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מיהודה הלוי ליהודה בורלא: אלה מסעי ר' יהודה הלוי 
והקשר שבין הספרות המזרחית בישראל ובין מסורות 

הפיוט והמקאמה בעברית בעולם הערבי
אלמוג בהר

פתח דבר

מאמר זה עוסק בדוגמה אחת של קשר בין הספרות העברית שנכתבה בארצות המזרח, 
במסורות הפיוט והמקאמה, לאורך יותר מאלף השנים האחרונות, לבין הספרות המזרחית 
בישראל במאה השנים האחרונות. הוא חלק ממחקר מקיף יותר, אשר נמצא בראשיתו, 
על הקשרים שבין הספרות המזרחית בישראל ובין הספרות אשר התפתחה ונכתבה על 
ידי יהודים בעברית בארצות המזרח. קשה כמובן להגדיר בדיוק את גבולותיה הדוריים, 
תלוית  וההגדרה  החדשה,  המזרחית  הספרות  של  והתוכניים  הלשוניים  הגיאוגרפיים, 
הקשר. האם מדובר בספרות הנכתבת על ידי מזרחים או שמא בספרות שתכניה מזרחיים 
)ואז, האם נכלול בה למשל את הרומנים ה"תימניים" של הזז האשכנזי?(? האם נכלול 
בה רק את הספרות שנכתבת בישראל )מאז ראשית הציונות או מאז קום המדינה(, או 
גם את הכתיבה בעברית בארצות אחרות? האם מדובר רק בספרות שנכתבה למן המאה 
ה־20 או גם בספרות שנכתבה לפני כן? האם נקבל את ההגדרות הצרות של הספרות 
והשירה העברית המודרנית בדבר הסוגות הספרותיות ה"לגיטימיות" או ה"מודרניות", 
או שמא נכלול בספרות המזרחית החדשה גם את הפיוט שנכתב במאה ה־20 וגם את 

הספרות הרבנית? 
את  ואייחד  החדשה,  המזרחית  הספרות  את  מדויקת  הגדרה  מלהגדיר  אפוא  אמנע 
דיוני לספרות אשר נכתבה בארץ ישראל במאה השנים האחרונות על ידי יהודים שהם 
צאצאים )באופן חלקי או מלא( של בני הקהילות היהודיות של המזרח - בעולם הערבי, 
חלקי  דיון  לצד  בעברית,  שנכתבה  בספרות  בעיקר  אעסוק  והעות'מאני.  המוסלמי 
ביצירה שנכתבה בערבית ובלאדינו. כמו כן, בשל אופי המחקר אדון רק בספרות אשר 
יש בה מזרחיות מצד תכניה או צורותיה )ההבחנה בין צורה לתוכן אינה חדה כמובן(, 
ולא רק מצד כותביה. גם לספרות העברית שנכתבה בארצות המזרח לפני הגירת מרבית 
קהילות המזרח לישראל אין כמובן הגדרה פשוטה. לצורך התיחום, הן במקום והן בזמן, 

אגדיר את המזרח שאליו אני מכוון כאן כעולם הערבי, המוסלמי והעות'מאני.
שתי הסוגות הספרותיות המרכזיות שאעסוק בהן הן הפיוט )ושירת החול שנכתבה 
במקביל לו( והמקאמה - הפרוזה המחורזת. אדון בהן בעיקר מאז ראשית המגעים של 

על  בוזגלו  מאיר  ולד"ר  יהלום  יוסף  לפרופ'  פדיה,  חביבה  לפרופ'  להודות  מבקש  אני   *
הערותיהם ועל סיועם הרב בעת הכנת מאמר זה, וכן לקורא מטעם מכון ון ליר בירושלים.
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העברית עם הספרות הערבית:1 בהקשר של השירה - מאז דונש בן לברט, ובהקשר של 
המקאמה - מראשיתה של סוגה זו בעברית. מול שתיהן אעמיד את השירה ואת הפרוזה, 
הסיפור הקצר והרומן, בספרות המזרחית. כפי שיתברר בהמשך, לא תמיד מדובר ביחס 

ישר, כלומר ביחס בין הפרוזה למקאמה ובין השירה לפיוט. 
מובן שהקשרים בין הספרות המזרחית בישראל למסורות הפיוט והמקאמה הם רק 
- הן  זו עם המסורות הספרותיות של המזרח  מקצת הקשרים האפשריים של ספרות 
היוצרים  הן בכתיבתם העברית של חלק מן  יהודי,  והן בהקשר הלא  היהודי  בהקשר 
המזרחים אשר התחנכו בערבית והן בכתיבתם של יהודים בערבית, אם בערבית־יהודית 
אעסוק  לא  זה  במחקר  ואולם  ה־2.20  במאה  ספרותית  בערבית  ואם  הדורות  לאורך 
לעומק בקשרים שבין הספרות המזרחית לספרות הערבית המודרנית. כמו כן לא אבחן 
לספרות  החכמים,  ללשון  למדרש,  המזרחית  הספרות  של  הזיקות  את  ביסודיות  כאן 
ובשפות  - בערבית־יהודית  פה  ולשירה העממית בעל  ולספרות  ההלכתית, לתפילה, 

יהודים אחרות, כגון לאדינו.
ולומר כי אין קשר הדוק בין הספרות המזרחית בישראל  אפשר להתחיל מן הסוף 
הצליחה  אשר  הספרות  ּוודאי שלא   - האחרונות3  השנים  במאה  התפתחה  שהיא  כפי 
לחדור במידת מה לקנון הישראלי - לבין המסורות הספרותיות של יהודי המזרח באלף 
השנים האחרונות.4 הקו העיקרי שבעזרתו אפשר לכאורה לבחון את הספרות המזרחית 
בארץ, הן הפרוזה והן השירה )ובו היא אכן נבחנה( הוא קו השבר, הדחייה של המסורות 
בשירה  והערבית.  המזרחית  לתרבות  חיצוניים  מערביים  דגמים  ואימוץ  הקיימות 
התרחש מעבר לחרוז החופשי נעדר המשקל, ואף להיעדר חריזה, כפי שרווח בשירה 
המערבית החדשה - בניגוד לשירה העברית )וכן הערבית( הקלאסית.5 מלבד השינוי 
הצורני התרחש בשירה זו גם שינוי בקונוונציות התוכן, וכן אומצו דגמים אחרים של 
תפקיד המשורר ועמדתו מול קהלו ומול העולם - בין השאר הָאָמן כאינדיבידואל מול 
הפייטן כשליח ציבור, והתבוננות רומנטית מול התבוננות דתית, מסורתית והלכתית.6 

ראו דרורי, ראשית המגעים.  .1
ראו למשל שניר, ערביות.  .2

אחד מציוני הדרך בספרות זו היא הנובלה לונה של יהודה בורלא )בורלא, לונה(. הנובלה   .3
אחד  והיא  אשכנזים,  היו  כותביו  ורוב  שעורכו  ב־1919,  עברי־ציוני  עת  בכתב  פורסמה 
הניסיונות הבולטים הראשונים של הספרות המזרחית להשתלב בקנון של הספרות העברית 
זו בולטת גם בשל מרכזיותו של בורלא בספרות העברית החדשה, בשל  יצירה  החדשה. 
עיסוקו רב השנים בכתיבה ובפרסום, ובשל מידת התקבלותו, הגדולה יותר משל כל יוצר 

מזרחי אחר בדורו.
ראוי לומר כי גם הספרות העברית האשכנזית החדשה ביקשה להציג עצמה כמנותקת מן   .4
ָרֵאל  יר ִיׂשְ י ַמה־ּשִׁ המסורת היהודית ה"גלותית"; ראו בשירו של ביאליק "שירת ישראל": "ּכִ

ּגֹוָלה - ִציץ ָיֵבׁש" )ביאליק, שירים, עמ' לא(. שיר זה נכתב כמובן בגולה. ּבַ
ולא  זה מעולם לא היה שלם במערב,  בניגוד לשירה המערבית הקלאסית. מובן ששינוי  וגם   .5
התרחש בכל ארצות המערב באותה המידה. עוד קודם לשינוי זה אימצו משוררים מזרחים בארץ, 

למשל אהרון אלמוג בשנות החמישים, משקלים אירופיים שנכנסו לשירה העברית החדשה.
מדובר כמובן בהכללה. לאורך יותר מאלף שנים התפתחו בשירה העברית בעולם המוסלמי   .6
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המחזה  הרומן,   - החדשה  העברית  בספרות  המרכזיות  הסוגות  הפרוזה,  בתחום  גם 
והסיפור הקצר - אומצו מן הספרות האירופית, והן זרות לספרות הערבית והעברית 
במזרח עד סוף המאה ה־19;7 המעבר לארץ גם היה מעבר ז'אנרי, מתרבות שבה השירה 

היא המרכז לתרבות שבה לפרוזה נוכחות בולטת יותר. 
אפשר כמובן לדון בשאלה מי אשם בשבר. השאלה הזאת בדיוק, וגם קו השבר עצמו, 
כחוויה  בה  מוצגת  השבר  על  והביקורת  בארץ;  המזרחית  בספרות  בהרחבה  מיוצגים 
יחיד לקהילה,  בין  בין דת לחילוניות,  יסודית ומעצבת. השבר מוצג לסירוגין כשבר 
כשבר בין־דורי ואף כשבר מגדרי - אך בעיקר כשבר בין אשכנזים למזרחים. הממסד 
האשכנזי, בכפייה התרבותית שכפה על קהילות ויחידים מזרחיים, ביקש להציג אותו 
כשבר בין מסורת למודרניות, בין פרימיטיביות לקדמה, וכן כשבר בלתי נמנע בין מזרח 
למערב, כשתי מהויות נבדלות.8 שבר זה נבחן בחינה ספרותית וסוציולוגית בהקשרים 
של הגירה, מעבר בין לשונות, הידרדרות מעמדית־כלכלית, התפרקות קהילתית, חילון, 
וההכפפה של המזרחים לנרטיב הישראלי־ציוני־אשכנזי של שלילת הגלות. הוא כרוך 
בקביעת עליונותה של התרבות המערבית בישראל, וביחס מתנשא וחיצוני לערביות, 
למזרח ולאסלאם. יחס זה כפר בחשיבותה של התרבות המזרחית, ובכלל זה בספרותה, 
כשדה יצירה רלוונטי, ובעקבות כך הפך את יחסו של היוצר המזרחי למקורות היניקה 

שלו לאמביוולנטי, ולעתים אף לשלילי ממש. 
לא פעם נבחן השבר, הן במחקר והן על ידי יוצרים, למול דגמים חיצוניים. כך למשל 
הושוותה שירת המחאה המזרחית בארץ לשירה השחורה בארצות הברית.9 מכיוון שהן 

תפיסות שונות של תפקיד המשורר. גם בשירה המערבית - שבעקבותיה מבקשת ללכת 
בשירה  גם  וכך  המשורר,  תפקיד  על  שונות  התבוננויות  יש   - החדשה  העברית  השירה 
העברית החדשה, האשכנזית והמזרחית. בכל זאת, דגמים אחדים זכו למקום מרכזי בשירה 

העברית החדשה ואחרים נדחקו לשוליים.
ה־19,  המאה  מאז  האשכנזית  העברית  הספרות  במערכת  בהדרגה  שהתקבלו  אלו,  סוגות   .7
להגירתם  קודם  עוד  והמוסלמי  הערבי  העולם  יהודי  של  המקור  תרבויות  בקרב  אומצו 
הנרחבת לישראל, ועל כן אין לטעון כי הן היו זרות לתרבויות אלו בזמן ההגירה. גם בשירה 
בספרות  שהתרחש  לזה  דומה  תהליך  הערבית  בשירה  התרחש  והמשקל  החרוז  ובשאלת 
העברית, אם כי בשלב מאוחר יותר - באמצע המאה ה־20, אחרי חדירת הרומן והסיפור 

הקצר - ובלי להשפיע על היצירה העברית בעולם הערבי. 
הדבר נעשה מתוך התעלמות ממעמדם של יהודי מזרח אירופה כ"מזרחים" של אירופה,   .8
מית זרה ודחויה במערב אירופה, ומתוך ניסיונם של יוצאי מזרח אירופה  כמייצגי זהות ׁשֵ
למצב עצמם כ"מערביים" דווקא ב"מזרח" לאחר העקירה מאירופה. מיצוב זה נעשה בנימוק 
שהציונות מבקשת מצד אחד להתנתק מאירופה ולתקן את "היהודי הגלותי" על ידי "שיבה 
אל המזרח", ומצד אחר "להרחיב את אירופה אל המזרח התיכון" ולהיות "חזית מערבית אל 
מול הברבריות המזרחית". הדיכוטומיה מזרח-מערב עוצבה גם מתוך התעלמות מן החוויה 
הקולוניאלית שחוו רבים מיהודי המזרח כבר בארצות מוצאם, כבני המקום מול המעצמות 
המערביות, ובעיקר אנגליה וצרפת, ומן ההיכרות עם תרבויות מערביות גם בארצות שלא 

עברו קולוניזציה, כטורקיה ויוון. 
אך יש כותבים מזרחים שאכן הושפעו ממנה באופן ישיר – כגון סמי שלום שטרית, אשר   .9
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ההגמוניה הספרותית והן ההגמוניה הביקורתית והאקדמית בספרות העברית בישראל 
בדורות האחרונים היתה בעיקרה אשכנזית, פעמים רבות התרכזה הביקורת בהשפעתם 
ניסתה  ולא  הכירה  לא  זו  ביקורת  מזרחים.10  פרוזה  כותבי  על  אשכנזים  סופרים  של 
לקרוא את סיפורה הפנימי של הספרות המזרחית, והידע שלה ביחס למסורת הספרותית 
ולשפות המזרחיות שפעלו לצד העברית לקה בחסר.  המזרחית, לאפיוניה הלשוניים 
משבר ההגירה המזרחית היה גם שבר כלכלי, ולכן רכיב מרכזי בספרות המזרחית - יש 
לומר בספרות שהוסיפה להיכתב, שהרי שבר כלכלי מביא כמובן יוצרים רבים לכתוב 
מסוימים  ספרות  לחוקרי  גרם  הדבר  החברתית.  המחאה  היה   - לפרסם  לא  או  פחות 
ספרות  בה  לראות  כלומר  מעברות",  "ספרות  כולה  המזרחית  הספרות  את  להגדיר 
אשר  ספרות  חלופית;  אליטה  לבנות  ניסיון  ולא  אנטי־אליטיזם,  שעיקרה  מעמדית 
המעברה - אותה תחנת מעבר שאפשר שהמזרחים טרם יצאו ממנה, במובן הסמלי - 

מציינת בה את נקודת האפס שאין כלום לפניה ואחריה.
במחקרי אני מבקש להתחקות על המלאות בספרות המזרחית, ולא על החוסר, אף על 
פי שייתכן מאוד שהשורה התחתונה היא כאמור של שבר וחוסר. אני מבקש לעמוד על 
החיּות של המסורות המזרחיות עם המעבר לארץ במאה ה־20 - הן מכיוון שלצד השבר 
יש גם המשכיות שאין להתעלם ממנה )ואפשר לשאול מה מקומה בתוך התרבות, איך 
היא מצליחה להתקיים ואילו שאלות היא שואלת(, והן מכיוון שחיּות זו גם היא מקור 
להתחדשות תרבותית־ספרותית בעתיד, הן ביצירה והן בביקורת, הן בתחום השירה והן 
זו מעוררת, למשל על קהילה  בתחום הפרוזה. לכך מצטרפות שאלות רבות שסוגיה 
ספרותית;  שושלת  ביצירת  הקהילה  תפקיד  ועל  בפרט,  ספרותית  קהילה  ועל  בכלל 
על הקשר בין מערכת החינוך והביקורת הספרותית ובין היצירה; על מסורות ספרות 
גורלה  על  ספציפי  ובאופן   - קהילתיים  ומשברים  שפה  שינויי  הגירה,  של  במצבים 
של המסורת הספרותית של העולם היהודי־ערבי עם המעבר לישראל; על מקומם של 
הכלים הספרותיים, התוכניים והצורניים בתוך מערכות ספרות; ועל היחס שבין מסורות 

דתיות ובין מערכות ספרותיות המגדירות עצמן דרך מודרניּות וחילוניּות. 
מסורות ספרותיות זקוקות לקהילה. בתוכה הן מתגבשות, נלמדות, מקבלות משמעות, 
הקהילות  שבירת  עם  אסתטית.  ולהערכה  לחיקוי  להתייחסות,  כמודלים  מועברות 
לשפה  משפה  מעברן  שלהן,  העצמאיות  החינוך  מערכות  אובדן  בארץ,  המזרחיות 
של  האליטיסטיות  המסורות  פנימיות,11  אליטות  וליצור  להמשיך  אפשרותן  וצמצום 
הלימוד והכתיבה נפגעו פגיעה אנושה, והביאו לפירוק המערכות הספרותיות הקודמות 

העלה על נס את האפשרויות שמעניקה השירה השחורה לשירה המזרחית.
בורלא כונה בזמנו "מנדלי מוכר ספרים של הספרדים" )בדומה להגדרת חיים סבתו בשנים   .10

האחרונות "ש"י עגנון של עדות המזרח"(. ראו ברשאי, יהודה בורלא. 
מרוחקות,  לפנימיות  ונשלחו  ממשפחותיהם  נותקו  מצטיינים  מזרחים  תלמידים  דווקא   .11
דוגמת בית ספר "בויאר" בירושלים, כדי שישתלבו בחברה האשכנזית מתוך חיקוי ויתרחקו 
מתרבות האם שלהם. ואולם לפני מרבית התלמידים המזרחים בפריפריה לא הועמדה כלל 
האפשרות לחינוך עיוני, עקב הפריסה הרחבה של החינוך המקצועי באזורים אלו )ראו יונה 

וספורטא, החינוך(.
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ולאובדן הרצף הפנימי שלהן. קהל קובעי הטעם הספרותי האליטיסטי העברי בישראל, 
חיצוני לקהילות. הקהילות  היה  יצירות ספרות,  מידת התקבלותן של  אשר קבע את 
כיחידים,  הישראליות  אל  לבוא  נדרשו  ואנשים  רלוונטיות,  כבלתי  נתפסו  המזרחיות 
כמיעוט זר אשר ראוי שילמד את תרבות "קולטיו", התרבות ששררה גם בבתי הספר.12 
הדיכוטומיה דתי-חילוני קבעה גם היא את הלגיטימציה של המשכיות המסורת בארץ: 
היה לגיטימי יותר להמשיך את המסורות הדתיות של הקהילות מלהמשיך את מסורות 
החול שלהן, ולגיטימי יותר להמשיך את המסורות העבריות מלהמשיך מסורות בשפות 
אחרות - וזאת אחת הסיבות לדחייה החריפה של כתיבת ערבית בידי יוצרים יהודים. 
מנגד, עולם היצירה הדתי נתפס כלא רלוונטי לחיי הספרות המרכזיים, ה"חילוניים", 
היו  אמנם  הראשיות.  הספרים  ובהוצאות  המרכזיים  העת  בכתבי  היומית,  בעיתונות 
פייטנים שהמשיכו לכתוב פיוטים אחרי בואם ארצה, למשל ר' דוד בוזגלו, גדול פייטני 

מרוקו במאה ה־20, אבל מקומם המובהק היה בבתי הכנסת ולא במדורי הספרות. 
הספרות המזרחית, מנותקת ממסורת ספרותית ומהקשר היסטורי כלשהם, ניצבה אפוא 
מול ההגמוניה של הספרות העברית האשכנזית החדשה והספרות המערבית המתורגמת; 
ומול ההגמוניה הזאת, לא פעם מתפרשת כתיבתו של היוצר המזרחי במסגרת חלוקה 
צרה: היא עשויה להיות קול מחאה גלוי, בוטה ומתריס, שעל פי רוב נתפס כמאיים, 
מעין חתירה תחת הספרות ההגמונית; לחלופין היא עשויה לבטא קבלה של ההגמוניה 
והצדקה שלה )על פי רוב תוצג כתיבה כזאת כהתקדמות ממסורת למודרניות ומצרות 
ו"עממי",  "פולקלוריסטי"  גטו  בתוך  מרצון  הסתגרות  לבטא  או  לפתיחות(;  אופקים 
אשר אינו קורא תיגר על ה"אוניברסליזם" של הספרות ה"כללית" אלא פועל בשוליו. 
אם כן, היוצר המזרחי לעולם אינו יכול להציע חלופה רחבה, להיות בתוך ביתו שלו, 

לבחור אם להפנות את מבטו פנימה או החוצה.
אני מוותר מראש על דיון ביהודה בורלא על פי חלוקה צרה זו: ברור שבורלא מקבל 
את הנרטיב הציוני ופועל בתוכו אגב הצדקתו, אבל ברור גם שיצירתו חתרנית במידת 
מה בהקשר שבו היא נוצרה, ושבו היא נקראת כיום. ראשית, היא מבצעת הרחבה הן 
החדשה;  העברית  הספרות  של  במסורת  והן  בהמשך(  שנראה  )כפי  הציונית  במסורת 
שנית, בורלא הוא ספרדי הכותב, במסגרת ספרות עברית שהיא בעיקרה אשכנזית, על 
מזרחים, וכן על ערבים, "מבפנים". הוא מאפשר ייצוגים שלהם שלא היו שכיחים אצל 
סופרים אחרים - ייצוג עצמי של הספרדי, ובד בבד התבוננות על האשכנזים "מבחוץ". 
"עדתי"  "פולקלורי",  כותב  בו  לראות  פעם  לא  ביקשה  שהביקורת  ספק  אין  כן,  כמו 
ו"עממי" - לעתים כדי להסביר כיצד הוא נחלץ ממקום זה - ושאפה להדגיש את מחאתו 

חשובה מאוד היתה החלוקה בין בתי ספר דתיים לחילוניים )חלוקה זו לא תמיד התאימה   .12
ל"דתית".  "חילונית"  מגורים  סביבת  ובין  המזרח(,  מן  היהודיות  הקהילות  של  לאופיין 
ואפשר לנסות לבחון הבדלים בין יוצרים מזרחים אשר גדלו בסביבות שונות. בחינוך הדתי, 
אף על פי שגם הוא נשלט על ידי ההגמוניה אשכנזית, היתה נוכחות ליצירה המזרחית, כיוון 
שהיצירות המזרחיות מימי קדם ומימי הביניים משמשות בסיס גם בחינוך הדתי האשכנזי. 
בסביבה החילונית ההגמוניה ניסתה להיות "מערבית" )מערב־אירופית או אמריקנית( יותר 

