אורי מלמד

לפתרונּה המתוקן של חידה מאת משה בן אברהם דרעי הקראי
מדור שירי החידה בתקופת ימי הביניים קנה לו מקום מכובד הן בשירת ישמעאל הן
בשירת ישראל 1.כך למשל נודעים הם שירי החידה של ר' יהודה הלוי (,)?1141–1075
אשר היו דגם לחיקוי למשוררים שבאו אחריו .אחד מהם היה משה בן אברהם
דרעי הקראי (המחצית השנייה של המאה השתים־עשרה) ,שחי ופעל באלכסנדרייה
של מצרים .חלק משירי החידה שלו ראו זה מכבר את אור הדפוס וזכו לדיון אצל
חוקרים אחדים ,בהם שמחה פינסקר ,אברהם מאיר הברמן ,אברהם אברונין ושרגא
אברמסון 2.בשנים האחרונות יצא לאור הדיוואן של משה בן אברהם דרעי על שני
4
חלקיו ,שירי הקודש ושירי החול 3,ובו מדור לשירי חידה עבריים.
החידות של דרעי עוסקות ברובן במושגים ומונחים מחיי היום־יום ומעולם
הטבע הסובב אותנו ,בדיוק כפי שכתב על אחדים מהם ר' יהודה הלוי ,למשל :גרמי
השמים (ירח ושמש) ,חפצי יופי (ראי ,מניפה ,מכחול ושפופרת לכוחל ולאיפור,
מחתת קטורת בשמים) ,חפצי תאורה (נברשת ,נר ,פמוט) ,כלי כתיבה (איגרת,
מכתב ,קולמוס ,קסת הסופר) ,כלי משתה (גביע ,קנקן ליין ושיכר) ,כלים שימושיים
(מכתש ,נפה ,תער) ,צמחים (ורד ,תמר) ,השנה וחודשיה ועוד ועוד.
בניגוד לשיטתו של ריה"ל בחידותיו ,דרכו של המשורר הקראי להצפין את
פתרונה של כל חידה בתוך הכותרת לשיר (בערביתֻ :ענְ וַ אןُ ,ع ْن َوان) בהצפנה כפולה:
בצופן אתב"ש הקדום ,המקילים על הקורא בן התרבות
ֶ
(א) חילופי האותיות
.1
.2

.3

.4

על היחסים בין שתי תרבויות השירה הללו בנוגע לשירי חידות כמקור לשעשוע ראו י' רצהבי,
"החידה בשירתנו הספרדית לאור רעותּה הערבית" ,אפיריון  ,)2000—1999( 60עמ' .25—21
ראו ש' פינסקר ,לקוטי קדמוניות :לקורות דת בני מקרא והליטעראטור שלהם עפ"י כתבי יד
עבריים וערביים ,וינה תר"ך ,עמ' צו; א"מ הברמן ,סתומים וחתומים :מאה חידות חסר אחת
מאת משוררי ימי הבינים והימים שלאחריהם ,תל אביב תש"ה ,עמ'  ;31—30א' אברונין" ,הגדת
חידות" ,לשוננו יד (תש"ו) ,עמ' ( 105—104חידה מס'  ;)3ש' אברמסון" ,שלושה דברים" ,לשוננו
לעם כח (תשל"ז) ,עמ' .48—47
ראו L. J. Weinberger, Jewish Poet in Muslim Egypt: Moses Dar‘ī’s Hebrew Collection,
;Critical Edition with Introduction and Commentary, Leiden, Boston and Köln 2000
J. J. M. S. Yeshaya, Medieval Hebrew Poetry in Muslim Egypt: The Secular Poetry of
.the Karaite Poet Moses ben Abraham Dar‘ī, Leiden 2011
ראו ויינברגר (שם) ,עמ'  .479—465לא כל החידות באו על פתרונן כיאות וכשורה.
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הערבית־היהודית ורומזים לו על הפתרון היחיד של החידה;( 5ב) רצף האותיות של
הפתרון המוצע מתפענח באמצעות מילה שמקורה בלשון הערבית־היהודית ,ותרגומה
לעברית הולם היטב את תוכן השיר .לדוגמה :ד'כ'י' (באותיות אתב"ש) = קלם
6
( َقلَم; פתרון החידה בערבית) = קולמוס ,עט־סופר.

