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הקדמה

ְדמּות תּכִ ׁשֶ תֹוְךַהּקֶ ֶוֶרד...כֵֹהןַמְרֵאהֶהָעָנןּבְ תּוןּכְ תֹוְךַהּנָ תּבְ ּנַ ...כֵֹהןַמְרֵאהֶחֶמדּגִ

ין ַהחֹוִחים ַמְרֵאה כֵֹהן. ן ּבֵ ת ּגַ ּנַ ׁשֹוׁשַ ּכְ

שבסדר העבודה ליוה"כ)מראה כהן(מתוך פיוט

ֵצאתֹו ן ּכֵֹהן ּבְ ֵּפרֹות, ּכֵ ַתּפּוַח ָנֶאה ּבַ ּכְ
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בנוייםששלושתםהקבועההנוסחההואהראשוניםהבתיםשלושתאתהקושרהאמצעיקוויטקו,לייבשלהמקוריבשיר

בתבניתּה:

" זַײנען מיר ַארויסגעפָֿארן / אויפֿן [מספר סודר] שליטן, / ±ַאלע [קבוצה] / [מישהו] אין דער מיטן".

למציאתּה,הדרושהמאמץמבחינתרקלאבלתי־משתלמתנראתההעבריתבגרסהשתשמשמדויקתמקבילהמציאת

למצואהחלטתיזאת,במקוםמנוס.מהםהיהלאהנוקשהוהחריזתיתהפרוזודיתשבמסגרתהוויתוריםבגללגםאלא

אמצעי אחר שיאחד את הבתים האלה – אמצעי שאינו צורני כבמקור, אלא תמאטי, דימוִיי ואינטרטקסטואלי.

זואחרבזוהיוצאותמזחלותשלהדימוי–כךמשוםדווקאואולי–ואחידהנוקשההראשוניםשבבתיםשהתבניתאףהרי

רושםלעוררשלאיכולאינווהואמבוטל,לאכוח־הבעהבוישבמעונם,שהשמחהמיסימטרייםבסידוריםיושביםועליהן

נדמהוהואכלשהו,ממקוםובהדרבפארהיוצאאדםשלזהדימויוהריאירונית־למחצה.שבקריצההגם–והדרפארשל

מסדרכהןמראההפיוטעםהאסוציאציהאתעל־כורחוגוררכזהדימוי–חןיתרלוהמשווהסביבהבתוךהנתוןכדבר

הנתוןהנאההדברמוטיבמזווגובומקודש־הקודשים,בצאתוהגדולהכהןמראהעלהנסביום־הכיפורים,שלהעבודה

מוטיבאתאמנם,בשיֵרנו.המתקייםהזיווגבדיוק–ובהדרבפארהיציאהמוטיבעםמשיר־השיריםהולםסביבתיבהקשר

הימיםברבותמקום,מכלח');(ה'משיר־השיריםבמישריןשאלתיהידוע,בפיוטנמצאאינואשרהיער,עציביןהתפוח

גדולכהןשלבתיאורומופיעאכןהתפוחדימוימכברלאזהשפורסםאפוקריפיובפיוטגדולים,לדעתכיוונתיכיגיליתי

בצאתו מבית קודשי־הקודשים.

https://www.youtube.com/watch?v=KaqgUwt8tiI


זײַנען מיר ַארויסגעֿפָארן
אויֿפן ערשטן שליטן,
אויֿפן ערשטן שליטן,

ַאלע מחוּתנתטעס,
די ּכלה אין דער מיטן,
די ּכלה אין דער מיטן.

אוי, אוי, זינגען ַאלע,
נָאר סע שווײַגט ַאליין די ּכלה

אוי!

זײַנען מיר ַארויסגעֿפָארן
אויֿפן צווייטן שליטן,
אויֿפן צווייטן שליטן,

ַאלע מחוּתנימלעך
דער חתן אין דער מיטן,
דער חתן אין דער מיטן.

אוי, אוי, זינגען ַאלע,
נָאר סע שווײַגט ַאזוי די ּכלה

אוי!

זײַנען מיר ַארויסגעֿפָארן
אויֿפן דריטן שליטן,
אויֿפן דריטן שליטן,

ּכלהס צד און חתנס צד,
די קלעזמער אין דער מיטן,
די קלעזמער אין דער מיטן.

