
אברמוביץ צלה

 הביקורת בחוץ׳. ׳כוכבים לקובץ יתייחם שלא לו אפשר אי לאלתרמן, עניים׳ ב׳שמחת דיון
 בתחום התמאטי, בתחום הקבצים שני שבין מהותיים הבדלים על גיסא, מחד עמדה,

 במשותף הביקורת דנה גיסא, מאידך הלשו־ן. ובתחום הדובר של ותפישותיו עמדותיו
 בתחום הקבצים לשני המשותפים בקווים ההתייחסות מתרכזת כלל בדרך שביניהם.
 נכדק עניים/ ב׳שמחת וגילגוליהם בחוץ׳ ב׳כוכבים מרכזיים מוטיבים נבדקו כך התמאטי.

וכר.' המשותף הסמלים עולם
 של בתחום וחמצוי הקבצים לשני המשותף אחד עקרון על לעמוד היא זה דיון של מטרתו

 ב׳שמחת חטקסט של מרכזית ארגון תבנית על להצביע בכוונתי הטקסט. רצף ארגון
 אחת חלקי באופן ממירה זו תבנית השירים. של המעין־לוגיים המבנים של זו עניימ׳,

 אלמנט בתורת הלשון של המטאפוריקה והיא בחוץ/ ב׳כוכבים המרכזיות הארגון מתבניות
 אלא הקבצים, של אינטרפרטאציה להעמיד מתכוון הדיון אין השיר. של בקומפוזיציה

 הקריאה באופני יתמקד הדיון כלומר, בהם. הקורא של הפעילויות תחומי על להצביע
הקבצים. בשני הטקסט של והפירוש ההבנה שבתהליכי הדמיון על ויעמוד המרכזיים

 ב׳כוכבים הלשון הלשון. בתחום כאמור מצוי ןזקבצים שני בין הבולטים ההבדלים אחד
 מצטמצם עניים׳ ב׳שמחת .2 1שבה והמורכב הסבוך המטאפורי בעומם מאופיינת בחיץ׳
 פירושה אין בחוץ׳. שב׳כוכבים מזו יותר ישירה לכאורה נראית והלשון המטאפורי, העומם

 הלשון פחות. עמוסה שהיא אלא מטאפורית, אינה עניים׳ ב׳שמחת שהלשון זו קביעה של
 הגבוהה, ובתדירותם המפתיעים בצירופיה המצטיינת בחוץ/ שב׳כוכבים הפיגוראטיבית

 ב׳שמחת חוזרים בסמלים יותר, או פחות קבוע, לשימוש בדרך־כלל מקומה את מפנה
שלו. ההזרה אפקט את מאבד הסמל שכן פחות, עמוסה נראית היא כך משום ענייס׳.

 (,1971 בחדך׳)האפרתי, ב״כוכבים הבודד השיר של הקומפוזיציה ׳לשאלת במאמרו
 המאמר בחוץ׳. ב׳בוכבים הקריאה בתהליכי וזמטאפורית הלשון תפקיד על האפרתי י׳ עמד

 מלים של מתמדת מ׳הפקעה כלשונו, הנובעות, השהיות, רצוף הקריאה תהליך כי טוען,
 הוא בהם שהבולט ומגוונים, שונים באופנים המתבצעת (,218 המקובלת׳)שם, ממשמעותן

 דמויות־מציאות׳ תבניות של מתמדת ושבירה המופשט אל המוחשי מן מתמדת ׳קפיצה
 הלשון של הקטנות ביחידות גם השיר, של הרבדים בכל מצויה התופעה (.216 )שם,

ארגון של יותר רחב באפיון הלשון, שבתחום זו תופעה מסביר האפרתי הפיגוראטיבית.

 המשורר של פואטיקה ׳ארם תשכ״ב, מירון, ;61-30 תשכ״ו, גולומב, של מאמריהם כמו .1
 ;44-35 ,1971 צורית, ;75-45 ,1971 כנעני, ;73-13 והרעיה׳, ׳המת ;83-69 ההלך,

.144-102 ,1971 קורצווייל,
(.139-22 ,1966 ,11) סביבה והביקורת זך נ׳ של ביקורתו ידועה זה ובעניין .2



 במישור הן שלמות, תמונות מעיצוב אלתרמן של העקבית ההימנעות והוא בקובץ, השיר
הפיגוראטיבי. במישור והן הריאלי