מאשכנזית, ומידת השימור בתוכה של היידיש, למשל, היתה נמוכה הרבה יותר. 
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דווקא כלפי המזרח, כלפי מצב האישה בו, כלפי מקומה של המסורת בחיי האדם. 
נוסף על כך, בראייה ביקורתית לאחור אפשר לראות שבורלא שותף לעתים למהלכים 
אוריינטליסטיים כלפי המסורות המזרחיות - הוא מדגיש את הצבעוניות, את הריחות, 
לפולקלוריזציה  הנטייה  שאת  להבין  חשוב  אבל  והאירציונליות.  ה"כשפים"  את 
בספרות  המזרח־אירופי  היהודי  של  הפולקלוריזציה  מן  דווקא  ירש  הוא  המזרח  של 
תימנים,  בוכרים,   - שלו  ה"אחרים"  על  בהתבוננותו  גם  יש  אוריינטליזם  העברית.13 
בהיברידיות, שהתפתח  הדיון  וגם אשכנזים.14 בהקשר של  ערבים־מוסלמים,  בדווים, 
המשלב  היברידי  ככותב  בורלא  את  לתאר  אפשר  באבא,  ק'  הומי  של  כתיבתו  מתוך 
דתיות  יהודיות  ספרותיות  מסורות  בין  ומערביות,  מזרחיות  ספרותיות  מסורות  בין 
עברית,  בין  ספרדית־מזרחית,  לזהות  ציונית־ישראלית  זהות  בין  חדשות,  ועבריות 
ערבית וספניולית, ובין מקומות - הן של המבט והמתבונן והן של מושאי ההתבוננות 
הן  המאמר,  לאורך  בהן  אדון  הללו, שעוד  ההבחנות  כל  אבל  ומזרחיים.  מערביים   -
המובן מאליו שלו, ואילו המורכבות מסתתרת בפרטים. כך, למשל, לאחר ש"הודיתי" 
במרכזיות השבר בספרות המזרחית, אוכל לחזור אחורה ולהבחין שהדברים מסובכים 
יותר ודורשים הסברים מעמיקים יותר; ואוכל לבחון את השינויים שהתחוללו בתחום 
הספרות הערבית המודרנית במאה ה־20, אשר בינם ובין השינויים בספרות העברית, 

ובתוכה הספרות המזרחית, יש מקבילות רבות. 
במאמר זה אעסוק ביצירה מזרחית חדשה אחת, ובאופן שבו היא מתקשרת לעולמו 
של יוצר ותיק מן המזרח, מושפעת ממנו ומעצבת אותו מחדש. פריסת הקשרים האלה 
תאפשר לבחון בחינה התחלתית, כמעין מבוא, את סוגי הקשרים האפשריים ביניהם. 
ואולם רק בחינה של קשת רחבה של יצירות, בשירה ובפרוזה, ושל קשריהן עם מגוון 
רחב של יצירות העבר, תאפשר ליצור קונטקסטואליזציה מספקת של היצירה המזרחית 
העכשווית ושל סוגי קשריה עם העבר. העומק ההיסטורי ורוחב האפשרויות מאפשרים 
וכך לא  זה לזה, למקמם ברצף מסוים במסלול של מלאות,  יוצרים מזרחים  להשוות 

ייוותר כל אחד מהם לעמוד לבדו במסלול החוסר. 
מובן שבסוג כזה של מחקר, הנע מן ההווה אל העבר, יש מידה מסוימת של הנחת 
מתמקד  ואני  לעבר,  פונות  אינן  אשר  ביצירות  עוסק  איני  שכמעט  מכיוון  המבוקש, 
הקושי  מן  מתחמק  אני  כך  המזרחי.  לעבר  המזרחית  ובפנייה  המזרחי,  לעבר  בפנייה 

גם על "אלף לילה ולילה" היינו טוענים, לּו נכתב היום - בעקבות אוריינטליזם של אדוארד   .13
סעיד - שהוא טקסט אוריינטליסטי, ולא היינו מאפשרים למזרח אותו חופש של הדמיון 
שאנו מאפשרים לגרסייה מארֶקס, למשל )מפחד מה שיאמר המערב על "הדמיון המזרחי"(. 
כדאי לבחון אם צריך לאמץ קטגוריות אחרות בבחינת הספרות המזרחית, לעומת בחינת 
הספרות המערבית דרך מושגים כ"אוריינטליזם", על אף הקושי כיום להפריד בין השתיים. 
לדברי בתיה שמעוני, בורלא נע בין ביקורת על המזרח לבין אקזוטיזציה שלו, וכן בין ניסיון 
מספיק,  רחוק  עצמו,  בתוך  שלם  להשאירו  ניסיון  לבין  המערבי  הקורא  לטעם  להתאימו 

"אותנטי" ולא "מקולקל" על ידי המערב )ראו שמעוני, גיבוש, עמ' 21(.
סוגי המזרחים מאפשר הסיפור  בין  בורלא, "באמצעות ההבחנה  חנן חבר על  כפי שאמר   .14

להציג את המוקצה וגם להתגבר עליו" )חבר, הסיפור והלאום, עמ' 89(.
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הפנימית  בהגדרה  הקושי  הן   - בפתיחה  שהזכרתי  כפי  המזרחית,  הספרות  בהגדרת 
)שתי הגדרות הכרוכות  והן הקושי בהגדרת הגבול המפריד אותה מספרויות אחרות 
וישנו גם הקושי הנובע משאלת המסורת: עצם ההתייחסות למסורות  זו בזו(.  כמובן 
מרחב  או  כמקום  ל"מזרח"  ההתייחסות  )ואף  אחת  כמקשה  במזרח  העברית  הכתיבה 
מעין  זו  בראייה  יש  בחסר.  לוקה  אחת,  כמקשה  בישראל  המזרחית  ולספרות  אחד(, 
אנכרוניזם, שכן במבט לאחור ממקומנו בהווה, מישראל שבה נוצרה המזרחיות,15 אנו 
הקשרים  מן  שונים  אותה  שיצרו  שהקשרים  רבה,  במידה  דמיונית  שושלת  מייצרים 
שאנו מייחסים לה.16 בכל זאת, אפשר בהחלט להבחין בקשר ובהמשכיות בין המסורות 
למשנה,  לתנ"ך,  קשורות  כולן  האחרונות:  השנים  באלף  המוסלמי  בעולם  העבריות 
כל  השירה,  ובתחום  הקהילות.  רבני  בין  המתמשכת  ולתקשורת  לזוהר,  לתלמוד, 
המסורות העבריות מכירות במרכזיות הפואטיקה של ר' סעדיה גאון, של פייטני ספרד 
ושל ר' ישראל נג'ארה. יצירות אלו השפיעו על כל קהילות ישראל בעולם המוסלמי - 
שלא כמו הפיוטים ממאתיים השנים האחרונות, אשר על אף היותם מרכזיים בשירתה 
של כל קהילה וקהילה )גם אם הם לא דחקו את שירת ספרד ופיוטי נג'ארה(, עברו בין 
גם מסורות הכתיבה בערבית־ הקהילות במידה מוגבלת בלבד, עד ההגעה לישראל. 
בעולם  היהודים  בין  טקסטואלית,  מבחינה  חלקית,  חיברו  עבריות  באותיות  יהודית 

הערבי )שלא כדיאלקטים בערבית המדוברת, שהיו שונים זה מזה(.
העולם  בתוך  העברית  הספרות  בין  קשרים  גם  התקיימו  הדורות  שלאורך  מובן 
ובין הספרות העברית מחוצה לו, והיתה השפעה של העולם המוסלמי על  המוסלמי 
כתב  באיטליה,  ישב  אשר  הרומי,  עמנואל  למשל,  כך,  ולהפך.  לו  חיצוניים  יוצרים 
במסורת המקאמה הערבית הספרדית בהשפעתו הברורה של יהודה אלחריזי הספרדי 
זכריה אלצ'אהרי בתימן להמשיך את מסורת המקאמה, הוא הושפע  - וכאשר ביקש 
קשורים,  היו  האשכנזיים  והסידורים  באשכנז  הפיוט  הרומי.17  מעמנואל  השאר  בין 
בתיווך איטליה, למסורות הפיוט הארץ־ישראלי הקדום הרבה יותר מהסידורים במזרח 
והפייטנים שם; אבל גם המסורת הספרדית התקבלה בסידורים האשכנזיים,18 ובכלל זה 

בין  הבחנה  ליצור  שביקש  הציוני,  הממסד  ידי  על  ובראשונה  בראש  נוצרה  המזרחיות   .15
האשכנזי ה"מערבי" לבין מה שאינו כזה. בקרב בני הדור השני הפכה קטגוריה זו לעמידה 
"מזרחיות"  של  העצמית  לתפיסה  זאת,  עם  הממסד.  מול  מזרחים  של  מתנגדת  פנימית 
בהגדרתה הרחבה, הלא יהודית, יש שורשים עמוקים בעולם הערבי והעות'מאני, ועל מצע 

זה בין השאר צמח בורלא. 
למעשה, בכל מהלך של מסורת, הסוף - או ההווה - מסמן את מסלול העבר שלו ואת אילן   .16
היוחסין שלו, את נקודות ההמשכיות ואת נקודות השבר. בורחס אמר כי "עובדה היא שכל 
סופר יוצר את המבשרים שלו" )בורחס, גן, עמ' 156(, והסביר כי מבשריו של קפקא הפכו 
ואף על פי שלא היו ביניהם קשרים מלכתחילה,  לשושלת רק לאחר פרסומו של קפקא, 

קפקא יצר ביניהם קשרים.
הראשון  )ולמעשה  בעברית  סונטות  שכתב  הראשון  היה  אשר  הרומי,  עמנואל  בהשפעת   .17
שכתב סונטות בשפה שאינה איטלקית(, השתמש רצון הלוי, משורר עברי יליד תימן )נפטר 

ב־2007(, בצורת הסונטה. על רצון הלוי ראו רשימתו של יוסף עוזר בספר זה. 
"ציון  הלוי  יהודה  של  שירו  הכנסת  על  שם  מסופר   .6-10 עמ'  חייו,  שירת  יהלום,  ראו   .18
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שיריו של המהפכן הגדול ר' ישראל נג'ארה. בחרתי להתמקד בספרות המזרחית החדשה 
ובהתייחסותה למורשת הספרותית העברית המזרחית, בין השאר בשל התרכזות הביקורת 
בשאלת השבר בתוכה ובהשוואתה למורשת האשכנזית. אך יש מקום לדון גם ביחסה של 
הספרות האשכנזית החדשה בעברית למסורות הפיוט, האשכנזיות והמזרחיות.19 בורלא 
עצמו הצביע על ייחודיות הקשר שלו, כבן לקהילה מזרחית, אל יהודה הלוי הספרדי: 
"רבים משירי־קודש אלה ]של הלוי[ נקבעו במחזורי ספרד ועד היום מושרים במועדם, 
לירית  לשירה  הוא  מובהק  סימן  המזרח.  קִהלות  בכל  התִפלות  מן  נפרד  בלתי  כחלק 

עמוקת רגש, זכה וצרופה, המבטאת את רחשי נפשו של היהודי כלפי אלֹהיו".20

א 

יהודה בורלא )1969-1886( נולד בעיר העתיקה בירושלים למשפחה ספרדית שמוצאה 
מאיזמיר שבטורקיה. המשפחה התיישבה בירושלים במאה ה־18, ובשושלתה היו כמה 
רבנים מפורסמים. עד גיל שמונה־עשרה למד בורלא בבית מדרש ובישיבה, ואחר כך 
מי(, והיה  יצא את חומות העיר העתיקה, למד בבית המדרש למורים "עזרה" )עם יצחק ׁשַ
בורלא  ונגד הגרמנית.  הציונית, למען העברית  שם מראשי המאבק במלחמת השפות 
עסק בהוראה ובניהול בתי ספר, ובזמן שניהל בית ספר עברי בדמשק, בשנת 1925, כתב 
את הרומן הראשון שלו, אשתו השנואה, המתרחש בירושלים. זירת האירועים העיקרית 
ירושלים, אך הופיעו בו גם הִמדבר, דמשק, טורקיה ומושבות ציוניות.  בספריו היתה 
גיבוריו היו יהודים מכל מיני מקומות - ספרדים, בוכרים, מרוקנים, תימנים ואשכנזים; 
וכן לא יהודים - ערבים ירושלמים וסורים, בדווים וטורקים. זמן ההתרחשויות היה על 
פי רוב ערב מלחמת העולם הראשונה ונפילת האימפריה העות'מאנית, או מעט אחרי כן.
הביקורת הספרותית בת הזמן, שהיתה אשכנזית כמעט לחלוטין, הדגישה ביצירתו 
של בורלא הן את העולם המזרחי שהוא חושף בכתיבתו, הזר לקוראים האשכנזים של 
הספרות העברית החדשה, והן את יכולתו הנרטיבית - היא הועמדה בניגוד לחולשה 
שהפכה  ושופמן,  גנסין  ברנר,  של  מדרשם  מבית  ה"תלושים"  ספרות  של  הנרטיבית 
למרכזית בדור.21 העולם המזרחי ביצירתו הועמד "בתחומה של 'ספרות יהודי המזרח', 
יותר  ומאוחר  בורלא עצמו,  מי,  כׁשַ ביצירתם של מספרים  דרך  לה  כובשת  שהתחילה 
מהווי  ורישומיו  )בסיפוריו  המנחם  ועזרא  התימנים(  מהווי  )בסיפוריו  טביב  מרדכי   -

"ציונים" רבים באשכנז  ועל כתיבת  הלא תשאלי" לסדר הקינות האשכנזי לתשעה באב, 
בעקבותיו, השואלים את פתיחתו ומחליפים את האסירים בעלובים, בשרידים ובאבלים. כך 

לדוגמה אצל ר' אלעזר הרוקח: "ציון הלא תשאלי לשלום עלוביך".
למשל השפעת יהודה הלוי על אורי צבי גרינברג, התכתבותו של יהודה עמיחי עם משוררי   .19

ספרד, והדיאלוג של פנחס שדה עם רבי שמעיה הקוסון, וישנן עוד דוגמאות רבות. 
בורלא, יהודה הלוי, עמ' 85.  .20

על בורלא בעיני הביקורת ראו ברשאי, יהודה בורלא, עמ' 11.   .21
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הספרדים(",22 או לחלופין מול ספרות ההווי היהודית המזרח־אירופית, בעיקר מנדלי 
מוכר ספרים - ואז הוא נמדד ב"שונּותו המהותית )או, במידה הפוכה, קרבתו האפשרית( 
מתחומי ההָוי היהודי המזרח אירופי ]...[ המבקרים הביטו בעולמו ה'מזרחי' של בורלא 
בעין מערבית מובהקת".23 אכן, בורלא עצמו הכיר בחובו למנדלי: "מנדלי היה לי במובן 
ידוע למורה דרך. כשגמרתי את בית המדרש התחלתי לכתוב ואז הגדרתי ביני ובין עצמי 
את תפקידי לקפל ביצירתי את ההָוי היהודי הספרדי. ואמנם מנדלי היה לי למופת".24 
קומפרט,  ליאופולד  של  סיפוריהם  את  גם  לפניו  הציב  בורלא  המנדלאי,  הדגם  מלבד 
שלום עליכם, י"ל פרץ ויעקב שטיינברג, והסביר: "אף על פי שלא חייתי את החיים שהם 
מציירים, הכרתי יפה את צורות ההָוי שהיוו את החומר ליצירותיהם, כי נשתמרו בעינם 
בשכונות ירושלים השונות, כרחוב חב"ד, 'החורבה' וכו'".25 עוד הוא הסביר: "נוכחתי 
שהיסוד האנושי משותף לכל העדות והזרמים. בבת אחת נתעוררה בי ההרגשה שאני 
יכול וחייב לספר את חיי הספרדים ועדות המזרח כפי שהכרתים בירושלים ובארצות 
המזרח האחרות. אם לא אני, מי יספר את מוסה ואת יוסוף, את בוסה ריינה ואת בוסה 
רבקה".26 בדבריו ניכרת תחושת שליחות פרטיקולרית "לספר את חיי הספרדים ועדות 
המזרח", הנובעת מן ההרגשה שאין אדם אחר שימלא שליחות זו בספרות העברית )בעוד 
ראיית  עם  משולבת  זו  שליחות  תחושת  בתוכה(.  ושוב  שוב  מסופרים  האשכנזים  חיי 
יסוד אנושי משותף  ולייצוג של  סוגיית ההווי כאוניברסלית, ראייה המביאה לחיפוש 

החוצה עולמות, לפחות עולמות יהודיים, המאחד את צורות ההווי הנבדלות. 
מצאה  היא  שבו  שבה,  האנושי  היסוד  בחינת  בין  נעה  בורלא  של  יצירתו  ביקורת 
נקודות דמיון לחייה עצמה, כלומר לחיים האשכנזיים והאירופיים,27 ובין הרתיעה מן 
היסוד המזרחי שבה )ובד בבד המשיכה אליו( - יסוד שהיה בעיניה "עולם אחר, בעל 

שם, עמ' 8.  .22
שם.  .23

שם, עמ' 9 )הדברים נאמרו במקורם בריאיון לעיתון. ראו ליף, יהודה בורלא(.   .24
שם.  .25

חבר, הסיפור והלאום, עמ' 80 )במקור אצל ירדני, יהודה בורלא(.   .26
זו עוררה לעתים את המבקרים, על רקע קריאתם בבורלא, לקרוא את ה"מזרח"  השוואה   .27
כולו כחסר אל מול ה"מערב" )בלי לחפש את ה"מזרח" אצל סופר אחר, שאולי יערב יותר 
לִחכם(. למשל, המבקר שמעון הלקין יצא בגישה אוריינטליסטית חריפה נגד אותו מזרח 
זו  'ספרדית־מזרחית'  "יהדות  טובה:  ספרות  ממנו  שתצא  בסיכוי  ופקפק  בורלא,  שמציג 
]שבורלא מתאר[, שאין בה מן החולניות והחטטנות ה'אשכנזיות' - אין בה גם מן החריפות 
המגרה שביהדות הרוסית־פולנית־גליצאית, מן התבלין הישראלי־גלותי המובהק, שעם כל 
החרון ואפילו השנאה, שהוא מעיר לפעמים בלב הטועם ממנו, הוא נותן טעם לחיים לשבח, 
ה'ספרדיים־מזרחיים'  החיים  בעתָים.  והרגשות  החושים  להתעוררות  מתוק־מר,  לעושר 
יותר פשוטים ותמימים. אולם אין בפשטותם ובתמימותם מן  יותר בריאים,  נראים אמנם 
החיים,  שבעניות  פשטות  זאת  בשבע.  ופורחת  ופורה  בשפע  לשדה  היונקת  השרשיות, 
ביבושת השרשים, היונקים מקרקע מדברית, פשטות שבחיים צומקים, חרויים כעין הצבר. 
הרבה מתרדמת המזרח מורגשת בחיים אלה, תרדמה כבדה, מטומטמת, ללא חזון וללא 

חלום" )ברשאי, יהודה בורלא, עמ' 18; ההדגשה שלי; למקור ראו הדואר, כוח ההווי(. 
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חוקיות שונה לגמרי",28 בלתי ניתן להשוואה, אקזוטי, מעורר התפעלות רומנטית, אבל 
גם פרימיטיבי ומעורר חשש, עולם שבו היהודי התערבב בגוי.29 הביקורת העדיפה על פי 
רוב להדגיש ואף להעדיף את היסוד המזרחי, כיסוד פרטיקולרי המנוגד לאוניברסליות. 
היא ביקשה מבורלא להסתפק בתחום המוכר לו - בירושלים, במדבר ובדמשק )ולא 
במושבות ציוניות או בספרד(, בחיי הספרדים, הבוכרים והבדווים )ולא האשכנזים או 
העימות  החריף  בגרותו, שבהן  בשנות  )לא  התבגרותו  בשנות  ולהתמקד   - התימנים( 
הפוליטי של הציונות עם הערבים, שהם חלק נכבד מדמויותיו; לא במאה ה־19, בימיו 
הלוי(.  יהודה  רבי  של  בימיו  לספירה,  השני  האלף  בראשית  ולא  אלקלעי;  הרב  של 
למשל, שלום קרמר קבע כי "כל אותם הסיפורים הסגורים בתוך החיים הישנים של בני 
עדתו הם המושלמים, הנכבדים מבחינה אמנותית",30 ולמעשה הוא ביקש מבורלא שלא 
להתיימר לספר על זמנים, על מקומות ועל עדות שלא הכיר, ושלא לקדם את עלילותיו 
אל זמן המפגש הפוליטי עם הציונות ועם המנדט הבריטי )שאותם בהחלט הכיר( - שאז 
ואילו  ו"סגורים".  "ישנים"  חיים  חיו  לא  ששוב  עדתו,  בני  של  ה"אותנטיות"  נפגעה 

גרשון שקד, בדיונו באשתו השנואה, הצהיר כך:
 ]...[ ואל הווי העדות  זו או אחרת, אל הווי ארץ־ישראלי  זו קשורה, בצורה  למרות שיצירה 
"ז'אנרי עדתי" או "פילוסופי", אלא מספר לתומו  במיטבו אין בורלא מספר "אידיאולוגי", 
המעלה עולם של רגשות מועצמים בסיפורי מעשה, שבו שולטים עדיין חוקי הנס והפלא. ככל 
שיצירתו נעשית דלה במרכיבים אלה, כן נכנסים גורמים "ז'אנריים" ומקלקלים את השורה 

)"בת ציון", "סנונית ראשונה", בעל בעמיו, אלה מסעי ר' יהודה הלוי(.31 

שם, עמ' 7.  .28
כך טוען חנן חבר: "מהלך מרכזי ביצירתו הספרותית ]של בורלא[ היה בתרומתה להקלה   .29
ללאומיות  סיפק  בורלא   ]...[ המזרח  מתרבות  האשכנזית  הציונית  התרבות  של  בחרדתה 
הציונית סיפורים שיאפשרו לה להתמודד עם האיום המזרחי ]...[ עמדתו של בורלא היא אם 
כן עמדת ביניים של מי שמוקצה בעצמו ומבקש להפיג זאת על ידי תיווך בין הקורא הציוני 
אשכנזי ובין הערבים והיהודים הערבים" )חבר, הסיפור והלאום, עמ' 77, 85-84(. בהקשר 
זה ראויים לציון דבריו של המבקר ישורון קשת על בורלא וספרו נפתולי אדם, דברים שהם 
מופת של אקרובטיקה מילולית הנעה בין יומרה של נאורות מערבית ובין אנטי־מזרחיות 
בוטה. לדברי קשת שתי דמויות הערבים בספר, גם אם מייצגות הן רק שני ערבים בעולם 
יתמות  יתמותנו,  איומה הרגשת  כך  כל  "לא  כך  כי אם  בהן משהו מרגיע,  יש  יותר,  ולא 
אי נבדל של תרבות ונפש, בתוך הים הפראי של חוסר־תרבות וחוסר הומניות. קשה הוא 
ההכרח לחשוב רע על אודות אנשים שנבראו בצלם, ולא כל שכן על אודות ציבור שלם, 
וקשה הדבר כפליים לנו, אשר ידענו מן הנסיון וחזינו מבשרנו מה זה משפט קדום )אם 
בחלקו הצודק!( ביחס לאומה שלמה ]...[ צער גדול הוא לנו היעדר היכולת לאהוב אנשים 
נאורים,  טיפוסים  נעלות,  נפשות  יותר מלהלכה, למצוא  הגדול למעשה  הקושי,  ערביים, 
בתוך העם אשר מציאות טיפוסים כאלה בקרבו היא חשובה לנו לאין ערוך" )ברשאי, יהודה 