אוי, אוי, שּפילן ַאלע,
ווָאס זשע שווײַגט ַאזוי די ּכלה?

אוי!

ווי מיר זע'ן ַארויסגעֿפָארן,
ֿפליט ֿפַארבײַ ַא רײַטער,
ֿפליט ֿפַארבײַ ַא רײַטער,

הָאט די ּכלה אויֿפגעֿפלַאמט,
ווי ַא ֿפײַער־שײַטער,
ווי ַא ֿפײַער־שײַטער.

אוי, אוי, שווייַגן ַאלע,
נָאר סע זינגט ַאליין די ּכלה,

אוי!

בַּּמִזְֶחלֶת ִמְתַרוְּחוֹת
ַחּמוֹת וְגַם חוֶֹתנֶת,
ַחּמוֹת וְגַם חוֶֹתנֶת,

וֶךְ הַכַּלָּה וּבַּתָ
כְּצִיץ בְּגִנַּת־ֶחֶמד,
כְּצִיץ בְּגִנַּת־ֶחֶמד.

יָרה ׁשוֶֹקֶקת, ִ אוֹי, הַׁשּ
וְַרק הַכַּלָּה ׁשוֶֹתֶקת  –

אוֹי!

גַּם ֲאבִי הַנַּעֲָרה כָּאן,
גַּם ֲאבִי הַנַּעַר,
גַּם ֲאבִי הַנַּעַר.
ּפוַּח ֲחָתנֵנוּ כַּּתַ
בֵּין עֲצֵי הַיַּעַר,
בֵּין עֲצֵי הַיַּעַר.

יָרה ׁשוֶֹקֶקת, ִ אוֹי, הַׁשּ
וְַרק הַכַּלָּה ׁשוֶֹתֶקת  –

אוֹי!

ְ ֶרך ֶּ ַאְחֵריהֶם יוֹצֵאת לַד
ּפַָמלְיָה נְִרגֶּׁשֶת,
ּפַָמלְיָה נְִרגֶּׁשֶת,

יר וָזֶֶמר בֵּינֵיהֶם כְּלֵי ׁשִ
כְּמוֹ בָּעָב הַקֶּׁשֶת,
כְּמוֹ בָּעָב הַקֶּׁשֶת.

אוֹי, הַנְּגִינָה ׁשוֶֹקֶקת,
לָּמָה הַכַּלָּה ׁשוֶֹתֶקת?

אוֹי!

אָז ָחלַף ּפָָרׁש בְּׁשַעַט  –
ֶֶקט, ַב הַׁשּ ׁשּ ַאךְ כְּׁשֶ
ֶֶקט, ַב הַׁשּ ׁשּ ַאךְ כְּׁשֶ
ּ ִמְתלַהֶטֶת כַּלֵָּתנו
כְִּמדוָּרה רוֹׁשֶפֶת,



שליטעלעך, איר שליטעלעך,
מעגט צוריק שוין ֿפָארן,
מעגט צוריק שוין ֿפָארן,
חתן־לעב, אוי חתן־לעב,

ַאז וויי צו דײַנע יָארן,
ַאז וויי צו דײַנע יָארן.

אוי, אוי, אויקען ַאלע:
זעט — ַא חתן ָאן ַא ּכלה...

אוי!

כְִּמדוָּרה רוֹׁשֶפֶת.

יָרֵתנוּ – אוֹי, נַָדּמָה ׁשִ
ּ יר נַעֲָרֵתנו ׁשִ אָז ּתָ

אוֹי!

"ִמזְֲחלוֹת, אוֹי ִמזְֲחלוֹת,
,ּ עַל עְִקבוֵֹתיכֶן סֹבּו
,ּ עַל עְִקבוֵֹתיכֶן סֹבּו
ֲחָתנִי־לִי, ֲחָתנִי־לִי,
ַמזָּלְךָ לֹא טוֹב הוּא,

ַמזָּלְךָ לֹא טוֹב הוּא".

כָּל הֲַחבוָּרה רוֹטֶנֶת –
ן עוֹד! הֶָחָתן לֹא יְִתַחּתֵ

אוֹי!
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