 מסגרוז שבו. התנ?ונות עיצוב מבחינת שונה להיות חייב עניימ׳ כ׳שמחת השיר ארגון
 כלשהו. וזמניי הגיוני רצף של יצירה מחייבת ביותר, הקלושה גם ולו מחזור, של עלילה
 והן היחיד השיר במסגרת הן שלמות, תמונות של ועיצוב ארגון למצוא ניתן כך, משום

 הקריאה, תהליכי הפיגוראטיבי. במישור והן הריאלי במישור הן כולו, המחזור במסגרת
 עקרונות אותם על־פי מתקיימים והם בחוץ/ שב׳כוכבים מאלה שונים אינם זאת, לעומת

האפרתי. עמד שעליהם
 הלשון של הראשוניות ממטרותיה הן הקריאה תהליך של והדה־אוטומאטיזציה ההשהיה

 על־ידי בעיקר שצוין, כפי אלה, תהליפים מתרוזשים בחוץ׳ ב׳כוכבים ספרותי. טקסט בכל
 צירופים הדזיגנטיבית, ממשמעותן מלים הפקעת על״ידי המציבה, הפיגוראטיבית, הלשון

 חדש הקשר לבנות כדי קריאתו, שטף את לעכב הקורא את מחייבים אלה פאראדוקסאליים.
 קריאה של זה ג1שם סביר שבלשון. לפאראדוקס פתרון יימצא שבו משמעות, של

 ב׳שמחת יתממש (,51-42 ,1977 פרי, ;36-28 תשי״ד, )פרנק, ׳מתקנת׳ רפלקסיבית
 של הפואטיים העקרונות אחד שהוא משום הקבצים, שני שבין ההבדלים למרות עניים׳
 גם דמיון שיימצא להניח יש הקבצים, בין תמאטיים קשרים שישנם כשם אלתרמן. שירת

 ז־ומים קריאה תהליכי ייצרו עניימ׳ ב׳שמחת השירים כלומר, הארגון. ובתבניות בעקרונות
 גם ייבנה בטקסט הקורא של ב׳מבוכות׳ העמוס הרצף בחוץ׳. שב׳כוכבים לאלה מאוד

 הפיגוראטיבית בלשון הצמצום על שתפצה פיצויים, של מערכת באמצעות זה, במחזור
 הפיוטית הפונקציה של הבנייה באופני לחילופין לטעון בבוונתי אץ כמוה. תתפקד ואשר

 אם מסוימיס. קווים של הדומינאנטיות במידת שינוי על להצביע אלא עניים/ ב׳שמחת
 שב׳שמחת הרי המורכבת, הפיגוראטיבית הלשון הוא הדומינאנטי הקו בוזיץ׳ ב׳כוכבים

הפיגוראטיבית, הלשון על ויתור ללא באחרת זו דומינאנטיות מומרת עניים׳
 שבו המעין־לוגי, המבנה הוא עניימ׳ ב׳שמחת ביותר הרווחים הפיצוי מסוגי אחד

 של הלוגיים המבנים הפיגוראטיבית. הלשון מן המתחייבים הקריאה אופני מתממשים
 ציפיותיו, את להפעיל הקורא את מחייבים וכר( לוגיים הקשים של תבנית )כמו השיר

 אלה ציפיות ומפר סותר דוחה, הטקסט חוקיה. ואת המציאות את ידיעותיו מסכום הלקוחות
 הוא בכן־ תכניה. לכין כלומר, מילוייה, לבין הלוגית התבנית בין פוער שהוא הפער על״ידי

 המסתבר לוגי הקש של חיצונית תבנית בונר, הוא - כלומר המעץ־לוגית, התבנית את יוצר
 חייב הפערים, מן שנבעה הסתירה את הפאראדוקס, את ליישב וזמנסה הקורא כמוטעה.

 שהיא הראשונית, ההנחוז את מאשש הוא בכך אפשרית. משמעות של חדש הקשר לבנות
 (.Miller, 1979, 253-202) הטקסט של האמת ׳הנחת - מילר בפי המכונה להבנתו, תנאי

 העולם תפישת של במסגרת אמיתיות הן בטקסט המועלות שהטענות ההנחה כלומר,
 לה, אימאננטי היגיון בה יש אך המוכרת, המציאות של לזו תמיד זהה שאינה שבטקסט,

 לזה זהה אינטרפרטאציה תהליך כך אם מבצע הקורא ולמסתברת. לאפשרית אותה ההופך
 הלשון, מן העולות הבעיות פתרון של רציף תהלין כך: לתארו שניתן המטאפורה, של

 מסתברות שאינן אלו של וסילוקן אפשריות תבניות של וברידה חיפוש הוא עקרונו ואשר
ובתוכו. בטקסט ההקשר מתוך