בורלא, עמ' 56-55; ההדגשה שלי; למקור ראו קשת, משכיות(.
שם, עמ' 102 )למקור ראו מאזנים, יהודה בורלא(.  .30

שקד, הסיפורת, עמ' 94.   .31
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שקד מסרטט אפוא לבורלא את התחום שבו הוא "במיטבו", וקובע כי כאשר הוא נחלץ 
מהתחום העדתי - אך גם אינו מתיימר להיות פילוסופי - הוא מגיע לשיאו. שיא יצירתו 
ניכר כאשר הוא "מספר לתומו" - כמעין מספר אשר אינו קשור למורשת ספרותית ולקהילה 

ספרותית, והוא מספר על עולם מופלא, עולם שעדיין לא שולטים בו חוקי הריאליזם.32 
לנוכח קביעות כאלו ברור למה ניסיונותיו של בורלא לכתוב רומנים היסטוריים או 
להשתמש בצורת המקאמה לא התקבלו על ידי הביקורת. הם נתפסו כיומרה מיותרת 
הפוגעת בכישרון הסיפור היסודי של בורלא ובקשר החי שלו להווי הקרוב של המזרח. 
לדברי אבינועם ברשאי, "ניסיונותיו הסיפוריים המאוחרים של בורלא בטרילוגיות שלו 
אלקלעי  יהודה  חיי  )על  ההיסטוריים  וברומנים  'נעמה'  התימני  ברומן  נשלמו,  שלא 
את  המבליטות  כ'סטיות',  בכללותה  הביקורת  ידי  על  הוכרו  הלוי(,  יהודה  ומסעי 
ועירוב  הצביון  "טשטוש  בשל  בעיקר   - הסיפור"33  באמנות  ומגבלותיו  חולשותיו 

ה'חמרים' העלילתיים" בתוכם. 34 
הביקורת שבורלא זכה לה ברוב שנות יצירתו - שלא חלה בה העמקה, התגוונות רבה 
או התפתחות משמעותית לאורך השנים35 - מבהירה מדוע הוא ניסה להיחלץ ממנה 
יותר  עצמאי  חש  בהיותו  אולי  יצירתו,  של  יותר  מאוחר  בשלב  החנק שלה  ומחיבוק 
ותלוי פחות בביקורת. אפשר שהקשר הקבוע שלו מצד המסורת הספרותית אל ז'אנר 
ספרות ההווי המזרח־אירופית, אל מנדלי מוכר ספרים ויורשיו, הביא אותו להצביע על 
שושלת ספרותית אחרת, עצמאית. מדובר בשושלת מזרחית בעלת שורשים עמוקים, 
הקשורה אל שירת החול והפיוט - הן השירה הספרדית והן המשכיה בעולם המוסלמי 
והעות'מאני - ואל הפרוזה החרוזה, המקאמה, אשר נולדה מן הז'אנר הערבי, הועתקה 
היה  יצירתו  שנות  לאורך  אחרות.  לארצות  התפשטה  ומשם  העברית  ללשון  בספרד 
ללשונו של בורלא קשר עם לשונות המזרח השכנות, ובעיקר עם הערבית והספניולית. 
ספריו הכילו יסודות ארמיים רבים,36 וכן השפעות של לשון המקרא, המדרש והשפה 
הרבנית. כמו כן, ליצירתו היה מראשיתה קשר עם הספרות העממית בערבית המדוברת 
והספניולית, והיא הכילה תרגומי שאילה של מושגים, פתגמים ושירים. ביצירתו היו 

וראו דברי אדיר כהן על שאלת הריאליזם אצל בורלא: "בורלא חותר אל הריאליזם היצירתי   .32
אך אינו מצליח להחזיק בו זמן מרובה, כי נפשו עורגת אל האגדה, אל הטבעיות האלמנטרית 
הן  משמעויותיו:  כפל  )על  התום  ומכאן  המזרחי  העממי  הסיפור  של  והבריאה  הפשוטה 
והפכחון  הפקחון  מן  ומריחוקן  יצירותיו  על  השפוך  מלשון שלמות(  והן  תמימות  מלשון 

הריאליסטי", )ברשאי, יהודה בורלא, עמ' 135; למקור ראו המאסף, ]בלי כותרת[(.
שם, עמ' 21.  .33
שם, עמ' 25.  .34

ההערכה  "שגרות  בביקורת,  בורלא  יצירת  בהשתקפות  דן  אשר  ברשאי,  אבינועם  לדברי   .35
לַאמות־מידה  גם  נהפכו  לביכורי־יצירתו,  ביחס  מתחילה  שנקבעו  ליצירת־בורלא,  ביחס 
ה'מחייבות' את בורלא בדרכו הסיפורית" )שם, עמ' 15(, והפכו לקווים בולטים אצל רוב 

רובם של מבקרי בורלא לאורך השנים, מראשית יצירתו. 
היסודות הארמיים רווחו בזמנו גם אצל סופרים עבריים אחרים, אשכנזים ומזרחים כאחד,   .36

בשל ההיכרות עם שפת התלמוד הבבלי. 
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דרכו  בראשית  וכבר  ובעברית,  ספרותית  בערבית  ה"גבוהה",  השירה  של  יסודות  גם 
החתן  באוזני  המושמעים  הפיוטים  למשל  בספריו,  פיוטים  בורלא  ציטט  הספרותית 

והכלה באשתו השנואה.37 
מראשית דרכו בולטת מודעותו של בורלא לכך שעולמו התרבותי והספרותי זר לרבים 
מקוראיו, ולכן ספריו עתירי הסברים ותרגומים בגוף הטקסט ובהערות שוליים.38 חנן 
חבר גורס כי בורלא ראה עצמו "חייב לספר לעולמה של הספרות העברית, האשכנזית, 
על עולמם של אנשי המזרח",39 כלומר הוא ראה בעצמו סופר ספרדי הכותב לאשכנזים 
הספרות  מרכז  אל  ה"זר"  עולמו  את  להביא  אחד  מצד  ביקש  הוא  כך  מזרחים.40  על 
העברית־הציונית־הישראלית בת זמנו, ומצד אחר ליצור תיווך לעולמו, אשר יאפשר 

לקורא הזר להתקרב אליו ולהבין אותו.41
יעקב פיכמן, אשר שלא כמבקרים אחרים ביקש להעמיד את בורלא על רקע מסורות 
הכתיבה המזרחיות )ולא רק מסורות הסיפור העממי שבעל פה(, ביקש להבחין בתוכן 
בזמן  הספרדי  העברי  "הסגנון  בבורלא  יש  גיסא  מחד  לדבריו,  לגרוע.  המשובח  בין 
עלייתו, קצב זה שיש בו מן החריפות והבליטה של גדולי המשוררים בתקופת הפריחה 
של תרבותנו בספרד. מפליא שלטונו, הוירטואוזי לפעמים במקאמה; מפליאים ההומור, 
הרוך הלירי, אותה לבביות עמוקה המפעמת את שירת הלוי ורמב"ע";42 ומאידך גיסא 

בורלא, אשתו השנואה, עמ' 25-29.  .37
כך, למשל, בורלא מרבה להשתמש בראשי תיבות מסורתיים בספריו, אבל שלא כסופרים   .38
בעבר הוא מקפיד להנהיר את ראשי התיבות בשולי הדף. כמו כן, באלה מסעי ר' יהודה 
הלוי מופיעים פיוטים ושירים רבים משל הלוי, ולרבים מהם בורלא מצרף פרשנות שנועדה 
הוא  בכך  להם.  האופייניות  והקונוונציות  השירים  הבנת  את  המודרני  הקורא  על  להקל 
הלך במידת מה אחרי החוקרים המודרניים של שירת ימי הביניים, בעיקר ר' חיים בראדי, 

שפרסם את דיוואן החול של הלוי לפני כמאה שנים, והחוקר הנודע חיים שירמן. 
חבר, הסיפור והלאום, עמ' 80.  .39

העברית  הספרות  של  בקאנון  שהתקבל  ככותב  שלו  המיקום  "באמצעות  כך:  כותב  חבר   .40
התרבות  ובין  האשכנזית  העברית  התרבות  בין  מתווך  של  עמדה  בכתיבתו  בורלא  מימש 
]...[ בורלא כתב לתוך הקאנון של הספרות העברית תוך שהוא מקבל עליו את  המזרחית 
הכללים של ספרות יהודית הנכתבת עברית וטוענת למבע אמנותי אוניברסלי. ומצד שני 
היו בכתיבתו יסודות ערביים ולוקליים שלא התאימו לנורמת הקאנון העברי. מלכתחילה 

חיפש בורלא את אישורו של לב הקאנון העברי" )שם, עמ' 77(. 
מול בורלא עומד בניגוד גמור סמי שלום שטרית, שזמנו מאוחר הרבה יותר. כך הוא כותב   .41
בשירו "שלא תבינו מילה", מתוך ויתור על אפשרות ההבנה של האשכנזי: "אני כותב לכם 
ם, / שלא תבינו ִמלה. / למה  ם, / ְכָלה ַדאר ּבּוּכֻ שירים / בלשון אשדודית / ּכּוס ֶאם ֶאם ֶאְמּכֻ
מה? / למה מי? / מי שם עליכם, / וּוָלאד אְלְחָרם / אחד אחד, / למה מתי שמתם" )שטרית, 
שירים, עמ' 7; בשירים אחרים הוא מתרגם את הערבית לעברית או משתמש בערבית "קלה"(. 
וסופרים  וממשוררים  משטרית  יותר  הרבה  )ובספניולית(  בערבית  השתמש  בורלא  אבל 
מאוחרים. אולי הוא ראה בעצמו בין השאר מתעד של עולם הולך ונעלם, כפי שתפסו את 
עצמם גם רבים מן הסופרים האשכנזים במזרח אירופה ביחס לעולם העיירה ולתרבות היידיש. 
ואכן, הוא תיעד מושגים אשר כיום אינם נהירים לחלק גדול מקוראיו, גם הספרדים והמזרחים. 

ברשאי, יהודה בורלא, עמ' 76 )למקור ראו פיכמן, בני דור(.  .42
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יש בו - 
סגנון שמוצאו מזרחי־ערבי מתקופת הירידה. אותה פרוזה ואותה שירה של הספרות הערבית 
הירוד   ]...[ פגימותיה43  על  לעמוד  עצמו, שידע  בורלא  לפי מאמריו של  החדשה, שהכרנוה 
שבסגנון תחוח זה כל כך בולט, ודאי, שאין צורך לבדוק אותו לפי המקור. וסגנון זה בא לידי 
גילוי גם בשירת הספרדים המאוחרים, - אפילו של הטובים שבהם, כר' ישראל נג'ארה, החסרים 

אותה אצילות ]...[ קוויה האפיניים הם צבעונות יתירה, היעדר צמצום, ריבוי מטפורות.44 

צורך  "שאין  )עד  האוריינטליסטית  להתבוננות  כך  כל  האופייני  זה,  פיצול  בעזרת 
לבדוק אותו לפי המקור"!( - בין העבר הרם, הקלאסי, ה"טהור" וה"ספרדי", אשר הניב 
רות של ספרות גבוהה,45 לבין ההווה הירוד, ה"עודף" וה"ערבי" -  לתרבות העברית ּפֵ
פיכמן מצליח ליצור חלל ריק של מאות שנים בהיסטוריית הכתיבה של יהודי המזרח. 
וכך הוא יכול בדבריו החגיגיים, המציינים את יובלו של בורלא, לקבוע: "אנו חוגגים 
במת  על  שוב  גדולה  הפסקה  לאחר  עמו  העולה  הספרדית,  היהדות  של  חגה  את  גם 
השירה העברית".46 כך, בהינף יד הוא קובע כי יהדות ספרד ירדה לפני שנים רבות מעל 
ומבטל שנות  יהדות אשכנז לבדה,  במת השירה העברית, אשר עליה נשארה כנראה 
ורבות. ואת השינוי החד לטובה שהתחולל לטענתו בתרבות העברית  יצירה ארוכות 
הספרדית הוא זוקף לזכות הציונות וארץ ישראל החדשה, "ששבה והפריחה את האילן 

רב־הצמרת, שהיה פעם טעון פרי־הילולים ושנפלה בו כמישה לימים רבים כל כך".47
וכן העדפת השלב ה"קלאסי" של המורשת  יצירתו של בורלא אל הציונות,  ניכוס 
היהודית־המזרחית - תור הזהב בספרד, אשר זכה לקנוניזציה הן בעולם היהודי המזרחי 
והן בעולם היהודי המערבי - שניהם כמובן אינם זרים לבורלא ולמהלך הספרותי שלו 
בספר אלה מסעי ר' יהודה הלוי. בורלא התגייס ברבים מספריו להוכחת צדקת הציונות. 
ברומן האחרון שפרסם בימי חייו, בעל בעמיו )1964(, הגיבור גדעון פנחס, בן למשפחה 
מן היישוב הישן בירושלים, מתערב בשיחה על הציונות שהתקיימה בין בני ירושלים 
בארץ  הוותיקה  הספרדית  הקהילה  של  לעתידה  מכריעות  שנים  ב־1918,  הוותיקים 
הספרדים  אנחנו  אין  "ומדוע  והאנגלים:  הערבים  הציונים,  העות'מאנים,  בין  ישראל 
ציונים? הלא ה'אידיאה' הזאת של הציונים היא נכונה וחשובה, כלום לעולם ועד נהיה 
מושפלים ומשועבדים בידי הגויים? לעולם נשב בחיבוק ידיים ונחכה למשיח שיבוא 
פתאום, או שאיזה מקובל יביא אותו?".48 מעניין שגיבורו של בורלא, התומך בציונות 

בורלא כתב בכתבי העת העבריים מאמרים על הספרות הערבית החדשה.  .43
ברשאי, יהודה בורלא, עמ' 76. ההדגשה שלי.   .44

על  נשענים  האשכנזי  והסידור  האשכנזית  השירה  שגם  מכיוון  בכך  להכיר  חייב  פיכמן   .45
יצירות אלו, ואין יצירה אשכנזית נרחבת בת הזמן שעשויה לשמש להן חלופה - כפי שאין 
באוריינטליזם  "מזרחיותם".  או למקרא בשל  יכול להציע חלופה לרמב"ם, לתלמוד  הוא 

המערבי מקובל לראות את גדולתו של המזרח ביצירות העבר הרחוק. 
ברשאי, יהודה בורלא, עמ' 65.  .46

שם.  .47
בורלא, בעל בעמיו, עמ' 195. ברומן ציוני אחר של בורלא, סנונית ראשונה, הגיבורה היא   .48
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מעשה ידי אדם, לועג לאמונה הדתית בגאולה וכופר ביכולתו של מקובל כלשהו להביא 
אותה - ואילו באלה מסעי ר' יהודה הלוי בורלא נותן מקום מרכזי למהלך דתי־מיסטי, 

שהוא המאפשר בסופו של דבר את בוא הגאולה מידי אדם.
הביקורת ראתה בציונות של בורלא דבר ייחודי, כיוון שלא היה מהגר או בן מהגרים 
כסופרים האשכנזים בני דורו בספרות. כך, למשל, יעקב רבינוביץ' קבע כי "י' בורלא 
הוא שוב מספר מולדתי",49 והבהיר ש"מולדתו אינה ארץ־ישראל לבד, כי אם גם דמשק, 
והאשכנזי  הבוכרי  הספרדי,  המזרחי,  היהודי  המדבר.  גם  נדודים,  ובתיאור  ובאגדה 
הוסיף  הוא  אחר  ובמקום  אנשיו",50  הם  וסוריה  ישראל  ארץ  של  והערבי  שהתמזרח, 
ייחודית  נחשבה  בורלא  של  הציונות  מולדתו".51  הוא  והערבים  המזרח  יהודי  ש"עולם 
גם משום שארץ ישראל היא מולדתו במובן הפשוט, כמקום לידה, וגם לנוכח ההיכרות 
והשותפות התרבותית עם שאר ילידי המקום, יהודים מזרחים, אשכנזים ותיקים וערבים. 
הציונות של בורלא קדמה בעיני הביקורת לגבולות המודרניים של הקולוניאליזם ומדינות 
הלאום. היא נתפסה כקשורה אל כל מרחב המזרח התיכון - ולא תחומה בגבולות המנדט 

שנקבעו בין אנגליה לצרפת, או בגבולות מדינת ישראל שנקבעו במלחמות.52 
בורלא עצמו, בתחושתו ש"אנחנו הספרדים" איננו נוטלים חלק מספיק בציונות, אף 
על פי ש"ה'אידיאה' הזאת של הציונים היא נכונה וחשובה" - תחושה שהתבטאה כאמור 
הדור  על  תיגר  קורא  בורלא בעמדה של  את  ושהציבה  בעמיו,  בעל  גיבור  בדבריו של 
שקדם לו בתוך קהילתו - ביקש, אולי במהלך אפולוגטי, למצוא שורשים "ספרדיים" 
להוכיח  אחד  מצד  שאף  הוא  האשכנזית.  ההגמוניה  מול  לציוניותו(  גם  )וכך  לציונות 
שלספרדים יש מקום מרכזי בציונות, המשמשת כרטיס כניסה לישראליות, ומצד אחר 
שייכות  בקרבם תחושת  ולעורר  הציוני,  יותר במעשה  הספרדים להשתתף  את  לשכנע 
לציונות, על אף תחושת הזרות שיוצרת בהם הציונות האשכנזית. בטרילוגיה הציונית 
שלו באפק, שלא באה לכלל סיום, ניסה בורלא להציע היסטוריה חדשה לציונות, ולפיה 
יוגוסלביה בן המאה  יליד  שורשיה מתחילים ברב אלקלעי, רב ספרדי דובר ספניולית, 
ה־19. בספר זה בולט מיקומה של הציונות בהקשר דתי־רבני, בבחינת צעד אפולוגטי 

לנוכח ה"עליונות" החילונית בתוך הציונות.

צרפתית,  ספרות  קוראת  המערב,  קסמי  אל  הנמשכת  מעיראק,  מוסלמית  ערביה  מונירה, 
ולהצטרף  לארץ  לעבור  מחליטה  כך  ואחר  ללבנון,  עוברת  הרעלה,  את  בהדרגה  מסירה 
העתיד  בנסים  מתאהבת  לתמרה,  הופכת  מונירה  בצדקתו.  עמוקה  הכרה  מתוך  לקיבוץ, 
ליפול במלחמת העצמאות, ונושאת נאום בזכות הפרויקט הציוני. היא טוענת באוזני חיילים 
ערבים הבאים לארץ שאנשי הקיבוץ הם מטובי האנשים בעולם, עליונים מבחינה מוסרית 
ואידיאולוגית )ראו בורלא, סנונית; מעניין להשוות זאת לספר באור חדש שכתב עטאללה 

מנצור בעברית על הקיבוץ ועל התקבלותו כערבי בתוכו. ראו מנצור, ביאור חדש(. 
ברשאי, יהודה בורלא, עמ' 11 )הדברים פורסמו במקור בשנת תש"ו(.  .49

שם, עמ' 11-12.  .50
שם, עמ' 12 )הדברים פורסמו במקור בשנת תר"ץ(.   .51

גבולות אלו מקבילים לגבולות "בלאד אלשאם" )סוריה הגדולה( הערבית.   .52
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ב 

למה בחר יהודה בורלא לכתוב רומן היסטורי על רבי יהודה הלוי?53 מה גרם לו להזדהות 
עמו? אולי שוויון השם ביניהם? ולמה בחר לעשות זאת רק בשלב מאוחר מאוד של 
יצירתו הספרותית?54 כדי לנסות להסביר את כתיבת הספר אלה מסעי ר' יהודה הלוי 
כדאי לקשור אותו לספרים אחרים שפרסם בורלא באותה תקופה, וכן למהלך הספרותי 
הכללי של חייו, כפי שהובן על ידו וכפי שהובן על ידי הביקורת. בשנים תש"ג, תש"ו 
ותש"ז פרסם בורלא חלקים של הטרילוגיה ההיסטורית הבלתי גמורה שלו, באפק,55 
על אודות חוזה הציונות הספרדי ר' שלמה אלקלעי מסרייבו; בשנת תשי"ג פרסם בתוך 
"רומן  לדבריו  שהיתה  ולינדה",  "שאול  הנובלה  את  אהבה  במעגלי  הסיפורים  קובץ 
לאחר  שנה   ,)1960( תש"ך  בשנת  המקאמה;  של  בצורה  והשתמש  חרוזה",56  בלשון 
פרסום הרומן על הלוי, פרסם בורלא ספר עיון קטן בגודלו ומצומצם בהיקפו על הלוי, 
יהודה הלוי: ציונים מנתיב חייו, הקף שירתו, תמצית משנתו הפילוסופית  ושמו רבי 

ומסעו לארץ ישראל. 
של  פטירתו  לפני  עשור   ,1959 בשנת  אור  ראה  הלוי  יהודה  ר'  מסעי  אלה  הרומן 
בורלא. הוא היה צעד נוסף ב"ספרדיזציה" של הציונות, ובמקביל גם ב"ציוניזציה" של 
הספרדיּות, והוא הוקדש "ליקר והנערץ דוד בן־גוריון".57 גם בו בלט הפן הדתי של 
הציונות, וכן צדה ה"ספרותי", הן כמושא לכתיבה והן כתוצאה של כתיבה )וקריאה(. 
לעירו;  מספרד  ריה"ל  של  מסעו  עם  הזדהה  ירושלים,  יליד  ספרדי  בהיותו  בורלא, 
ובהיותו ציוני ספרדי בתוך תנועה שהיא בעיקר אשכנזית חשוב היה לו ליצור שושלת 
הציונות  של  ראשיתה  את  להקדים  בורלא  הצליח  זה  בספר  הציונות.  של  ספרדית 
ר המזרח־אירופי והמרכז־אירופי, ולהעיד במילים ברורות  בכ־750 שנה לעומת הסיּפֵ
על "האמת הגדולה האחת, הלא היא שבירת הגלות",58 שהתבטאה לא רק בשיריו אלא 
גם במעשיו של הלוי. בסופו של דבר, לפי ספרו של בורלא, הלוי הוא שִאפשר את 

צמיחתה של הציונות החדשה מאות שנים מאוחר יותר. 
לירושלים;  להגיע  ביקש  אשר  היחיד  המזרחי  או  הספרדי  היוצר  אינו  הלוי  ואולם 
יהודה  על  לכתוב  יכול  היה  בורלא  לראותה.  זכה  אכן  הוא  אם  רב  ספק  מזו,  יתרה 
אלחריזי, גדול כותבי המקאמות העבריות, אשר בלי ספק עבר בירושלים לאחר ניצחון 
מהלוי,  פחות  קנוני  אלחריזי  אבל  בכתיבתו.  אותה  ותיאר  הצלבנים  על  א־דין  צלאח 
והוא יצא מספרד למזרח שלא ממניעים ציוניים אלא כדי להכיר את הַמׁשֶרק הערבי, 

מעניין שבזמן שבורלא חזר אל הלוי, משה שמיר חזר למלכות ינאי וללשון המשנה במלך   .53
בשר ודם, וס' יזהר סיפר את מלחמת העצמאות שזה מקרוב הסתיימה בימי צקלג. 