.5
.6

ואכן כך הוא מציין במפורש בכותרת שבראש מדור החידות שבכ"י סנקט פטרבורג (להלן
הערה  ,)8דף 36ב" :והד'א מא קלתה פי אלאלגאז  /באלתלויח ואלארמאז"; תרגום :וזה מה
שחיברתיו (שירים) על חידות  /באמצעות סימנים ורמזים.
ראו אברמסון (לעיל הערה .)2
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יש שהפתרון הוא שם עצם בן מילה אחת (אונייה ,ביצה) ויש שהוא צירוף
כבול של ביטוי בן שתי מילים (מכחול ושפופרת ,דג יונה [הנביא]) .להלן מובאת
חידה אחת שכבר נתפרסמה ולא זכתה לפתרון הולם מידי המהדיר הראשון 7.מלבד
הפתרון המתוקן לחידה צירפתי לה אף ניתוח לשוני־ספרותי ועמדתי על המוטיבים
השונים המרכיבים אותה.
ק'ס'ו'
יה ְבעּולָ ה
ּומה ָאחֹות לְ ָא ִח ָ
ָ
8

9

כותרת :וקד קלת פי ע'ג' ז'ג'פ'ץ' [=  وقد قلت في ع'ج' ز'ج'ف'ص'].
10
תרגום :וכבר חיברתי שיר על ע'ג' ז'ג'פ'ץ'.
יה ְבעּולָ ה ְּ /בכָ ל ֶרגַ עְּ ,בזָ דֹון ִעם ְצ ִדּיָ ה
ּומה ָאחֹות לְ ָא ִח ָ
ָ
וְ ָח ַמד ּכָ ל ֱאנֹוׁש ַּד ְרּכָ ּהֲ ,ע ֵדי ָׂשם ְּ /ב ִעילָ ָתּה ְּב ַצּוָ ארֹו ְתלּויָ ה.
פתרון החידה
בחילופי אותיות אתב"ש:
ע'ג' ז'ג'פ'ץ' = זִ ּר ֻע ְרוַ ה; ערביתِ :ز ّر ُع ْر َوة = 11כפתור של לולאה (בבגד).
ביאורים לשיר
הע ְרוַ ה ( ُع ْر َوة) = לולאה ,ואילו ה"אח" הוא הזִ ּר
ּומה [ְ ]...בעּולָ ה :ה"אחות" היא ֻ
ָ .1
( ِز ّر) = כפתור .על זיקת הדימוי שבין אח לאחות לקשר שבין כפתור ללולאה כבר

.7
.8
.9
.10
.11

נתקשה המהדיר הראשון בפענוח פתרונה של החידה שלפנינו ,אם משום שלא ידע ערבית
אם משום שלא פענח את האותיות שהוצפנו בלשון הערבית־היהודית.
ראו כ"י סנקט פטרבורג ,הספרייה הלאומית הרוסית( Evr I 802 ,מספר סרט הצילום במכון
לתצלומי כתבי יד עבריים שליד הספרייה הלאומית הוא  ,)51008דף 37א ,שיר מס' קסו .ראו
צילום השיר בעמוד הקודם.
במהדורת ויינברגר (לעיל הערה  ,)3עמ'  ,467מס' תפא .למספרו אצל דוידסון ראו י' דוידסון,
אוצר השירה והפיוט מזמן חתימת כתבי הקדש עד ראשית תקופת ההשכלה ,2ניו יורק ,1970
ו .337 ,פתרון החידה המוצע אצל ויינברגר" ,אמנון ותמר" ,אינו נכון.
יםּ/פ עּולִ ים =
ְ
ים/מ פ ָֹע לִ
ְ
משקל השיר :המרובה (אלואפר ,الوافر ) ,ותבניתוְ :מ פ ָֹע לִ
.– –U / – – –U / – – –U
על שני אביזרים נצמדים אלה (הכפתור והלולאה) ב"קמיץ" (חולצה) במילונאות הערבית ראו
احمد مطلوب ،معجم المالبس في لسان العرب ,ביירות  ,1990עמ' 66א.86-85 ,
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עמדו המילונאים הערביים ,והוא מוטיב מצוי בשירת החידות של ימי הביניים 12.לְ ָא ִח ָיה
ְבעּולָ ה :התבנית "בעולה ל־" באה פעם אחת במקרא (דברי הימים א ד ,כב) ופעם
אחת במשנה (כתובות א ,ח)ְּ .בכָ ל ֶרגַ ע :תמיד ,בכל עתְּ .בזָ דֹון :במזיד ,במתכוון;
ראו למשל דברים יז ,יב ועודְ .צ ִדּיָ ה :שם עצם נרדף ל"זדון" ,יחידאי במקרא,
בהוראת 'בכוונה רעה'; על פי במדבר לה ,כ; שם,כב.
ְ .2ו ָח ַמד [ַּ ]...ד ְרּכָ ּה :כל אדם משתוקק לדרך זו של חיבור ביניהם .התיאור הריאלי של
מעשה רכיסת הכפתור בלולאה בצווארו של הלובש מכוון דווקא לכתונת הבגד או
החולצה ַ(ק ִמיץَ ,ق ِميص) של בני ערב או של היהודים שחיו בארצות האסלאםֲ 13.ע ֵדי
[ְ ]...תלּויָ ה :הלובש קובע את הצמד ,כפתור ולולאה ,תלויים יחדיו בצוואר מלבושו
14
במטרה להדק את שני חלקי הבגד העליונים.