אחד בתורת הלוגית ההטעיה תהליך של ורציפותו מורכבותו על יצביע שלהלן הדיון

ץ צלוז אברמובי
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ית תופעה על ו אלתרמן לנתן עניים' ב׳שמתת הטקטט רצף של בדינאמיקה מרכ

 באמצעות הקורא של ההטעיה ענייס׳. ב׳שמחת השיר ארגון של המרכזיים העקרונות
 ;מהם חלקים או שלמים שירים מארגנת היא :שונים באופנים מתבצעת הלוגית התבנית
 שילוב על־ידי מופעלת היא לעתים ;למיים הקשים של תבניח על־ידי נתמכת היא לעתים

 והלשון הדתי ולפיוט למקרא האלוזיות כמו אחרות, בתבניות זו תבנית של
-,הפיגוראטיבית.

ות8רצי מעידלוגיות תנדות א.

 המעין־לוגית התבנית כאמור, היא, עניים' ב׳שמחת השכיחות הארגון מתבניות אחת
 רחבות תבניות כיניתי שלמים. שירים המחזור, בתוך גדולות חטיבות לעתים המארגנת

 השירים. בתון יותר מקומיות תבניות לבין בינן להבחין כדי רציפות/ ׳תבניות אלו
 לאורך אלו את אלו וסותרות המכחישות והנחות טענות של רצף יוצרות הרציפות התבניות

 והסתירה ההכחשה השיר. של בקומפוזיציה המרכזי כעקרון מתפקדות הן ובכך שלם, שיר
 יען )כי, הנמקה של תבניות כמו מעיו״למייס, תחביריים מבנים על״ידי נתמכות שבטענות

 סחירה של תמאטיות תכניות על״ידי או ובר(, אך, )אבל, ניגוד של או וכו׳(, ׳כי
 פערים פוערות שהן בכך פאראדוקם, גדרך־כלל יוצרות התחביריות התבניות ופאראדוקס.

 במלת שימוש על־ידי ניגוד של תכנית הטקסט יוצר לדוגמה, כך תוכנה. לבין התבנית בין
 על־ידי הנמקה של תבנית מעמיד הטקסט ;מנוגד אינו הטענות של שהתוכן בעוד ניגוד,

 התמאטי הפאראדוקם תבניות דבר. מנמקת אינה שההנמקה בעוד סיבה, בתיאורי שימוש
 הגיוני אינו הטענות שרצף אלא הלוגי, להסק המכוון התחביר על־ידי בהכרח נתמכות אינן
 בכל לשנות הקורא את המחייב הציפיות, של ושבירה סתירה של רצוף מבנה יוצר והוא
שבשיר. המשמעות הקשרי את פעם

 נעורים׳ לאשת ׳שיר השיר הוא וסותרות מוכחשות טענות של מורכב למבנה בולטת דוגמה
שלו: הראשון הבית ובמיוחד (״,151)

בתי, סבלים, הכל לא 1
ל.3וה וזבלים הכל ליא 2
דיתי,9 ךתי5ה לכסף גם 3
ל.3לח ;מי ןריתי גם 4
בתי, הלכתי, אהר־י רק 5
3 הסהל. אחרי כצואר 6

 אלתרמך מאת שיר של ואינטרפרטאציה תיאור :עניים ׳שמחת תמיר, ונ׳ גולומב ה׳ של מאמרם .3
 עוסק המאמר אלתרמן. בשירת מעין־לוגיות בתבניות גם נוגע (,139-109 ,1ב/ )הספתח

 חיובי שכיוונה אינטרפרטאציה לעבר הקורא את ומוליכה המטעה אחד, מסוג בתבנית
 השימוש של התוצאות אחת היא זו תופעה דווקא. שלילי כיוון כבעלת בוזמשן־ והמסתברת

להלן. שיידונו המעין־לוגיים במבנים
המאווזד. הקיבוץ רמת־גן: תשכ״ט. ד,3שם1נ 0משיוי לקוחים המקומות מראי כל
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 נעורים׳ ׳אשת המקראית. האלוזיה משמעות של האפשרות את השיר מעלה מכותרתו, החל
 נעוריף חסד לך )׳זכרתי ישראל את ירמיה מדמה שאליה המקראית, הנעורים אשת היא

 האלוזיונית המשמעות את הופן השיר ב:ב(. ירמ׳ במדבר...׳ אחרי לכתן־ כלולותיך אהבת
 הדבקות היא במקרא ההליכה משמעות הדובר. אלא בנאמנות ההולכת היא האשוז לא -

