
פרץ י״ל של ׳הערגב׳ בשירי מחודש עיון
הראל שלמה

ללי3 מנוא א.

 תפנית, גם ניכרת ה־י״ס המאה שלהי של העברית השירה בתחומי שחלו התמורות יתר בין
 השירים הקונקרטי. עיצובו בדרך גם ומכאן ׳השיר אמנות בתפישת יחסית, מרוויקת־לכת

 לשיר בהשוואה יותר וקומפאקטיים קצרים נעשים - בעיקר האהבה ושירי - בכלל הליריים
 חל עיוננו, מבחינת העיקרית החשיבות ובזאת כמו־כן, ה׳השכלה׳. תקופת של הממוצע

השיר. של הסמאנטית בקומפוזיציה משמעותי מפנה
 כייצוגים לראותם שניתן ושונים, רבים שירים וטתרשמת המנחה הכללית התבנית

 הודעה במסירת פותח השיר )א( :עיקריים קוי־הכר בשלושה מובחנת ה׳השכלה׳, לשירת
 הגלום כל את ומפרט מוסיף מכן ולאחר הרטוריים, איבריו של מהירה ובהגדרה נושאו על

 היחם )ג( בלבד; מתפרשות והן משתנות, אינן הרטוריים האיברים שבין הזיקות )ב( בהם;
 ומפתח מבהיר רק השיר ושאר הראשונים, בפסוקים כבר מוצג ל׳נמענר ה׳דובר׳ שבין
1 אותו.

 פרץ של הליריים משיריו ובכמה - הי״ט המאה משלהי מעטים לא בשירים זאת, לעומת
 2 1השיר. ׳חומרי׳ בין יותר מורכבים יחסים החושפים שונים, מודוסים לזהות ניתן - במובהק

 איבריהם בין בלבד ארעית ובזיקה נושאם על בלבד ברמו להתחיל עשוייס אשר שירים יש
 כשהיא ומשתנה, הולכת הארעית והויקה הנושא, ומוגדר הולך השיר במהלך הרטוריים.

 מ׳סיטואציה כמעבר אלו נורמות חילופי להגדיר אפשר ויותר. יותר ומורכבת מובחנת
רטורית ל׳סיטואציה ה׳השכלה׳, בשירת דומינאנטית שהיתה ועומדת׳, קבועה רטורית

בת ו׳אל כתבת׳ ׳לימיני אלוהיס׳, בי, ליבי ׳נמן רינה׳, ׳לבקר והמות׳, ׳הדעת למשל: וראה . .1
 קדם׳)מ׳ משוררי ׳על שדי׳, ׳יראת בקר׳, ו־נת אתנו׳, ׳שפתנו ממרום/ ׳קול הכהן(; עמי׳)אד״ם

ואפרים' ו׳יהודה השחר׳ אילת על ׳לנצח ׳הקיצה׳, עמי׳, ׳משפט )יהל״ל(; יום' ׳כמרירי לטרים(;
 על ׳וה לה״, ׳חג ׳תל־אביב/ רוחי/ את ׳אחפש נשמתי׳, ׳שרש עמל׳, אני ׳למי גוטלובר(; )א״ב

 של הכללית הנורמה אלא אחת, ברשימה כאן מקבצם השיריס נושא לא )יל״ג(. רבים׳ מים
 כמובן ואפשר בלבד, מידגמיוז היא וו רשימה אחד. שירי מבע במסגרת המפורט החלקים סידור

ועוד. עוד עליה להוסיף
 חדשות וגם שרידות - התמאטי המבנה תבניות את במרכזם המעמידים ואינטרפרטאציה, תיאור .2

הראל, וראה: במחקרי)דיסרטאציה(, הוצגו ציוף, ׳חיבת מתקופת מגוונים אהבה שירי של -
שם. דברי מקצת וחידוש עיבוד על בחלקו מתבסס זה מאמר שני. פרק ,1978



הראל שלמה

 לסיטואציה גם - טענתי לפי ׳העוגב/ משירי באחדים כמו - אחת ולא משתנה־מתפתוזת׳
המתהפף.' השיר ׳תטנית בגבולי העומדת

הניקורת נעיני־ ׳3׳העוג שי־רי .3

 תשומת מיד ועוררה תרנ״ד, בשנת בוארשה לאור יצאה הקונטרוורסית ׳העוגג־׳ מוזברת
 בפרוזה בהשגיו אז עד התפרסם פרץ( )י״ל שהמחבר כיוון ראשית, רבים. ווזדים לב

 שנית, הספרותי; מפעלו בכיוון תפנית משוס בכך והיה האידית(, בשפה )בעיקר הפיוטית
 ניגוד בזה והיה הלוך־נפש, שירי ומקצתה אהבה שירי ברובה כללה שהמחברת משום

 להוציא פרץ הספיק אמנם ה׳השכלה׳. בספרות המקובלת התמאטית להירארכיה קיצוני
 חותנו עם ביחד שחיבר )תרל״ו(, 13שוני ושיריס שיר3 0ורי9עזי את לכן קודם כבר

 ושירים סיפורים לפרסם הוסיף שנים כעשר ולאחר ליכטנפלד, המתמטיקאי הראשון,
 ועוד עבריה׳ ׳לעלמה הקטנה/ ׳העיר הזמן/ ׳מנגינות כגון אוניברסאליות, בשאלות

 היו לא לסיפוריו בהשוואה אך שפר(. של ישראל ובכנסח סוקולוב נ׳ של )בהאשיף
 הנורמות של המשכיות בבירור בם נסתמנה סגוליים. חידושים אלה מוקדמים בשירים

 סוקולוב נ׳ של העדות פי על בצורות. והן בתכנים הן ה׳השכלה׳, בספרות המקובלות
 בצרור המוקדמים. שיריו באיכות מלכתחילה פקפק עצמו פרץ כי עולה, (254 )וזשי״ח,
 אם העט, שעשועי רעיוני, ילדי לך ׳הא כתב: האטיף( עורן )או לסוקולוב ששלח הכתבים

 על העגל׳. כאפר אפרם חרה חיים, ושרפם למולך הקריבם - ולא הדפיסם, בעיניך טובים
 והן עצמו פרץ של יצירתו במסגרת הן חשוב, דרך לציון - ׳העמב׳ - הקובץ היה זה רקע

בכללותה. העברית וזשירה התפתחות של הדיאכרוני ההבט במסגרת
 התייחסו בת־הזמן, הביקורת בעיני הדור שירת של לתדמיתה יחסית רבים, מבקרים

 שרידים עדיין רווחו בת־הזמן שבביקורת העובדה שונות. מנקודות־ראות הללו לשירים
3 תקופת של הרוח בהלכי מרכזי מעמד תפשה אשר הפוזיטיביםטית, האסכולה השקפת של

 המורכבת הגומלין לזיקת (1961 נלסון, )בעקבות כאן הכוונה רטורית׳ ׳סיטואציה במונח .3
 תחום להשתנות. עשויה הדובר עמדת השיר. של והקורא ה׳נמעך ה׳דובר׳, שבץ והדינאמית

 בדרן־־כלל, מעוצב הנמען של אופיו להצטמצם. או להתרחב עשוי שלו המידע או המודעות
 דמות עצמו. הדובר של אופיו על ומלמד חוזר זוז יחס אליו. הדובר יחם ידי על לפחות, חלקית

 ניתן השיר לנמען. הדובר שבין זיקות־הגומלין על־ידי היתר בין נקבעת )׳הבדוי׳( קורא
 אפשר האפקט ומבחינת כדעאמית, הרטורית הסיטואציה את לראות יש ולכן בזמן, למסירה

 שאלה חיווי, )פסוקי דיבור דרכי כגון אחרים תחבולתיים אלמנטים כדראמאטית. להחשיבה
 השהיית וזמן, מקוס של ייחודו על פרטים מסירת התחבור(, תבניות אמוטיביות, מלים וקריאה,

 לדראמאטיות להוסיף עשויים וכיו״ב הדגשה חזרה, הרצף, לסוף חיוניים אינפורמאטורים
 נדון וה עניין הקריאה. של הדינאמי התהלין על גם ורגישות חשובות השלכות אלה לכל השיר.
 בדרגת מחדש ונבדק פנומנולוגית, גישה מתוך (77׳״ Reading Process )בספרו איזר ו׳ על־ידי

(.1979 ;1976 ;1968/9)פרי מנחם על־ידי יותר פורה ויעילות מובחנות
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גב׳ בשירי מחודש עיון פרץ י״ל של ׳העו

 ליליינבלום, 4הקובץ. נתקל בהן ההסתייגויות מקצת להסביר כדי בה יש ה׳השכלה׳,
 אבל דווקא, ל׳העוגב׳ ישירות התייחס לא אמנם (187-181 )תר־ע״ב, זמר בדמרי למשל,

 בספרות שפשו - בלשונו הבל׳ ׳שירי - אהבו; שירי של היתר הריבוי על בחריפות קרל
 ההכנעה ש׳קולטום הוא טענתו עיקר ש״ה(. - ציוף ׳חיבת )בדור האחרונה בעת העברית
 והעתקתו ליהדות זר נטע הוא ימי־הביניים, של האבירים ממידות אחת היווה אשר לנשים׳

 המחשבה עקרונות לאור ריקנות. על המעיד הבלות מעשה היא השרירותית
 ותביעתו בכלל לליריזם העוינת עמדתו מפתיעה לא עליהט, אמון שהיה דפוזיטיביסטית,

 תועלת להביא שיוכל רעיון איזה מהם לדרוש משירינו: גם תועלת ׳לדרוש המגמתית
 שמאוחו־■ העובדה נוכח במיוחד בולטת הביקורתית שכנקודת״הראות היחסיות להעם...׳.

 אהבה שירי של המיעוט עובדח את דווקא חזק, בהדגש (,202 פיכמן)תשי״א, מציין יותר
5תקופה. באותה

 לפיה הרומאנטית, )ההשקפה מנוגדת מוצא מנקודת פרישמן שדווקא לציין, מעניץ
 אקספרסיבית״ חוויה לכל מעל היא שהאמנות - והאסתטית עולמות, כבורא המשורר נתפש

 אחרת מסיבה אבל ביותר, החריפוז ההסתייגות את ביטא לחלוטין( סובייקטיבית פגימית,
 פרץ את האשים הוא ברותחין. פרישמן)תר״ץ( אותו דן לאור, הקובץ צאת עם מיד לגמרי.

 ובמיוחד שונים משוררים של שונים משירים חרוזים בגניבת כלומר פלאגיאט, במעשה
 )׳שירי קלויזנר י׳ פרץ של להגנתו יצא לזה סמוך היינה. היינריך של השירים מטפר

 של טענתו את המפריך (,152 תרפ״ט, קלויזנר, וראה: תרנ״ח; א, האשכול, אהבה/
 פרישמן של ביקורתו רוח בין הדמיון לזיקת פוסל׳)רמז במומו הפוסל ׳כל בחינת פרישמן

 שלא קשה אהבה שבשירי הוא, העיקרי טיעונו 6נורדוי(. מאקם של הביקורת לאופי עצמו
 הזה האנושי הרגש שהרי שונים, משוררים אצל דומים, או שווים וחרוזים, ביטויים למצוא

 מצד לזמנו, רב חידוש ב׳העוגב׳ דווקא רואה קלויזנר בני־האדם. לכל משותף ־ אהבה -
 תש״ך, בזמנו)בנימין, הגן בנימין ר׳ גם הנעימים. וחרוזיו ציוריו רעיונותיו, מקוריות

 כבר י.ל.גורדון של ׳תקופתו דומה בסיגנון הקובץ מן החיובית התרשמותו על (1962
 עמוק עוצב איזה חדש; דבר״מה גם נוסף אבל ורעננים. העמב חרוזי היו וקלי□ עברה,
ההכרה, החרוז.../ ונתעדן ההרגשה נתעמקה הנפש. מן ישר שנובע דבר איזה ומוצף,

 כשלעצמה זו מבחינה שבו. הסנטימנטאלי לגודש מובהק באופן רומז - ,׳העוגב - ששמו עוד מה .4
 או ה׳נבל׳ ולצידו ה׳כינור׳ רוב פי על נבוזרו לפיה משכילית, לנורמה ישיר המשך הריהו

 כמטאפורה לייצג, בחשיבותו( ראשון הכלים ברשימת ומעמדם - משפחה )מאותה ה׳עוגב׳
 נתעמעמה כך משום שגם אפשר ראשון. פרק ,1978 הראל, וראה: השירה. את סטריאוטיפית,

(.214 ,1973 שאנן, תכולתו)כגון: חשיבות את לגמרי בבטלם אוזדים מבקרים של הפתיחות
 משוררי של הראשון לגל כיחס בחלקה אמנם כתקפה מסתברת פיכמן של ה׳כמותית׳ הכחנתו .5

 במבחן עומדת לא בהחלט אך גולדבוים(, ואף מאנה אימבר, דוליצקי, )כמו ציון׳ ׳חיבת דור
ועוד(. פרץ הלוי, אסף לנדא, פינס, :)כגון הבאים לגלים ביחס - לדעתי - הביקורת

 לשניהם, מקורבים שהיו אנשים מפי עדויות קטעי של שורה מציג (366-348 ,1960) מייזיל .6
 שנשתרש העובדה עקב השאר בין לפרישמן, פרץ בין ששררו המתוחים היחסים על המעידים

 עובדה שגם אפשר פרישמן. לעומת פרץ את ולשקול למדוד דאז הסופרים ציבור בקרב ההרגל
פרישמן. של עמדתו להסבר להצטרף עשויה זו
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הראל שלמה

 מן שונה, בניסוח כי אם גם, עולה אמיתית אהבה שירת של ניצוצות בקובץ שניכרים
 ציון חיכת ת3חקו3 הענוית להשיוה במבוא קרטון־בלום, ר׳ של הכלליים הדברים

 הריגשית ההוויה מן במעבר הקובץ חשיבות עיקר את רואה הכותבת (.28 ,1969)
 הטעים קלויזנר, כנגד לחובר, המוחשית. החוויה אל ה׳השכלה׳ תקופת של המעומעמת