 .12ראו במילונו של ליין ,ערך ُع ْر َو ٌة (E. W. Lane, Arabic–English Lexicon, II, Cambridge
"א ָחיֹות נִ ְּתנּו לִ ְבכֹור
 .)1984, p. 2028נראה כי דרעי הושפע משיר החידה של ריה"ל ,שפתיחתו ֲ

.13
.14

הּודה"; ראו ח' ברודי" ,חידות" ,דיואן יהודה בן שמואל הלוי ,שירי חול :ספר שני ,ברלין
יְ ָ
תרנ"ו—תרנ"ז ,עמ' ( 197חידה מס' יא).
על הלבוש המצרי בימי הביניים ראו Y. K. Stillman, Arab Dress – A Short History: From
the Dawn of Islam to Modern Times, ed. N. A. Stillman, Leiden and Boston 2003
לפי מפתח העניינים ,בערך  ,qamīṣעמ' .a233
אפשר שכוונת המשורר הייתה להגביר את הניגוד שבין המשל ,המציין מעשה בעילה אסור
המתבצע בחדרי חדרים ,ובין הנמשל ,רכיסת הכפתור והלולאה המתבצעת בגלוי ואף במופגן
כלפי חוץ.
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(ע ְרוַ ה) וכפתור
בצילום :תקריב של לולאה ֻ
(זִ ּר) משמלה שלבשו נשים יהודיות מצנעא
וסביבותיה.
"ּת ְח ַּתאנִ י" שמשמעותה 'בגד
השמלה מכונה ִ
תחתון' ,אך מדובר בבגד חגיגי חשוב שנלבש
רק במרחב הביתי.
הצילום באדיבותה של ד"ר כרמלה אבדר ,חוקרת התרבות החומרית של יהודי תימן,
האוניברסיטה העברית בירושלים והמכללה האקדמית אחווה.

ברור מאוד היחס המטפורי הארוטי שבין צמד הזוגות שבמכתם הנ"ל :אח ואחות
מול כפתור ולולאה .מעשה הבעילה של האח והאחות אפשר שאף רומז הוא
אל המעשה המקראי באמנון ותמר 15.מוטיב ה"בעילה" בין שני עצמים המקיימים
יחסי זיווג של זכר ונקבה 16מזכיר את הביטוי העברי "כמכחול בשפופרת" ,המשמש
"לשון נקייה" לקיום יחסי מין במקורות חז"ל 17ובהלכה היהודית 18.מוטיב זה שב
ועולה בפתרון שתי חידות נוספות של משה דרעי ,הנמצאות בחלקו השני של
19
הדיוואן.

.15
.16

.17
.18

.19

ראו שמואל ב יג ,א—כב.
נראה כי השירה העברית בימי הביניים מצאה במדור החידות מקום להתבטא בו על יחסי מין
אסורים (בתחומי המשל והדימוי) .ראו למשל אצל ריה"ל (הבועל שתי אחיות) ,לפי ברודי
(לעיל הערה  ;)12אצל ר' שלמה אבן גבירול (בן הבועל את אמו) ,לפי ש' בן־שבת" ,פתרונים
לחידות סתומות לר' יהודה הלוי ור' שלמה אבן־גבירול" ,תרביץ כה (תשט"ז) ,עמ' ;392—385
וראו עוד אצל ר' זכריה אלצ'אהרי ,לפי י' רצהבי ,ספר המוסר :מחברות ר' זכריה אלצ'אהרי,
ירושלים תשכ"ה ,עמ' ( 244הבועל [מכחול] שתי אחיות [העיניים]).
ראו בבלי ,בבא מציעא צא ע"א.
ראו משנה תורה ,הלכות איסורי ביאה א ,יט; שולחן ערוך ,יורה דעה ,סימן רצז ,סעיף ב.
אי אפשר להתעלם מן העובדה שהיחס האטימולוגי בין ֻע ְרוַ ה הערבית ובין ֶע ְרוָ ה העברית
עשוי להצביע על לנע"ל מכוון מצד המשורר לציון איסור העריות (אח ואחות) ,גם אם אין
תקבולת סמנטית בין שתי הלשונות הללו בנוגע לתרגום .דוגמה אחת של תקבולת מלאה
כזאת (בהשפעת העברית?) מתוך הערבית־היהודית הקראית הביא י' בלאו ,מילון לטקסטים
ערביים־יהודיים מימי הביניים ,בעריכת י' קארה ,ירושלים תשס"ו ,עמ' 434א.
ראו ויינברגר (לעיל הערה  ,)3עמ' ( 471מס' תפח); שם ,עמ' ( 479—478מס' תקה) .פתרונן
המשותף הוא 'מכחול ושפופרת'.