 כך שמטרתה, הדובר, של האובסטיבית הדבקות היא בשיר ההליכה באמונה. החיובית
 אלא כולו, השיר משמעות את ומכתיבה פועלת שבכותרת האלוזיוז מוות. היא יתברר,

הראשון. הבית של סיומו עם רק שכזאת בתורת מתברר שהיא
 השורות שתי למרכזית. בו שהופכת נוטפת, אלוזיה מופיעה השיר של הקריאה כתהליך
 ובשתיהן א:ב(, הבל׳)קוהלת הכל הבלים ׳הבל - קוהלת לדברי כמובן מרמזות הראשונות

 ערך איזשהו יציב המכחיש שהדובר כך, אם יצפה, הקורא דבריו. של נמרצת הכחשה ישנה
 המוחלט ביטולם מול ההכחשה, את לאשש בכוחו שיהיה אבסולוטית, חיובית משמעות בעל
 היא אך זו, ציפיה לערער מתחילה (3) הבאה השורה קוהלת. בפי המקובלים הערכים של

 ערך אינו - כסף - חומרי ערן כי טבעי שהרי ההכחשה, של בהקשר מתיישבת עדיין
 ערכו הכחשת הראשונית. הציפיה את מערערת (4) הבאה השורה ההכוושה. את שיצדיק

 התבנית על־ידי בטקסט נתמכת הערכים זהות החיים. של ערכם להכוזשת הופכת הכסף של
 זהות ,4-3 השורות בצמד זו אימאננטית בסתירה די ׳גם/ המלה על הוזזרה - התחבירית

 הטענות אחת של מוחלטת סתירה פה יש שהרי הקורא, את להביך כדי והחיים, הכסף ערכי
 זו מכוכה על !כסף של זה לבין החיים של ערכם בין להשוואה מקום אין - עלינו המקובלות

 הוא ערך כשווי שזוהו התחומים לשני המשותף - הגיוני בהסבר להתגבר וזקורא יכול
 המובלעת הטענה שבין הסתירה - נוספת בעיה בפני עומד הוא כך, אם אך, חלופיותם.
 את מאשש החלופיות פתרון הראשונות. השורות שתי לבין אלו שורות משתי במטקנתו

 בפני כך אם ניצב הקורא הראשונות. השורות שתי שטענו כפי מכחישם, ואינו קוהלת דברי
 לכך והציפיה הבאות, השורות בשתי פתרונה את למצוא חייבת המבוכה כפולה. סתירה

 אם הגיוני. אינו המוצע שהפתרון אלא .,׳רק - ההסק תבנית על־ידי בטקסט גזתחזקת
 כפי אחריו, והנהייה המוות הוא שבחיים, החיובי הערן אם החיים, של היחידה משמעותם

 חיזוקה. אלא הסתירה של פתרון באן שאין שהרי החבל, אחר ההולן־ הצוואר מציור שעולה
הכחשתם. לא אופן ובשום קוהלת לדברי חיזוק זהו

 אחר בחיפוש הצורך השורות. שתי של אחר או זה בפתרון מותנית אינה הסתירה
 גם המכילה האינטרפרטאציה, תחומי את וקובע המגדיר הוא בסתירה, שמקורו הפתרון,

 הדובר - כמו מוות, אחר ונהייה כמטאפורה והחבל הצוואר תפישת על נוספות אפשרויות
 הסתירה וכו׳, המוות, לאחר המתגשמת הרומאמטית האהבה בבעליה; כבהמה באשה דבק

 הבהמית, לדבקות המשותף המכנה היא והפרכתן, הציפיות רצף מתוך בבית שנבנתה
 לשלושה כלשהו משותף מכנה של מציאותו המוות. אחר ולנהייה הרומאנטית לאהבה

 את המגדירה והיא שבבית, הפאראדוקם לעוצמת העדות היא כך, כל שונים פתרונות
 הקורא את מחייבות כולו בבית הטענות שבין הטתירות 4שלו. האינטרפרטאציה תחומי
 להגיע עליו שיישבן, משמעות של חדש הקשר למצוא כדי הבית. את ולקרוא לחזור

 הראשונית ההכחשה כי הוא, האפשריים הפתרונות אחד כולו. הבית של מסתטר לפתרון
זו את סותרת עולם תפישת המייצגת טענה פה אין בלבד. רטורית הכחשה היא הדובר של

אברמוסיץ צלוז

(.241 ,1979) מילר של מאמרו זה בעניין וראה .4
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 להחריף קוהלת, קביעת את להעצים באה השלילה שבו רטורי, אמצעי אלא קוהלת, של
 של ריאליזציה מעין הבית של המבנה משמש מסוים במובן שבה. הדראמאטיות את ולתגבר