 גם פוסל - פרישמן לעומת - זאת ועם היינה, של מנגינותיו לשרשי הקובץ זיקת את דווקא
 עם בבד בד (,4 תשכ״ג, לדבריו)לוזובר, תרגומם. או חיקויים של אפשרות וכל מכל הוא

הלא־מאוחים. ושבריה קרעיה על פרץ, של העצמית לשונו בולטת היינה של לשונו השפעת
העיקרי)שם( שטיעונו הגם קלויזנר, עם עקרונית הוא הראשי בפולמום שהדין נראה,

 כל שכמעט היינה, משירי לרבים ׳העוגב׳ שירי של הזיקה אמנם בולטת לי. נראה לא
 של והסכימאטיות הנגינה האוירה, שונה. שבמינון הגם בה, ניכרו הדור משוררי

 שני, )בגוף סנטימנטאלי אהבה וידוי = שדר -< מאהב = ]דובר הרטורית הסיטואציה
 בצביון דומים [Idea-Fix) אידאלית חזות בעלת אהובה, נשית, דמות = נמענת -< נוכחת(
7ממש. של יסוד אין פרישמן של קיטרוגיו לגוף אך הכללי,

 יוזודם מלוא על עמדו לא זו, מבחינה לדעתו הקרובים וכן קלויזנר כי דומני, ׳זאת עם
 לא - בחלקם לפחות - ביותר הם חשובים כאמור, להערכתי, אלה. שירים של וחשיבותם

 בעיקר אלא ,8המוגבל התמאטי מהתחום העברי הלירי השיר את הפקיעס עצם שום על רק
 המבנוז תבניות של ופיתוחן ועומדת׳ הקבועה הרטורית ה׳סיטואציה דפוסי שבירת שום על

 אל התקרבו, לא ביאליק של הווירטואוזיות אל כי שאף יחסית, מורכבות בדרגת הסמאנטי
 הדינאמי המשמעויות משחק ביצירת העיקרי התפקיד 9באו. המתהפך׳ וזשיר ׳תבנית גבולי
 שלהם והזיקות הקונוטאטיביים ההדים המשמעויות, ריבוי על מצירופי״הלשון, נובע

10פרץ. של ידו ניכרת כמסתבר, אכן, אלה ובכל השיר! של הרצף לאורך פיזורם ומאופן

 שירים מספר מצאתי (1954 יבנה, תל״אביב: אוריאל, גילה )תירגמה היינה שירי מגחר בחוך .7
 במושגים כך על לדבר אין אן־ באווירתם, במיוחד להם קרובים נראים פרץ ששירי מבוטל, לא
,38 ,35 ,24 ,23 ,22 ,20 שירים למשל והשוווז תבניות. אימוץ של לא ובוודאי מהותית זהות של
 בפה הודה עצמו פרץ ואגב, לשירים(. כותרות במקור )אין188ד 143 ,138 ,137,131 ,130 ,39

(.243 ,241 )שם, יהואש ואל (237 פינסקי)תשי״ח, ד׳ אל יו1באיגרוו עליו, היינה בהשפעת מלא
 הספרותית׳ ה׳גניפה שאלת הספרותי, לעיסוק אימאננטית שהיא שאלה מעלה זה ענין

אירופה, בספרות מעניינים מחקרים כמה הוקדשו זו לסוגיה כדין. שלא גם והעלאתה )פלאגיאט(
M. Salzmnn, P, 1931 למשל: וראה la g ia rism , T h e  A n  o f  S te a l in g; :וכן W.A. Edwards, An 
1933 ,E s s a y  o n  G o o d  a n d  H a d  B o r r o w in g.

 יכולתה את להוכיוז ביקשה העברית הספרות שגס לכך אישור נמצא קלויזנר של מחשבתו בדרך .8
 שמרוק התקופה. של הטעם תביעות על־פי לאירופית וליהפך חדשים ז׳אנרים על להשתלט

 העברי; ׳העוגב׳ שירי לבין הרומאנצרו׳ ׳מתוך השירים בין הקבלה רואוז (503 ,1968/9)
 והאמצעים הדרכים חיפוש היינו, הדור, סופרי של כללית לבעיה ביטוי מהווים לדעתו, שניהם,
אורגאנית. בדרן החדש לקליטת הנכונים

לא זה מסוג שירית אינטגראציה דרך כי (,41 ב,1969/70) פרי של שדבריו■ אני סבור בזאת .9
 משוררים של נוספות פריצות על הכללה. בגדר הם ספרותנו, של זה בשלב אפשרית כלל היתה

מן שגם לציין עלי וזובה זאת, עם (.1978 במווקרי)הראל, עמדתי זד, בכירוך הדור בני חדשים
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׳ בשירי מחודש עיון גב פרץ י״ל של ׳העו

ביתך״ אל וא3א ׳לא ג.

 יפתי ביתך, אל אבא לא
נוראים, אשו־י רגעי שם פי
 יוזסד־י פ;יוי אור לא כי

;ודבאים ץ3 1א? מפ^טת

קולעת, לבבי את שם את
ה?זוים; את לכל ומוזלקה

בךג>־ אטבע זה ילמה
הבתדיסן בין עוד ןאעבר

 המחייבת מתהפכת, רטורית סיטואציה בגבולי העומד שיר של מובהקת דוגמה
 את הקורא ביתך. אל אבוא ׳לא בשיר לראות אפשר קליטתו, של דה״אוטומאטיזאציה

/ נוראים, אושרי רגעי שם כי / יפתי, ביתך, אל אבוא ׳לא השדר: ראשית  אור לא כי /
 כי לנמענת)אהובה( מוסר שהדובר להתרשם, עשוי הבאים/ בין את מפלסת / וחסדך פניך
 נכנה והשפלה. סבל אכזבה, רק לו נגרמים שבביקוריו לפי אותה, מלבקר בעתיד ימנע

 שם ׳את - השיר המשך למקרא א. ככותרת הזו ההנחה את התיבנות, שיחזור לצורן־ להלן,
 בין עוד ואעבר / בדמי אטבע זה ולמה // הגזרים; את לכל ומחלקה / קורעת לבבי את

 דברי את לנסח ואפשר דראסטית, סמאנטית בהתהפכות לחשוד מקום יש - הבתרימי׳
̂־ך קשור שאני בשעה כדלקמן: הדובר  שאיני רב, כה אושר לי נגרם עמך( במגע )בא אל

 - זו חדשה גירסה על״פי זה. אינאונים מצב להבא מעצמי אמנע ולכן בו, לעמוד יכול
 כי עתה, ברור אחר. באור המוקדמת הגירסה גם עתה מוגהת - ת כותרת להלן שתכונה
 לפשט, מתכוון הוא ואין אירונית, היא ביתך...׳ אל אבוא ׳לא הדובר של התחילית אמירתו

 האמת. שזוהי פנים ומעמיד מראית־העין את מציג הוא הרטורית. ההתחכמות דרך על אלא
 כוונתו, של היפוכה הוא החיווי של המילולי הפירוש שבו לשון צירוף כאן יש משמע,
 ציורי־הלשון השתעשעותו. על־ידי המכוון הרושם את החיווי מפחית זה במקרה כאשר

 התבססות כדי עד להתבווגותם, פשטם בין הפנימי המתח את מוליכים רבי־המשמעות
הראשונה, הכותרת ונשילת א, לכותרת בהשוואה (180°) חדה תפנית שהיא ת, כותרת

 של המלא ב׳מיפויה׳ ולדיוק להעמקה כנקודת־מוצא אותן וניצלתי רבות למדתי הללו ההכללות
הדור. שירת

 חלק הם פרץ של העבריים ׳שיריו כי בהערכתו, לדעתי קולע (53 )תשל״ד, פרידלנדר .10
 לשירה חדשה דרך וסללו בחשיבותם... למעט ואין כולה, יצירתו ממסכת אינטגראלי
 אך ליבנו.../ תשומת את ולעורר לשוב בר־קיימא כוח פרץ של העבריים בשיריו יש העברית...

 את מסתו גם מחמיצוז ולפיכך שיטתי, טקסטואלי בניתוח מלווים אינם אלה כלליים הערכה דברי
העיקר. הגדרת

הראשונה. השורה על־פי הזיהוי ולהלן כאן
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 בשיר מלגוליו זה אפשרי תהליד אחר עתה נעקוב דבר. של בסופו רלוואנטית הבלתי
“הנדון.

 נדר(. עוכדתי)או פרט ציון ובו פנייה, משפט היא בשיר העיקרית התחבירית היחיז־ה
 אפולוגטית, נימה נושאי - סיבה תיאורי - טפלים משפטים של שורה באה אחר״כך

 הנוסחה על השדר תמצית את להעמיד כן אם אפשר העיקרי. שבמשפט הנדר את המנמקים
 - פערים׳ ׳מילוי ״ מסתכרת בהשלמה המעוניין והקורא כי.../ עוד, אבוא ׳לא :הסכמאטית

 כי ההנחה, משתרשת הקריאה בראשית כאמור, כולו, להקשר להתייחס חייב זו, לנוסחה
 שוניט ׳חומרים׳ של מפיזור ניזונה זו הנחה לבקרה. להוסיף ממנו מונעים ותיסכול אכזבה

 אושרי רגעי שם ׳כי הראשונה ההנמקה לכיוונה. חזק משיכה׳ ׳כוח להם שיש בטקסט,
 בדרך תיתפש אבוא...׳( )׳לא העיקרי המבע של ובהקשר אוקטימורונית, היא נוראים׳

 הבאה ההנמקה גם וכך, מנשוא; קשה שם סבלי דהיינו: השלילי, במובנה קודס־כל הטבע
 ׳סימפאטית׳ הנמענת שאץ לכך, רומזת הבאים׳( בין את מפלסת / וחסדך פניך אור לא )׳כי
 השימוש לבאיה. ׳דודיה׳( )אפשר חסדיה טנדבת ואינה פניה, מאירה אינה היא ועיקר: כלל

 אינה כלומר משום־מה, אקטיבית היא אין כי להניח, נותן דווקא ׳פלם׳ בפועל )לשלילה(
 הנסיונות בעלמה׳)כל הגבר ב׳דרך פעולה עימם משתפת ואינה הבאיס, את בברכה מקדמת

 המצטבר, לרושם תורמת השלישית ההנמקה הדדיות(. כשאין בתוהו עולים לכיבושה
 את מוליכה קורעת׳ לבבי את שט ׳את המטאפורי)השחוק( הביטוי של שהמשמעות משום

 עכשוויתייאמר: תת־תקנית חיי)ובלשון כל את הורסת את בנוסח: הקשה האכזבה תחושת
 דרך על מוות תמונת בציירו זו, תחושה הדובר נ?פתח בהמשך אותי׳(. הורגת ׳את

 לדעת איבוד משוט בזה יש משמע, בדמי׳. אטבע זה ׳ולמה המטאפורה של הריאליזאציה
 - ב׳רציחתו׳)המטאפורית יד לתת מוכן הוא אין ומנומק; שקול שנדרו ומכאן ידיו(, )במו

זאת. בדרכו ללכת עוד יוסיף לא ולכן תיסכולו(, את ידיו במו עליו להביא
 של מרכז־הכובד כל למעשה מוסט עליו, השתהות מתוך השיר, סוף לקראת

 ׳ואעבור - המיתממת הרטורית השאלה מהיפך. דיוק וליתר אחר, לכיוון האינטרפרטאציה
 הבתרים׳)בראשית בין ה׳ברית הפרת של קונוטאטיביים הדים מעלה - הבתרים!״ בין עוד

 שתי בין מוחלטת, טימטרית לא כי אם עקרונית, אנאלוגיה ויוצרת טו:ט-כא(,
זכה סמלית ובדרך שגזר, הבתרים על אברהם שמר המקראי הסיפור על־פי 12 11הסיטואציות.

הראל שלמוו

 שנכנס בלא הטעמה/ ודורש מסובף קצת ׳הוא באמירה זה שיר פוטר (,157 ב, )תרפ״ט קלויזנר .11
 ׳ההולם הטוני, למשקלו לב שם (45 )תשל״ד, פרידלנדר הבהירו. לא וממילא זה, לסבך כלל

 כי העריך, אף הוא בטור! אמפיברכים שלושה היינו שבשיר׳, הפנימית האטמוספירה את מאוד
 ושוב: (.46 וסיעתו)שם, יל״ג של האהבה שירי על לקטרג פרץ רשאי ושכמותו זה שיר סמך על

 כל מוגדרת ולא מובחנת לא גם ולפיבך כללית(, מסה )במסגרת שט מנומקת לא וו הערכה
צורכה.

