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 saint-כהן 'מסע אחר עם עורב שחור ו-תם עוונך: על ספר השירים של חוה פנחס
Clairהוצאת קשב לשירה, ישראל תשע"ה , 

 תשע"ז באייר "גי ספר זה בקפה נוקטורנו בירושלים בערבדברים לערב על 

 מאת יהודה ליבס

ניזונה גם משיריה עוד כהן שוררת ידידות רבת שנים, ש-ביני לבין חוה פנחס

הרבים והיפים, וגם מכתב העת דימוי שבעריכתה, ששימש לי אכסניה 

למאמרים אחדים, ביניהם גם כאלה שעוררו מחלוקת, וחוה עמדה בתוקף על 

בחרתי לקרוא ולהעיר על השיר פרסומם, גם כנגד לחצים לא פשוטים. הערב 

 בספר(: 44הבא, מספר השירים החדש )עמ' 

 

 ישי א  ת  ב א  כ  א ש  ה ל  ל  י  ל  ה  

ֲפֲ יֲמֲ תֲ לֲ כֲ לֲאֲ בֲ אֲ  ֲכֲ נֲ הֲ ןֲפֲ גֲ יֲהֲ ר  ֲהֲקֲ תּוהֲמֲ יֲ ר 

ֲקֲ הֲ ףֲוֲ חֹותֲהֲ יחּולֲ מֲ מֲ  ֲר.הֲ לֲהֲ הֲאֲ בֲ ר 

ֲתנֲ כֲ ֹורֲׁשֹופיֲצֲ תֲ מֲ דֲ קֲ ךֲהֲ ר ֲדֲ לֲהֲ עֲ 

ֲיתֲ לֲ כֲ אֲ וֲ ֲ,רצֲ חֲ תֲבֲ ּותץֲהֲ עֲ בֲ 

 

ֲכֲ הֲנֲ נֲ אֲ םֲתֲ יֲגֲ תֲ לֲ כֲ אֲ  ֲיהֲלֲ מֲ עֲ נֲ הֲׁשֲ יֲ ר 

ֲיםכֲ רֲ יםֲאֲ לֲ פֲ לֲ יֲפֲ אתֲ צֲ אןֲמֲ קֲכֲ ר ֲוֲ 

ֲׁשֲ יםֲבֲ יֲ לּוהֲתֲ בֲ הֲ לֲ כֲ  ֲתאֹור ֲׁש ֲר 

ֲףקֹוׁש ֲמֲ לֲ ְֲךמּואֲסֲ תֲ בֲ לֲסֲ רֲׁשֲ צֲ חֲ בֲ 

ֲמֲ לֲ ןֲוֲ מֲ זֲ תֲלֲ עֲ מֲ ׁש ֲיֲנֲ ינֲ אֲ הֲוֲ שֲ עֲ הֲאֲ מֲ  ֲק.חֲ ר 

 

ֲרֲקֲ יֲ לֲהֲ עֲ ֲׁשקֲ בֲ רֲלֲ חּואֲ יֲבֲ אתֲ בֲ 

ֲתמֹוקֹותֲמֲ מֹורֲׁש ֲכֲ מֲ הֲ וֲ 

ֲהלֲ יטֹובֲ ֲהֲאֹויֲ פֲ קֹוסֲ ֲמֹוכֲ 

ֲעֲ מֲ  ֲֲֲֲֲ.ּהמֲ קֹומֲ יֲמֲ 'נֲ תֲגֲ יםֲאֲ יר 

 

על היקר באיחור מעורר את הנפש לבקש , והוא כרגיל אצל חוה גם זה שיר חזק

נחת -והמוכר שנעזב בחו"ל, המתואר כאן בתמונות מושכות את הלב. אך גם אי

. הגלות יכלפמשקרת זו, קצת מתעוררת אצלי לנוכח נוסטלגיה משכרת ו

ונעוצה כנראה בנשמה  בקרבנוזאת, שנשמעת הרבה מעין טסלגיה ונ

שירים אחרים בספר זה, כגון בתיאור יעקב ועשו )עמ' , עולה גם מהישראלית
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יחס מביעה כאן איננה שלמה אתה וך יש לציין שגם המשוררת עצמה (. א10