 הקריאה. תהליכי מכחינת שחוקה והיא ידועה, קוהלת של דבריו משמעות מטאפורה.
 לה הקנח הבית של הבנייה תהליך מוכרת. שהיא משום מדהימה, אינה שוב הקביעה
 צמדי שבין ההגיוניות הסתירות של בתבניות המחשתה על־ידי מחודשת, פיוטית משמעות
אוטומאטיים. אינם שוב ותכניה הראשוני כוחה אל קוהלת של אמירתו שבה כך השורות.
 שבין הגלישות דרף ממשיך הוא השיר, של הראשון בבית מסתיים אינו ההטעיות תהליך

השני: בבית גם הטורים

בתי, מטפחתף, עדיח כי 7
יראנה, הבט :לי 1אמךו פי 8
פתי לנשןו לא :אזיר 9

תקהינה. מבסרל שני עד 10

 הקריאה ברצף הנמקה. של לוגית תבנית היא 8-7 בשורות החוזרת התחבירית התבנית
 של כהנמקה תחילה להיתפש עשויות הן שכן לדדמשמעיות, אלו שורות הופכות בטקסט

 תי3 הלכתי, אחריך ׳רק - הדובר הצהרת של הנמקה הראשון, הבית את החותמת הקביעה
 את להסביר אי־אפשר הקורא. על־ידי להידחות חייבת זו הנמקה התבל׳. אחרי כצואר /

 דחיית האשה. של בקוקטיות המוות, אחר כנהייה להסתבר העשויה האשה, אחרי הנהייה
 אינו הוא שגם אלא בא, אכן והוזסבר בהמשך, הסבר לה שיימצא חייב זמנית, היא ההנמקה

 התשובה הנמקה. אותה על־פי הוא אף שיוסבר קשה 10-9 בשורות הדובר של נדרו מספק.
 של הכוללת במשמעות נמצאת המיידי ברצף פתרונן על באות שאינן ולהשהיות לדחיות
 המסתבר מן התשובה חורגת אז גם הקריאה. בתום רק להגיע הקורא יכול אליה השיר,

 רק ׳הגיונית׳. אינה שבשיר האשה לבין הדובר בין היחסים שמערכת משום והמקובל,
 המבנים שהיא. הסתברות ישנה מטורפת, כמעט הכפייתית, היחסים מערכת בתוך

 של האמוציונאלית העוצמה את ההגיון־, חוסר את מחריפים הטקסט רצף של המעין־לוגיים
אלה. יחסים

 הבלים, הכל ׳לא - הפותחות השתיים על חוזרות השיר של האחרונות שורותיו שתי
 הפוזיטיבי, הערך - הראשונה לטענה נוסף תוקף מעניקות הן והבל׳. הבלים הכל לא / בתי,

 רק אינו ערך אותו המשמעות. את מתגברת הסופית הטענה המווח., הוא הבל, שאינו זה
 בהכחשה שפתח השיר שלה. למותה הציפיה גם אלא ה׳בת/ בידי הדובר של מותו

 של משמעותם נטילת המקראית. הקביעה את ומעצים חוור קוהלת, דברי של דראמאטית
 המדומה הסתירה הוא זה ׳כפול׳ מוות יותר. כללי תוקף בעלת היא המוות על׳ידי החיים
החיים. של ערכם את ומפריך נוטל המוות שהרי מדומה, קוהלת. לדברי

 הנחה הכחישה מסוימת הנחה שבה קריאה, של דינאמיקה נבנתה נעורים׳ לאשת ב׳שיר
 הדובר של שבטענותיו הרצופות הסתירות כבלתי־תקפה. התבררה הכחשה ואותה ידועוז,
 האובססיבית היחסים מערכת - ורחב טראגי באבסורד בפאראדוקס, פתרונן את מצאו
 (,196)תחשכנה׳ הרואות ׳כאשר בשיר נוצרת דומה דינאמיקה האשה. לבין הדובר שבץ

ונמרצת: תקיפה בהכרזה המחזור, משירי כרבים פותח. השיר שונים. יטודותיה כאן כי אם
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ץ1א צלו; י ח: מ ר :

)זסשכנה, הרואות כאשר 1
תשססנה. הרעות כל 2
תג?ווינה, הו־עות כל 3
תךאינה. לא הרואווג כאשר 4

 זה חוזרים הצמדים ששני נראה ותחילה מקבילים צמדים לשני מתחלקות השורות ארתע
 הפאתוס את מגבירה מדוייקת, שאינוז כיוון בלבד, כמדומה המסתברת החזרה 6 5זה. על