 השפעה כאן רואים (167 ,1969 הטקסט, לגוף )בהערה קרטון־בלום והן (4 )תשכ״ג, לחובר הן .12
 בתריך׳)בשירו בין לבבי לבתרי ׳אנוד ריה״ל של לפסוקו בהתכוונם ימי־הביניים, שירת של

 חותרים. אנו שאליוז )ח( הסופית למשמעות וזיזוק לדעתי, בה, יש זו זיקה תשאלי׳(. הלא ׳ציון
 אהבה מתוך השתחוויה( )פולוזן לעבדה לציון, לבוא עזה ערגו; שם מביע )ריה״ל( הדובר

יושבימ )עבדים( שאחרים על שנאה כל לה נוטר אינו הוא עפרה. ולחונן בה לשכון וגעגועים,
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פרץ י״ל של ׳וזעוגב׳ בשירי מחודש עיון

 בין עבר אשר אש ולפיד עשן תגור ׳והנה נאמנויות של רשמי׳ ׳חוזה במעץ לחסד־אלוהים
 בריתו, m הכורת ה׳, דבר נשמע ומקום זמן ובסמיכות ;יז( :טו האלה׳)בראשית הגזרים
 כשיר שהדובר משתמע, הזה הוזרמז לאור הזאת.../ הארץ את נתתי ׳ולזרעך לאמור:
ה׳. כמצוות אברהם עשה אשר את לעשות לו גורמת היא כי לאהובתו, לומר בעצם התכוון

 המובטחת׳ ה׳ארץ נתחלפה פשוט גשיר כי לומר, מניחה לאברהם הדובר בין ההקכלה
 הבתריםי׳( בין עוד אעבור )׳ולמה... הזה ההרמז לאור אמנם האהובה(. )של ב׳בית׳

 שבמעשהו הטעם חוסר על מתאונן הדובר כי לוזשתמע, בהחלט עשוי )?(, ונימת־התמיהה
 - הבתרים׳ בין ה׳ברית - הספציפי הארכיטיפי המוטיב של המיוחד משקלו אבל, ;ה׳טקסי׳
 לכבול הקונוונציונאלית הנטייה רקע על הקורא, ובתודעת בתו־מ־ת מסומלו והדהוד

 אולי עשויים בחסד׳, כ׳זכייה מושגי רכיב עם שלו נושא־המשמעות את כמעט־אוטומאטית
 זאת בכל זוכה כאברהם, כמוהו לביתה, בבואו שהדובר, אמ״כו, אפשר כאן. להכריע
 מגורים, כמקום כלומר כפשוטה, לראשונה שנתפשה ׳כיתך׳ המילה ובחסדיה. בחסותה
 לאור מאספות. זרועות או חמים חיק של כמטאפורה החדשה במסגרת־ההקשר עתה תיתפש

 זה בשלב הקורא עשוי ההקבלה, של ישרה ממשיכה הנובעות אלו, היפותטיות חשתמעויות
 )על לעמוד יכול הדובר אין אולי לפיה אפשרות גם הדעת, על להעלות לפחות או להניח,

 לפיכך, אליה. בבואו בו הגואה באושר הדור( של בפואטיקה הרווחת המכוונת ההגזמה דרך
 מבלי בנסיון, עוד יועמד לא כי כביכול, מצהיר, הוא שבו כולל, אירוני כהגד דבריו יתפשו

 לכנותה שניתן רטורית, אסטרטגיה כן אם זוהי 13זה. הגד לממש מלכתחילה שנתכוון
 סביר לא אשר ׳איום/ של מניפולאציה היינו: אי״ראציונאליות/ של ׳ראציונאליות

בכך. צורך יהיה שלא בתקווה וזאת מסוים, בחקשר לפועל להוציאו
 בטקסט מפוזריט כי יעלה, ת כותרת של מנקודת־ראות השיר, גראשית חוזר עיון

 הסמאנטי שהפוטנציאל אלא &לכתחילה, לכאורה עליה לרמו היו. שיכולים ׳חומרים/
דווקא. ההפוך לכיוון התודעה את הסיט הזה והמצאי הטעה, שלהם האמביוואלנטי

 עצום, אמיתי אושר הבעת של לגיטימית כדרך מעתה יובן נוראים׳ אושרי ׳רגעי הצירוף
 התואר בשם להשתמש בלשון שמקובל לפי המבע, או התיאור יכולת על העולה במידה
 ׳כי ההנמקה את מעתה להבין גס ניתן כך ואיכותית(. )כמותית ורב עצום בהוראת ׳נורא׳

 רק אינה חלקי מנת רכ״משמעי: חיובי כמבע הבאים׳ בין את מפלסת / וחסדך פניר אור לא
 דרן על ואפשר למעשה; הלכה אהג־ה - מכך יותר הרבה אלא גרידא, הקורנת חזותך

 מחזריך.כל מיתרת להבדיל מצידך, מאירה לקבלת־פנים הזוכה הוא אני רק ההבדלה:
 שאיני כך, כדי עד ואושרי גאוותי מרוממת זו עובדה לריק. פתחך על הצובאים הרבים,

 כנגד קורעת׳. ׳לבבי הצירוף הבנת גם עתה תטה כיוון לאותו זו. תחושה עוד לשאת יכול
עומם מחמת נקרע הלב :החיובית האלטרנאטיבית, הוראתו עתה תשתלט השלילי מובנו

 לשירנו המקובלת ההתייחסות מכבודה. אור בהם יש כי גבירים, כסאות על ארעי, דרך עתה,
 לציון הזיקה על המידה על יתר כנראה בונה - האוהב את ודוחה מתנכרת האהובה - כפשוטו

 ריה״ל, של משירו כלבד אחד פסוק של הרמו סמף על נבנית היא שכן לאסיריה(, )המתנכרת
השלם. מהקשרו במנותק

 זו עובדה טיפוגראפית. מבוזינה אותיות של מובלט בפיזור ׳אעבוו־' המלה את פרץ כתב במקור .13
ההגד. של האירונית הנימה את שאת ביתר מטעימה
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הראל שלמה

 אותו)מטאפורית(; המכריעה היא היא הרוממות ותחושת הרגשות גאות אהבה. של עודף
 זו. אמוציונאלית לגאות להוסיף כדי בה יש בליבו, המתמלאת גאוותו תודעת כן, על ויתי

 שמיצתה לאחר קטנות לפרוטות הנפדט זה, רגש של בשרידיו ב׳גזרים/ רק זוכים האחרים
 הוא יוצא זה תחושתי במצב האהבה. של השלמה ל׳ברית׳ זוכה הוא ואילו עמו, עצמה

האירונית. בנימתו נדרו את משמיע ולפיכך מגידרו,
 נוגדים פירושים ומתקבלים מתאפשרים הרה־אינטרפרטאציה שבמוזלו אפוא, יוצא

 על־פי השנייה, )ולמעשה הראשונה׳ ה׳קריאה שבתהליך ה׳חומרימ׳ לאותם לחלוטין
 בתחילה התפתינו היאך השאלה, נשאלת (.1979 פרי, - החוזר׳ ה׳תיבנות שביסוד ההנחות
 בעיקרו נעוץ ההסבר כי דומה, ת. בעקבות ישירות הלכנו ולא א בכיוון דווקא לסבור

 את ומהוות נגאטיביים, חיוויים על מושתתות אשר הדומינאנטיות, התחביריות ביחידות
 זו רטורית צורה ש״ה(. - שלי )הדגשה אור..\ לא י3׳ אבוא...׳ ׳לא הפתיחה: כיוון

 לו יש )מה לנמענת המוען של השלילי יחסו פשר להבין לנסיון הקורא תודעת את פותחת
 העונים המודגשים, ל׳חומרים׳ יותר נענית הזה הנסיון במהלך קליטתו לפיכך, עליהי־(.

 השדר נימת ולמעשה מדעת, שלא הוטעה כי לו, מסתבר החוזר בתיבנות ורק זו, למשאלתו
 רושם לחזק בו יש - ׳יפתי׳ - הפנייה אופן מתחכם. דובר על־ידי ננקטת והיא אירונית היא
 היתירה ההשפעה מכוח עמדות מהיווצרות נובע היבנות־רשמיס של כזה תהליך זה. סופי

 מערך יוצר הרצף ארגון (.Primacy Effect) השדר במהלך־ קדימותם לעובדת שנודעת
 שקשה כך המיתוספת, האינפורמאציה אח רבה במידה אליו המשעבד (,Set) תפישתי

 מננהו את המייחד כי להתיש, יש זאת, עם 1,1 התחיליים. מהרשמים כהמשך להשתחרר
 היתירה שכנותן עובדת הוא המתהפן־׳ ה׳שיר של ה׳קלאסי׳ מהדגם זה שיר של התמאטי

 לגיטימאציה המקנה עובדה בו־זמנית, הפיכותן ואפשרות )ודפותזות( הכותרות שתי של
ח, א/א, )א, בני־המרה ל׳תהליכי־קריאה׳ א/ אחר. קורא בעיני ת( ת/

עתי׳3!3 ׳אז ד.

טבץתי אז
עיגיה! של סוף אין בענןק

שמעתי, ליא אמריה
י,1;דעו כל נפשי את כי
ד?־יק, היו לי זמירות אך

אנכי! חי ואמר:

 ממוזי מורשי מול1ו גם
 ננערו; בארבה

 - הפלים אל נחבא רוחי
 נטגרו, שמי־עיניה כי

 שרו ושפתותיה
14 שיר־אבלים! מות־אשרי על

 פסיכולוגיים ובמחקרים בתיאוריה מוצגים התפישה של הארגון כתחום מאלפים ואיורים הארות .14
(.1979 ;119 הערה ,1969/70)פרי גם וראה רביס,
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 לידי בא - מוטעית היפותזה דרך המעבר כורח - הסמאנטי הרצף של דומה ארגון אופן
טבעתי׳. ׳אז בשיר כיטוי

 .16 15כ׳נמעגת׳(. לא חריג )באופן האהובה עיני של מטאפוריקה על השיר מבוסם במשתיתו
 זו פיגורה עמוקה. באר או תהום כאל אליהן, מושאלת התייחסות מאפשר העמוק מבען

 :דהיינו המטאפורה, של הריאליזאציה דרך על המדומה, התממשותה את בהמשך מאפשרת
 מתנסח הקריאה, תהליך שבראשית ההתרשמות פי על ומוות. טביעה של סיטואציה תיאור
 מתרכז שאני בשעה כן־: יחיד( מדבר; ראשון; הווידוי)בגוף של - א - התמאטי כיוונו
 אותי הסובב מכל תלוש בהיותי פרטי/ כ׳אני עוד קיים אינני ובמבטי, בהגיגי בה, ושוקע

 לי והרצויה האמיתית החיוניות תחושת לבדה זו רק ולמעשה, למת; אני משול אף ולכן
 רוויזיה מתחייבת הטקסט, ציר פני על הקריאה התקדמות כדי תוך (.,אנוכי! חי )׳ואמר:

 ההולכים רמזי־מפתח לאור ח, - עתה הווידוי את להבין יש כי ונראה המתשבה, בכיוון
 לדעת עצמי לאיבוד בעצם גורם הריני בה, ישותי כל את משקיע כשאני כך: ונחשפים

 ש׳הטביעה׳ לפי לדעת, עצמו כאיבוד נחשב זה מוות ותכלית. טעם כל ללא )מטאפורית(
 מהוות ו־ת א כותרות החופשי. ורצונו יוזמתו כפרי עתה מתקבלת בתחילה המאוזכרת

 )החיוגית( הראשונה פי על :אחד טקסטואלי ציר על דראסטי( )ניגוד קטבים שני אפוא
 האחרת ולפי לדידו; האמיתיים החיים = מפניה החיים ביטול הסמאנטית: המשוואה עולה

תכלית. חסרת לדעת, עצמית התאבדות = מפניה החיים ביטול :)השלילית(
 של שורה סמך על נתבססה שבדבריו־וידויו, החיוב נימת בדבר המוקדמת, ההתרשמות

 בהקשרם סוף׳ אין ׳עומק והלוואי המושא יתר. והשאת משיכה כוח בעלי ׳חומרים׳
 אחר, בעולם נעים ריחוף אלא וכלל, כלל ׳מוות׳ כאן אין כי תפישה, משרישים הראשוני

 שני ומצד אי־ארציותו)דמיון(, על אחד מצד מרמזת זה עמוק עולם של אי״סופיותו וזלומי.
 במצולותיו. לשקוע או תהומו לסף לרדת שאיואפשר העובדה על - מבחינחנו ועיקרי -

 המעניין הדמיוני, בעולם הדובר של קיומו להמשך כביטוי לפיכך מתקבל הדמיוני הריחוף
 מעיד - ,ידעתי בל נפשי את ׳כי - אמריה לאי־שמיעת הסיבה תוכן גם כן־, הזה. והמופלא

 זה צירוף מסמן מליצית, סיגנונית נורמה של במסגרת מאוד. אינטנסיביים חיים על
 אושר תחושת או רגשות, של וגוכרת הולכת גאות בעקבות )שכרון־חושים( אובדן־חושים

 כ׳זמירות׳ דבריה איפיון נושא אלו, על בנוסף ,6התודעה. את המערפלת בדרגה
 מציאותה כבגלגל־הצלה. נתלה הוא ובהן וטעם־החיים, קדושה של חגיגיות קונוטאציות

תובן זאת, כל לאור אם אפוא תימה אין לחייו. ערכית־אמיתית משמעות כן אם מעניקה

׳ בשירי מחודש עיון גב פרץ י״ל של ׳העו

 של משתנה וסידור משקליות רגליים של א״סימטריות הפרוזודי: נעיצובו גם חריג השיר .15
העברית. בשירה זו בתקופה שכיחה תופעה אינם הטורים,

 בכך, שארגיש מבלי כלומר: ו:יג(, )שה״ש נדיב עמי מרכבות שמתני נפשי ידעתי ׳לא והשווה: .16
 המוות כי העירני, צור ראובן האהובה. הרעיה, של האגוו לגינת והביאתני נפשי אותי נשאה

 הבארוק בשירת והן הרומאנטית בשירה הן אקסטאזה של טיפוסית כמטאפורה משמש
 )׳שיר שבהמשך החכמני־מטאפיזי הציור דרך על כלשונה, המטאפורה פיתוח ותת־זרמיה.