את הנובלה הראשונה שלו, לונה, כתב בשנת תרע"ד ופרסם בשנת תרע"ט )1919(, כשהיה   .54
בן שלושים ושתיים. ראו בורלא, לונה.
ראו בורלא, כיסופים; בורלא, מאבק.   .55

בורלא, במעגלי אהבה, עמ' 7.  .56
בורלא, אלה מסעי, עמ' ה.  .57

שם, עמ' קנו.  .58
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להוסיף על פרסומו בספרד גם פרסום במזרח, ולהוסיף על פרסומו בעברית גם פרסום 
בערבית. אלחריזי לא השתקע בירושלים, אלא המשיך במסעו לאחר ביקורו הקצר בה 
והשתקע לבסוף בחלּב. גם על ר' ישראל נג'ארה יכול היה בורלא לכתוב, אבל גם הוא, 
כאלחריזי, קנוני פחות מהלוי, והוא יליד האזור ולכן שהייתו בירושלים דרמטית הרבה 
פחות. גם רבנו יוסף חיים, הבן איש חי, רבה החשוב ביותר של בגדאד במחצית השנייה 
של המאה ה־19 ומחברם של דברי שירה וספרות, ביקר בארץ ישראל ובירושלים, אבל 

הוא לא השתקע בה אלא שב לעיראק. 
בבחירתו של בורלא לכתוב על הלוי היה תפקיד מרכזי להבחנה של פיכמן, ושל רבים 
אחרים, בין התקופות בספרות המזרחית. הלוי מסמל את שיא התרבות של תור הזהב 
ומתימן  איראן  עד  המזרח, ממרוקו  בקהילות  נפקד מעולם  לא  היהודי־ספרדי. מקומו 
על  שהתבססו  שילוב  ושירי  חדשים  שירים  ונכתבו  הושרו,  שיריו  ויוון.  בולגריה  עד 
שורותיו. במקביל עלה שמו גם בקרב קהילות אשכנז, מצרפת ועד פולין וליטא, וגם 
שם שימשו פיוטיו בבית הכנסת ובטקסים דתיים. גם מחוץ לבית הכנסת - למשל בקרב 
אנשי "חוכמת ישראל" בגרמניה, אשר ביקשו ליצור מושג חדש של תרבות יהודית - 
ניתן ליהודה הלוי מקום מרכזי, הן מתוך ראייה קלאסיציסטית והן בחיפוש רומנטי אחר 
טקסטים קדומים. ואף בציונות לא נפקד מקומו של יהודה הלוי, בשל היותו מעין דגם 
ראשוני ומוקדם לציונות ועדות לרציפות כמיהתם של היהודים לארץ ישראל. בתחום 
האקדמי זכה הלוי לעיסוק נרחב הן כמשורר, הן כפילוסוף מרכזי ומקורי והן כדמות 
 - והן בחקר שירת החול.59 הלוי הרבגוני  הן בחקר שירת הקודש  היסטורית מרתקת; 
בין קסטיליה הנוצרית לאנדלוס המוסלמית, בין העברית לערבית, בין שירת האהבים 
בין  ובגורלה,  באומה  ההתבוננות  לבין  בנפשו  האינטימי  העיסוק  בין  הקודש,  לשירת 
הפילוסופיה לספרות, בין ההשתלבות בתרבות החצרנית ובין היציאה למסע לירושלים 

- נוכס אפוא על ידי חוגים רבים, ציוניים, דתיים, אקדמיים וספרדיים־מזרחיים. 
בעבור בורלא הלוי הוא סמל התרבות והכתיבה היהודית־ערבית, אשר הגיעה להישגים 
ספרותיים נעלים בעברית. הוא יוצר ספרדי קלאסי, בן לתקופה שזכתה לקנוניזציה בכל 
יכול  היה  בורלא  אמנם  רבים.60  לגעגועי  מוקד  שהיא  ספרד  ובן  היהודי,  העם  חלקי 

חיים סבתו כתב באירוניה בספרו כעפעפי שחר על ניסיון ההפרדה האקדמי בין העיסוק   .59
המדעי בפיוט ובין בית הכנסת )שבגרמניה סימן גם הפרדה בין היהודי הגרמני המתקדם 
למזרחי(,  האשכנזי  בין  בארץ  ששוכפלה  הפרדה  המסורתי,  המזרח־אירופי  היהודי  ובין 
ועל ניסיון הניכוס של הלוי אל התחום המדעי, מחוץ לבית הכנסת. דוקטור יהודה טוויל 
הלוי שעושה  יהודה  רבי  גדול של שירי  "לכנס  גיבור הספר,  טוב,  סימן  עזרא  מזמין את 
האוניברסיטה", אבל מבהיר כי לא יהיו שם חזנים שיפייטו את הפיוטים: "זהו כנס מדעי 
של האוניברסיטה העברית ולא ערב שירת פזמונים במחנה יהודה. אין זה כנס של הדיוטות, 
זהו כנס של אנשי־מדע ואנשי־רוח. חוקרים חשובים ינתחו את המשקלים ואת הלשון של 
השירים, וגם יציגו כמה קטעים חדשים שנתגלו באחרונה וקמו עליהם עוררים אם של הלוי 

הם" )סבתו, כעפעפי שחר, עמ' 157(.
שלא כארצות המזרח, כגון מרוקו או עיראק, שזכו למעמד נמוך יותר בימיו של בורלא.   .60
אבל חלק גדול מספרו של בורלא מתרחש, מתוקף העובדות ההיסטוריות, במצרים, בעיקר 
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לעסוק בשמואל הנגיד, באבן גבירול או במשה אבן עזרא, הנחשבים קלאסיים גם הם, 
אך כאמור, בריה"ל מתגלם הרעיון הציוני. יהודה הלוי נולד בזמן מאבקי הרקונקיסטה 
רים  רּבֶ בספרד, בתקופה שבה התרחשו מסעי הצלב הנוצריים לארץ ישראל, ופלישות הּבֶ
והֻמַווִחידּון המוסלמים מצפון אפריקה לאנדלוס. הוא עבר כמה פעמים בין קסטיליה 
והן את הניב  ודיבר הן ערבית )ספרותית ומדוברת(,61  הנוצרית לאנדלוס המוסלמית, 
והספרדית־ הקסטיליאנית  הספרדית  התפתחו  שממנו  הקדום,  הספרדי־קסטיליאני 

היהודית, הספניולית, כפי שהתבטא בַח'ַרג'ות לכמה משירי האזור שלו.62 
לאירועים  קשורה  היתה  אשר  למוסלמים,  נוצרים  בין  הלוי  של  המלכוד  תחושת 
היסטוריים שנגעו לו,63 היא שהובילה בסופו של דבר למסעו ירושלימה.64 תחושה זו 
]מלכות  ֱאדֹום  ת  ּבַ ֲעֵלי  ַזַעם  ְמַטר  ֱאֹלִהים  ּפֹך  "ִיׁשְ לידי ביטוי רב עוצמה בשיריו:  באה 
]מלכות  ְוֵקָדר  ִעיר  ׂשֵ ִצְבאֹות  ין  "ּבֵ ֲאִמיֶריָה";65  ֶאת  ץ  ְוִקּצֵ ץ  ְיַרּצֵ ּה  ְרׁשָ ׁשָ  / הנוצרים[ 
ם / ֲאַנְחנּו  ֲחמּו ְבִמְלַחְמּתָ י ִיּלַ ָרֵאל // ֵהם ּכִ ִיׂשְ המוסלמים[ / ָאַבד ְצָבִאי ְוֶנְעָדר / יֹוֵצא ָצָבא ּבְ
ְקָוה  ַמְעָרב / ְמקֹום ּתִ ִמְזָרח אֹו ּבְ ָרֵאל";66 "ֲהֵיׁש ָלנּו ּבְ ִיׂשְ ם / ְוֹזאת ְלָפִנים ּבְ ְלּתָ ַמּפַ נֹוְפִלים ּבְ
ֵדה ֲעָרב ַהְכִאיִבי //  ֵדה ֱאדֹום ּוׂשְ ִבי / ּוׂשְ ִבי ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ ַהּצְ טּוִחים?";67 "ִהְתַיּצְ ְנִהי ָעָליו ּבְ

ית ַאֲהָבה ַהְרִחיִבי".68  ַאף ַהְחִריִבי / ּוְלאֹוֲהֵבְך ּבֵ ית ַמֲחִריַבִיְך ּבְ ּבֵ
ִמְזָרח  ּבְ י  "ִלּבִ שיר:  בחרוזי  נוסחה  ספרד  עזיבת  על  ביותר  המפורסמת  הצהרתו  גם 
ל טּוב ְסָפַרד,  ֵעיַני ֲעזֹב ּכָ ֶכֶבל ֲעָרב // ֵיַקל ּבְ ֶחֶבל ֱאדֹום ַוֲאִני ּבְ סֹוף ַמֲעָרב ]...[ ִצּיֹון ּבְ ְוָאֹנִכי ּבְ
ִביר ֶנֱחָרב";69 וביושבו על סיפון האונייה שאמורה היתה  ֵעיַני ְראֹות ַעְפרֹות ּדְ מֹו / ֵיַקר ּבְ ּכְ
"ֵמָעַלי  ולרוח המערבית אשר  לצאת מאלכסנדריה לארץ ישראל הוא קרא לגלי הים 

ְיִסירּון ֹעל ֲעָרִבי".70 
לארץ  לצאת  הלוי,  של  דמותו  בן  החבר,  כוונת  על  המחבר  מודיע  הכוזרי  בסיום 

בסביבה המשכילה של הקהילה היהודית בה. 
ספרו הפילוסופי הגדול, ספר הכוזרי, כתוב בערבית־יהודית.  .61

ראו יהלום, שירת חייו, עמ' 35-41.  .62
בהם רצח שלמה בן פרוציאל, שיצא בשליחות קסטיליה למלכות ארגֹון. הלוי כתב עליו   .63

קינה מרגשת.
היהודים  כלפי  ומוסלמים  נוצרים  מצד  והפורענויות  האירועים  בעקבות  בורלא  כתב  כך   .64
בזמנו של הלוי: "אי אפשר היה לבלי בקש, לבלי חקור, לבלי נסות למצוא מוצא מן המיצר 
]...[ כלום עם ישראל ִהרבה להרע כל כך, שאלף שנות  הזה, מן הגלות הזו, שאין לה קץ 
ומושלמים,  נוצרים  וקדר,  שעיר  הם,  והאם  עוונו?  את  למחות  יספיקו  לא  ומעלה  גלות 
טובים וצדיקים מישראל?" )בורלא, יהודה הלוי, עמ' 53(. אבל בורלא גם מעיד כי "כנראה, 
שספרד הערבית היתה אהודה וקרובה יותר לחכמי ספרד היהודים מאשר ספרד הנוצרית" 

)שם, עמ' 41(. 
"זאת התלאה", הלוי, דיוואן, ב, עמ' 98.  .65

"אקונן על מר תלאות", שם, עמ' 693.  .66
"דבריך במור ֹעבר רקוחים", שם, עמ' 165.  .67

"יונת רחוקים נגני", הלוי, שירי הקודש, ג, עמ' 765.  .68
"לבי במזרח", הלוי, דיוואן, ב, עמ' 155.  .69

"אלוהי אל תשבר", הלוי, שירי הקודש, ד, עמ' 944.  .70
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ישראל: "אחרי הדברים האלה גמר החבר בלבו לצאת את ארץ הכוזר וללכת לירושלים 
וב־1140 אכן הפליג הלוי מספרד לאלכסנדריה.72 בורלא אינו מספר את כל  ת"ו",71 
זמן הסיפור במסגרת המתאימה לו. הוא פותח  סיפור חייו של הלוי, אלא תוחם את 
בגרנטה )גרנדה(, מעט קודם ליציאת הלוי מספרד, ומסיים בארץ ישראל, במותו שם 
כעבור כשנתיים, חודשים מספר אחרי בואו המשוער אליה. הספר הוא לכאורה פרי 
עטו של משה יהודה אלישמע, בן לווייתו של הלוי במסעו )שם זה לא נזכר במקורות 
ברומנים  כמקובל  הדפוס,  לבית  המביא  משל  דברים  מובאים  ובראשו  היסטוריים(, 
היסטוריים: "]הספר[ הגיע לידי באורח פלא ותמצי לומר: פלא בתוך פלא, שכן הספר 
]...[ הכותב היה  כתוב בכתב־ידו של המחבר בעצמו ונשמר כולו בצביונו ובשלומות 
יומו האחרון  )בן־לויה( בדרך המשורר מראשית מסעיו מספרד ועד  'רפיק'  עד ראיה 
בירושלים".73 המביא לדפוס לא שינה לדבריו אות בספר, אלא רק הוסיף סימני דפוס, 

שלא היו מקובלים בספרים קדומים, כדי להקל על הקוראים המודרניים.

ג

המספר משה יהודה אלישמע מעיד על עצמו בראשית חיבורו כי תיעד את האירועים 
בזמן התרחשותם, אבל לאחר מכן, בשעה שישב בירושלים בשלום ובהשקט, כמה שנים 

לאחר מותו של רבי יהודה, הוא יצק את הדברים בתבנית המקאמה: 
חזרתי ועברתי על כל הקונטרסים מלה במלה, לא גרעתי דבר ולא הוספתי ענין לא כתבתיו 
תחילה, אבל נקטתי סגנון הכתיבה לשון המקאמה לא מהיות כוחי גדול בחריזה, רק כי מצא 
קולמוסי בה אחיזה לכתוב ולַספר על רבנו, שהוא מקור השירה והמליצה המזהירה, לפחות 
בדרך  פעמים  שקולה,  מדויקת  בדרך  פעמים  המקאמה  כתבתי  ברם,  לשירה.  קרובה  בלשון 

רופפה וקלה.74 

הוא אפוא  הרומן העברי המודרני,  הזרה ללשון  הצידוק לשימוש בלשון המקאמה,75 

הלוי, הכוזרי, עמ' רלג.  .71
זמן לא רב לאחר עזיבתו השתלטו הֻמווחידון על אנדלוס ופגעו ביישוב היהודי.  .72

בורלא, אלה מסעי, עמ' ז.  .73
שם, עמ' ט.  .74

בלשון  כתוב  שספרו  בורלא  של  בעדותו  ואסתפק  המקאמה,  הגדרת  על  כאן  ארחיב  לא   .75
המקאמה. עם זאת אעיר כי רק אחד מרכיבי המקאמה הוא לשונה )פרוזה חרוזה( ורכיביה 
האחרים נוגעים לשאלת המספר והגיבור, ולסיטואציית ההגדה, כלומר לתוכן הסיפורי. כמו 
כן אעיר כי ספר מקאמות קלאסי - כפי שהתקבע בספר המקאמות של אלחרירי העיראקי, 
מחברות  בספר  אלחרירי  של  למקאמות  אלחריזי  של  בתרגומו  בעברית  שהתקבע  וכפי 
מקאמות  חמישים  להכיל  "צריך"   - תחכמוני  שלו  המקורי  המקאמות  בספר  וכן  איתיאל, 
נפגשים  מהם  אחד  ובכל  ביניהם,  המשכיות  ללא  רוב  פי  על  קצרים,  כסיפורים  הבנויות 
ונפרדים המספר והגיבור. אגב, חוקי המקאמה העברית התקבעו לאחר מותו של הלוי, ולכן 
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כפול: המקאמה נכתבת בשנת ד'תתק"ו, כלומר לפני כ־850 שנה, ולא בימינו; שנית, על 
פי ההיגיון הספרותי של אותה עת ראוי לכתוב על משורר לכל הפחות בפרוזה חרוזה, 
אם לא בשירה שקולה ממש. השילוב שעושה בורלא בספר בין קטעים בפרוזה חרוזה, 
מצוחצחת בסגנונה המקאמיסטי,76 ובין קטעים שחרוזיהם רופפים הרבה יותר, לעתים 

כמעט לא קיימים, הוא חידוש בתולדות המקאמה, ולא היה מקובל בימי הביניים. 
בורלא בוחר אפוא בפרוזה החרוזה, האופיינית לכתיבה במזרח לאורך מאות שנים,77 
גם  לו  מאפשר  בהלוי  העיסוק  ואולם  הלוי.  של  סיפורו  את  לספר  הראויה  כצורה 
להתנסות בכתיבה מן הסוג הזה. בעניין זה כדאי לחזור שש שנים לאחור, אל המקאמה 
הראשונה שכתב, בנובלה "שאול ולינדה" שבקובץ במעגלי אהבה. האב יצחק מספר 
שם את קורות בנו שאול אלשיך, כדי לטהרו ולהצדיקו לאחר מותו, ובדברי הקדמתו 

הוא מבהיר ומסביר את סגנון כתיבתו: 
טרם אתחיל עצם מלאכתי, כאן מקום שאבאר לקורא סגנון כתיבתי: בחרתי לזאת המגילה 
לשון לא רגילה, אלא סגנון החרוזה - היא "המקאמה". וכל זה למה? בעבור היות זאת הלשון 
כשלעצמה יפה והדורה, ובעיקר בעבור היותה מדויקה בקיצורה, שלּו באתי לכתוב הכל בלשון 
רגילה, מפורטה, כי אז הוצרכתי לכתוב מסכתא אריכתא. על־כן אמרתי: מוטב יהיו הדברים 
מועטים בכמותם ובלבד שיהיו נאים באיכותם. וקבעתי לעצמי שלא ארבה משבע מלים בחרוז, 
בהן יהיה טיב הפסוק גנוז. אבל כל שאביא דברי זולתי, מי שהוא המדבר אלי - ידבר הוא 
כלשונו. למה יהא טורח החרוז עלי? או כשאגיע בדרך סיפורי לשעת בהלה וצער - איכה 
וכן אכתוב בלשון פשוטה כל־שהוא מנעורי שאול, כדי  אסלסל בחרוז עת אני מוכה סער? 

שאמסרם כהויתם בלי חריזה וסלסול.78

דברים אלו של בורלא מציגים דילמה מודרנית, מאוחרת לזמן המקאמה - התלבטות בין 
אהבת המקאמה בשל יתרונותיה האמנותיים־אסתטיים, בשל תמציתיותה ויכולת הסיפור 
שלה, ובין הוקעתה כסלסול שאינו הולם דברי צער, ואף עלול לפגום באותנטיות של 
הבעת הצער. בורלא גם מחדש כאן, וקובע לעצמו חוקים חדשים בצורת המקאמה, כמו 
מגבלה של שבע מילים בכל חרוז )אם כי אין הוא מקפיד על כך לאורך כל הנובלה(. 
כמו באלה מסעי ר' יהודה הלוי, גם ב"שאול ולינדה" בורלא נע בין המקאמה לבין פרוזה 
לא חרוזה, אך כאן הוא קובע חוקים ברורים, ומודיע כי לא יחרוז בעת דברו בילדות 
בנו, בעת יצטט מדברי אנשים אחרים, ובעת יהיה מוכה צער. את יחסו האמביוולנטי 

למקאמה הוא מביע בשאלה רטורית: "למה יהא טורח החרוז עלי?".

יכול היה בורלא לטעון, לו רצה, כי מספרו כתב את הדברים קודם לגיבוש חוקים אלו, ומשום 
כך הוא אפשר לעצמו גמישות רבה יותר. סגנון הפרוזה החרוזה היה נהוג אצל יהודים במזרח 

באיגרות עבריות חגיגיות, ובסגנון זה כתב יהודה הלוי את איגרותיו העבריות לנכבדים. 
לשונו של בורלא משופעת בשיבוצים מקראיים, כמקובל בלשון המקאמה, וכן הוא משתמש   .76

בצורות מקוצרות המקובלות במקאמה, כגון ֳאני במקום אונייה. 
גם בספרות הערבית המודרנית עלו התלבטויות באשר לאפשרויות השימוש בפרוזה החרוזה   .77

בעת החדשה. 
בורלא, במעגלי אהבה, עמ' 8-9.  .78
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בנובלה "שאול ולינדה" מוזכרת שירת אברהם אבן עזרא. מסופר כי בספריית הגיבור 
שאול היו, מלבד תלמודים, שו"תים, פוסקים, קבלה ופילוסופיה, גם "דיואנים מרבותינו 
הספרדים גדולי הפייטנים, בלשון ֵעבר, תוגרמה וערב".79 מצוטטת פתיחת הפיוט הקדום 
שמך  "יה  השנה  לראש  הלוי  של  הפיוט  מן  האחרון  הבית  מופיע  וכן  בכוח",80  "אנא 
וחבריו  שאול  כי  גם  מסופר  סֹוֶדָך".81  ּבְ ְוִהְתּבֹוֵנן  ְוִהּכֹוֵנן  תֹוֵנן  ב"ִהׁשְ הפותח  ארוממך", 
משתתפים בשירת הבקשות. באלה מסעי ר' יהודה הלוי משובצים יותר מעשרים שירים 
משל הלוי, מקצתם מובאים בשלמותם )וכמה מהם ארוכים מאוד, ומצורפות להם הערות 
שוליים פרשניות( ומקצתם מובאים בחלקם; מקצתם שירי חול ומקצתם שירי קודש; 
ומקצתם  הערבי  במשקל  שקולים  מקצתם  ציון;  שירי  ומקצתם  אהבים  שירי  מקצתם 

אזוריים. לצד שירים אלו נכללים בספר כמה שירים פרי עטו של בורלא. 
ספרותית  שושלת  לו  ויוצר  אשכנזים  לא  ספרותיים  אבות  לעצמו  מוצא  בורלא 
מזרחית. באמצעות יהודה הלוי הוא מנכיח את המסורת הספרותית הספרדית בספרות 
העברית המודרנית. למעשה יש כאן זימון כפול: בורלא מזמן את הלוי, אבל גם הלוי 
מזמן את בורלא - באמצעות בורלא הוא משמיע את קולו המושתק במידת מה, הוא 
מוצג כאב ספרותי וכאפשרות ספרותית. מצד אחד בורלא זוכה במשהו מן ההילה של 
יהודה הלוי, אשר עדיין קיימת בתרבות העברית - המזרחית והאשכנזית, הדתית והלא 
דתית; מצד אחר בורלא מציג את יהודה הלוי לקורא בן הזמן, שאולי התרחק ממנו. 
בספר גם מגיעים לידי מיזוג מורכב ומרשים שני ניסיונותיו המאוחרים של בורלא - 
והפנייה  יהודי ספרד,  הציונות להיסטוריה של  ייחוס  לרומן ההיסטורי מתוך  הפנייה 

לז'אנרים המזרחיים, ובהם הפיוט והמקאמה. 