הדובר. שננדברי
 היא הראשונה הטענה הצמדיט. שני שבין ההבדלים על מורה מדוקדקת בז־יקה

 אבמולוטי תוקף מקנה השנייה הטענה סובייקטיבית. היא שהשיכחה משום סובייקטיבית,
 חמקנה הוא הרעות, של המוחלט הביטול חמוזינה. אלא תישכחנה לא הרעות לקביעה:

 רמת של עולוז סדר כך, אם כאן, יש הראשונית. לקביעה ואובייקטיבי אבסולוטי תוקף
 הראשונות השורות שתי שולל. ומוליכה מתמיהה ההכרזה הטענות. של האובייקטיביות

 הג?קראית באלוזיה הנתמכת המטיף, של ההכרזה תבנית מריוויאלית. קביעה קובעות
 צינית אמת מגלה שהיא, בשורה להביא האמור המטיף מעוצמתה. מעט מתרוקנת שבה,°

 בצמד מתחזק שבתוכן, הציניות לבין שבטון הפאתוס שבין הפער מאוד. וטארקאטטית
m החלה כאמור, מ, שיש הבא, השורות m תבנית הראשונה. הקביעה של ומוחלטת 

 בעקרון מותנה אינו הרעות ביטול כי כאן, נטען תוכנה על־פי שכן אירונית, הופכת המטיף
 עם יימחה העושק - וצינית פראגמאטית בעובדה אלא האלוהים, כמהות קוסמי, צדק של
:זאת תחושה מחזקות הבאות השורות שתי הנעשק. מות

יגרנו לא .;•'־,א ובאנו 5
ואןנו. ונחנו ןשלונו 6

 הטקסט אין עתה עד לי׳. בא יגורתי ל׳אשר האלוויה של כסתירה כמובן פועלת 5 שורה
 של דוברם הוא אם העשוקים. או העושקים - נמנה הוא מי עם הדובר, זהות את מבהיר

 עולם תפישת עם שהשלים מי תוכחשנה. הקודמות שטענותיו לצפות שיש הרי העשוקים,
 מחזקת 6 שורה שטעה. לו יתברר אם רק מופתע להיות עשוי ,4-1 שבשורות זו כמו צינית

 דו־המשמעות על ׳וארנו׳, - שבה האחרונה המלה עד ונוזנו׳, ׳ושלונו - זו ציפיה תחילה
 מי - וזדובר זהות לחלוטין ברורה כבר כאן אר״י(. ובמשמעות אור במשמעות )ארנו שבה

 שהעוול הנעשק, אלא לשלוותו, גרם שביטולה הרעה עושה האשם, אינו ונוז ששלו
 את שיתבע שיתקומס, צפוי ובלתי־הגיונית. תמוהה העשוק של שלוותו נשכח. לו שנעשה
הדובר: של האירונית בעמדתו הבית, של בהמשכו יימצא הפתרון הצדק. הופעת

 לאחד המרמזים מבנים יוצרת והיא במחזור שכיחה תופעה היא שורות לצמדי השירים חלוקת .5
 בצמד שורות שתי כל לבתים. השיר חלוקת - ימי״הביניים שירת של הפואטיים מהעקרונות

 אלה, מבנים מהווים הספרדי, בבית כמו והסוגר. הדלת - הספרדי הבית לאיברי מקבילות
משמעות. של סגורות חטיבות בדרר־כלל,

 הספרות אלתרמף, לנתן עניים״ ״שמחת לפואמה ׳מקורות נתן, א׳ של מאמרה זה בענין וראה .6
1/3, 1969/70, 250-245.



שיח, תיק2נ? לבה ארץ ועל 7
מסוד־שיח. שפל לקרלנו 8
מספרנו, חול פמו והיה 9

ל?לפךנו. שלום והלה 10

 מהווה שורות צמד כל הבית, בתחילת שנקבע הסימטרי המבנה על שומרות השורות ארבע
 8-7 הצמד מקובלות. משמעויות של כלשהו היפוך על בנוי צמד כל אחת, משמעות חטיבת
 כאן נעשה ההיפוך ובטלה. נעימוז שיחה שפירושו שיח/ ׳המתיק הניב משמעות את מהפך

 של טיבו את מגלה 8 שורה הניב. של ההמחשה - עניים׳ ב׳שמחת מאוד רווח באמצעי
 של אם כי שיחה של מטאפורית וזמתקה אינה ההמתקה - למקורו החזרתו על־ידי הביטוי
 הבא, בצמד בהמשך. שיסתבר כפי למזון, להם ישמשו שהגוויות משום הצומח, של שיחים,
 )׳כי לאברהם האלוהית ההבטחה המקראית, האלוזיה בסים על ההיפוך נבנה ,10-9 שורות

 בראשית הים.../ שפת על אשר וכחול השמים ככוכבי זרעך את ארבה והרבה אברכך ברך
 משתנה הנבחר, העם של ועוצמח פאר התרבות, שפירושה האלוהית ההבטחה כב:יז(.