 של מהמאטפיזיקה ניכר חלק וכן, מודרניסטי. או מטאפיזי חידוד של רושם איפוא יוצר אבלים׳(
 להתפלא אין כן על א. לכותרת אמינות ומוסיף המיסטית־האקסטאטית לשירה טיפוסי הוא השיר

השיר. שבמרכז האוקסימורובית התפישה על גם
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 קיום כעובדת במיוחד, גבוהות קונוטאציות לה שיש אנוכי!/ ׳וד הפאתטית, קריאתו
במובהק. חיובית סובייקטיבית

 שכן א, כותרת את זה ננשלב לחזק יכול - ב׳( כית תמול׳)בפתיחת ׳גם - הזמן תיאור
 עמה שיש ורצויה רצונית פעולה זוהי - ומכאן ונשנית: חוזרת תופעה על מצביע וזוא

 מרצונו עצמו על מביא אדם אין הטבע )בדרך המצטכו־ לרושם בוזתאס ואושר סיפוק
 ברצף העיקרי המוקד מצוי כנראה, כאן, דווקא אבל ונשנים...(. חוזרים אסונות

 שלו. רה״אינטרפרטאציה ומעודד הטמאנטי הרצף על מחודש אור הזורה הטקסטואלי,
 חדובר הגיגי שבו סגור, דימוי זהו ננערו׳; ארגה3 ממחי, ׳מורשי לדימוי היא הכוונה

 - ׳ננערר - המשותף( )חמכנה דמיות גוו־מ על־ידי כמולים דומה( )גורם והארבה )הנושא(
 אם ׳סלקציה׳, של הפסיסי העקרון על־פי ותפוצו;. התרוממות של פתאומית פעולה כלומר
 מן לבור היה אפשר כי דומה ההתנערות(, )תנועת הניידות עצם את להמחיש היה צריך
 מקדם לו )שיש הארבה מן ,׳סימפאטיים יותר אלטרנאטיביים, רתים דומים גורמים הטבע

 שהשמיד לאחר רק מובו־וז, או הבורח מזיק חרק הוא הארבה שליליות(. קונוטאציות של
 הופעתו מכווז ויוצר בהמוניו, הוא בא בדרך־כלל צומח. או חי נטפל, שאליו זה את וכילה

 נקבילו שאם שלילי, מטען־הערכה אפוא נושא הדימוי ערפל. או גדולה וזשיכה הסמיכה
 חייו. את ש׳השחירר לאחר אותו, נוטשים הדוכר הגיגי כי להניח, נוכל בשיר הדובר :1למצ

 ללא טובה, וזלקה כל כבר בו שנאכלה לאחר רק ממחשבותיו, מתנער הוא :אחר וכלשון
 זה רושם ישותו(. כל של סינקדוכי מעתק - מיטבו)מוחו את לריק שהוציא משמע, תקנה.
 של וזמקובל מובנו הבלימ׳. אל נחבא ׳רוחי האידיומאטי במבע השנון השימוש לאור מתווזק

 מתבקשת כאן אך י:כב(, )שמ״א שאול המלכת פרשת על־פי וענווה צניעות הוא זה ניב
 למצאה. עוד ואין נעלמה רוחי :כפשוטו דווקא אלא האידיומאטית, כהוראתו שלא הבנתו

 ממשי מצב כאן שנרמז הרי הדובר, לישות מטונימי כייצוג הרוח תיתפש אם זה, טהקשר
 שמי־עיניה ׳כי במבע כזו השתמעות ומחזק מפתח זה למצב הסיבה תיאור מוות. של

 ׳(,3 )בבית לשמים א׳( )בבית ממקור־מים עיניה של המטאפורי ה׳מוליך׳ שינוי נסגרר.
 כלפי המתפכח הדובר, שבתודעת ההתפתחות מן מתבקש מבטו, כיוון לשינוי גם הגורם
 של הריאליזאציה דרך על שוב - ומכאן לדידו, שמיט בבחינת הן עיניה ואהבתו. עצמו

 ראשו. מעל שמיו נעלמו עוד(, עליו מביטות כשאינן )כלומר עיניה שבהמגר - המטאפורה
 משתנה כך קבורתו. עם המת על הגולל סגירת של אסוציאציות שמץ מעלה זה לשוני ציור

הווידוי. של תוכנו דראסטי באופן
 הפאראדוקם המחשבת לצורך - והריחוף הטביעה באקט שימוש - א׳ בבית שהיה מה

 ב׳ ג־בית היה ממנו, ומאושרים אמיתיים חיים שאין כביכול, מוות של הסובייקטיבי
 כללי כל פי על ונקבר מת טבע, ה׳מרחף/ הוא, דהיינו: הלשונית, הפיגורה להגשמת

 אחרוןזה מבע שיר־אבלים!׳. מות־אשרי על / שרו ׳ושפתותיה לקינתה זוכה ואפילו הטקם,
 אינה לו)היא להציע נחמה לה אין אבל בכנות, בצערו משתתפת אהובתו )א( לו: פנים שני

 על ׳מקוננת׳ היא אירונית: בנימה )ב( להכרתה(. בניגוד אליו יחסה לשנות מתכוונת
 כך, גם כך לאידו. שמחה ואף השפלתו, מגילויי נהנית היא :משמע בשירה, שלו הטראגדיוז

 והנושאקונוטאציות שרר, ׳ושפתותיה פעולתה את המסמן המילים צירוף על הפירוש נשען
 של נרדפת משמעות המוליך ל׳שיר־אבלים/ חריף בניגוד שמוזה(, של מקום )מכל ווגיגיות

 להתגנב עשויה האירונית הנימה ימי־הביניים(. בשירת קינה׳)למשל, כ׳שירי המוכר דאנר
של הישיר כגורם כסר ידועה כביכול, המקוננת שהיא, העובדה לאור הקורא לתודעת

הראל שלמה
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גב׳ בשירי מחודש עיון פרץ י״ל של ׳העו

 דמיון כל אין כלומר שלהם, הציפיות בתיאום ׳קצר׳ שקיים עולה, זה כיוון לפי המוות.
ביגיהם. היחסים מערכת לגבי כאן המובלע האילם׳ ב׳מיקוח בגישות

 זה סמאנטי לכיוון לצפות לכאורה שיכולנו לדעת ניווכח א/ לבית זה בשלב נחזור אם
 לשונייים סימנים של מכוון משיכה כוח שום על הוטעתה שתפישתנו אלא מכלתחילה, כבר

 יסתבר, חוזר בתיבנות ״בתכלית. להם מנוגדים אחרים, על האפילו אשר מסוימים,
 שלילי כביטוי גם להתפרש היתה יכולה עיניה׳ של סוף אין ב׳עומק האוהב של שטביעתו

 מכט )־= שלה היעיל המשיכה אמצעי בכוח אותו לכדה היא האהובה. ברשת נפילה של
 עיניה מבט חושי. לרמז מוטעה פירוש תתו3 כוובת, מחשבה חשב עצמו הדובר עיניה(.

 תמול...׳ ׳גם הצירוף להבנח עצמה. על חוזרת זו ותופעה לדידו, מפתה־מתעתע גורם היה
 של במסגרת־הקשר שכיח ׳אמריה׳ העצם שם מטרים. כמוטיב זה שלילי רושם עתה ינוצל

 להנאותיה גברים הצדה זונה כלל בדרך חלקלקת־לשון, מוסרית, לא אשה מפני אזהרות
 ב:טז, החליקה׳)משלי אמריה מנכריה זרה מאשה ׳להצילך למשל: כרצונה, בם ומשחקת

 הולך תדיחנו: שפתיה בחלק לקחה ברב ׳הטתו בתוכחת־מוסר: מסיים הכתוב ז:ה(. וכן
 כי ידע ולא פח אל ציפור כמהר כבדו חץ יפלח עד יבוא... טבח אל שור פתאים אחריה
 כמעט הקבלה קיימת כי נראה, ש״ה(. - שלי הדגשה ;ז:כא-כג )שם, הוא׳ ננפשו

 הטקסט של הנסתרת כוונתו לבין שב׳משלי/ במשל הקיימת הנתפשת האיכות בין מושלמת
 אשה של מפתה ברשת נלכד כי לעובדה, מודע היה לא ב׳משלי׳ הגבר א׳(. השירי)בבית

 לא אשר ואכן, :הנפש( בסיכון )כרוכה חיים סכנת היא הדבר שסכנת ידע ולא לא״מוסרית,
 מטענם על הלשון בצירופי בשימושו רומז, זה בשיר הדובר גם כך לו. בא יגור

 אותו, המפתה של האמיתית במהות הבחין לא הוא בה. שטעה לעובדה הקונוטאטיבי,
 מה משום לו נשמעו פיתויי־חולין :דבריה בפירוש עצמית( אשלייה קלע)מתוך לא ובעיקר

 גם בכך יש החיים. כתמצית בתודעתו נצטיירה לל שארבה הנפשות וסכנת כ׳זמירות׳
18 17שני. מצד ומוות אחד, מצד ואהבה חיים לידה, :המים של הכפולה לסמליות ביטוי
 נתפש הוא הראשונה בקריאה הבנות. שתי מאפשר ידעתי׳ בל נפשי את ׳כי החיווי גם

 כביטוי יובן הוא החדש, ההקשר לאור ואילו ;אמוציונאלית גאות מתוך כשכרון־חושים
 זה מובן מוצא. ללא נפשית, או פיזית במצוקה, צוארו עד השקוע אדם, של טטריאוטיפי

 )תהום המוצא חוסר על דק רימוז בו שיש סוף/ אין ב׳עומק הטביעה ציור את היטב הולם
 של המסוכנים מאמריה להישמר יש כי הוא, כה( :משלי)ז ס׳ של ההשכל מוסר פעורה(.

 בנים )׳ועתה חיוניים לדברי־אמת קשובים להיות שומה זאת ותחת ׳זמירותיה׳(, )= האשה
השירי. להקשר גם בהחלט רלוואנטיים הדברים כי נראה לאמרי״פי׳(. והקשיבו לי שמעו

 אינה )כוזכת( מוטעית תפישה לשובי. לסימן מובן מתן היא זה)סטיפולאטיבית( לצורך התפישה .17
שלו. בפוטנציה קיימת שהיא הגם לסימו, בלתי־נכונה משמעות קשירת אלא

 דוגמה ומטביעות. מדיחות סירנות של כמקומן מעמקי־הים, של הסמלי הערך עם קשור זה ענין .18
 למעמקי אותו ומושכת הדייג את מדיחה הסירנה גיתה: של (Der Fischer)׳הדייג׳ היא קלאסית

 עם כאן מתמזגים אלו קסמים המים־כראי. קסמי את באוזניו מפרטת שהיא כך על־ידי המים,
 פרץ, של בשיר (1)ר האמיתית הכותרת את אפוא מחזקת זו דוגמה כתהום. הים של הפאטאליות

 הוא זה מוטיב של מקורו להתבססותה. עד מטרים כמוטיב ה׳זמירות׳ תיתפשנה ולאורה
 ומטה, מחציה עוף( )או. ודג ומעלה מחצייה בתולה בדמות בתולת־מים, :היוונית במיתולוגיה

אותם. וממיתה מסוכנים מקומות אל נוסעים זימרתה בקול אחריה המושכת
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הראל שלמוז

 שבה הסכנה מול האשה, של מאגית הכמעט משיכתה ׳זו לצד זו מועמדות, הטקסטים בשני
 אזהרה מובעת שבמשלי שבטקסט בעוד זאת, עם ממנה(. להתרחק הצורך )כלומר,

 איכות בעצם, נוצרת, השירי שבטקסט הרי חד־משמעית, מסקנה ואף מושגית־כללית
אחת. ובעונה בעת )רתיעה( וסכנה משיכה של אוקסימורונית

השדה׳ ונצא ׳לומי ה.

 השדה, ונצא קומי
 רלננה; גבעה על נשב
 יחידי מושל אני שם

הקטנה! ו־.?לף־ כף תחת

 האחו, ונצא קומי
 ;מסביב הש?!ט שלות שם

 לח9ת שם ואוזכתנו
!האביב שושני יתר בין

החרשה, ונצא קומי
 ;פוח הזלזלים בין שם

 לבבי מגנזי והסודות
הרוח. - אןנף על ישב

 משקלם במלוא ההכרחיים התנאים כל מתקיימים לא אמנם השדה׳ ונצא ׳קומי בשיר
 שבמהלן מכך להתעלם אין אך המתהפן־/ השיר ׳תבנית של סמאנטית קומפוזיציה במסגרת
 הספציפיים הלשון צירופי מכוטלת. לא יחסית הבכה ואפילו הפתעה לקורא נגרמת קריאתו

 לראותו שמאפשר מה יחסית, דינאמית קריאה אפוא ׳כופים׳ הטקסט ברצף סידורם ואופן
גבולי. כמודום

 אנאפורית(. )תבנית זהה רטורית ביחידה הפותחים בתים משלושה מורכב השיר
 בשדר הנמענת־אהובתו אל )׳דראמאטית׳( ישירה בפנייה הדובר פותח בשלושתם

 של התוכן על־פי הן פיתוי של נימה כאן לשחזר עשוי הקורא ונצא...׳. ׳קומי בקשה־הצעה,
 לך׳ ולכי רעיתי יפתי לך ׳קומי - השירים לשיר הלשונית זיקתם על־סמך והן הדברים

 אמנם משתנה לבוא, להשיאה מנסה הוא אליו שמו(, )הגדרת המקום של הזיהוי יד(. ׳)ב:י
 ה׳אחו׳)בית א׳(, )בית ה׳שדה׳ במהותו. משתנה אינו אן־ לבית, מבית מילולית מבחינה

 המשתרשרת האנאפורית התבנית ולאור סמאנטי, שדה לאותו שייכים וה׳חורשה׳)ג׳( ב׳(,
 מהימנות מקנים חזרתם שבעצם סינונימיים, באגפים להיחשב הם יכולים בשיר

 מן מתחייבות שיכנוע, נסיון של )דמוית־מציאות( סיטואציה בכל שלו. ל׳טון־הדיבור׳
בנוסח הקורא התבוננות את למקד צריך זה נתון וסינונימיות. ורבליסטיות חזרות הסתם
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גב׳ בשירי מחודש עיון פרץ י״ל של ׳העו

 כאן שנבנית הרי סמאנטית, אקויוואלנציה תובחן בה גם אם שכן שביציאה, התכלית תיאור
שלה(. הזיהוי סימני פי )על ועומדת קבועה רטורית סיטואציה

 והנמקתה רעננה/ גבעה על ׳נשב הטקטט, בלשון היציאה תכלית מוגדרת הראשון בבית
הקטנה!'. כף־רגלך תחת / יחידי מושל אני ׳שם -

 לפעול עשוי - רענף( ׳עץ - תוקף רעננה׳)וביתר ׳גבעה - המקום של ה׳מדויק׳ הזיהוי
 איזכור שגור היה בהן ישראל, נביאי לתוכחות תודעתנו את ולהפנות מקראי, כהרמז גם

 )למשל: לרבים הנמכרת סוררת אהבה עודף דהיינו: זנות, של ענייני בהקשר זה מקום
 הוא המוגדר( )במקום שם ליחידאיות: שאיפה בשיר הדובר מדגיש להבדיל, ב:כ(. ירמ׳
 שיזכה כן מתחרים, ללא אהבתו את יממש - אחד מצד משמע, יחידי׳. ׳מושל אפוא יהיה
 ויתמסר שלה יהיה הוא( )ורק והוא שלו, תהיה היא כלומר, רצונו. לשביעות חסדיה בכל

 של קונוטאציה לדברים מעניק ׳מושל׳ התואר - שני ומצד הקטנה׳(. רגלך כף )׳תחת לה
 שום על מתקיימים ורצונותיו הטון^, ׳נותן )הגבר( הוא שבו המקום זהו ושררה. תקיפות