ד

מעניין שהדילמה של יהודה בורלא באשר לצורת הכתיבה הנכונה ויחסיה עם המסורות 
שמהן הוא יונק, דילמה אשר הביאה אותו לכתיבת הרומן על מסעו של יהודה הלוי 
ולשלב בו בתוכו מקאמה ופיוט, אפיינה גם את ריה"ל בערוב ימיו. הלוי התלבט באשר 
לצורת הכתיבה הנכונה, ובאשר למסורות שראוי לינוק מהן, והתלבטות זו באה לידי 
ביטוי גם בספרו של בורלא. הלוי התפרסם כמשורר עוד בצעירותו בספרד המוסלמית 
גם  עזרא.  אבן  משה  ר'  התקופה,  משוררי  גדול  עם  קשריו  לנו  וידועים  והנוצרית, 
במצרים נודעה גדולתו,82 וסביר להניח ששמו נודע גם בצפון אפריקה, בצרפת ואולי 
במקומות אחרים. בשירתו הוא ביטא יחס אמביוולנטי לשירה, וכך לדוגמה כתב: "ִאם 

שם, עמ' 57.  .79

שם, עמ' 61.  .80

שם, עמ' 64.  .81
אליה  שהגיע  קודם  עוד  במצרים  ידוע  היה  הלוי  כי  עולה  בגניזה  שנמצאו  התעודות  מן   .82

במהלך מסעו מזרחה. ראו גיל ופליישר, יהודה הלוי.
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יר ְקָצֶפיָה".83 חרוזי השיר, מודה ומתוודה הלוי, הם  ֵרַכת ָים / ָהיּו ֲחרּוֵזי ׁשִ ָהְיָתה ָחְכָמה ּבְ
רק קצף מעל החוכמה האמתית, קצף שלעתים מסתיר אותה. 

במאמר השני בספר הכוזרי הלוי דן בשאלת השירה העברית בת זמנו, וביחסה הן 
לשירה העברית במקרא והן לשירה הערבית בת הזמן. הוא מוצא שהשירה המקראית 
המנסה  העברית,  השירה  על  עולה  זמנו  בת  הערבית  ושהשירה  שתיהן,  על  עולה 
להידמות לה. מלך כוזר אומר לחבר כי "הלשונות האחרות עולות עליָה ]על העברית[ 
"שירים  כי  עונה  והחבר  יזמרּום",84  בהם  לניגונים,  המותאמים  השקולים  שירים  ּבַ
העברים,  החשיבום  לא  השקולה,  המליצה  נאה  בהם  אשר  בציבור,  לקריאה  שנועדו 
כי הם שאפו אל מעלה נעלה מזאת ומועילה יותר".85 ומה היא אותה מעלה? הניסיון 
"להכניס מחשבה שנתעוררה בלב המדבר אל תוך לבו של השומע"86 - כלומר העברים 
יותר  ומוצלחת  העדיפו את המשמעות על פני האסתטיקה. העברת המשמעות טובה 
בדיבור מבכתב, ואם בכל זאת רוצים אנו למסור דברים בכתב, ראוי לשמר בכתיבה 
הדיבור,  טון  את  להעביר  ביכולתם  המקרא:  טעמי  עושים  זאת  הדיבור.  סגולות  את 
להבהיר אם שאלה היא אם תשובה, אם הדברים נאמרים במתינות או במהירות וכיוצא 
בזה, ו"אדם השואף אל כל אלה אין ספק בדבר כי יוותר על השיר השקול, - כי השיר 
מקום שיש  השקול אינו נקרא כי אם בדרך אחת, ונמצא קוראו מחבר דברים על פי רוב ּבַ

להפריד ביניהם ומפסיק במקום שיש להמשיך".87
על אף כל זה חיקו היהודים את השירה השקולה של הערבים והכניסו אותה לעברית, 
ותופעה זו הגיעה לשיאה בימיו של הלוי. כל זה קרה לנו היהודים, מסביר הלוי, "מרוב 
פנותם אל המנהגים  תעיותינו וִמרֵינו ]...[ בשירה השקולה מצאנו מה שמצא את אבותינו ּבִ
הזרים, שמחמת זה נאמר עליהם: 'ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם'".88 בכך יוצא הלוי 
באופן מובהק כנגד משה אבן עזרא, פטרונו בראשית דרכו ומי שהיה גדול התיאורטיקנים 
של הפואטיקה העברית בימי הביניים, בעל ספר העיונים והדיונים בשירת ישראל. אבן 
עזרא קרא לאימוץ מוחלט של הצורות והמשקלים הערביים בשירת החול העברית, וראה 
בהם אמצעי להעלות את רמתה של השירה העברית. בהיותו קלאסיציסט מובהק, הוא 
התנגד להכלאה בין חוקי השירה הערבית לבין חוקי שירה אחרים. לעומתו טוען הלוי כי 

אימוץ משקלי הערבים מעיד על תהליך ירידה של היהודים בגלותם. 
ב"מאמר על המשקלים" שכתב הלוי לבקשת הסוחר המצרי חלפון בן נתנאל הלוי, 
"המשקלים  בעברית,  הערביים  המשקלים  על  כותב  הוא  אל־דימיאטי,  סעיד  אבו  הוא 
שמשתמשים בהם המשוררים העבריים החדשים, ]אלה[ שאינם שמים את ליבם להשחתתה 
של הלשון העברית".89 הוא קובע כי "שקילת העברית במשקלים הערביים מגונה היא 

"שלום לבת רבו נגופיה", הלוי, דיוואן, א, עמ' 18.  .83
הלוי, הכוזרי, עמ' פז.  .84

שם.  .85

שם.  .86
שם, עמ' פח.  .87

שם, עמ' פח-פט.  .88
אצל רוזן, המהלך הסטרופי, עמ' 325.  .89
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שכן היא משחיתה את הדיבור העברי";90 היא מבטלת את ההבדל בין מלרע למלעיל - 
המבחין בעברית שם מפועל, עבר מעתיד וגוף ראשון מציווי - והיא אינה מתאימה לשפה 
העברית. בסוף המאמר הוא שב ושולל את השימוש במשקלים: "באמת כל המשקלים 
שבה  ]הערבית[",91  בלשון  באים  הם  אם  "אלא  לכך:  הסייג  את  וקובע  לגינוי",  ראויים 

המשקלים מתיישבים עם אופי השפה, והם נעימים לאוזן ואין השומע מואס בהם.
הלוי  העמיד  השקולה  הספרדית  בשירה  השליט  הערבי־עברי  הדגם  מול  כאמור, 
בכתיבתו הפואטית התיאורטית את הדגם היהודי־עברי הקלאסי של המקרא, על טעמיו 
ושירתו. אבל מובן היה לו שאין זה דגם שירי מובהק לפי מושגי הזמן, ועל כן הוא 
זה  דגם  הדתי.  הפיוט  הקודש,  שירת  של  היהודי־העברי  הדגם  את  גם  נס  על  העלה 
היה חי בימיו של הלוי, ורובו היה שקול במשקלים לא ערביים. כך כתב הלוי בספר 
הכוזרי: "בדרכי ה'פיוט' היה לנו מרחב רב, כי הפיוט אינו מקלקל את הלשון והוא יודע 
להיזהר מן הטעויות האלה".92 הפיוט, לפי דברים אלו, הוא מסורת עברית פנימית; הוא 
השירית  למסורת  חלופה  ויכול לשמש  העברית,  הלשון  הייחודי של  לטבעה  מתאים 
הערבית העליונה ורבת הקסם. לא כל משוררי ספרד אחזו בעמדה זו. למשל, בן דורו 
של הלוי אברהם אבן עזרא מתח ביקורת קשה, מתוך העדפותיו הסגנוניות המודרניות־
ערביות, על הפיוט העברי המוקדם של ר' אלעזר הקליר הארץ־ישראלי, שהופיע בזמנו 
"עיר  ולשונו  תלמוד",93  בלשון  מעורבים  "שפיוטיו  טען  הוא  האיטלקיים.  בסידורים 

פרוצה אין חומה",94 ו"יש בפיוטיו חרוזים עניים ואביונים מחזרים על הפתחים".95 
לפני  )אך  חייו  של  מאוחר  בשלב  הערביים  המשקלים  על  הלוי  שמתח  הביקורת 
עזיבתו את ספרד(, היתה אולי גם ביקורת חברתית. אפשר שהוא מחה על ההסתגרות 
ואפשר  המצומצמת;  החצרנית  התרבות  בתוך  העברית  החול  שירת  של  האליטיסטית 
של  התנצלותו  בנוסח   - החול  שבשירת  השעשועים  מן  בתשובה"  "חזרה  בכך  שהיה 
ידיו מן  והחלטתו למשוך  והאהבה שכתב בצעירותו,  אבן עזרא על שירי השעשועים 
השירה.96 תלמידו של הלוי, רבי שלמה פרחון, סיפר, כנראה בעקבות ביקורת זו, כי הלוי 

שם.  .90

שם.  .91
הלוי, הכוזרי, עמ' פט.  .92

יהלום, שפת השיר, עמ' 189.  .93
שם, עמ' 191.  .94

192; אפשר לטעון כמובן שגם הלוי אינו מכוון בדבריו לפיוטי הקליר, ושהוא  שם, עמ'   .95
מתכוון בעיקר למסורת הפיוט שהתפתחה מאז רבי סעדיה גאון ודונש בן לברט. אלא שבין 
השאר, מסורת זו שונה מן הפיוט הקדום דווקא בגלל ההשפעה הערבית שניכרת בה )אם כי 

בצורה מתונה יותר בשירת החול(.
אבן עזרא התנצל על שירי הנעורים שלו, שכללו דברי ליצנות, ניבול פה, אהבים ושעשועים.   .96
הוא הביע את חרטתו והצהיר: "בימי הנעורים ובשנות העלומים הייתי מעריך את השירה 
מעשה המביא פאר, וחושב אותה מכלל האמצעים העושים רושם. אחרי כן דחיתיה ועזבתיה 
כעזוב הצבי את צלו, מתוך רצון לבלות את שנות חיי בדבר שהוא הגון ממנה" )אבן עזרא, 
ספר העיונים, עמ' יג(. אך דומה כי גם אבן עזרא לא עמד בהתחייבותו. לעומת זאת בורלא, 
בספרו הלא בדיוני על ר' יהודה הלוי, מבקר את פרשני הלוי האקדמיים בני דורו, אשר חשו 
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"עשה תשובה לפני מותו שלא יפייט לעולם, ובאמת מנהג הישמעאלים הוא ולשונם 
עשוי לכך".97 דברים אלו, אשר תואמים את הצהרותיו של הלוי בכוזרי וב"מאמר על 
המשקלים", הם כמובן אגדה. הלוי המשיך לכתוב במסעו, וידוע שבעת שהותו במצרים 
על  אהבים  שירי  גם  חול,98  שירי  לכתוב  הוסיף  אלא  הקודש  שירת  בתוך  התגדר  לא 
ובמשקלים הערביים. אם חל שינוי בכתיבתו של הלוי  פי מוסכמות השירה הערבית, 
)ומכל  בבגרותו, הרי יש לבחון אותו ביחס למשוררים אחרים או לכתיבתו המוקדמת 
מקום קשה יהיה לקבוע את זמן השינוי, בשל הקושי לתארך רבים משיריו(. הלוי המשיך 
להוכיח את שליטתו המוחלטת בצורות השיר והמשקל הערביות עד סוף חייו, גם אם 
חש אמביוולנטיות בדבר מקומן בעברית; ואין ספק כי הכיר ביופיין הרב של צורות אלו.
בורלא מזכיר בהערת שוליים, בתיאור מסעיו של הלוי בספרד לקראת יציאתו מזרחה, 
"שרבנו נדר בימי זקנתו שלא יכתוב שירי חול, ידידות וכדומה".99 אבל בהערה, אף 
במקום הופעתה, יש קושי, שכן מסופר שהלוי עומד לפני ידידו רבי שלמה אבו ַאיּוּב 

ַאְלֻמַעִלם, שדיבר בו גדולות ונצורות, וכך המלווה מתאר את המפגש: 

אז היה רבנו כמתחנן לפניו 
ואמר באמיתות ובבדיחות כאחת לאזניו: 

לּו תתיר נדרי נדרתי זה מכבר 
לא עוד אחבר שיר־ידידות כבעבר

כי עתה נטיתי כנהר שירי 
כאשר יאתה לך רעי, יקירי 

ורוממתי שמך עד לעבים 
ותיניתי רוחב בינתך בניב אהבים.100 

אי־נוחות לנוכח מקומם של שירי הדודים בתוך שירת הלוי הגדול, סמוך לשירת הקודש 
שלו ושירי ציון שלו, וטענו כי את שירי האהבים כתב רק כדי להוכיח את מעלת העברית 
בתוך שירה שמוסכמותיה ערביות, ולא מתוך רגש אמתי. בורלא מסביר: "נבצר מהם, כנראה, 
להכיר את גודל הנפש ורוחב הדעת של אותם המשוררים המופלאים, שעם היותם משלומי 
אמוני ישראל, דבקים בתורתם וגאים ביהדותם, היו עם זאת אנשים שלמים, טבעיים, אוהבי 

חיים, אוהבי גבורה, אוהבי אהבה" )בורלא, יהודה הלוי, עמ' 26; ההדגשה במקור(. 
יהלום, שירת חייו, עמ' 78 )למקור ראו פרחון, מחברת הערוך(.  .97

אבו אלעלא אף האשים את אהרון אבן אלעמאני שבעריכתו את שירי השבח שכתב לו הלוי   .98
בעת שהותו באלכסנדריה גרם עוול להלוי, כאשר בדיוואן שהוציא תחת ידיו נתן להם כתובות 
וזה  ]הדיין[  וזה מה שהשיבו  מים,  ומזרקות  בענין ברכה  יהודה  מר'  "זה מה שאמר  זו:  כגון 
מה שאמרו מר יהודה שמרו צורו בעניין תרנגולות וזו תשובתו, ומה שאמרו על פלוני ועל 
פלוני ועל פלוני ומה שאמרו על החלום, כך שמי שיקרא את השירים האלה ולא יקרא את 
השירים האחרים יאמר: עולה רגל שאלו דבריו התבלבלה דעתו במקצת" )מצוטט אצל פרנקל, 
האוהבים, עמ' 99(. וגם בורלא מספר על זמן הלוי במצרים: "ורבנו יהודה יש ויפרוש לחדרו 
רגעים קלים / שב ובידו פזמון הילולים / או שיר היתולים / ויש וחיבר פיוט לסוכות כולו קודש 

מהללים / והוא עצמו מלביש השיר זמרֹו והוא עצמו מזמרו" )בורלא, אלה מסעי, עמ' עג(.
שם, עמ' מ.  .99

שם.  .100
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אבו איוב משיב לו בנחת ומצילו מהפרת נדרו: 

לא, אחא, למעני לא תצא מגדרך 
כמו לך גם לי קדוש נדרך 

הן ביקשת התעלֹות, התַחדש 
לך בכוחך זה והתקדש 

ואני דיי אראָך במרומי התהילה 
מופת ופאר לדור בדרכך הנעלה.101 

שירים  מצרים,  לנכבדי  הידידות  שירי  כתיבת  את  מתאר  בורלא  הספר  בהמשך 
שהתפרסמו עד מאוד ושאין ספק שנכתבו אחרי צאתו של הלוי את ספרד, לאחר שנדר 
את נדרו על פי טענת תלמידו. כשהגיע הלוי לנמל הראשון, באלמהדיה בצפון אפריקה, 
הוא פגש את הדיין הרב חביב, ובורלא מספר כי הלוי כתב לו "שיר הדור וגדול בן צ"ח 

טורים ]...[ המתחיל: מי יעבור לנו לעבר ים".102
אך  לירושלים,  חבורתו  עם  מגיע  בורלא  של  הלוי  במצרים  ארוכה  שהייה  לאחר 
ישיבתם בה כרוכה בסבל רב בשל תנאי מגוריהם והיחסים הקשים עם הנוצרים. כך 
מספר מלווהו של הלוי: "כל אותם הימים הרבים ועגומים לא העלה על לבו כתיבת 
שיר או קינה או תחינה ]...[ עתה עיניו תראינה אשר חזה בשעתו בספרד: יפה נוף משוש 
תבל וכו' - ולא רגש ולא חרד".103 המספר מסביר כי הלוי לא כתב שירים בירושלים 
במשך זמן ארוך כיוון ש"ברח מן השירה לחסות בצל האמונה",104 וביקש להימנע מן 
התעייה שגורמת לעתים השירה, בשלבה את הרגש עם המחשבה וההתבוננות. בורלא 
לא יכול כמובן להעיד שהלוי כתב שירים רבים בארץ ישראל, ואין הוא יכול להעיד 
על התפרצות פואטית כבירה של המשורר בהגיעו לציון, גם אם היה רוצה בכך, כיוון 
שלא שרד שום שיר "ארץ־ישראלי" של הלוי. על כן השירים שבורלא מייחס להלוי 
בארץ ישראל הם כמובן שירים שהוא עצמו כתב. עם זאת, שירים אלו של בורלא הם 
הכרחיים לעלילה, כיוון שלא סביר שהלוי לא כתב שום שיר בארץ ישראל. כך ניתנת 
לבורלא ההזדמנות להראות את כוחו בכתיבת שירה הקרובה בלשונה וברוחה למסורת 
השירה העברית במזרח. את "בצורת הכתיבה" של הלוי בירושלים מנצל בורלא כדי 
לדחות את האגדה בדבר השינוי בדרכי כתיבתו של הלוי לזמן ישיבתו בארץ ישראל, 
ולכרוך את עזיבת המשקלים הערביים עם המהלך הציוני שסימנֹו הישיבה בירושלים. 
כי  ומספר  ח הערבי־אנדלוסי,  לָמווׁשָ בורלא משתמש בדגם שירי מעין־אזורי, הקרוב 
השיר הראשון שכביכול כתב הלוי בירושלים הוא שיר תשבחה, "והוא כעין שיר אזור 
כתבו לא במשקל רגיל, כי אמר לא יוסיף לחבר שיר בירושלים ובארץ־הקודש במשקל 

שם. הלוי כתב כמובן כמה שירי שבח לשלמה אבו איּוב אלֻמעִלם, אך אין לדעת את זמנם   .101
המדויק.

בורלא, אלה מסעי, עמ' נ.  .102
שם, עמ' קצ )בורלא רומז לשירו של הלוי "יפה נוף", על פי תהלים מח, ג(.  .103

שם, עמ' קצא.  .104
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הגויים, שהוא בתואר ילדי זרים".105 השיר, שכאמור כתבֹו בורלא, מתייחס להפסקת 
שירתו של הלוי ולחידושה, ולהגעת חבורתו לארץ הקודש: 

יום ֲאחדש שירי ושְועתי 
 ]...[

ֵהן הִחֹלָת הרֵאנו נפלאות 
הבאתנו ֲהֹלם אחר תלאות

 ]...[
הנה הנם ראשונים לִציון 
הם נדדו דרך ים וָציֹון.106 

השיר פותח במילים "ֶיערב לָך שיחי צורי ישועתי".107 פתיחה זו קרובה לפתיחותיהם של 
פיוטים רבים, בין השאר של הלוי )"יערב שיחי"( ושל רבי ישראל נג'ארה )"יערב לך"(. 
הקודמת  והשורה  טוב",108  כי  לה'  "הודו  התנ"ך,  מן  בפסוק  תמיד  מסתיים  השיר  אזור 
לו באזור מכילה גם היא שיבוצים, חלקם בשינויים קלים, שגם בסופם מופיעה המילה 
"טוב". בכך קרוב השיר בסגנונו למסורת שירי הקודש המעין־אזוריים הספרדיים, אך הוא 
גם הולך מעבר לכך ומחמיר בדבקותו במסורת: לא רק שכל בתיו פותחים באות מאותיות 

יהודה כדי לקבוע שמו באקרוסטיכון, אלא כל השורות בבית פותחות באותה האות. 
לאחר כתיבת השיר שבה אל הלוי רוח השירה: "וכל אשר קרתה לנו בכל אותם הימים 
כל השירות, עשרים  )ואני העתקתי  רבנו כמקדם שיר־תהילה  הביע  גדולה,  שעת־חיות 
ושתים במספר, בדיוואן התשבחות, כולן נכתבו בעתות שמחות(. ולא היו לנו ימים טובים 
לא בספרד ולא במצרים כאותם ימי חול המועד בירושלים".109 מעשרים ושניים שירים 
עוד מסגנון  בורלא  רק מעטים, אך בהם התרחק  נכללו בספר  הלוי  "ציוניים" אלו של 
וחרוזיה  החופשיים  משקליה  על  החדשה  השירה  אל  והתקרב  במזרח,  העברית  השירה 
המתחלפים. כאשר הלוי דורש לפני קהילתו, הוא פונה אל אחד משומעיו "דרך לשון 
ארתג'אלי",110 כלומר באלתור שירי, ובכך מצדיק בורלא את חסרון המשקל ואת החריזה 
הפשוטה של כל שתי שורות זו בזו )בשיר זה אף חורז "הלוי" תי"ו בטי"ת, שלא כמנהגו111(. 

בשיר הארתג'אלי השני, המופנה לכל הקהל, הוא מעביר את המסר הציוני שלו: 

בהקיץ ובחלום, כמראית־עין ושמע ֹאזן 
י בקרבי אמונת ֹחסן:  אחוש בכל־חוׁשַ
אשר שעת רצון התרחשה ַבמרומים 

בורלא, אלה מסעי, עמ' רא.  .105
שם, עמ' רא-רב.  .106

בעקבות הפסוק "יערב עליו שיחי אֹנכי אשמח בה'" )תהלים קד, לד(.  .107
הפסוק נזכר ארבע פעמים בתנ"ך, בין השאר בתהלים קו, א.  .108

בורלא, אלה מסעי, עמ' רב.  .109
שם, עמ' רז.  .110

כפי שהמספר חרז בי"ת בווי"ו בקטעי המקאמה, שלא כמנהג.  .111
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וִמדת דין ֻהמתקה ְלִמדת רחמים 
לקרב הקץ וְלָהֵחל בגֻאלת ציון וישראל 
ועלינו ָלֹסל הדרך לצמח דוד הגואל.112

כמאירות,  למספר  הלוי  פני  נראות  זכאי  בן  יוחנן  ר'  של  יבנה  בחורבות  ביקור  בעת 
"ומשגמרנו התפילה, ראיתיו יורד מן הגבעה לבדו, נוטה הצדה לאטו, ושיערתי בנפשי 
לאמור: שיר יהמה בלבו לעת כזאת";113 זהו תיאור רומנטי של הכתיבה, שלפיו השראה 
רגעית, בלתי נשלטת, מובילה את המשורר אל פרץ כתיבה מתוך ריכוז, לעתים קרובות 
בזמן קצר ובלי צורך בעריכה. תיאור זה נפוץ בספר, והוא אופייני לזמנו של בורלא, 

ולמודלים הרומנטיים שהושפע מהם, הרבה יותר מלזמנו של הלוי.114 
הלוי כותב "שיר מכתם לשם רבן יוחנן בן זכאי וצירף שמו בראש כל שורה. ומהיותו 
שיר קצר העתקתיו פה כולו";115 בשיר זה, שכתב בורלא בשם הלוי, יש אקרוסטיכון 
המורכב משמו של יהודה הלוי, כנהוג בשירת הקודש, אך גם הוא ללא משקל, בחרוזים 
זוגיים. לאחר ההתגלות הגדולה שחווה ריה"ל על הכרמל, על פי ספרו של בורלא, הוא 

כותב באיגרת: 

על הוד המראות בארץ הפלאות 
אשיר, בעזר בוראי, שירה חדשה כיאות 

צורתה, סגנונה משקלה וטעמה 
כולה מארץ העברים ורוחה מעמה.116 

אבל בזמן הקצר שבין אירוע זה לבין מותו אין אנו זוכים לשמוע את אותה שירה חדשה.