 הגוויות. של מספרן הוא הרב והמספר הנעשק, בחירת - טראגית היא הבחירה לחלוטין.
 על־ידי תוקפו מלוא את מקבל הדובר, שבעמדת האירוניה את מאוד המחריף ההיפוך
 חול - המילולית למשמעותו הדימוי חוזר בשיר .׳הים שפת על אשר ׳כחול הדימוי המחשת

7הגוויות. התפוררות של תוצאה שהוא עפר, של במובן
 המשמעויות והכחשתה. ציפיה של דינאמיקה יצר השיר של הראשון הבית

 של מאוד האירונית עמדתו על־ידי הבית של בהמשכו נסתרו לכאורה, הטריוויאליות
 מורכב תהליך העובר הקורא, של לוגיים הקשים של רצופה תבגית נוצרה כאן גם הדובר.

 של הטריוויאליות את סותרת הנביא לתבנית האלוזיה הבית: של משמעותו בניית לשם
 וככך האירונית עמדתו את המוזריפים ביטויים של בשרשרת מוכחשת זו הדובר, דברי

 של חדש הקשר בהציבם שבהן, המדומה הבנאליות מן הראשונות הטענות את מפקיעים
מזעזעת. מקאברית, משמעות

 להקבלה הקורא ציפיות של מתמיד ערעור על המעין־לוגי הרצף נבנה (168)השקר׳ ב׳שיר
תמאטיות: תבניות לבין מארגנות תבניות בין לזהות או

לשקע, הבתים דין 1
ל?גמד. הבתים דין לא 2
ללווע, העינים דין 3
לסמד. העינים דין לא 4
לעולם, לקום לא הלשן וין 5
לעולס. לנום לא הנעור לדין ■ 6
צועקת. אוז מגיל כי בתי, מפחד, לא 7
שקר. שקר, שקר, כי יוךעת את 8

 משום בשיר, האירוניה את מעצים והוא העקידה נסיון הוא לאברהם ההבטוזה ניתנה בו ההקשר .7
 לגאולה מובילה אינה והיא נמיון בגדר היא שאין אלא הנעשקים, עקידת מתבצעת אכן שבו

 משליט אינו אף שהוא אלא מושיע שאינו רק לא המיוחל והמושיע מתבצעת, העקידה כלשהי.
הנורא. המעשה לאחר הצדק את
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 לעמוד, הבתים דין כגון: מקובלות, אמיתות המכחישות טענות של בסדרה פותח הבית
 הידוע הכחשת כאן יש נעורים׳ לאשת ב׳שיר כמו וכו׳. לקום, - הישן לחמוד, - העינים

 וכפילות, וזזרה של בתבנית הטענות בנויות תחשכנה׳, הרואות ב׳כאשר כמו והמקובל.
המילולית־מיידית. כמשמעותה כבלתי־מדויקת מסתברת מדוקדק בעיון אשר

 - פיה ועל השורות, בין וישרה שלמה הקבלה יוצרת הו־אשון השורות צמד של התבנית
 דין(, לא -־ )דין הקודמת לזו זהה הבא הצמד של החיצונית התבנית לעמוד. לא = לשקוע
 צמד מופתע. הוא שכאן אלא מקביל, ביחם התבנית של מילויה להמשך מצפה והקורא
 לגווע; העיניים דין )א( שונות: טענות שתי אם כי אחת טענה טוען אינו 4-3 השורות

 שתי לחמוד. העיניים שדין והיא, (,4) זו שבשורה ההכחשה מן המשתמעת טענה )ב(
 משום מחריף, המקובלות אלו לבץ שבשיר הטענות שבין הפער מהמקובלות. אינן הטענות
 הדתי ההקשר רקע על דווקא 8הדין. וביום הנוראים בימים שעיסוקו הדתי לפיוט האלוזיה

 לחיות, נועד אדם הדתי בהקשר שהרי אפשרית, בלתי הטענות של האימפליקאציה נראית
 מלחמוד מנוע אדם ;חייו במערכת תפקידם את ממלאים האל, על־ידי שנבראו ואיבו־יו/

 הפיזית פעילותן על ולא נפשו על החל הדתי־חברתי, המוסר של הראשוני הציווי על־פי
עיניו. של

 התבנית אף שבהן משום הראשונית, התבנית שבירת את מעצימות הבאות השורות שתי
 שהיחס אלא החיצונית, התבנית נשמרת תחילה - עולה בסדר נעשית השבירה משתנה.