 שלות ׳שם הנמקתו, על חוזר כשהדובר .גם ומתעבים, מצטברים אלה רשמים מרותו. קבלת
 המטאפורה של שיבוצה את היטב הולמת המתוארת האווירה ב׳(. )בית מסביב׳ השקט

 בשיר כמו כאן, גם האביב!׳. שושני יתר בין / תפרח שם ׳ואהבתנו )מתה(: השחוקה
 שבטבע ולתחייה להארמוניה כביטוי באביב, כקשורה האהבה התעוררות נחפשת השירים,

 עבר, הסתיו הנה כי לך; ולכי יפתי רעייתי לך קומי לי: ואמר דודי ׳ענה למשל: )כמו
 ב:י שה׳׳ש בשושנים/ הרועה לו ואני לי דודי בארץ... נראו הניצנים לו, הלך חלף הגשם

 המפרשים הנדון. בשיר המרכזית לתמה חופף לף לכי של המקובל הפירוש ואילך(.
 הרעיה תשובת גם לבוא. הזמנה היא הביטוי שהוראת מציינים, השירים לשיר השונים

 מערכת את תואמת אליו, לצאת סירובה על רומז כרם׳ ב׳שיר לדודה העונה השירים, בשיר
 הרי אליו, לצאת סירוב על אותו מפייסת ע(היא)שם( בעוד אבל, בשיר; המובלעת היחסים

 ששוחזרה כפי - הרטורית הסיטואציה זאת. מלעשות נמנעת שבשיר ה׳מיוחסת׳ שהנמענת
 טיפום שהוא דובר)א(, של ׳מסגרת־דיולןן׳ הדרגתי באורח לבנות כן אם מעודדת - כה עד

 עמו לצאת הנחשקת אהובתו את לפתות ובחלקת־לשון בעדינות המנסה חשקן, ארוטי,
 היתר בין נשענת זו ׳מסגרת־דיוקך הדדית. התמסרות מתוך אהבי□ שם עמו ולתנות לטבע

 השדה, אל עמו לצאת באשה ומפציר הזמנה היוזם גכר, של החברתית הקונוונציה על
 רגלך כף ל׳תחת אחר פירוש של האפקטיביות מתעמעמת זה ובהקשר גמור. זיל ואיזץ־

הקטנה׳.
 שיהיה ציפיה, ליצור עשויה רטוריים דפוסיס אותם לפי מעוצב השלישי שהבית העובדה

 לתכלית החדשה ההנמקה מחייבת דווקא שכאן אלא זו. לתדמית וייצוב סיוע משום בו
 מגנזי והסודות / יפוח הזלזלים בין ׳שם הדובר: דמות בשיחזור ורוויזיה תפנית היציאה

 הדובר של האמיתית( הסמויה)ואולי כוונתו נחשפת עכשיו הרוח׳. - אזנך אל ישב / לבבי,
 אלא ליציאה ההזמנה תכלית אין לגופו. - היה שנדמה כפי - ולא לנפשו, פורקן למצוא

 לבין בינה אין בו. הגואים רגשותיו להמיית קשבת אוזן ולמצוא רצון שעוז על להתרפק
 אוהב של היא )ת(, עתה המצטיירת הדמות ׳כן על יתר כלום. ולא אחרים יצרים פורקן

 ובפה ישירות סודותיו לגלות העח בו שאין ונבו־ן־/ ביישן מפומביות, חושש דיסקרטי,
 השררתית, והתקיפות העצמי הביטחון לרושם קיצוני בניגוד עומדת זו תדמית מלא.

 - והתמים המופנם - שהוא עתה, מסתבר הראשון. הבית למקרא להיווצר היה שעשוי
לו שתעשה ׳רומאנטי׳( קאטאלוג במסגרת שכיח פונקציונאלי אלמנט )= הרוח מן־ מצפה
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הראל שלמה

 ומבוכה נחיתות בתחושת אפוא נתון הוא ,לאוזנה.״ רגשותיו״סודותיו ותוליך ׳שרות׳
הטבע. גורמי של אקטיבי׳ ל׳סיוע ונוקק במחיצתה,

 לאור - לקורא יתגלה חוזר׳( )׳תיבנות רטרוספקטיבית והמרה תיקונים של זה תשלב
 בטקסט, מסוימים פרטים כי - )ת( הדובר של ה׳משופצת׳ ודמותו החדש החומר הצטרסות
 משום כקונטקסט הובלעו הללו הראוי. לדגש הנראה ככל זכו לא הרצף, שבתחילת

 להיבנות שהובילו יחיד׳(, ׳מושל )בעיקר יותר רב ׳כוח־משיכה׳ בעלי לשונייגז צירופים
 לכוונתו מטרימים רמזים השיר בראשית כבר מצויים למעשה, א(. - )הארעית תדמיתו

 אל יובן ׳נשב׳ בפועל )מלכתחילה( המפורש לשימוש תשומת־לב די תוקצה אם האמיתית.
 כף ׳תוזת - ממשלו מקום של הציורי התיאור וכן בקירבתו! לשבת מזמינה הוא כי גכון,
 משול בעצם שהוא במושל, שמדובד כך על עקיף עצמי באפיון מצביע - הקטנה׳ רגלך
 היותו בעצם מתבטאת יחידאיותו אן יחידי, יהיה אמנם הוא לרגליה׳(. ׳עפר )כמו ונחות

 למרותה. וסר לרצונותיה כפוף בהיותו המתוארת, ההיפותטית בסיטואציה ויחיד אחד
 המיני׳ ה׳כובש תדמית הרבים. ברשות לחשפו רמכובד׳ נאה זה שאין נתון זהו כי נראה

 כל ללא כזו, ׳הירארכיה׳ עם משלים והוא - משמע תרתי - וזכבוש בדמות אפוא התחלפה
כלשהי. מילולית או פיזית בהתגרות לוזפרה כוונה

 ׳תיבנות המכונה הטיפום עקרונות על־פי לאחור׳ ׳פעילות בשיר מתאפשרת לכאורה
 השלישי בבית ליציאה ההנמקה - החדש החומר הופעת כלומר: (.1979 לאחור׳)פרי, נוטף

 לבטל מבלי אותן להרחיכ או רלמלא׳ הקודמות ההנמקות אל נוספת פנייה לבצע מכריחה -
+ג׳..., לצורך הטבע בחיק בקירבתה מעוניין הדובר אחר: לשון אותן.  שהוא מבלי א׳+ב׳
 תיבנות לכנותו שניתן מה על גם נסמכת כזו אפשרות ביניהם. פנימית סתירה בהכרח מוצא

 כזו כ׳קריאה׳ אין לדעתי, זאת, עם כזה. בהקשר הנסיון׳ ׳נתוני או העולם׳ ׳ידיעת על״סמך
 ברצף סודרו פוטנציאלי, שווי־ערך לכאורה שהם ה׳חומרים/ כל מדוע למשל, לנמק, כדי

 לעקרון שנוגע מה ככל כן, על יתר אלטרנטיבי. ולא דווקא כזה סולם על־פי הטקסט
 כי לי, נראה מלים(, וצירופי )מלים הגדולות׳ המשמעות ׳יחידות של הברירה

מרבי. חלותה והקף הפרטים את יותר טוב מנמקת שהצעתי האינטרפרטאציוז

האהונה דמות של הפנים ריבוי ו.

 לדמות אופייני הזה התמאטי התחום במסגרת אופוזיציות של מערכתיים יחסים עיצוב
 סיוע משום באלה יש כי אפשר בקובץ, רבים בשירים משתקפת שהיא כפי האהובה,
 הרשמים על נוסף הדובר, של תצפיתו מנקודת ול׳הבנתה׳ הדמות של מעמדה לקביעת

 משברון־לב הנהנית סאדיסטית אף ואפשר פסיכוטית מאכזבת, מתנכרת, שוזצטברו:
 יען ונקיה... זכה כן / השחר וכנגה / רחמניה! את / ״אכזריה״? ׳את למשל: מחזו־יה.

 )המובאות עוונך!׳ נרצה ר33 / תחטאי, טרם ועוד / כדצונך; 0חיי אך כזדתך״י ״מות
ש״ה(. - שלי ההדגשות תצ״ב; דביר, תל־אביב: פרץ, י״ל כתב על־פי ולהלן כאן

19 נטיותיה את ומשקפים זה את זה הסותרים האפיתטים ריבוי את להבליט באות ההדגשות

 עד שיחכה מעודנת, בהצעה דודה פיתויי את ב:יז( )שה״ש הרעיה דוחה לכך, בניגוד והשווה: .19
השוזר. בעלות הלילה צללי וינוסו הבוקר רורו שינשוב
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׳ בשירי מחודש עיון גב פרץ י״ל של ׳העו

 מתרפם והתנכרותה, סתירותיה וורף האפל. או הנ?איר צידו המגלה כירח הלא־מובנות,
 השליליים האפיתטים כל ודוק: מוחלט. עצמי ביטול כדי עד לאהובה, וסוגד האוהב

 מצטט שהדובר בכך, אולי זו תופעה לנמק ניתן )במקור(. במרכאות בטקסט מוכנסים
 בשמו. אותם להעלות מעז אינו עצמו הוא ואילו אחדים, של עוינות התבטאויות כביכול

 הכהנים, ברכת נוסח של )אלוזיה( העקיף האיזכור מתוך להתחזק עשוי כזה רושם
 פגיך ה׳ ׳יאר מעלה: כלפי דבריהם ומכוונים המוכדת הדתית בטקסיות כפיים המושיטים

 כנסת מחזור כהנים; ברכת שלום׳)סדר לך וישט אליך פניך ה׳ ׳ישא וכן: ויחנף; אליר
 את בהרמזיהם אפוא מבליטיט הדובר, בפי בשיר הבאים הלשוניים, הצירופים ישראל(.

 // עיניך! אורות טל / מדמעה יועם אל פניך; האירי / כפיך ׳הושיטי למקור: הזיקה
תצ״ב(. שם, פרץ, חלליך...׳)י״ל כל בין / אנכי ומאושר / פניך, האירי / כפיך הושיטי

 ניתן הללו. בשירים הצירופים רוב של כורכם בוזקשרם, דו־משמעיים הם אלה צירופים
 כי פעולה, שתפי אנא, כלומר: לאהבה, ידן־ תני - אחד)א( בנוסח לאהובה כפנייה להבינם

 פניך, יפלו בל - (3) שנייה משמעות גם בו־זמנית ומטתברת טעם; לה יש בהדדיותה רק
 נסלחו הם שכן בעבר, חטאי־התנכרותך בעקבות המייסרך, המצפון על תיעצבי בל כלומר:

 שפניה )הדובר( ייווכח אם היפותטיח: סיטואציה רק מייצג השיר כי ואפשר מכבר. זה לך
 מחזרץ־ בץ היותי על גאה אני )א( לו: פנים כמה השיר סוף גם .לה:... יאמר כך עצובות,

 לכבוד שלר מאהב היות של ה׳סטאטוס׳ עצם ׳שכן כליל. נכשלתי כי אף - לב בתום -
 מרירות, מתוך אם גם ברירה, ובלית לכבשך, השכלתי לא ו־)ב( ייחשב. לי וליוקרה
 כלל מאשר אושר( זה ׳וזללך)אף היות טוב משמע, שנכשל׳. ׳מחזר של ב׳סטאטום׳ אסתפק

 מתוך ייאמר כזה שהגד האפשרות, גם מסתברת מקורביך. חוג על להימנות ולא להכירך לא
 עקיצה, היא האמיתית וכוונתו בהיתממות, יטודו אירוניה וככל אירוני, מבע של רטוריקה

 שכל בכך, הוא הטקסט של יוזודו ואבדנו.../ כזה אושר ׳עוד בנוסח וביטול, מר לעג
 העובדה, מכוח נבנות הן ותקפות. מסגרת־ההקשר עם מתלכדות המנויות האפשרויות

 עד אימאגנטית היא זו תופעה האהובה. של פניה ריבוי בעצם היא בשיר המרכזית שהתמה
 לנוכח וחד־משמעית, ברורה עמדה לנקוט בנסיונות אונים חסר ניצב שהאדם כך, כדי

 מפניה, הדחייה את ממתנת אי־ראציונאלי, באורח הכובשת הדמונית, דמותה רק הפביה.
20אלו. סתירות עקב להיגרם הייתה שעלולה

 אליך ובלחש יתבוסס בדמו ולבבי / ומקלל! עליך קובל / תעלוליך כל על ׳רוווי גם: וראה .20
 חילחלה ומשם היינה, בשירת זו תמה של עקבותיה למצוא בהחלט אפשר תצ״ד(. יתפלל׳)שם,

׳לבבתיני, :שפירא לא״ק כלה׳ ׳אחתי בשיר למשל והשווה דור. באותו נוספים לשירים כנראה
נחשים...׳ עיניך יונים, עיניך / מעיניך, באחת לבבתיני / בנשים! היפה יפתי, / כלה, אחתי
 יומם ולאור / ליל, תאירי נגר, ככב / מחצת; את נחש וכעכם / מחץ, תרפאי הנחשת ׳כנחש וכן:
 ׳מה :טור לנ״ז האשה׳ ׳אל השיר הוא ברוחו לאלה קרוב (.32 תרמ״ח, מפלצת...׳)האסיף, הנך

/ זוללה, יקרה, רעיד״ שלומך מד, / ושפלה, רמה נפש עדינה, שלומן־  מרה אהובה, שלומך מה /
 של לטוריו והשווה (.558 תרמ״ו, )האשיף רכר / ותמימה, מרשעת שלומך, מה / ונעימה,
 הצעיף הביאי / עיניף• וזצי נא ימווצוני אל / תדרכי אל־נא יפעתף ,קשת ׳...את לוצאטו: אפרים

 קרובים לוצאטו של הסיסטינות והן פרץ של משיריו כמה שהן מכן להתעלם ואין פניך.../ כסי
 נפרד דיון טעון זה עניין פטרארקה. של מה׳לןנצונירה׳ טורים לגושי ובלשונם הכללית ברוחם

כאן. לו להידרש אוכל ולא
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הראל שלמה

 המתהפך׳ השיר ׳תבנית במתכונת הסמאנטית הקומפוזיציה של ה׳ראציונאל׳ פי על
 אמנם זה תנאי אמביוואלנטיים. ׳חומרים׳ של פיזור הוא ההכרחיים התנאים שאחד מקובל,
 בזה לראות כן אם ניתן מספיק. תנאי מקרה בשום בכך אין אבל הנדון, בשיר מתקייט

דיו. מעוצב ולא מעובד לא גלמי פוטנציאל

השכלי־ות נורמות ,שרי־די דןפיטואצייה: פי־נוע ז.