בורלא, אלה מסעי, עמ' רח. ההדגשה במקור.  .112
שם, עמ' רלא.  .113

בורלא נע בין התבוננות רומנטית על המשורר לבין ראייתו כצדיק; בין התבוננות ציונית   .114
בחינה  ולבין  קלאסיציטיות־אקדמיות,  בעיניים  עליו  הסתכלות  לבין  לאומי,  כמנהיג  עליו 
ֵידע רבנו  "ובחיבור השיר לא  והמליצה. ראו לדוגמה:  רבנית המאמצת את סגנון הכתיבה 
סייגים או תנאים / אם ישיגהו רוח השיר - כל עת וכל מקום כשרים ונאים / אם בעתות 
הבוקר עם הספרים בין ידיו / או לעת טיול עם חבר או בלעדיו / אבל מידה קבועה עמו לפני 
החילו לכתוב שיר. // לפני החילו לכתוב - יעמוד פתאום תחתיו / כמו כוח נסתר נתן בו 
אותותיו / אם בהיותו בביתו / אם בעת לכתו / ואז כמו ישכח סביבו / או כאיש אבד נתיבו / 
וידום שעה קלה או ארוכה / ויצעד כה וכה כאחוז מועקה / ותשמע אז מפיו הגיים וניבים / 
יוצאים מפיו חלושים נבובים / ותוך כדי כך ינעץ מקלו נכחו / ויעביר ידו על מצחו / עבור 
וחזור חזור ועבור / עד ישאף רוח כמו חמק ממעצור / אז ייחפז ויתחיל לכתוב באשר הוא שם 
/ עומד או יושב, וחורת דבריו ברגשם / אם קטן השיר יתימנּו בו במקום / ואם גדול - יכתוב 

עד ערוב היום. ואחר שעות או למחרת / יחזור ויתקן אשר מיהר וחרת" )שם, עמ' עה-עו(.
שם, עמ' רלג.  .115
שם, עמ' רמו.  .116
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ה 

עוד בזמן שהיית חבורת הלוי במצרים אומר עליו אחד מתומכיו, חיים סתרי, דברים 
חוצבי להבות: 

רבי יהודה הן יחיד בדור, סביבותיו נוגה אור, גדול הוא בתורתו, עצום בשירתו וכביר בצדקת 
פעולתו. הן שורש נשמת האומה כולה בנשמת רבנו יהודה. כל פזורי ישראל בכף־מאזנים אחת 
והוא בשניה. יען כל האומה כולה שקועה בתרדמה כבדה והוא האחד באומה קם להעתיר בעדה. 
הוא המבשר ראשון לציון ]...[ רבנו יהודה הראשון קם ואמר: די, עד הנה! לא בלבד בנועם שיריו 

ותחינותיו כי בגופו ובנפשו יורנו האמת הגדולה האחת, הלא היא שבירת הגלות.117 

בספרו הלא בדיוני על הלוי כותב עליו בורלא במילים קרובות: "ריה"ל היה הראשון 
שהפך בעצמו, בגופו, את הרעיון למעשה ]...[ היתה אפוא בפעלו זה כעין מהפכה 
במושג הגאולה שבזמנו";118 בעיני בורלא הלוי משמש אפוא מופת לעם; הוא מסמן 
הן את קץ הישיבה על סיר הבשר בגלות, והן את קץ התפיסה שהגאולה תבוא כולה 
מידי שמים, באקט משיחי - "העם יגאל אם ירצה להגאל".119 הלוי היה "בעלייתו 
אמירה  כמובן  זו  הזה".120  המושג  של  משמעו  במלוא  הראשון  הציוני  לישראל, 
בעזרת  אבל  השנים.  עם  השתנתה  "ציונות"  המושג  משמעות  כי  אנכרוניסטית, 
ומעשית,  הגותית  ולאומית,  דתית  ציונות  הלוי  של  בדמותו  משלב  בורלא  הבדיון 
ומסורתית. לכן, מן הספר אלה מסעי  ופוליטית, מודרנית  רגשית ושכלית, אישית 
ר' יהודה הלוי הוא צירף לספרו הלא בדיוני על הלוי דווקא את הפרקים העוסקים 
בהתגלות שחווה הלוי על הכרמל, ואת האיגרת שכתב בעקבותיה, כלומר הפרקים 

שאין ספק שהם בדיון גמור.
הלוי שעל הכרמל אינו יודע "האם הזיתי או חזיתי".121 הוא מספר: "פתע הועברתי 
אל העבר ]...[ שבתי וחייתי במשך רגעים מקוצרים ]...[ ימים רבים־רבים",122 ומצהיר: 

שם, עמ' קנו. ההדגשה במקור.  .117
הלוי  של  הציונית  ההתעוררות  את  קושר  יהלום  יוסף   .122 עמ'  הלוי,  יהודה  בורלא,   .118
הצלבנים  של  ירושלים,  מקום  את  שהדגישו  הקראים  של  סביבו,  הציוניות  להתעוררויות 
מול  לספרד  - שפלשו  הֻמַווחידון   - באסלאם  קנאיות  קבוצות  ירושלים, של  את  שכבשו 
הנוצרים, ושל הרקונקיסטה של הנוצרים מול המוסלמים. יהלום מסביר: "עצם מוסד העלייה 
לרגל כפי שהלך ונוצר בחברה היהודית בימי הביניים התפתח בהשפעת האתגר הצלבני או 
ובוודאי שלא  בתגובה עליו. קודם לתקופה הצלבנית לא התקיימה עלייה לרגל ממוסדת 
התקיים ריטואל מגובש של עלייה" )יהלום, שירת חייו, עמ' 120(. בורלא אינו קושר כמובן 
בין תופעות אלו מצד הכוח המניע החיובי שבהן, קרי שאילת דגם העלייה, אלא רק מצד 

השלילה - הכוח שדחף את הלוי לחפש פתרון למצב היהודים בדורו.
בורלא, יהודה הלוי, עמ' 123.  .119

שם.  .120
בורלא, אלה מסעי, עמ' רמז.  .121

שם, עמ' רמח.  .122
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"לא אקפיד לכתוב חרוז ומליצה, אבל דברים כהווייתם בלא חציצה";123 המודעות לחיץ 
שמקימים החרוז והמליצה בין המילה הכתובה ובין ההתרחשות בפועל )מודעות שיש 
בה מן האירוניה שכן היא מנוסחת בחרוז(, וכן לעול שמטילה הצורה על התוכן, היתה 
קיימת גם בימי הביניים. היא מבוטאת פעמים רבות בשירתו של הלוי, בדברו על עול 
המשקל הנכפה על הרעיונות.124 אבל נדמה שבימי הביניים החיץ בין הספרות לעולם 

נתפס כמצב נתון, ולא היתה יומרה לריאליזם. 
אליו  הפונה  הנביא  אליהו  את  ורואה  בנעוריו,  לשירים שחיבר  בחלומו  חוזר  הלוי 

בדברים המסודרים בשורות שיר קצוצות, אך ללא חריזה: 

אני 
אליהו התשבי 

שלוח אליך 
 ]...[

היום נשקלו 
נבחנו פעליך.125 

אליהו הנביא מבשר להלוי כי במרום ינוח "בין נביאים / תנאים אמוראים / גאונים 
לארץ  אהבתו  ישראל,  באלוהי  אמונתו  נאמנותו,  בזכות  כי  לו  ומודיע  צדיקים",126 

 ישראל ויגונו על הגלות, וכן בתמורה לשירתו -
נקרע היום 

גזר־דין גלות ישראל. 
מן יום זה והלאה 

גאולת ישראל 
לא בידי שמים. 

הוסרו תנאים 
בוטלו קשרים 

נמחו עיתים 
לא בדור שכולו זכאי 
ולא בדור שכולו חייב,

אך בכל דוד ודור 
גאולת ישראל בידו. 

למענך שודדו
מערכות עולם.127 

שם.  .123
הלוי, ספר הכוזרי. ראו גם רוזן, המהלך הסטרופי.  .124

בורלא, אלה מסעי, עמ' רנא.   .125
שם.  .126

שם, עמ' רנב.  .127
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אותו  מציג  בורלא  במוות,  בכישלון,  הסתיים  ישראל  לארץ  ריה"ל  פי שמסע  על  אף 
כמהפכה - אירוע מיתולוגי, נקודת מפנה בהיסטוריה של הגלות היהודית, אשר ִאפשר 
המדינית,  הציונות  בפני  השער  את  פתח  זה  אירוע  יותר.  מאוחר  הציונות  לידת  את 
ציונות ללא משיח, והעביר את נטל הגאולה לידי האדם. במותו היה הלוי קורבן למען 
האומה, וכעבור מאות שנים, בימיו של בורלא, מתרחש ההמשך הישיר של סיפורו - 

הגאולה באה, או לכל הפחות, לפי בורלא, אתחלתא דגאולה. 
גלויות,  לקיבוץ  קורא  הלוי  הכרמל,  על  להתגלות  קודם  עוד  בירושלים,  בפסח 
כמו עזרא הסופר בימי כורש, לאחר שהשלטון הנוצרי יתיר לו ולאנשיו ישיבת קבע 

בירושלים. הוא פונה אל קהילתו בדברים אלו: 

מיד נשגר קול קורא לכל־תפוצותינו, 
לא אגרת, לא שיר, אבל קול קורא יחריד

 ]...[
עדי יקומו רבים רבים ונטשו ארצות פזורם 

ויעלו ציון בִרנה לִישעם לדרורם. 
ומִגלות קול־הקורא נכֹתב לאלפים, 

לנו, כל־מיטיב ֻקלמוס נשב ימים רצופים ּכֻ
נכֹתב ונפיץ בכל־מקום אשר יהודים שם.128

ציוני  קונגרס  מעין  קהילתו  עם  ושימש  ארצות,  חוצת  פוליטית  לציונות  הטיף  הלוי 
ולשלוח "לא שיר, אבל קול  כי עליו לנטוש את תפקיד המשורר,  ראשון. הוא מבין 
קורא" ליהודי העולם כדי לעשות את המעשה הפוליטי, אך מת בטרם הספיק להגשים 
זאת. כמה מוסלמים, שבורלא מכנה אותם ה"ג'מעאה", מאזינים לדבריו הנרגשים של 
הלוי, ורומזים על התקרבות הקץ. כיצד הגיעו מוסלמים לירושלים הצלבנית? ההצדקה 
ההיסטורית לכך היא כהצדקה ההיסטורית לאפשרות שהשלטון הנוצרי העניק רשות 
הצלבנית.  בירושלים  חודשים  לאורך  קהילתיים  חיים  לקיים  יהודים  ולחבורת  להלוי 
בורלא זקוק למוסלמים בירושלים גם כדי לתמוך באגדת מותו האלים של הלוי, מוות 
השני  האלף  בראשית  המתרחש  שסיפורו,  כדי  וגם  ארוך,  כתהליך  מתאר  שבורלא 
לספירת הנוצרים, ישמש משל ליחסי יהודים ומוסלמים בסוף האלף השני, בעת שכבר 

ניטשה מלחמה בין הציונות למדינות ערב.
הם  וחבורתו.  הלוי  של  במסעם  הפלסטינים  אל  הציונות  יחס  את  משחזר  בורלא 
נוסעים דרך צפון סיני אל באר שבע, וממנה דרך חברון לירושלים; הם עוברים בכפרים 
ומרגישים כי "ידענו שמם, שדומה לשמם בעברית ככתוב בספר יהושע",129 אסמוע היא 
אשתמוע המקראית שהמוסלמים המקומיים שימרו את שמה, סילואן היא כפר השילוח 
ואלבקעה היא עמק רפאים. כאשר מתבוננים בני החבורה על היהודים המקומיים הם 
נראים להם זרים ורחוקים )למרות בואם מספרד וממצרים הערביות(, "לבושים כדרך 

שם, עמ' רח.  .128
שם, עמ' קסב.  .129
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אנשים ערביים ]...[ כמין יהודים בפני עצמם, לא ראינו בשום ארץ כמותם".130 בעזרת 
את  להפיל  הזוממת   - המוסלמית  החבורה  סיפור  של  העלילתית  וההרחבה  הפיתוח 
ולבסוף  הלוי,  של  ההמונית  העלייה  תוכניות  על  לנוצרים  מספרת  הצלבני,  השלטון 
אחד מבניה רוצח אותו - בורלא יוצר מעין דגם מוקדם של המנדט הבריטי בארץ. וכך, 
באופן מוזר וחריג בהיסטוריוגרפיה היהודית על אודות התקופה הצלבנית, כפי שכתב 
קלמן אהרון ברתיני בביקורתו על הספר, "נציגיהם של נוסעי־הצלב מאירופה מּוראים 
]...[ מה שאין כן המוסלימים: דומה שהללו  באור של אנושיות מתונה ואפילו נדיבה 
סובלים מאוד, והסבל הוא נפשי עמוק, מהשפלת התבוסה שנחלו מידי הנוצרים; הם 

מחפשים הקלה ופורקן מן המרירות וההתבזות - באפשרות להתנקם ביהודים".131
כך יכול בורלא לשים בפיו של הלוי הסמכותי נאום חוצב להבות על מהות האסלאם 
ועל אי־התאמתו לחיים בשלום. הוא מודיע כי הנביא מוחמד "באחת טעה ונכשל כי 
שם יעודו בחרב כסמל ומשל, כאשר תעידו בעצמכם: דין מוחמד בסיף. על כן רצח 
ודם קלים בעיניכם מעודכם ]...[ ִאי לדת תטיף לרצח!".132 הלוי מוסיף ואומר כי בניגוד 

ליהודים, אשר השמידו בכנען עמים עובדי אלילים - 
מוחמד ואנשיו בשעתם הכו לפי חרב יהודים, עובדי אל חי, הוא האל בו הכיר מוחמד בעצמו 
היהודים  כליל. טבח  - אותם הכרית  חייב הרבה  ולהם  ואשר מעמו, מהיהודים, למד הרבה 
בערב שבט אחר שבט, - כפי שמסופר, לא בפי איש זר, כי אם בפי איש מוסלמי, כותב קורות 

אם, - הוא מעשה זועה לא נשמע כמוהו מימות עולם.133 ימיכם הראשונים, אבן ִהׁשָ

אבל בכך אין יכולים להסתיים דברים אלו על האסלאם, שקשה להאמין שהלוי ההיסטורי 
ואולי  כאמביוולנטי,  הפחות  לכל  הלוי  את  להציג  מוכרח  בורלא  כמותם.  נושא  היה 
הדברים נכונים גם לו עצמו. הלוי של בורלא מודיע על הערצתו לחכמים המוסלמים 
ד  י, אבן ִסיַנא, אבן ֻרׁשְ הגדולים, אשר רוחם צמחה מרוחו של מוחמד, ובהם אלפאַראּבִ
הצעיר )אשר בעת נאומו של "הלוי" היה לכל היותר בן שישה־עשר אביבים!(, והחכם 
המוסלמי שממנו, ובעיקר מטיעוניו נגד הפילוסופיה והפילוסופים, הושפע הלוי במידה 

הגדולה ביותר - אלע'זאלי. הלוי מודה: 
יש ויש מעלות הרבה לכם, העמים הערבים המוסלמים, באו לכם מעצם טבעכם, טבע שבטי 
מדבר, ומזכות קדושת דתכם האסלאם. מוחמד נביאכם נביא־אמת היה ]...[ ראשית אונו, שרשי 
פעלו ועיקרי תורתו - אורות ממרום המה. אולם קורות ימיו ומהלך דרכיו - גם אור וגם צל 
בהמה. הוא נביא לבני־המדבר, נשלח לגאלם מהבלים ולשנותם מכסלם והצליח מסעו והגדיל 

עשה, עדי נטע אמונת אלוהים בלבבם.134

שם, עמ' קעח.  .130
ברתיני, אלה מסעי, עמ' 399.  .131
בורלא, אלה מסעי, עמ' רסב.  .132

שם, עמ' רסד. ההדגשה במקור.  .133
שם, עמ' רסב.  .134
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הלוי גם "מייסד" את ביקורת הקוראן וקובע כי הסורות המוקדמות, שנכתבו במכה, 
הן האמתיות, ואילו לסורות המאוחרות ממדינה נכנסו שקרים ועיוותים, ולכן "הקוראן 

ספר מקודש אם כי לא מּורד )משמים(".135
 בהגיע חבורת הלוי לארץ, ובפוגשה את המוסלמים בכפריהם, הרפיק מספר כי "כמו 
קלו מעלינו יגון ואנחה והיינו כהלכים יגעים באו לבין קרובי משפחה".136 כאשר פתחו 
היהודים את פיהם בברכות ובשלומות בערבית אל המוסלמים, "קרבו אלינו בשמחה 
ובחיבה ]...[ והבחורים אמרו לא ראו מימיהם 'בני אדם יהודים', אבל הזקנים האריכו 
שיחם עמנו על יהודים רבים בני חברון שהיו בחברון מזמן קדמון".137 "מפתח הלב - 
הלשון",138 מסביר הלוי, וכך נוצרת קרבה טבעית בין היהודים מספרד לבין המוסלמים 
בן  נוצרי  אסטיפאן,  הסיריאני  המתורגמן  לבין  בינם  קרבה  נוצרת  גם  כך  המקומיים. 
הארץ. הוא מתווך בינם לבין השליטים הפרנקים של ירושלים, ומאפשר את כניסתם 
לעיר ואת מגורי הקבע שלהם בה. בינם לבין עצמם הם מתבוננים במתורגמן וחושבים: 
"כבן־ערב, ודאי יש בלבו מּכראַמת אל ַעַרּב )מנדיבותם של ערביים(".139 אך מנגד, מכוח 
האמביוולנטיות כלפי המוסלמים, בורלא נוקט טון אפולוגטי, המצטייר כאנכרוניסטי 
מאוד: הוא כותב על המוסלמים כי "מעולם לא היה לנו קירוב־דעת עמהם, לא בגרנטה 
ולא בשום עיר בספרד, לא קרבת ידידות ולא חיבת חברות, רק היכרות והתרועעות, 
בעיקר במיקח וממכר ובעסק ובמסחר",140 - גם אם יצאו מן הכלל קשרים עם "אנשי־
בינה מביניהם, משוררים, חכמים ודומיהם".141 בירושלים חלה התקרבות בין היהודים 
למוסלמים, "מחמת שבכאן יטעמו גם הם טעם שעבוד־מלכות והן מחמת שלשון־ערב 

שבפינו מחבבת אותנו עליהם כאילו היינו קרוביהם".142
האמביוולנטיות כלפי המזרח מאפיינת אולי את רוב כתיבתו של בורלא: מצד אחד 
הוא מכיר את המזרח היכרות פנימית, פנימית לעצמו ולנפשו, ומרגיש קרבה רבה אליו, 
והוא מתאר אותו מתוך קרבה ומתוך חווייתו הפנימית; מצד אחר הוא מזדהה עם תפיסות 
תנועה  המודרנית,  הציונות  עם  אידיאולוגית  ומזדהה  למזרח,  ביחס  רבות  מערביות 
מערבית בעלת דומיננטיות אשכנזית, והוא מבקש להצדיק עמדות אלו בכתיבתו. כמו כן, 
מצד אחד קוראיו ומבקריו האשכנזים מבקשים ממנו להמשיך להציג את המזרח לפניהם 
- אמנם מתוך הכרה בצדקת המערב ובעליונותו, ומתוך התרכזות בפגמי המזרח מכאן 
ובקסמיו מכאן; ומצד אחר קבלה מלאה של עליונות המערב פירושה נחיתותו, ופירושה 

גם ההכרה שעולם המזרח כפי שהוא, שאותו הוא כותב, חייב להיעלם. 
פתרון אפשרי לכך הוא מעבר לכתיבה על אשכנזים, וגם בכך התנסה בורלא, אך קהל 

שם.  .135
שם, עמ' קסב.  .136

שם.  .137
שם, עמ' קעב.  .138
שם, עמ' קסט.  .139

שם, עמ' רי.  .140
שם.  .141
שם.  .142
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הקוראים והמבקרים הסתייגו מאוד ממהלך זה, אשר מנע ממנו לדבר את חייו וחוויותיו; 
פתרון אפשרי אחר הוא כתיבה אמביוולנטית על המזרח, הקרועה בין גאווה לבושה, 
אגב חיפוש מתמיד הן אחר המקום שממנו תתאפשר כתיבה עצמאית על המזרח, והן 

אחר פתח מילוט מן הצורך להימצא במקום זה. 
סיפור ריה"ל של בורלא מסתיים במוות אלים, ואולם אין בידינו שום עדות היסטורית 
על סוף ימיו. בורלא כותב: "והנה אחר שהותו זמן מסוים בפוסטאט - כאילו נפלה לפתע 
תעלומה גדולה על מציאותו על חייו. עלטה מכסה את קורותיו ]...[ לא ידוע לנו למעשה 
אם בכלל יצא ממצרים, אם זכה להגיע לארץ ישראל ואיפה מצאו מותו";143 מתעודות 
הגניזה מתברר כי הלוי עלה על אונייה בנמל אלכסנדריה, המתין לרוחות שישאו אותה 
מזרחה ומת כעבור כשלושה חודשים,144 אך העלטה לא התפזרה, ואין יודע היכן מת 
הלוי והאם הגיע לירושלים. אבל במאה ה־16, מאות שנים לאחר מותו של הלוי, נכתב 
סיפור מותו בירושלים, על ידי ר' גדליה אבן יחיא, יליד איטליה ואיש קושטא, צאצא 

למגורשי ספרד. כך כתב אבן יחיא בספרו ההיסטוריוגרפי שלשלת הקבלה:
וקיבלתי מזקן אחד, שבהגיעו אל שערי ירושלים קרע את בגדיו והלך בקרסוליו על הארץ 
לקיים מה שנאמר "כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו" )תהילים קב, טו(, והיה אומר 
הקינה שהוא חיבר, האומרת "ציון הלא תשאלי" וכו'. וישמעאל אחד לבש קנאה עליו מרוב 

דבקותו, והלך עליו בסוסו וירמסהו וימיתהו.145

סיפור רצח קצר ולא סביר זה, שנכתב זמן רב כל כך לאחר מעשה, זכה לפופולריות 
רבה עם השנים, ואף הכתירוהו סיפור "ראוי" או "נכון"; כך למשל כתב אברהם מאיר 
"דמיון  בראדי:  שערך  הלוי  יהודה  דיוואן  של  המחודשת  להוצאה  בהקדמתו  הברמן 
ונושאי תקוותה,  ציון  חובבי  גיבורו, ראש  זה של מסע  העם לא רצה להשלים בגמר 
ונוצרה אגדה יפה המסיימת את המסע באופן אכזרי מאד אבל מתאים ביותר לגיבורו 
של  מותו  סיפור  את  כינה  הלוי,  של  בשירתו  שחקר  שד"ל,  זאת  לעומת  הנערץ".146 
הלוי בירושלים הצלבנית "שקר מפורסם", וכתב כי "אפילו יאומן שבמקרה היה שם 
ישמעאלי אחד, איך יזיד להמית אדם בסוסו בשערי העיר, והעיר היתה אז תחת ידי 
הוא  זו  שבאגדה  האמת  "גרעין  כתב:  דובנוב  שמעון  ואילו  הישמעאלים?".147  שונאי 
בודאי, שאחד מנוסעי הצלב הרג את היהודי העולה לרגל למקום שנתקדש לנוצרים, 