ימורוני סגלוי, כגון בצירוף האוקגם באופן . כך שבגלות האמביוולנטי כלפי שורשי

ְוָאֹנִכי ְנַטְעִתיְך ׂשֹוֵרק  :כא, ב 'יר)באיזכור הפסוק, 'פרי הגפן הנכריה המתוקה' 

גם בהמשך: (, ובדומה לכך כֹֻּּלה ֶזַרע ֱאֶמת ְוֵאיְך ֶנְהַפְכְת ִלי סּוֵרי ַהֶגֶפן ָנְכִרָיה

עשה ואיני נשמעת לזמן וכן בלשון ההתנצלות 'מה א'תאנה נכריה שנעמה לי', 

ווג ובעיקר בשורה הראשונה של השיר, המבהירה שבמקום זה אין זיולמרחק', 

, שצריכים להיות קצרים, עתהאת דברי אך וגאולה לא אישית ולא לאומית. 

שבעיקרו  ים לדעתימזים היסטוריים סמויים שמלמדבחרתי להקדיש דווקא לר

  הוא. קסם שואמשל דבר קסם הגלות 

ידועים בחיבתם לארץ מוצאם,  פנחס היא ממוצא בולגרי, והבולגריםחוה  

בזמן מלחמת  הרגילים להדגיש שממשלת בולגריה שמרה על שלום יהודיהם ו

, להסגירם הולא נענתה לדרישת הגרמנים, בעלי בריתה ושליטיהעולם השניה, 

י בולגריה שלטה אז גם בתרקיה . אבל גם בתמונה 'יפה' זו יש פגם, כלידם

הסגירה לנאצים להשמדה, בבחינת כן דווקא קדוניה, ואת יהודי ארצות אלה ובמ

קדוניה, שבה השיר שלפנינו עניינו דווקא ארץ מציין שיש לחסד לאומים חטאת. ו

 סקופיה וּביטֹולה. בשמן: נמצאות הערים הנזכרות כאן

מקום נודע גם  מעוררות ומטלטלות,ת כאן כתוארו, המאלהלערים  

שיחיות היהודית. העיר סקופיה ידועה כמקום מותו וקבורתו של בתולדות המ

הקשר מפורסמת אולי פחות בלה יטֹונתן העזתי, נביאו של שבתי צבי, והעיר ּב

זה, אך היא נזכרת, בשמה הקודם מֹוַנְסטיר,  כמקום ששהה בו שלמה מלכו 

יטצק, ואולי שם אבעת שיא תנועתו, וממנה שלח איגרות אל סלוניקי לר' יוסף ט

כתב את ספר הדרשות המפואר שלו, ספר המפואר )על דעה זו שהיתה  אף

שלטת במחקר חולק עתה מוטי בנמלך בספרו החדש על שלמה מלכו, והוא 

לא  , ללימוד ולהדפסה,ספר המפואר נשלח לסלוניקיכתב היד של מציע ש

 מאיטליה(.ממוַנסטיר אלא 

ניכר  בלבםכי חותם האמת שמשיחי שקר,  כנותל ןשני אלה איאת  

אך במעשיהם, אף אם אין זו האמת לאמיתה, שהיא חותמו של הקב"ה לבדו. 

איטליה מונסטיר אל מכול מקום את הגאולה לא הביאו. שלמה מולכו חזר מ
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וסופו שהועלה שם על המוקד )ר' יוסף קארו, אגב, היה מלא הערצה וקנאה על 

יצא ממנה ו בעזה שבארץ ישראל, סופו זה של מלכו(. ונתן העזתי, שראשית

 לפ"ק על מצבתו צוינה שנת מיתתו, ת"םשם סקופיה. אדמת כאמור ב לנכר ומת

גם אם עתה , באמצעות הפסוק 'תם עוונך בת ציון', אולי ברמז לכך ש(1680)

מחכה בציון, שאליה אולי צופה ומשקיף נתן עוד הגאולה האמיתית תם העוון, 

פירוש שמה ביוונית הוא ִמְצָפה, מעין מאונט סקופוס, ממקום קברו בסקופיה, ש

 משקיפים על מקום המקדש בירושלים, עין לצין צופיה. שממנו, הר הצופים