 מובחנים הללו, בשירים גם המשתקפת העברית, השירה נחלת שהיתה ההתפתחות כל עם
 ובאה חוזרת ס־לו, בקובץ המפוזרים שירים, בקבוצת ישנות. נורמות שרידי גם ב׳העוגב׳

 המונה ועומד קבוע שדר הוא האהבה שיר לפיה הלא־מפותחת, הימוד תגנית ביטוי ליז־י
 מוטיב מופיע במרכזו שלה. האידאליזאציה דרך על האהובה, של הנעלות טגולותיה את

 שנדונו לשירים בניגוד אלה, בשירים לאהובתו. המשתעבד האוהב של המווזלטת התלות
 במידה אלא היצירה, של ׳העולם׳ בבניית וחשוב פעיל חלק לקחת נתבע הקורא אץ סה, עד

בלבד. מוגבלת

 תצ״א(. ושחקים׳)שם, בוכבים ׳תעלומות הוא זו לקבוצה המשתייכים השירים אחד .1
 ומועצמים, מובהרים מוגדרים, הם ובהמשך בפתיחה, כבר נמסרים הדובר ועמדת הנושא

 הוא השיר של הפורמאלי ארגונו עקרון הרטוריים. האיברים של משמעות שינויי כל ללא
 ותואמת(. )כיאמטית התיקבולת

א: בית
ושחקים כוכבים תעלומות (1
;בעיניך יפתי, אגלה (2
הפרווים שיוו סוד ואבן (3
שפתיך. עדן צוף יזל ועת (4

=הדובר פעולת נמסו־ת שבעיקרו משפט, יחדיו יוצרים 2ו־ 1 אגפים  ובטפל)מושא גילוי( )
 שבאיברו )מורכב(, משפט יחד הם אף יוצרים 4ו־ 3 אגפים ה׳תגלית/ תוכן מפורט ישיר(

 המאפשר המצב מפורט )תאור־זמן( ובטפל הבנה( )= הדובר פעולת נמסו־ת שוב העיקרי
 לגמרי(. סימטרי שלא כיאסטי)הגם הוא בתקבולת האגפים סידור ההבנה. את

ב: בית
ראשי על הקטנה ידך ועת (1
הקורות; ספר כל נפתח לי (2
התכלת עיני ברק ולנגה (3
הדורות! כל סוף עד אראה (4

 הדובר פעולת נמסרת העיקרי)גרעין( שבאיברו משפט)מורכב( יוצרים 2 ,1 אגפים ושוב:
 4 ,3 אגפים הזה. הגילוי את המאפשר המצב מפורט מצב( או ובטפל)תיאור״זמן גילוי(, )=

 ובטפל)תיאור הבנה(, ראייה; )=- הדובר פעולת נמסרת העיקרי שבאיברו משפט יוצריט
 )כיאסטי קורלאטיבי ב׳ בבית האגפים סידור זו. ראייה המאפשר הגורם מפורט מצב(

 )חד־סטרית( המותלטת לתלותו מודעות ההיפרבוליים בחיוויים מביע הדובר שלם(.
עיני מוצגות זה, בדור רבים אוזבה בשירי כמו כאן/ שלו. אורו הוא עיניה שאור באהובתו,
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 מואצלים שהם הגם האיברים, יתר ואילו מאגי, חיות כמקור ה׳תמונה׳ במרכז דאהובה
21לשוליים. נדחקים דיים,

 איבריה של קטגוריאלי קאטאלוג כן גם נמצא רקיע׳)תצ״א(, לי הזך ׳מצחך בשיר .2
 איברים של המאגית השפעחם לכוח הדובר של הסובייקטיבית הזיקה האהובה. של הפיזיים

 אחד מצד האצלה של יחס החושפים מטאפוריים, חיוויים שרשרת על־ידי נמסרת אלה
 נמצא זה יחס רכנורי׳. חלדי׳ ׳את חיי׳, ׳את (,2x)אורי׳ ׳את שני: מצד עצמי וביטול

 הפרטים את הכוללים במבעים יימצא בעיקרו אך כולו, השיר רצף פני על מתפרש
 אנעימ׳. לא זמירות גם ׳בלעדיך וכן נרקמה׳, בסתר נפשי / עיניך מנגווזות אך ׳כי המנמקים
כדלקמן: ולסידור למיון הניתנים העו־צה, חיוויי של כשרשרת זה שיר לתאר אפשר

שמש רקיע, :מטאפוריים קישורים לדידי האהובה( )הנמענת, את (1
וכדו׳.

כל ׳צלמות :היפרבוליים קישורים -< אני האהובה( )הנמענת, בלעדיך (2
 זמירות אדמה׳; רגבי בין רגב חלדי׳!

אנעים׳. לא
- שמשי ׳כי קאחאליים: קישורים -< כל..., כי ׳אך... כי כי..., (3

וכדר. שפתיך!׳ על הצחוק
 פער בהבלטת״יתר עולה ושוב השיר, יחידות שלוש בכל עצמו על וזוזר זה מבני דגם
המעוצבת. בסיטואציה והאהובה( )הדובר הצדדים מאזן במסגרת המעמד

עי ח. משתנז־דמתפתחת רטורית פפיטואציה ל,ר׳2ו 5׳

 כולו: הקובץ של הדומינאנטייט המרכיבים את תמאטית מבחינה כולל ובוקר׳ ׳ערב הפרק
 שהן עיניה, של המאגי כוחן הפיוטית(; ההגזמה דרך )על האהובה של האסתטית ההאצלה

 האופטימית וההתעוררות נוכחותה עם הנגרמת סערת־הנפש שלו: היצירה כוח בחזקת
אינות לנוכח מעורטלת ועמידה האשליה, מן ההתפכחות מוטיב גם מופיע לבסוף בעקביה.

גב׳ בשירי מוזודש עיון פרץ י״ל של ׳העו

 בשיר וכן תצ״א(, רבואות׳)שם, ׳כוכבים ׳נגוהות׳( הראשון הפרק )בפתח במיניאטורה והשווה .21
אביב׳ ב׳אידיליות האוהבים בתמונת גם זה יסוד למצוא אפשר ראשי׳)תצ״ד(. על נרה ׳בהלו

 (.45 עמ׳ תרס״ב, וארשה ואגדוח, מהעיניים׳)דמיונות זרם וחיים אור ׳זרם ליבושיצקי: לא׳
 האהבה בשיר וגם טשרניחובסקי של הים( שירי למחזור פתיחה שני, לאילאיל׳)שיר ב׳שירים
 העיניים ציור של המרכזיות בולטת באחרים(, גם חדרך׳)כמו על ׳ארבתי ביאליק של המובהק

 ׳גם הללו: הקונוונציות על שומר עיניך׳ ׳חולמות הלוי אסף של שירו כולה. לישות כסינקדוכה
 דרפך יוצא אבל ס״ה(, תר׳׳ף, ירושלים קדם, אילה!׳)מגילת עיניך, עשוני / נביא, גם אוהב,

 כאן מתמוגג כלל, בדרך השכיחים ונגה זהר ברק, לעומת בעיניים. המשתקף המטען מבחינת
 הולמת נמצאת הערב אווירת מהן. הנשקף ומהעצב העיניים של החולמני מהמבע דווקא הדובר
 הכרוכות הקונוטאציות שום ועל לחשיכה אור שבין הגבולי העירפול שום על כוה מבע ביותר
 ורחמים באהבה / בערב עיניך ׳חולמות ורחמים: חסד גילוי שעת שהיא בץ־הערביים, בשעת
וצער׳.

133



 באורח שוב שהיא הוזייםן, אינות = התקווה אינות המשוואה: של ]בתבנית האהבה
שירתו. את המפרח הגורם בבחינת פאראדוקסאלי־מעגלי

 מורכבת. למערכת יוזד המצטרפות חטיבות, וזטיבות השירי הפרק עשוי מבנית מבחינה
 על שומרת מהן אוזת כל לוזטיבה. מחטיבה משתנים העיצוב ודרך הדובר עמדת הנושא,
 בעקיבות המתפתח זמניי אחדות־הזמן)ציר מצד ורק אך בזולתה ונוגעת העצמי, אופייה

 כאוטונומית, להיחשב חטיבה כל יכולה לזה, פרט בוקר(. -< לילה -« ערב :פיזיקאלית
 את היוצרים הסמלית׳, רהעלילה הזמן קישורי המשתתפים, שיר. של תבניודיסוד בבווינת

מתפתחת. רטורית כסיטואציה השלם ראיית את מאפשרים האחדותי, הרצף
 ושר, האהובה, חזות של הפתאומית הופעתה את הדובר מתאר הראשונה, בחטיבה

 תוצאה היא - תצ״כ( )שם, יהמר יהמו, ׳ומעי - הנפש סערת ליופיה. הלל שיר כצפוי,
 היפעלות באה חרגשית־רוחנית(, התגובה )מן ממנה וכתוצאה ההפתעה גורם של ישירה

 ומפליג להזיותיו דרור הדומר נותן השנייה בוזטיבה מלבבי׳)שם(. השירה ׳ותקר ההשראה
 סגורים, דימוייס של שורה 22בדממה׳. הסואן ׳המדס־ - רחוק חלומי לעולם דמיונו כנפי על

 התחושה את להוליך כדי בהם יש המדברית, ההוויה מן כולם וזומריהם השואכים
 יחסי ו־)ב( ומסגרת(! גבול כל )פריצת קץ לאץ במרחבים הפלגה )א( של: בפולת״הפנים

 מצד הידועה מורגנה׳ וה׳פאטא אחד, מצד המופלג המזרווי׳ ה׳דמיון )על והמדפר הערבי
 מתוארת השלישית בחטיבוז בלבד. המראית בכווז הדדית התמסרות על המושתתים שני(,

 כשבעקבותיה הדמיונית, ממלכת־החלומות התפוגגות את מסביר זה נתון השחר. היבקעות
 )שם, לעד׳ ותנל ותאבל, השושנה/ ראש שח - ׳פתאם הדובר: של והתפכחות יקיצה באה

 את ׳כי :ביניהם התלותית היחסים מערכת את ומביע חוזר העיניים של המאגי כוחן ת-צ״ג(.
 תחושתו נמסרת שוב הרביעית בחטיבה רד׳)שם(. אז לנצוז ויומי / עיניך את הסיבות

 בצערו כביכול משתתף גרמיו על הקוסמוס וזפלגה: תוך המוכה, האוהב של הטראגית
 :וכן כחרם/ שמיט ׳קדרו :בימי־הבינייט( ספרד משוררי אצל ב׳שירי־קינוז׳ שכיח )מוטיב

 כאן משתלב ההאנשה( דרך )על העננים בכי שברי׳; על העבים עתה / יבכיו קרות ׳ובטפות
 על היפה עיני או / תבכינה קרות ׳ובדמעות הנערה: של ההיפותטי( הממשי)אבל הבכי עם

קברי׳)שם(.
 רעש בקול כסואן ׳בדממה׳ את בפרשו חסרת־פשר סתירה כאן רואה בביקורתו פרישמן)תר״ף( .22

 דקה המולה בו נשמעת שתמיד כמדבר, זאת מפרש קלויזנר)תרפ׳׳ט( זה. לסיגנון ולועג והמולה,
:אלא כוונתו אין - קלויזנר אומר - ישעיה׳( ברעש׳)ס׳ סואן סאון ׳כל ומתמיד. נעים לוזש מין -

 בנסיונם שניהם כי נראה, לי בכלל. ׳שאון׳ של עניין כאן ואין ברעש, הצועדת צבאית נעל כל
 הדובר, ומעמדת הסיטואציה מן הקונטקסט, מן לחלוטין התעלמו האוקסימורון, את לעקוף

ועירפול, טשטוש של אפקט לו שיש באוקסימורון, השימוש את זה במקרה במיוחד המצדיקים
 התחביר לעיצוב היא הכוונה הרצף. לאספקט מה, משום גם, ניתנה לא הדעת לחלום. כיאה

 הבלשנית(, בפראזיולוגיה )׳מבני־עומק׳ לגיטימיות קריאות שלוש מתאפשרות לפיו המשולש,
 הערבי )ב( בדממה׳, ה׳סואן הוא )׳אני׳( הדובר )א( הפסוק: וזלקי של השיוך אופן את הטשנות

 תיאור )= המבע על זה עקרון חל גם כך בדממה׳. ה׳סואן הוא המדבר )ג( בדממה/ ה׳סואן הוא
 אני...׳ ל׳טפשי משועבד להיות שיכול תצ״ב( )שם, לבבי׳ סערת את ׳להשקיט תכלית(

 היחידות של הקריאה אפשרויות ריבוי ובו־זמנית. מידה באותה בדממה...׳ הסואן ול׳מדבר,
 מידת מעניק גם זו ובדרך למכנה, ממכנה וזופשית זרימה מאפשר בקונטקסט( )ותקפותן
יחסית. פשוטות תבניווז״יסוד בעיקרו הכולל לטקסט, מורכבות

הראל שלמה
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׳ בשירי מחודש עיוו גב פרץ י״ל של ׳העו

 זו עובדה שבפתיחה. המלים מאוצר מבחר בחלקו חוזר הפרק, את החותמת בחטיבה
 ׳עלילה עוברת שבשיר האשליה, את לבסם ומצליחה האופקית האנאלוגיה את בוגה

 מוזשדה עתה השאובים המדומים, בגורמים מתבטאים הבולטים השינויים סמלית׳.
 שיוחסו המופלאות, החזות תמונות שבפתיחה. ׳ערב׳ של שדה לעומת ׳בוקר/ של הסמאנטי

 האור לקרן ׳בוקר׳ עם מיוחסות מטאפורית(, )המוארת החלומית האהובה לדמות ב׳ערב׳
 פעל עם מתחלף - בביאה׳ תעמד כה ׳ורגע - שבפתיחה הכניסה פעל המפכחת. הריאלית,

 שלם מבנה של רושט יוצרות אלו אבחנות השאר׳. שפריר כל ׳יפז במשפט בסיום, יציאה
 כאן הסיגנוניים הווריאנטים כי מתברר, הטקסט ברצף יסודית בהתבוננות אך וסגור.