בורלא, יהודה הלוי, עמ' 120.  .143
מתוך שלא הכיר מקורות אלו בחר בורלא להסיע את גיבוריו בשיירה קרקעית לאורך צפון   .144
סיני ממצרים לארץ ישראל. יהלום מסביר כי מכל מקום לא יכול היה הלוי לשהות בארץ 
יהודית  ישראל באותה התקופה קהילה  וכי לא התקיימה בארץ  יותר מחודשיים,  ישראל 

)יהלום, שירת חייו, עמ' 118(. כן ראו גיל ופליישר, יהודה הלוי, תעודות 52 ו־54.
אבן יחיא, שלשלת הקבלה, מ ע"ב. אגב, בדבקותו של מי מסופר בסיפור זה, של המוסלמי   .145
או של היהודי? ולמה תלה אבן יחיא את מות הלוי במוסלמי, האם מכיוון שבזמנו שלטו 

המוסלמים בארץ?
הלוי, דיוואן, א, עמ' 4.  .146

לוצאטו, בתולת בת יהודה.  .147
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אף על פי שהאגדה מספרת על 'ישמעאל', שלא יכלו להיות בימים ההם בירושלים ולא 
היו מתנפלים על יהודים, אחיהם לצרה בארץ־ישראל הנוצרית".148 

זה  כי לפי סיפור טרגי  וכותב  בורלא מציין את אגדת מות הלוי בספרו ההיסטורי, 
"הלוי זכה והגיע למחוז חפצו ובבואו לכותל המערבי השתחוה ארצה ושר את שירו: 
'ציון הלא תשאלי לשלום אסיריך' כשהוא מתמוגג בדמעותיו. אותה שעה עבר פרש 
והרגו".149  בו את חניתו  ומקנאתו באהבת היהודי לארץ הקודש הטיל  ידו  בידואי על 
בורלא משנה מעט את דברי אבן יחיא: הוא מעבירם מהכניסה לירושלים אל לבה, אל 
הכותל )האם יכול היה סוס לדהור ברחבת הכותל הצרה שבורלא הכיר מילדותו בעיר 
העתיקה בירושלים?(, הוא מדגיש כי הלוי זכה להגיע למחוז חפצו, מחליף את הדריסה 
עושה  בבכי,  ומחליפה  הסגפנית  הבגדים  קריעת  על  מוותר  בחנית,150  הסוס  ידי  על 
קונקרטיזציה מודרנית לישמעאלי על ידי הפיכתו לבדואי, ופותר את השאלה מי קינא 
בקובעו כי זו קנאת הבדואי )אך הוא גם קובע כי הקנאה התעוררה מתוך "אהבת היהודי 
לארץ הקודש"(. בספרו זה, הלא בדיוני, בורלא מספר על המקור שעליו הסתמך ברומן 
והוא  נתלה במקור חלופי להיסטוריה,  הוא  זה בתיאור מותו.  ובכלל  הלוי,  אודות  על 
הזיכרון והמסורת: "הספור מבוסס על הדעה הנפוצה בעם, כי אמנם זכה ר' יהודה הלוי 
להגיע לארץ כסופיו ולחונן את עפרה".151 כך נחשפת העובדה שהוא לא היה שלם עם 

התרחקותו מן הידוע על הלוי ועל הפלגתו אל עבר הלא ידוע. 
ברומן על הלוי בורלא אינו מסתפק בשינויים הקלים שכבר שינה באגדת מותו של 
הלוי בספרו ההיסטורי. כאמור, הוא מזכה את הלוי בחודשים ארוכים של חיים בארץ 
הקודש, שבהם הוא אף יוצא לתור אותה לאורכה ולרוחבה. באופן סמלי הוא קובע 
פניו  רבנו על  "כרע־נפל  כי  ומלווהו מספר  את מותו בתשעה באב, לאחר הקינות, 
]...[ חץ נעוץ בחזהו וכותנתו ומדיו טבולים בדמיו".152 הלוי הגוסס מודיע למאמיניו 
ולנאמניו כי אמנם סופו קרוב, אבל "ַאל ֵאבל... הן בכרמל - הוגד לי - זאת... למען... 
המונים־ וישראל...  יבוא...  יום   - לי  עלתה  שכך  אשריני...  הגאולה...  התמורה... 

המונים";153 ולאחר שבישר את שיבת ציון הוא מוציא את נפשו בעודו מאריך ב"אחד" 
של שמע ישראל. 

ברומן  הן   - הלוי  חייו של  קורות  הוא את  גם  סיפר  גורן  גורמזאנו  יצחק  הסופר 
ביוגרפי לבני הנעורים לבי במזרח: אגדת חייו של יהודה הלוי )1985(, והן במחזה 
בסוף מערב )הוצג ב־2002(. גם הוא כלל חלקי שירים של הלוי בשתי יצירותיו )אך 
שירים שלמים מעטים בלבד(, ובמחזה השתמש גם הוא בצורת המקאמה. ברומן הוא 
מסיים את חייו של הלוי באלכסנדריה )שבה נולד גורמזאנו(. הוא מודיע כי "מאז 

זמורה, יהודה הלוי, עמ' 29.  .148
בורלא, יהודה הלוי, עמ' 120-121.  .149

ש"י עגנון כתב בסיפור קצר כי הלוי נרצח בסיף. ראו עגנון, תכריך.  .150
בורלא, יהודה הלוי, עמ' 125.  .151
בורלא, אלה מסעי, עמ' רסה.  .152

שם.  .153
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השמיימה  בסערה  עלה  כאליהו  "האם  הקוראים:  באוזני  ותוהה  עקבותיו",154  אבדו 
והאונייה לו מרכבת־אש? האם, כמשה, היתה לו האונייה מעין נבו, ממנה ראה את 
ארץ כיסופיו ואליה לא בא? או שמא היתה אחריתו פשוטה הרבה יותר, והוא זכה 
לדרוך על אדמת־הקודש".155 גורמזאנו מזכיר את אגדת מותו של הלוי, אך בעקבות 
בפרק  זכה,  שהלוי  אפשר  כי  מעיר  הוא  שחר".156  "חסרת  אותה  מכנה  הוא  אחרים 
הזמן שבין צאתו מאלכסנדריה ובין מותו, לדרוך על אדמת הקודש, אך הוא מסיים 
באי־ודאות: "מה קרה אז בדיוק? אין אנו יודעים כיום דבר. ייתכן שלעולם לא נדע. 
חיי אדם הנם תמיד בגדר אגדה".157 במחזה מתמקד גורמזאנו, כבורלא, בבן לווייתו 
של הלוי במסעו. אצלו בן הלוויה הוא שלמה סלימאן אבו'ל־רביע אבן גבאי, שיש 
עדויות לקיומו, בהן שני שירים שהלוי הקדיש לו. בן הלוויה בוחר לנטוש את הלוי 
רגע לפני העלייה על האונייה באלכסנדריה. הוא מפליג לספרד אך בדרך מאשימים 
אותו הספנים בסערה המשתוללת בים והוא מושלך כיונה הנביא אל הים. ושם, על 
תיבתו שהוטלה עמו, בין שמים למצולות, הוא מספר את סיפורו. בן הלוויה מתלבט 
את  מלבו  לבדות  ומחליט  בירושלים,  הלוי  גורלו של  על  לספרד  בהגיעו  יספר  מה 

סיפור מותו בידי פרש ישמעאלי. את הסיפור הוא מנסח בלשון המקאמה:
הנחנו  כאשר   ]...[ המובטחת  הארץ  אל  עליתי  אתו   / פחד,  ובלי  מורא  בלי  ליוויתי  אותו 
יתברך לעד שמו / לשערי עיר קודשו, עירו של שלמה, / אמר לי רבי בן שמואל הלוי: / 
]...[ הקיצור, בבואנו עד למרגלות הקיר / מה עושה  "הנחני, יא רפיק, אלי כותל מערבי" 
רבי? פוצח בשיר. / "ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך / דורשי שלומך והם יתר עדרייך!" 
/ "רבי," אומר אני, "אנא רחם עלינו, / 'דורשי שלומך' אינם דורשי שלומנו! / מוטב לא 
לעורר נגדנו בגלל שיר / את חמת הגויים השולטים בעיר! ]...[ אך הוא כמו חירש לדברים 
זהירים, / שר בדבקות ובקול אדירים ]...[ ואני כבר אומר: "זה סופך, יא סלימאן!" / ושומע 
תיפוף - לא ליווי לשיר. / שומע פרסות של סוס או אביר! / ישמעאלי רכוב על סוס ערבי 
/ שועט בדהרה אלי כותל מערבי! ]...[ "יהודה, למען השם, היזהר!" / זועק אני, אך אבוי - 
מאחר! / פרסות הסוס כבר בוטשות בבשרו / אבל המשורר לא מפסיק את שירו, / עד שנפל 
מתבוסס בדמיו / והרפיק, עבדכם, מתבוסס בדמעיו. / במקום המקודש התעופף ועלה / רבי 

אל בוראו - כמה נפלא.158

בדברים אלו גורמזאנו מלעיג על האגדה שנוצרה סביב מותו של הלוי - הוא שם אותה 
בפי בן הלוויה המדמיין כאמור את שובו לספרד, וזומם לכבוש את לב שומעיו בשקר 

ערמומי, בסיפור נוגע ללב אך חסר שחר.159

גורמזאנו, לבי במזרח, עמ' 123.  .154
שם.  .155
שם.  .156

שם, עמ' 124.  .157
גורמזאנו, בסוף מערב, עמ' 20.  .158

אך בן הלוויה לא יכול להפיץ שקר זה ולהופכו למסורת שהתגלגלה אל שלשלת הקבלה,   .159
מכיוון שלפי סיפורו של גורמזאנו הוא טבע בים.
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ספרו של בורלא על הלוי מסתיים לאחר הרצח, במעין הצהרת כורש של מלך הצלבנים 
בלדווין, שהתיר את העלייה לארץ ישראל: "מותר לעם היהודים לעלות לשכון בארץ־
בה  ויצרו  לירושלים  עמו  הלוי שבאו  נאמניו של  לשנה".160  נפשות  רק עשר  הקודש 
לחננה",162  עת  התחילה  הנה  כי  ולמצרים  לספרד  "איגרות  שולחים  קטנה161  קהילה 
ואז באים ארצה בתו של הלוי, נכדו יהודה, הגבירה רּוִחָיה ממצרים, משפחת המספר 

מספרד ועוד יהודים.

אחרית דבר

כמעט הכרח הוא לכל רומן היסטורי ליפול באנכרוניזם, לא רק בשל טעויות של הכותב 
המשתקפים  המאוחרים  המושגים  בשל  בעיקר  אלא  בעבר,  החיים  למציאות  באשר 
)וגם  עולמו  את  מארגנים  שהם  מכיוון  לחמוק  יכול  האדם  אין  אולי  שמהם  בכתיבתו, 
את עולמם של קוראיו(. כך למשל בורלא מכנה ברומן את הצלבנים "מערביים", ואולם 
הפרנקים.  ולא  המרוקנים  לתיאור  זה  תואר  שימש  ההיא  בעת  הערבי  הלשוני  בהקשר 
השיר "לבי במזרח ואנֹכי בסוף מערב"163 מסמן דיכוטומיה בין המזרח הערבי, המשֶרק, 
שבו שוכנת ירושלים, ובין המערב הערבי, המגרב וספרד, ששם יושב המשורר. ובשירי 
הלוי המצויים בגיאוגרפיה הפנים־ספרדית, המזרח מציין דווקא את קסטיליה הנוצרית, 
ואילו המערב הוא אנדלוס המוסלמית. יתר על כן, עצם השימוש בז'אנר הרומן ההיסטורי 
הוא כמובן אנכרוניסטי, כמו במקרים רבים אחרים, לתקופה שהוא מבקש לתאר. מנגד, 
כמו כדי להתגבר על המרחק הזה, הרומן של בורלא על הלוי מקיים קשרים מסועפים עם 
ז'אנרים בני זמנו של גיבורו - הפיוט, שעליו היה הלוי אמון, המקאמה, המדרש, הכתיבה 

בורלא, אלה מסעי, עמ' רסז. המקבילה הנפוצה יותר לכורש בהיסטוריוגרפיה של יהודי   .160
המזרח באותה התקופה הוא כמובן צלאח א־דין, שכבש את ירושלים מידי הצלבנים והתיר 
את חזרת הקהילה היהודית לשם )כך למשל אצל אלחריזי, תחכמוני(. בורלא, בספרו הלא 
בדיוני על הלוי, אכן מכיר בכך וכותב כי "יש לשער שאחריו ]אחרי הלוי[, וביחוד אחרי 
כיבוש ירושלים על ידי צלח אל דין עלו יחידים רבים ואולי גם קבוצות שלמות לארץ" 

)בורלא, יהודה הלוי, עמ' 123-124(.
על פי העדויות ההיסטוריות באו עם הלוי מספרד למצרים רק שני אנשים, יצחק אבן עזרא   .161
חתנו, ובן לווייתו שלמה אל־רביע בן גבאי, ושניהם עזבו אותו במצרים )כפי שכתב בשיר 
"לעת כזאת תכל עיני ותרד" על פרידת שלמה, לאחר פרידתו מיצחק אבן עזרא, המסתיים 
נזקק  בורלא  אבל   .)13 עמ'  א,  דיוואן,  הלוי,  ראו  מספרד".  ידידי  כל  סוף  "וזה  במילים 
בספרו לקהילה שתלווה את הלוי כדי ליצור המשכיות ציונית לאחר מותו, וכדי שיהיו עדים 

למעשיו ומאספים לאמרותיו ולשיריו בארץ.
בורלא, אלה מסעי, עמ' רסז.  .162

הלוי, דיוואן, ב, עמ' 155; דמויותיו של בורלא הפנימו את שירו זה של הלוי, וכך מספר   .163
המחבר על אחד היהודים בפוסטאט שמוצאו מירושלים: "כאמור רבנו בשירו, לבי במזרח 
ואנוכי בסוף מערב, כן יאמר הוא כל הימים: אני במצרים ולבי בירושלים" )בורלא, אלה 

מסעי, עמ' קנה(.
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הרבנית, סיפורי צדיקים ושבחם, הכרונולוגיות וסיפורי הקורות וספרי הַאַדּב הערביים.164
בתוך אלה מסעי ר' יהודה הלוי יכול הלוי של בורלא, כפי שיכול היה כנראה הלוי 
כדרך  לו,  ערבי המקביל  בית שיר  אל  הירושלמי  מן התלמוד  מציטוט  לעבור  עצמו, 
המשכילים הערבים וכדרך ספרי האדב )וכמוהם גם הוא אינו מציין את שם המחבר(: 
ְדַרן  ּבַ ַסַיִציר  ַאן  ַאְיַקְנַת  ֻנֻמֻוֻה  ַאְלִהַלאל  ִמן  ַרַאְיּתַ  ִאַדא  קדום:  ערבי  משורר  דברי  "וכן 
אִמַלן )אם ראית הירח בתחילת גידולו ידעת נכונה: הושלם יושלם כולו(";165 והוא גם  ּכַ
עשוי לצטט מן הקוראן.166 המספר בן הלוויה מעיד על תפקידו בשירת הלוי כי "כתביו 
ואיגרותיו והדיואנים משירותיו - כולם נתונים לשמירתי ולהשגחתי",167 והוא מעתיק 
אפשר  רבה  במידה  כהגדרתו.  הקטן,  והדיוואן  הגדול  הדיוואן  תוך  אל  השירים  את 
לראות בספר, מבעד להערותיו הרבות של המספר על נסיבות כתיבת שירי הלוי, ניסיון 
להרחבה פרוזאית פרשנית־ביוגרפית סביב שירי המשורר הגדול וחבורתו, כפי שמקובל 
האנציקלופדי  השירים"(  )"ספר  ַאל־אַע'אִני  תאּב  ובּכִ הערבית  האדּב  בספרות  היה 
ארוכות  הלא  הערביות  מהכתובות  לחלק  באשר  אפילו  ידוע,  אין  לעתים  הנודע.168 
מסורת  מייצגים  הכתובת  דברי  אם  הלוי,  יהודה  של  השונים  לדיוואנים  המצורפות 
קדומה המקבילה לשיר )או לפחות נובעת מחבורת המשורר(, או שהם נכתבו בעקבות 
השיר; על אחת כמה וכמה בולט מתח זה בניסיונות ההרחבה הפרשניים, למשל בכתאב 
עד  ביוגרפיות,  חוויות  של  קרוב  תיאור  לכדי  עמומים  שיר  בתי  המפתחים  אלע'אני, 
שנדמה כי אין להבין את השיר ללא הפרשנות הצמודה אליו )אף שייתכן שהפרשנות 

מאוחרת, ומגבילה דווקא את אפשרויות ההבנה של השיר(.
כאשר בורלא מביא בספרו את שיר התהילה לרבי אהרון אלעמאני "למיטב כפרים 
ומבחר נרדים", מלבד הצמדת דברי פרשנות למילים הקשות הוא גם קושר את עלילת 
היין  לכוסות  בניו,  ולחמשת  וגנו של אלעמאני, למזרקה, למהולל  ביתו  ִלפאר  השיר 
ולסיטואציית הכתיבה )מובן שהמהלך של בורלא היה הפוך - מתוך השירים הוא פיתח 
לקהיר  בדרכו  הנילוס  על  הלוי  של  הפלגתו  תיאור  בעזרת  גם  הגן(.  סיטואציית  את 
"מצדיק" בורלא את כתיבת שיריו על אודות הנהר )ובורלא לומד מתיאורו השירי של 

"ַאַדּב" תורגם לעברית בימי הביניים כ"מוסר", אך אין הכוונה למובן המוסרני של  התואר   .164
המילה )גם אם כך לעתים הובנו הספרים העבריים הללו בקהילות יהודיות שלא הכירו את 
נועזים. אבל  ואהבים  סיפורי שעשועים  גם  מופיעים  התרבות הערבית(, שכן בספרי האדב 
והן סיפורי אמונה, היא ההופכת  זימה  יריעתם הרחבה, העשויה להכיל הן מעשיות  דווקא 
אותם לספרים אשר נועדו לחינוכו של האדם השלם, שלם בכל ידיעותיו ותחומי עניינו. נוסף 
על כך, כאמור, בורלא מנהל דיאלוג עם המקורות המחקריים ההיסטוריים והספרותיים בני 
זמנו. עם מקורות אלו נמנים, כפי שהדברים מובהרים בספרו הלא בדיוני על הלוי, חיים בראדי 
שערך את דיוואן שיריו של הלוי, חוקר ספרות ימי הביניים הספרדיים חיים שירמן, חוקר 
הגניזה שלמה דב גויטיין, וההיסטוריון בן־ציון דינור. גם בסוף החלק השני של הטרילוגיה על 

ר' יהודה אלקלעי בורלא מזכיר את המקורות שבהם השתמש. ראו בורלא, באופק.
בורלא, אלה מסעי, עמ' רט.  .165

גם משה אבן עזרא מצטט מן הקוראן בספר העיונים והדיונים, לא תמיד בציון המקור.  .166
בורלא, אלה מסעי, עמ' קלט.  .167

בורלא ודאי הכיר אותו בערבית, אם בגרסתו המקורית ואם באמצעות אוספים למיניהם.  .168
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הלוי את היאור שהדברים נכתבו בעת המסע על היאור ממש, ולא לאחר מכן(. וכך, 
בתיאור צפייתו של הלוי בשיירה המפוארת של ר' שמואל, נגיד יהודי מצרים, השב מן 
המלך, "מצדיק" בורלא את כתיבת השיר לכבודו: "נרגש רבנו ואולם החריש ועצר דברו 
בחובו כי כן דרכו עת יתרונן שיר בלבו. ואמנם בו בלילה התחיל לכתוב שיר ולמחרתו 

גמר כתיבתו ובו ביום שלחו לנגיד על ידי שליח נכבד".169
בורלא מעיד בספרו על שני ספרים שכתב הלוי במצרים ולא הגיעו לידינו. האחד 
הוא "ספר העצות להטבת המידות לשליטים ולפרטים להשבת הרע והזדון ולחיזוק 
המוטיבציה  ברורה  לא  אך  לתקופה,  מתאים  השם  סגנון  אמנם  והשלום".170  האמת 
ישיבתו  זמן  את  בתוכן  למלא  הרצון  )מלבד  זה  ספר  בכתיבת  להלוי  המיוחסת 
במצרים(. האחר הוא קובץ הרהורים שכתב הלוי באהבתו את רוחיה. ספר זה חריג 
בסגנונו, והוא כתוב בפרוזה ערבית לא שקולה ועל פי רוב לא חרוזה. המספר מצא 
וידעתי יש ישב רבנו  אחד־עשר דפים מתוכו מפוזרים לאחר שהלוי נרצח: "ראיתי 
ויכתוב דברים, לא שירים ולא חיבורים, יען כתב  לעתים )עוד באלכסנדריה( לבדו 
אלה הדברים בעלי־נייר קטנים ומיוחדים, לא ארוכים ולא רחבים",171 והוא מעתיקם 
לספר: "לא כלשונם אבל בתרגומם, כי היו העלים כתובים בלשון ערב, רובם כתב 
מהיר, אבל תכנם גלוי, בהיר, פעמים בחרוז פעמים ברגיל".172 סגנון הכתיבה החשוף 
בכמה מקטעים אלו זר לתקופה, אבל מקצתם קרובים לספרות האדב ולעיונה באהבה, 
למשל ב"ענק היונה". אבל המאפיין העיקרי המקרב את הלוי אל ספרות האדב הוא 
העירוב הז'אנרי הנוצר בכתיבתו. עירוב זה הוא אחד ממאפייני ספרות האדב, ז'אנר 

כל הז'אנרים.
קשריו של בורלא אל מסורות הפיוט המזרחיות ואל מסורת המקאמה, כמו אל מסורות 
מזרחיות וערביות אחרות, היו אפוא ענפים מאוד, והם אפיינו אותו לאורך כל שנות 
דורו. בספרו אלה מסעי  סופרי  יותר מרוב  גדולה הרבה  ובמידה  כתיבתו הספרותית, 
ר' יהודה הלוי הופכים קשרים אלו להיות לב העלילה, והם מעמיקים והופכים להיות 
מורכבים יותר. קשרים אלו היו גם מסועפים יותר משל מרבית כותבי הפרוזה המזרחים 
שבאו אחריו, והדבר ראוי לציון בעיקר בימינו. בשנים האחרונות אפשר לראות מעין 
וניכרת  וחתרניים,  ביקורתיים  מכיוונים  המזרחית  הספרות  על  בכתיבה  זוטא  פריחה 
יש  זו  מאוחרת  פריחה  במסגרת  עצמה.173  המזרחית  הספרות  בשדה  מקבילה  פריחה 
עיסוק אקדמי נרחב ביצירות חדשות יחסית, בנות העשורים האחרונים. כמו כן ישנה 

בורלא, אלה מסעי, עמ' קלה.  .169
שם, עמ' קס. בורלא כולל בספרו את שם הספר בערבית באותיות ערביות, דבר שהוא נדיר   .170
למדי בספרות העברית. הלוי עצמו, שללא ספק קרא ערבית באותיות ערביות, דווקא כתב 

את יצירותיו הערביות באותיות עבריות, ככל הידוע לנו כיום.
שם, עמ' קלט.  .171

שם, עמ' קמ. את העמודים בחלק זה מסמן בורלא בספרות ערביות, דבר נדיר למדי בספרות   .172
העברית.