תקוותו(: )= לאהבה ביחס הדובר בעמדת שחלה שלילית, בהתפתחות גם כרוכים
השני׳. שפתי על לעג ׳אן ההגד בסיום בא בפתיוזה, בשמיו׳ עם אביב ׳וריח במקום )א(
 ׳ועיני ההגד: בסיוט בא בפתיווה, עוגבי׳ מיתרי את יניעו / התכלת ׳עיני במקום )ב(

 בא בפתיחה, מלבבי׳ השירה ׳ותקר במקום )ג( לבבי׳. פצעי על חצים / ירבו התכלת
 החרוזים שותתים הפצוע מלבבי כלומר: יזובו/ החרוזים ש״ה[ - ]מלבבי ׳משם בסיום

לשיר(. סינקדוכה )חרוז=
 הפתיחה, לנקודות משיקות הסיוס נקודות לפיה מעגלית, תבנית כאן שמסתמנת יוצא,

 במערכת־היחסים ההשתנות חריפותה במלוא נחשפת מעגלי( זו)ציר בדרך שדווקא אלא
 המשתנה, הזמניית למסגרת קורלאטיבית בזיקה מתרחשת זו השתנות הדובר. ובעמדות

 השיר כי נראה, אלו מבניות תופעות לאור שלה. הקונוטאציות על בוקר( לעומת )ערב
 משתנה־מתפתחת׳. רטורית כ׳סיטואציה - המובחנות המיון קבוצות על־פי - מאורגן השלם
עימות: לצורך בהצמדה שבשיר, והאחרונה הראשונה החטיבות, שתי ולהלן

ובקר 3ןןך
 ךב5ב? חשמלה תמונת
 מועפה, וזךרי אל ביעף

 הוילון גנה ןערפילי
ה;פה. לקוצות מעל

 בבקר וזשמלה תמונת
 מועפה; זךרי1 אל ביעף

 הצפירה מקו־ני וו־קמה
ה;פה. תלתלי וילון

 הפתזים על טל וךסיסי
 ;כזר לראשה תענד

 ־ ירח ךני5מ ודקמה
;השאר שפךיר על השטלה

 השלמה ב>ןר ענך נ?תוך
 ;השאר שפריר כל ;פז

 ?שמיו עם אביב ורירו
כזר! עונ״לת - לפרחים

 - בשמיו עם האביב וריח
היסהפיה אף נשמת

השני, שפתי על לעג אך

 - השני! לשפתי מבעד
בביאה. מד5תז כה לו־גע

 יתיו התכלת ועיני
 לבבי, פצעי אל חצים
מובו. החרוזים משם

 כלת1הו עיני עד.קוי
 עוגבי, מיתרי את עיעו

 יממו ומעי.יסמו,
מלבבי. וזשירה ותקר
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פמאנטית לקליטה לחושי־נו פדיו־? בין מתח - חטונה nipnn ל,ץ ט.

 אישי והלוך־רוח נפש למצבי מוקדשים - ו׳התמורה׳ ׳קינות׳ - בקובץ קצרים פרקים שני
 23וייאוש. צער עצב, של מלאנכוליים רגשות מוקצן, באופן עולים בשניהם שבאישי.

 השני, הפרק ובשירי החיים, וטעם האהבה אובדן על העצב נסוב הראשון, הפרק בשירי
 עסהמגמה אחד בקנה הם עולים זו מבחינה בעלמא. התקווה אינות על אלגיה יותר מוטעמת

 ליריות שיריות בחטיבות כדומינאנטית שהסתמנה (1956 )פראז, המרכזית הרומאנטית
 בדרכי עקרוני הבדל כאן מובחן ואת, עם ופרישמן(. פינס מאנה, )כגון: המעבר בתקופוז
 מתוך אוירה מעצבים או ׳תמונה׳ הבונים שירים אלה שאין לפי הרגש, של העיצוב

 כמעט כלומר ה׳אמירתיות/ לדו־ו יותר קרובים הם חיצוני. מנוף בלתי־אמצעית התרשמות
 קולות או צבעים של איזכורים כוללים אשר הספורים בשירים עקיפות. מבע דרכי כל ללא

 הכוללת בתבנית יסוד כחומרי משמשים ואינם מקריים שאלה אמנם ניכר בטקסט, גלויים
 המיוחדת. הסמאנטית בקומפוזיציה פונקציונאלי באופן משתלבים הם גם אך המחזור, של

 לפיכך, ׳התמורה׳. שבפרק האחרון במונולוג לראות אפשר זה, לצורך מובהק דגמי מקרה
 אלה, בפרקים הראשי הרוח להלוך כהדגמה והן בו, שיש הסטרוקטוראלי הענין משום הן

בו. המסתמנת המגמה את המחזק נוסף, שיר ונציג בהרחבה, כאן אליו נתייוזם

 רעד אך / צפור, כנף צל אן / תקוותי כל מדוע / תמורה, לי, ׳הגידי השיר: ולהלן .1
 או / נצנים, ריח אן־ / תקוותי כל מדוע // בקרי באדמדם / נגהות ם־ק - או / זלזלים,

 אך / תקוותי כל מדוע // שושנהי עלה על / טל ךסיס או / העוגב, במיתרי / הרוח אנחת
גויה?!•׳. בלי / כבד, בלי / ׳כח בלי / יעוף־ מקסם אך / בענן, קשת

 המודרניסטית. במגמתו פורמאלית מבחינה מצטיין ׳התמורה, בפרק כאחרים זה, שיר
 התמורח אל המשורר׳ ח׳אני שמפנה הדברים מן 24והחריזה. המשהל כבלי את פורץ הוא

 אישי וידויי מונולוג זהו כי נלמד, מבנית־דראמאטית( פונקציה בעל כגורם כאן )המשמשת
 ללא עולם, של לחללו בעצם ומופנות לגורלו, הנוגעות שאלות של שורה מעלה הוא פסימי.
 - הקונאטיבית הפונקציה באמצעות פורמאלית מתלכדות יחידות־המבנה שלוש מענה.
 תקוותי...'(. כל ]׳מדוע האנאפורית והתבנית הפתיחה, שורת של - תמורה׳ לי, ׳הגידי
 ׳צבעוניים׳ מטאפוריים, איוכים של מפורטת שורה יחידה בכל באה זו חוזרת קדומת לאחר

 מתתברים הללו האיוכים כל התקוות. - השיר של המוצהר לנושא המתייחסים רקוליים/
אף התחביריות התיבות ידי על  נסיון משום זה במבנה יש אחד. כולל שמני למשפט ו׳אר ׳

 כולם הפונים מגוונים, גורמים ובאמצעות שונות, מזוויות התקוות את ולאייך להגדיר
אלא הגדרה, כל למעשה מתקבלת לא דבר של בסופו וריח(. שמיעה )ראייה, לחושים

 ׳תפלה׳ למשל ראה דומה. הלוך־רוח מבטאים אלה, פרקים שני על נוסף פרץ, של אחרים שירים .23
 בסתירה עומדת תקופוז באותה פרץ של והציבורית הספרותית פעילותו למות׳. הולך ו׳הנך

 הגולה כי טוען גם הלה .502 ,1968/9 שמרוק, וראה: ב׳התמורה׳, הגולה של לייאושו בולטת
הישף. בשוק ׳בלילה במחזה ר1יוו המאוחר הנודד דמות של דיוקן־האב הוא זה בשיר

 והסימבוליסטים הדקאדנטים בעקבות זה בעניין כאן הלך שפרץ מציין, (162 )תרפ״ט, קלויזנר .24
 עמה. לזהותו אין אבל זו, לאסכולה הוא קרוב בתוכנו גם כי נראה, להלן זמנו. של הצרפתיים

וזששי(. בפרק )בעיקר Harrington, 1965 למשל: עיין האסכולה של ואופיה למהותה

ל הרא מה של
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 - ׳מדועי׳ - האישית השאלה תמצית את לשרת המכוונת סובייקטיבית״ציורית, הערכה
והתמרמרות. כאב בנימת
 תקוות לדובר כי רושם, להעלות עשוי הראשונה שביחידה האיוכים בשורת כללי עיון
 הנזכרים והקולות הצבעים מסוגי קודם־כל נובע זה רושם ביותר. ומרשימות רבות

 באדמדם ׳נגוהות ובעיקר ׳ולזלים׳ צפור׳ כנף ׳צל כמו אלמנטים המילולי. ברצף והנרמזים
 הם אחד מצד :לו פנים ושני משותף מכנה אלה לכל אסתטי. עונג ספק ללא מעוררים בקר׳
 הקיום משן־ בארעיותם. מגרעתם שני, מצד שובי־נפש. בהיותם חיובי, מטען־הערכה בעלי

 הנגוהות׳. ׳ברק או הזלולים׳ ׳רעד לגבי הדבר והוא ביותר, קצר הוא הצפור׳ כנף ׳צל של
 משווה כהרף־עין היעלמותם ממש. להיתפש יכולת וחוסר יציבות חוסר אותם מאפיין
אלה. לכגון בכיסופיה יוצאת שהנפש הוא, טבעי ואך נשגב ערך ליופים

 ׳ריח השנייה. ביחידה המטאפוריים האיוכים קבוצת ביסוד גם עומדים אלה עקרונות
 לסדרה בכל מקבילים שושנה׳ עלה על טל ו׳רסים העוגב׳ במיתרי הרוח ׳אנחת נצנים/

 הרוח׳ ׳אנחת קול ;צפור׳ כנף ל׳צל ובבריחתו ברישומו מקביל ,ניצנים ׳רית הראשונה.
 ביחידה כאן, אבל ;חרישית המייה מופקת המקרים בשני שכן הזלולים/ ׳רעד לקול מקביל

 איזכור לנוכח רווית־הוד קדושה תחושת אסוציאטיבי באופן מוספת להיות עשויה השנייה,
 לאודם מקביל השושנה שאודם כשם הנגוהות/ ל׳ברק מקביל הטל׳ ׳רסיס העוגב׳. ׳מיתרי
 לחושים אפוא ערבים כולם הקיום. ודקות העז הרישום שום על שוב בבוקר, וזזריחה
 השני הצד קיים זו ׳קאטאלוגית׳ בסדרה גם אבל, לקולט. אסתטית׳ ׳חוויה לגרום ועשויים

בחטף. היעלמותם ובעובדת באי־יציבותם המתבטא הירח, של
 את היא שוברת תוכנה שעל־פי אלא קו, אותו לכאורה ממשיכה השלישית וזיחידה

רק מקונן שהדובר הרושם, נוצר כאן עד אותם. שליוו הציפיות ואת הכלליים הרשמים
 מוגבל׳(, אופטימי)ב׳ערבון שהוא משמע שלו. היפות התקוות של הארעיות עובדת על )א(

 התחלופה קצב על רק הוא מצר לפיבך, רוחו. את לחזק אולי עשויות המרשימות והתקוות
 השלישית, זו, ביחידה הזו)׳מדוע...?׳(. התופעה פשר את לדעת הוא רוצה גם ולכן שלהן,

 מוחלטת אינות על)ת( אלא משך־הזמן, על נסבה לא שהקינה חד־משמעית, כן אם מסתבר
 בלבד ואחיזת־עיניים אשלייה הן לדידו ה׳תקוות׳ עמוק. דיכאון של נימה מתוך תקוות, של

 וזריף בניגוד לבדה, המוחלטת האינות הוא שודאי ומה גויה?!!/ בלי / כבד בלי / כח ׳בלי
 :משמע ביותר. שדק הגם לקיום, כביטוי הנתפשת המבוקשת, הצבעוניות של העז לרושמה

 שה׳קשח כשם במציאות. כלל קיימות אינן הן שכן משקל, או אחיזה כל לתקוותיו אין
 היא בעצם אבל בצבעיו/ שובה־נפש מקסים מרהיב, מחזה היא מדומה( )כגורם בענך

25תקוותיו. גם כך עין־המתבונן(, של הפיזיולוגי המבנה )לגבי בלבד אחיזת־עיניים

 תצ״ד(, נרה׳)קינות ׳בהלו בשיר הללו. בפרקים המונולוגים מכל כאמור עולה הייאוש נימות .25
 השופע לעבר בניגוד הוזרב, ההווה בסימן השיר את התקוה׳ ׳אינות מוטיב חותם למשל,

 על ריק ולבי / מקדשי נשפט ובאש / חלליו; מבכה ורוחי / תקותי מתו עתה ׳אך בתקוות:
 נפוצות ספרותיות ׳קונוונציות של עקבותיהן - תמאטית מבחינה - כאן למצוא אפשר גחליו!׳.

 כדי לדעתי, בזה, אין אבל (,503 ,1968/9) שמרוק של כהנחתו הפולני/ בניאו־רומאנטיזם
 ותכליתו העיצוב שנושא ואחרים, רטוריים ואפקטים, בעיות על לעמוד הצורך מן לפטור

 הלשון מבנה בין הקשרים ההצטרפות, דרכי המצורפים, החומרים )ברירת לעורר עשויים
לסוגי־המשמעות(.

גב בשירי מווודש עיון פרץ י״ל של ,׳העו
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 בראשית כבר להסתנן הייתה עשויה (n) זו שמשמעות להיווכח, ניתן חוזר בעיון
 המטאפוריים הצירופים כל אפקטיביינז, רטוריים מבניס עליה שהאפילו אלא הקריאה
 הטומכיס שכל מסתבר, סמיכות. יחם של בסים על יותר( )או מלים מצמד מורכבים

 של ממד מחדירות אשר בלתי־נתפשות, הפשטות הינם המטאפורי הגורם את המקדימים
 אלא ציפור לכנף מדומות אינן התקוות גוף(. נטולות איכויות קיימת׳)או: שאיננה ׳נוכחות

 לניצנים משולות אינן הן שלהם. הרעד רק אלא זלזלים כמו אינן הן וכן: לצילה. רק בעצם
 ׳נוכחות - זו שהבחנה לכאורה נראה וכר. בלבד, אנחתה אלא רוח אינן והן לריח, רק אלא

 הנחשפים האמיתית, ולמשמעות לטון מלכתחילה להובילנו היתה יכולה - קיימת׳ שאיננה
 לפנים' ה׳פעילות מהלך על כנראה שפועלים אלא ]׳כלי...בלי...בלי...׳[, השיר בסוף

 ׳אך...׳ - )אנאפורות( הדומינאנטיות התחביריות התיבות כמו אחרים, מצטברים רשמים
 ׳רק/ במשמעות זה בהקשר נתפשה ׳אך׳ המילית ממש. השיר סוף לקראת עד - ו׳או...׳
 - תקוותי׳ כל ׳מדוע - הניסוח עצם גם מספקת. במידה לא כי אף לנוכחות, רמז כלומר
 להבין רק ויש קיימות, שהתקוות בדיעבד, מוטעית הנחה טבעי באופן לבסס היה עשוי
 של קיום נטולות שהן מסתבר בהן, הכרוך ׳משהו׳ אותו כשמואר ואכן, בהן. הכרוך משהו
 בדרכי־הקריאה, מתיחות אפוא יוצר השיר, כל לאורך אלה, מוליכים שני בין המתח ממש.

 געים( ריח ואף מקסימים וקולות אסתטי)צבעים עונג שבין האימאננטית למתיחות במקביל
לייאוש. תקווה בין ספציפיות: וביתר לאוזיזת־עיניים, ממשות בין מוחלטת, לריקנות

 אבל ה׳מתהפך, השיר עקרונות על־פי שירית אינטגראציה שוב זו הרי ׳חופשי׳ באיבוזון
 משהו. ׳מאולצת׳ היא בדרכי־הקריאה ה׳ז־ראמאטית׳ שהמתיחות העובדה מן להתעלם אין

 מלאכת ולמעשה יווסית, קטן הוא כאן הסמאנטיים הקטבים שני ביו מירווח־הטעייה :כלומר
26׳בוסרי׳. בדרג היא האמיתית המשמעות של )הטשטוש( ההסוואה

 גם נוצר - דקאדנטי כמו הלוך־רוח - כזה תמאטי בסים על הפתעה של אפשרי אפקט .2
 התחום בין חותכת הבחנה בו ישנה )תצ״ד(. בקר׳ כוכבי בשורה, ׳כוכבי בשיר

 ׳כוכבי נתפשים בראשון האנושי־סובייקטיבי. התחוס לבין הטבע( )עולם האובייקטיבי
 אור להט יש שכן דוושיית, הנאה וגם טובה בשורה כמביאי קונוונציונאלי באופן הבקר׳
 התקווה הגשמת שרק גדולה, כה היא הופעתם עם ההתרוננות ומיטיב. אהוד יקרות

 בלשון מכונים הם לפיכך השמש...׳. אף תחפיר ׳אתכם עליה להאפיל עשויה )ה׳בשורה׳(
 תדמית להן שיש רחמניה׳, ׳אחות או רחמניה׳ ׳אם משקל על רחמניה/ תקוה ׳כוכבי
 לכאורה, מפתיע באופן המשורר׳, ה׳אני מצווה השני במישור זאת, לעומת ידועה. חיובית

 הבשורה׳ ׳כוכבי הופעת אס תרנו׳. אל בחליני ׳אך בחלונו: מלהופיע להימנע הכוכבים על
 מציאות אצלו שבן במחיצתו/ לשרות יכולים הם שאין הרי דווקא, בשחר קשורה

 באמינותו ספק להטיל אפשר אם גם פגה. טרם מטאפורית״נפשית( )מציאות חשכת״הלילה
 שרק בתחילה, נרמז אם אכן, הנמקתו. משום זו בטענה יש הנה־כי־כן זה, מוזר ציווי של

 מומשה, טרם שתקוותו הרי הבקר, כוכבי זוהר על תאפיל הדובר של התקווה הגשמת
דרך־קבע לשהות )תחנונים( בפאתוס ל׳כוכבים׳ לקרוא היה צריך ההגיון שורת ועל״פי

 הסמאנטית הקומפוזיציה עקרונות התמאטי, התווום - הבחינות מכל כי עולה, בדיקתי לפי .26
 ומחמת זו, מסיבה הניר׳)קינות(. יפתי, ׳התדעי, השיר זה לשיר ביותר קרוב ־ במידרג ומעמדו

המפורט. מתיאורו אמנע כאן, המצע קוצר

הראל שלנזה
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׳ בשירי מווודש עיון גב פרץ י״ל של ׳העו

 התקווה עצם את ולבסס לקיים הייתה עשויה במחיצתו הקבועה שהייתם לחלונו. סמוך
 השיר, בראשית המשוער ה׳טוף לאור היטב מסתברת הייתה מו קריאה מאוייו. להגשמת
 תקוה כוכבי בשורה׳; ן׳כוכבי הכוכבים של ותיפקוד□ טיבס תיאור לנוכח - ובעיקר

 כן אם ייעלם - תרנו׳ ׳אל - האימפראטיכית הלשון של בתוכנה המוזר היסוד רחמניה׳ן.
 אך הופעתם וממילא תקווה, כל באמת המשורר׳ ל׳אני שאין המסתברת, המסקנה לאור

 לחילופין ולא החקווה, אינוח של זו עובדה )אירוגי(. לרש׳ ׳לעג בבחינת לו מכאיבה
 את אישית מנקודת־ראות כמובן מנמקת רוח!׳ן, נשא תקותי ן׳ואת מוגשמת לא תקווה

 שמדובר המסקנה, בקר׳. כ׳כוכבי כלל בדרך ומיטיבים אסתטיים כה גורמים של הדחייה
 כלם ׳את - הנתון הצירוף של המקראי המקור על גם נשענת מוחלטת, בריקנות זה בהקשר

ע(; הבל׳)ישע׳ יקח רוח, ישא  ולא הרוח נשאן לאשר ונפוצו נזרו תקוותיו כלומר: נז:
שריד. להן נותר

 המסגרת פי על המונולוג. בראשית כבר להשתמע עשוי כזה קודר עולם כי דומה
 בתבנית הבקר׳ ׳כוכבי אייוך אן קודם־כל לשרת ה׳שמש׳ איזכור נועד התחילית

 יותר גבוה ׳אידאלי׳ של בדרגה עומדת השמש רק שמש(. כקר כוכבי ה׳סופרלאטיב׳)לילה
 הכוכבים במחיצת לשרות היא גדולה זכות איזו להבץ יש ומכאן, הכוכבים, מן )נשגב(
=דווקא  לסלק במפגיע תובע שהדובר העובדה, אבל השמש(. מן למטה בלבד אחת דרגה )

 תאוה ׳שמש - הקודם החומר של חדשה להבנה עתה מובילה מחלונו, הכוכבים נוכוזות את
 ומספד בכי קרי: דווקא, השלילי המשמעי המטען אל מכוונת זו מקראית צורה נ^יה׳.
 - שכן..\ כל ׳לא התבנית בדפוסי - כן אם משתמע באב(. לט׳ קינה וכן ב:ד מיכה )וראה:

 שצפוי )כפי המחודשת לזריחתה זוכה הוא ואין בחייו עדיין שולטת ,הקודרת ה׳שמש שאם
 חדש יום לא הכוכבים. לאור לעלוז סיבה כל לו שאין הרי האובייקטיבי(, הטבע בעולם

 עד בלית־ברירה להמתין אפוא להם מוטב נוסף. חמול׳ ׳ליקוי אלא לדידו, הם מבשרים
 ועד ב:יז(, שה״ש הצללים...׳ ונסו היום שיפוח ׳עד )והשווה: השמש ותזרח היום שיפוח

 ,ב׳כוכבי־הבקר לצפות יוכל הוא תואו־, שמש־חייו כאשר רק רצויים. הם אין הזאת לעת
 ׳האפלה׳ - שזו לפי דיכאון, עליו מביאה לשמש התאווה דווקא משמע: חיוביים. כמבשרים

 לגורלם אפשרית השוואה מתוך הטראגי מצבו מואר בכך בחיים. בעודו לקברו הופכת -
 ב׳קברות ונקברו נענשו ולכן לבשר, כידוע התאוו הללו במדבר. המתאווים בני־ישראל של

שיפוח ביותר צנוע למשהו מתאווה משווע, בניגוד הדובר ואילו ׳יא:לג( התאווה׳)במ׳ - 
כמת. משול והריהו נענית, משאלתו אץ זאת ובכל - יומו

סיכז־פ

 נעות שאלו המקרים, ברוב כצפוי מגלה, ׳וזעוגב׳ לשירי ביחס הביקורת עמדות אחר מעקב
 זה במקרה המפתיע מסויגת. או )אימפרסיוניסטית( כללית הערכה לבין מוחלט ביטול בין
 הבחינה מן ממשי־שיטתי באופן נבדקו לא עצמם ׳העוגב׳ ששירי העובדה הוא

 מעגלים לשני ברובם המתנקזים קומפאקטיים, שירים כולל הקובץ הטקסטואלית.
 כמעט מצוי המשורר׳ ה׳אני החולה׳. ׳הנפש של עצמי אפיון עולה משניהם תמאטיים.

 ׳חולה - השיר( )׳בעולם׳ מוגדר להלוך־רוח ונתון ברפיון שרוי החיים, בשולי בכולם
שחורה׳. ׳מרה או אהבה׳
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הראל שלמה

 יגון להשכיח עיניה( )= המאגיות סגולותיה לפועל יוצאות האהובה של בקירבתה
 לזכות התקווה עצם את או התמידית נוכחותה את הוא מבקש לפיכך מעיב. צל כל ולהסיר

 הדמונית. האהובה כלפי האמביוואלנטי היחס בולט כיטוי לידי בא אחדים בשירים בכך.
 ומתברר יש האמיתית. דמותה את לפענח מתקשה והאוהב ׳מסיכותיה׳ תכופות משנה היא
 התעללות מתוך במחזריוז משטה ואף ומתנכרת, דווזה היא מצידה: ועוין חד־משמעי יחס

כלפיו. ביחסה לתמורה ולייחל לה לסגוד מוסיף המקרים, ברוב האוהב, אכזרית.
 נוספים משוררים אצל כאלה מוטיבים מופיעים שונות ובפרופורציות בגוונים

 בחידושי בעיקר אפוא הוא להערכתי, ׳העוגב׳, שירי של יחודם בתקופת״המעבר.
 של המורכבות במידת הומוגני אינו שהקובץ ספק אין שלהם. הסמאנטית הקומפוזיציד

 המשכילית, הנורמה בשרידי גם בהחלט להבחין אפשר השירים. של והאיכות המבנה
 על מקוטלגים חזות או חיווי מפריטי הנבנית ועומדת׳, ׳קבועה רטורית סיטואציה '?־,היינו:

 ושחקים׳; כוכבים ׳תעלומות הנצנים׳; כל עם ׳יחד )כגון: מסוימת קטגוריזאציה בסים
 אחדים ומונולוגים רקיע׳ לי הזןז ׳מצחף בהדרגה׳)כגון: ׳מתפרטת או כנף׳( בלי ׳הצפור

 מן שיחרור בם ניכר אשר יחסית, רבים משירים להתעלם אין זאת עם ׳התמורה׳(. בפרק
 דינאמי תמאטי מבנה בכיוון מבוטלת, לא מקום ומכל חשובה, והתחלה הישנה הנורמה

 ׳מידרג׳)הירארכיה( סולם להציב ניתן אלה קטבים שני בין המתהפך. השיר ׳תבנית ברוח
 העברית השירה בהתפתחות הקובץ של וערכו מעמדו לקבוע הנסיון את לשרת עשוי אשר

ה׳תחייה׳. סף על
׳משתנה־מתפתחת׳: רטורית סיטואציה (1)

ראשי׳(; על נרה בהלו משחקים׳; אלי, ׳שוא, )כגון: מצומצם איברי בדרג א.

ובקר׳(. חטיבתי)׳ערב בדרג ב.
 בתוך מתמלא הוזלל לפיה מתהפבת/ ׳סיטואציה של ממומש לא גלמי פוטנציאל (2)

:)כגון אמביוואלנטיים בחומרים אינטנסיבי שימוש בשל שונות, בדרכים ההקשר
 הם אבל ההכרחיים, מן אפוא הם כאן המתקיימים התנאים אכזריה׳(. ׳את

מספיקיט. אינם בשלעצמם
 בקר׳(. כוכבי בשורה, ׳כוכבי :ראשוני)כגון בדרג דינאמית סמאנטית קומפוזיציה (3)

 ממש של מוטעית היפותזה להשריש שאמורים באלמנטים החסר ניכר זה במקרה
נשען, )א( הקריאה בתחילת הטקסט מן ששהזזו־ מה הקריאה. במהלן־ )בדיעבד(
 בשל גם המינימום(, סף )על מזעריים ובכוח״השאה בכמות אלמנטים על למעשה,

זאת. עקב רק לא בהחלט אבל המונולוג, קוצר
 ׳בוסרי׳)כגון: בדרג המתהפך׳ השיר ׳תבנית עקרונות על״פי שירית אינטגראציה (4)

׳התמורה׳(. הפרק את החותם והמונולוג הניר׳ יפתי, ׳התדעי, השדה׳; ונצא ׳קומי
 שלא לפי ביותר, דק הוא הקוטביות המסגרות שתי בין מירווח־הטעייה באלה

העקבות׳. רטשטוש החומרים עיבוי במלאכת די - המשורר מצד - הושקע
 שלא פוטנציאלית יכולת על מעידות (4ו־ 3 ,2) האחרונות הקטגוריות שלוש

דיים. ומעוצבים מפותחיס וגיבוש תודעה לדרגת הנראה, כבל הגיעה,
 ראז ביתף אל אבוא ׳לא )כגון: יחסית מפותח בדרג המתהפך השיר ׳תבנית (5)

טבעתי׳(.
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 של ה׳מיפוי׳)המיניאטורי( את - הנדון האספקט מן - כן אם משקפים אלה מימצאים
 הדיאלקטיים הניגודים על זה, בשלב בכללותה העברית השירה מצויה שבו הצומת
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