להפריד  יותר. קשה  גדולה  זוכות לתהודה  רק  בספרות המזרחית  אלו  ואולי התרחשויות   .173
הפרדה מוחלטת בין מידת היצירה ובין מידת התהודה.
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התמקדות בשאלת ה"ייצוג" של המזרחי בספרות העברית, ובמקומו מול האשכנזי, הן 
מצד סופרים מזרחים והן מצד סופרים אשכנזים. בולט הרבה פחות העיסוק בשאלת 
המסורות הספרותיות המזרחיות, וביוצרים מוקדמים יחסית בספרות המזרחית החדשה 
מיוצרים  פחות  "חתרני"  המובהקת,  ציוניותו  בשל  גם  הנחשב,  בורלא,  כיהודה   -
רבים  המזרחיות  המסורות  עם  בורלא  של  קשריו  האירוניה  למרבה  )ואולם  מאוחרים 
לאין שיעור מקשריהם של רוב היוצרים הנחשבים חתרניים ממנו(. כמו כן בולט המשך 
ימי  "ספרות  בין  באוניברסיטאות,  עברית  לספרות  בחוגים  בארץ,  באקדמיה  הפיצול 
הביניים" ובין "הספרות החדשה". פיצול זה מונע דיון בהמשכיות המסורות בספרות 
המזרחית; והוא גם מצמצם את תחום הדיון בספרות המזרחית החדשה, ולעומת זאת 
בולם את הדיון בספרות העברית במזרח לאחר ימי הביניים, במאות השנים האחרונות, 

עד לעלייה הגדולה לישראל ולאחריה.
בכל זאת, כדאי להביא דוגמה נוספת לקשר של הפרוזה המזרחית החדשה אל המסורות 
המזרחיות - הסופר חיים סבתו. כתיבתו של סבתו מעידה על קשר נפשי, דתי וספרותי 
עמוק )אם אפשר להפריד אצלו בין שלושת אלו( אל עולם הפיוט בארבעת ספריו - אמת 
מארץ תצמח, תיאום כוונות, כעפעפי שחר ובואי הרוח. בספרו הראשון סבתו נותן בפי 
אחד מגיבוריו, ריבי אהרון חסין, דיבור בלשון המקאמה, הפרוזה החרוזה;174 באותו ספר 
הוא כותב בקשה חדשה, שנכתבה לכאורה על ידי אבי סבו, אך חתומה באקרוסטיכון 
הפרופסורים,  בחבריה  מהתלת  טוויל  ד"ר  של  דמותו  שחר  כעפעפי  ובספרו  שמו; 
זה  קשר  פרדוקסי,  באופן  הלוי.  ידי  על  שלכאורה  שנכתב  פיוט  וכותבת־"מזייפת" 
למסורות הפיוט ולשירת החול - שמתבטא גם בהכנסה של שירים ובתי שיר רבים, פרי 
יצירתם של יוצרים קודמים, אל תוך רצף הטקסט הפרוזאי, וגם ביצירה חדשה בצורות 
הקלאסיות, דוגמת השיר המעין־אזורי שבורלא כתב להלוי - נוצר ביתר קלות בפרוזה 
ולא בשירה הנכתבת בארץ, שהיא לכאורה הממשיכה הטבעית של מסורות אלו. בעוד 
שבשדה השירה תיפסל שירה זו מיד על ידי קובעי הטעם כמיושנת ולא רלוונטית,175 
ההקשר והמעטפת שמעניק הסיפור, בשילוב עם הריחוק שהוא יוצר, מסוגלים להצדיק 
צורה זו. אנו רואים זאת למשל ברומן ההיסטורי החוזר אל יהודה הלוי, ולכן יכול לכלול 

סבתו, אמת, עמ' 203-204.  .174
על  ב־1980,  ספרדי  דיוואן  בשם  שירה  ספר  פרסם  אשר  שמוש,  אמנון  של  דבריו  וראו   .175
הדחייה של ספרו בשל בחירתו הצורנית, בריאיון עם סמי מיכאל: "השירים האלה בנוסח 
ספרד שכתבתי, היו עורכים ספרותיים שהחזירו לי, ואמרו לי, זה לא שירה. יש לי גם כמה 
שהתייחסו  דעתם,  את  מעריך  שאני  חשובים,  מאוד  אנשים  של  מעניינים  מאוד  ניסוחים 
אליהם כמו שאני מתייחס אל פירות־ים. בה בשעה שאני מבין, שפירות ים הם מאכל טעים, 
רק לא בשבילי, הם החליטו שזה בכלל לא מאכל, שזה לא טעים ]...[ הקליטה שלהם היא 
מונו, היא לא סטריאו. היא לא פתוחה. הם מתוכנתים על תרבות המערב, ולא יעזור שום 
דבר. תיקח את המשוררים שלנו, חלק גדול מהם קראו ולמדו בבית ספר את שירת ספרד, 
הם מכירים בעובדה ששירת ספרד היא השירה הכי גדולה שנוצרה אי־פעם בשירה העברית. 
אנגלו־סקסית"  שירה  על  מתוכנתים  הם  שיר,  לכתוב  הולך  שהעט  ברגע  בשבילם,  אבל 

)מיכאל, שבטי ישראל, עמ' 32-33(. 
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פיוטים שלו ולהיכתב בסגנון המקאמה, וכן בנובלה של חיים סבתו העוסקת בחיפושים 
יֹות, ולכן יכולה להכיל בקשות רבות ישנות לצד בקשה אחת חדשה.  אחר בקשות ַחַלּבִ

כדור לאחר בורלא, ועוד קודם לפרסום יצירותיו של סבתו, ביקש המשורר ארז ביטון 
לחזור גם הוא אל הפיוט - פחות בשני ספריו הראשונים והמכוננים של הקול המזרחי 
בשירה בארץ, מנחה מרוקאית )1976; בו השיר "פיוט מרוקאי"( וספר הנענע )1979(, 
ויותר בספרו המאוחר, ציפור בין יבשות )1990(. ביטון אינו מאמץ את משקלי השירה 
הפייטנית, ואף לא את כל מוסכמותיה, אבל ההתכתבות שלו עמה נעה דרך דמויות 
הפייטנים, ובעיקר דמותו של ר' דוד בוזגלו, דרך שותפותם הלשונית, דרך המוזיקליות, 
הרה, של שני משוררים מרוקנים סגי־נהורים בישראל  ודרך המפגש באור גדול, בעצם הּנְ
של המאה ה־20. מול הדחייה של מסורת הפיוט המזרחית, כפי שדרשה השירה העברית 
המודרנית מן המשוררים המזרחים אשר ביקשו להתקבל אליה, יוצר ארז ביטון רגע של 
ר  זימון כפול, הקרוב אולי לזימון הכפול של בורלא מול הלוי, וכותב את השיר "לדּבֵ

הרה", המצהיר על עצמו שהוא שחרית לר' דוד בוזגלו: בעצם הּנְ

ָנה  ּבֹוא ִמן ַהּפִ
מֹות  ַמת ַהּבָ ֶאל ּבָ

ִוד ּבּוַזְגלֹו  ר' ּדָ
ר ֶאל ֵהד ְצִליֶליָך  י ִנּתָ הּו ּבִ ַמׁשֶּ

י ַאֲחֶריָך  ְעּתִ י ַאֲחַרי ִהּגַ ֶלְכּתִ י ּבְ ּכִ
ִוד ּבּוַזְגלֹו.176 ר' ּדָ

על איזו במה מדבר ארז ביטון? האם זו במת בית הכנסת המרוקני? או במת קפה רוול 
בדיזנגוף? ומה היא הפינה? בהזמינו את ר' דוד בוזגלו מן הפינה אל הבמה ארז ביטון 
מבצע כאמור מהלך של זימון כפול: הוא מזמן את רבי דוד בוזגלו מפינת בית הכנסת 
הדחוי על ידי הממסד בארץ אל מרכז הבמה הספרותית־התרבותית )ומביא אותו עמו 
אל קהל קוראי השירה העברית החדשה, ואל קהל קוראי השירה המזרחית החדשה(, 
אבל הוא גם מזמן את עצמו מן הפינה הספרותית המצומצמת שהוא דחוק אליה אל 
במת בית הכנסת הרחבה שלפני הקהל )שם אולי יתקבל בזכות רבי בוזגלו(. כבורלא 
מול הלוי, ביטון מצד אחד מנכיח את בוזגלו בשירה העברית החדשה, אבל מצד אחר 

צובע את עצמו בצבעי רבי בוזגלו. 
על פי ההיררכיה המסורתית בית הכנסת הוא מרכז הקהילה היהודית.177 ורבי דוד 
בישראל  המרוקניים  הכנסת  בתי  בין  עבר  ימיו,  באחרית  לארץ  שבא  עצמו,  בוזגלו 
כדי לחזק את קהילותיהם, שהרגישו דחויות אל שוליה הגיאוגרפיים והחברתיים של 
ישראל, ברגע של שבר ופירוק ואובדן דרך. לעומת זאת סירב בוזגלו להיפגש עם נתן 
אלתרמן, שהיה באותה עת "המשורר הלאומי" החי הבולט בארץ )אלתרמן שלח אליו 
לו מקום  ביטון, שקנה  ארז  גם  לו מקום במדורים הספרותיים.  ביקש  ולא  מכתבים(, 

ביטון, ציפור, עמ' 22.  .176
ושיר המושר בבית הכנסת יקר לאין שיעור משיר המתפרסם במוסף ספרותי.  .177
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בקהילה הספרותית החדשה בארץ, שהיתה בעיקרה חיצונית וזרה לקהילתו, אולי חש 
בתוכה שולי, כלוא בתוך ההכרח להתריס, לצעוק ביהודית מרוקנית בדיזנגוף, ופתאום 
משהו בו ניתר אל הד צליליו של בוזגלו.178 בחלקו השני של השיר, הנקרא "נוסח ב", 

ביטון חוזר על כמה מדבריו ומוסיף: 

ָזְכִרי אֹוְתָך ּבְ
ְלֵגי ַמִים תּול ַעל ּפַ י ֵעץ ׁשָ ִלּבִ
י ַאֲחֶריָך ְעּתִ י ַאֲחַרי ִהּגַ ֶלְכּתִ ּבְ

ָפֶניָך ַני ּבְ ָאז ָמָצאִתי ִמּפָ
ל ֲחלֹומֹוַתי ָעֶליָך ם ּכָ ׁשֵ

ַבׁש ֶקת ַהּדְ ֶצּ ּמַַ ה ַוֲאִני מִִ ַאּתָ
ָהָרה.179 ֶעֶצם ַהּנְ י ּבְ ּתִ ׁשְ ָך ִנְפּגַ ִאּתְ

למאבק  בניגוד  והשלמה,  מנוחה  של  למקום  הופך  ופיוטיו  בוזגלו  דוד  רבי  זיכרון 
ולהתנגשות המתחוללים ברבים משיריו האחרים של ביטון. אבל ההזדהות מתגברת 
כאן: לא רק שבניסיונו ללכת אחר עצמו הוא הגיע אחר רבי בוזגלו, אלא שהוא גם מוצא 
כי פניו שלו כבר נמצאות בתוך פניו של ר' בוזגלו, כי לשניהם מקור משותף ב"מצקת 

הדבש" ובמפגש "בעצם הנהרה". 
בשיר אחר, "שיר־שבח לעוטי זיו הפנים", ביטון פונה אל שלושה ממשוררי מרוקו 

ונשבע להם אמונים: 

ֵניֶכם ן ֶאל מּול ֲהַדר ִקְמֵטי ּפְ ֲעָנָוה ֲאִני ִנְרּכָ ּבַ
ַלִים  חֹוְלֵמי ְירּוׁשָ

י.180  ְרּבִ קִִִ קּוַמת ִזְכְרֶכם ּבְ ֶלא ּתְ ַלְחּגֹג ֶאת ּפֶ

הוא עצמו הגיע לירושלים, אבל הם, שחלמו אותה, יש הדר רב יותר בקמטיהם; ופלא 
שלזכרם יש תקומה בתוכו אחרי שנים של מרחק. ביטון מציג לפני קוראיו את רבי דוד 
גֹוזלן, פייטני מרוקו, ושמותיהם חשובים כיוון  ְפֶרחה בת יוסף ואת שלמה  חסין, את 
ְתאֹום ּפֹוֵרַח".181 הוא מציג אותם בשפתם, כנושאי מרכולת  ָעָלה ּפִ ה ׁשֶ שהם מעין "ַמּטֶ

שירתם על דרכים, כתופפי שורות שיר, ומצהיר: 

יר ְוַגם ֲאִני ֶאֱעֶנה ָלֶכם ׁשִ
ִניר. ֵמֹראׁש ַאָמָנה ּוֵמֹראׁש ׂשְ

הפיוט היהודי המסורתי הוא כידוע מילים ומנגינה בעת ובעונה אחת, ולכן הפייטן רבי דוד   .178
בוזגלו כתב פיוטים וגם שר אותם.

ביטון, ציפור, עמ' 22.  .179
שם, עמ' 20.  .180

שם.  .181
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י  ֶצף ַחּיַ ַנת יֹוִמי ּוִמּקֶ ִמּמְ
תֹוִכי.182  ל ֶקַבע ּבְ ְלָהִקים ָלֶכם ֵקן ׁשֶ

ביטון מצהיר על דיאלוג שבו תהא שירתו מענה לשירי קודמיו פייטני מרוקו, שבו יהיה 
לשירתם "קן של קבע" בתוכו; והשיר כולו, בלשונו ובהתפייטות ההדורה שלו, מנכיח 

מם מנץ בו. את חגיגת "פלא תקומת זכרכם" בקרבו, את הרגע שבו ׁשְ
הזימון הכפול שמבצע ארז ביטון כלפי רבי בוזגלו וכלפי הפייטנים האחרים קרוב 
אפוא במשמעותו לזימון הכפול של בורלא כלפי הלוי. אמנם אין ביטון כותב רומן 
היסטורי ארוך כשל בורלא, אלא שני שירים שיש בהם ביטוי של שייכות וקשר; ואמנם 
אין הוא חוזר כמעט אלף שנים לאחור אל תור הזהב הספרדי בימי הביניים, אלא הוא 
חוזר במופגן אל רבי דוד בוזגלו, פייטן מרוקני בן המאה ה־20 אשר ביטון אפילו זכה 
לשומעו, ואל פייטנים אחרים בני המאות האחרונות במרוקו - מאותה תקופה שפיכמן 
ניסה להעלים ממפת השירה העברית בשל היותה לדעתו זמן של ירידה בשירה העברית 
של  ֵקן  לכם  "להקים  לפייטניו  ביטון  של  הבטחתו  ומול  הערבית.  השירה  בהשפעת 
קבע בתוכי", המנוסחת בטון אישי של קרבת אהבה, עומדת הכרזתו הלאומית מלאת 

הפאתוס של בורלא: "זכרו של הלוי לא יסוף מלב העם עד עולם".183

רשימת קיצורים ביבליוגרפיים

אבן יחיא, שלשלת הקבלה = גדליה אבן יחיא, ספר שלשלת הקבלה לר' גדליה אבן יחייא, 
ירושלים: הדורות הראשונים וקורותם, תשכ"ב ]ונציה תש"ו[. 

הלקין,  א"ש  מהדורת  והדיונים,  העיונים  ספר  עזרא,  אבן  משה   = העיונים  ספר  עזרא,  אבן 
ירושלים: מקיצי נרדמים, תשל"ה.

טופורובסקי, תל־אביב: מחברות  י'  יהודה אלחריזי, תחכמוני, מהדורת  אלחריזי, תחכמוני = 
לספרות, 1952.

בורחס, גן = חורחה לואיס בורחס, גן השבילים המתפצלים, מספרדית יורם ברונובסקי, תל־
אביב: הקיבוץ המאוחד, 1975.

בורלא, אלה מסעי = יהודה בורלא, אלה מסעי ר' יהודה הלוי, תל־אביב: עם עובד, 1959.
בורלא, אשתו השנואה = יהודה בורלא, אשתו השנואה, תל־אביב: מסדה, תשכ"ב.

בורלא, באופק = יהודה בורלא, באפק: מחיי ר' יהודה חי אלקלעי בארץ־ישראל, תל־אביב: עם 
עובד, תש"ג-תש"ז.

בורלא, במעגלי אהבה = יהודה בורלא, במעגלי אהבה: סיפורים, תל־אביב: עם עובד, תשי"ג.
בורלא, בעל בעמיו = יהודה בורלא, בעל בעמיו, תל־אביב: מסדה, תשכ"ב.

בורלא, יהודה הלוי = יהודה בורלא, רבי יהודה הלוי: ציונים מנתיב חייו, הקף שירתו, תמצית 
משנתו הפילוסופית ומסעו לארץ ישראל, רמת־גן: מסדה, 1960.

בורלא, כיסופים = יהודה בורלא, כסופים, תל־אביב: עם עובד, תש"ג.

שם.  .182
בורלא, יהודה הלוי, עמ' 122.  .183
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בורלא, לונה = יהודה בורלא, לונה, בין שבטי ערב, תל־אביב: אגודת הסופרים.
בורלא, מאבק = יהודה בורלא, מאבק, א-ב, תל־אביב: עם עובד, תש"ו-תש"ז. 

בורלא, סנונית = יהודה בורלא, סנונית ראשונה, תל־אביב: מסדה, תשכ"ב.
ביאליק, שירים = חיים נחמן ביאליק, שירים, תל־אביב: דביר, תשכ"ו.

ביטון, ציפור = ארז ביטון, ציפור בין יבשות, תל־אביב: הקיבוץ המאוחד, 1990.
יצירתו,  על  ביקורת  מאמרי  מבחר  בורלא:  יהודה  ברשאי,  אבינועם  בורלא =  יהודה  ברשאי, 

תל־אביב: עם עובד, 1975.
בורלא",  ליהודה  הלוי'  יהודה  ר'  מסעי  "'אלה  ברתיני,  אהרון  קלמן   = מסעי  אלה  ברתיני, 
ו-ז, חיפה וירושלים: אגודת הסופרים העברים סניף חיפה וקרית  כרמלית: שנתון ספרותי, 

ספר, תש"ך, עמ' 400-397.
גורמזאנו, בסוף מערב = יצחק גורמזאנו גורן, בסוף מערב )נכלל בתקליטור ובו פסקול ההצגה(, 

בימת קדם, 2002.
גורמזאנו, לבי במזרח = יצחק גורמזאנו, לבי במזרח: אגדת חייו של יהודה הלוי, גבעתיים: מסדה, 

.1985
ובני חוגו: 55  יהודה הלוי  )מהדירים(,  ועזרא פליישר  גיל  יהודה הלוי = משה  ופליישר,  גיל 

תעודות מן הגניזה, ירושלים: האיגוד העולמי למדעי היהדות, תשס"א.
הספרות  עם  היהודית  הספרות  של  המגעים  ראשית  דרורי,  רינה   = המגעים  ראשית  דרורי, 

הערבית במאה העשירית, תל־אביב: הקיבוץ המאוחד ואוניברסיטת תל־אביב, 1988. 
הדואר, כוח ההווי = "כוח ההוי", הדואר ו, ג )תרפ"ז(, עמ' 44.

בן  יהודה  - הוא ספר כולל כל שירי אביר המשוררים  יהודה הלוי, דיואן  ר'  דיוואן =  הלוי, 
שמואל הלוי )שירי חול(, א-ב, מהדורת חיים בראדי, ברלין: מקיצי נרדמים, תרנ"ד, תר"ץ.

דביר,  תל־אביב:  שמואל,  אבן  יהודה  מערבית  הכוזרי,  ספר  הלוי,  יהודה  ר'   = הכוזרי  הלוי, 
תשנ"ד.

הלוי, שירי הקודש = ר' יהודה הלוי, שירי הקודש לרבי יהודה הלוי, ג: יתר השירים; ד: שירי 
ציון, מהדורת דֹב ירדן, ירושלים: הוצאת המחבר, תשמ"ב, תשמ"ו.

המאסף, ]בלי כותרת[ = "]בלי כותרת[", המאסף ז )תשכ"ז(, עמ' 222-215. 
י' זמורה )עורך(, רבי יהודה הלוי: קובץ מחקרים והערכות, תל־אביב:  זמורה, יהודה הלוי = 

מחברות לספרות, תש"י.
הסיפורת  בקאנון  ביקורתיות  קריאות  והלאום:  הסיפור  חבר,  חנן   = והלאום  הסיפור  חבר, 

העברית, תל־אביב: רסלינג, 2007.
יהלום, שירת חייו = יוסף יהלום, שירת חייו של ר' יהודה הלוי, ירושלים: מאגנס, 2008.

ירושלים:  הקדום,  הארץ־ישראלי  הפיוט  של  השיר  שפת  יהלום,  יוסף   = השיר  שפת  יהלום, 
מאגנס, תשמ"ה.

מעמד  ויצירת  הקדם־מקצועי  "החינוך  ספורטא,  ויצחק  יונה  יוסי   = החינוך  וספורטא,  יונה 
הפועלים בישראל", חנן חבר, יהודה שנהב ופנינה מוצפי־האלר )עורכים(, מזרחים בישראל, 

ירושלים ותל־אביב: מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד, 2002, עמ' 104-68.
ירדני, יהודה בורלא = גליה ירדני, "סופרים בעל־פה: יהודה בורלא", מאזנים יא, ב )תש"ד(, 

עמ' 128-127.
לוצאטו, בתולת בת יהודה = שמואל דוד לוצאטו, בתולת בת יהודה, פראג: ת"ר־1840.

ליף, יהודה בורלא = חיים ליף, "יהודה בורלא על דרכי יצירתו", הדואר כו, ה )תש"ז(, עמ' 126-125.

מאזניים, יהודה בורלא = "יהודה בורלא בסיפורו הקצר", מאזנים יג )תשכ"א-תשכ"ב(, עמ' 342-333.
מיכאל, שבטי ישראל = סמי מיכאל, אלה שבטי ישראל, תל־אביב: ספריית פועלים, 1984.

מנצור, ביאור חדש = עטאללה מנצור, באור חדש, תל־אביב: קרני, 1966.
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