 יצפה, זה, עקרון המגלה הקורא, עצמה. התבנית נשברת אחר־כך משתנה, רכיביה בין
 במשמעות זהיר עיון ■אך רכיביה. שבין היחס גם לחלוטין ישתנה התבנית שבירת שעם

 דין :2-1 טורים של התמאטית התבנית על מדויקת חזרה בהם שיש מגלה, 6-5 הטורים
משתנים. בלתי קיומיים למצבים נידונו ששניהם מפני הנעור, לדין לחלוטין זהה הישן

 של האוטומאטיות ביטול הוא שעקרונה דינאמיקה, נבנית השורות צמדי בשלושת
 תבניות - התבנית מבחינת הרבדים: בכל הקורא ציפיות של אי־מימושן על־ידי הקריאה

 מתבררות שונות תבניות - המשמעות מבחינת כבלתי־דומות: מתבררות והות־לכאורה,
מתמיד. בתיקון חייבים כן, אם הקורא, של הרגליו דומים. תכנים כבעלות
 ישנוז בהן ואף הטענות, משרשרת מנותקות נראות הבית של האחרונות שורותיו שתי

 הטענות לאוזר .7 שורה של למשמעותה כמובן מופנית הראשונה התמיהה לוגית. ׳הטעיה׳
 האמורה ,8 שורה מגיל. ולא דווקא מפחד תצעק ה׳בת׳, שהנמענת, סביר הדובר, שהשמיע
 היא ולהיפך, זו, פונקציה ממלאת אינה הדובר, של המוזרה קביעתו פשר את להסביר

 מהו סיפוקו. על בא אינו השורות, שתי בין הגיוני רצף המחפש הקורא, יותר. מביכה
 השקר אם לגיל. כלשהו הסבר כאן אין שהוכחשו, לאמיתות היא הכוונה אם הידועי השקר

 העולם בפני הפחד תוצאת להיות חייבת הבת שצעקת הרי המכוזישות, בטענות מצוי
 8-7 שורות על הקבועה החזרה השיר. של לסיומו עד ניתן אינו הפתרון שהוצג. המעוות

 אמיתות, נסתו־ות הבתים כל לאורך הקורא. של אי־הוודאות את מעמיקה הבתים, בסיומות
 אי״הוודאות הדובר. של המוזרה התעקשותו לגבי בספק נותר והקורא עקרונות מוכחשים

 בעמדה כולו, המחזור של או השיר, של הכללי בהקשר פתרונה את למצוא חייבת
שניטלו שעורער, עולם הדובר. של גיסא, מאידך הפאתום, ומלאת גיסא, מחד האירונית,

nVx אברמוביץ

.66-33 תשל״ז, לוין, י׳ של מאמרו זה בעניין ראה .8
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 זה עולם בתוך ודאות. בו שאין ׳הפוך/ עולם הוא והמוםר, הארגון הסדר, עקרונות ממנו
9השפיות. של קיצה את המבשר מטורף, לגיל ה׳בת׳ של הגיל הופך

 (.192) ׳הבוגד׳ בשיר גם בולט חדשים משמעות הקשרי של ובבנייה בשיחזור הוזכרוז
הראשונות: השורות ארבע של סימטרית וזלוקה כאן גם מניחה הראשון הבית של תבניתו

תמנו. וע1ל} :הנופלים א?*ח 1
אבדנו. אבד :הבושלים א?לרו 2
אשטנו, :אמרו לא אשמים אבל 3
בגךנו. אפרו: לא הבולדים אבל 4

 המלה עצמאית. משמעות חטיבת שורות צמד כל מהווה שהודגמו, האחרים בשירים כמו
 מקבילות 2-1 שורות היא: החיצונית התבנית הצמדים. בין ניגוד של יחם מניחה ׳אבל׳

 התבנית הרכיבים. של הקבלה יש בתוכנן שגם ,4-3 לשורות מנוגדות והן עצמן לבין בינן
 השורות, צמדי בין ניגוד המניחה הכללית, התבנית על״פי מטעה. הסימטרית, החיצונית,
 תבנית כך. ולא בוגד, שהוא לאשם מנוגד כושל, שהוא נופל - הכאה המסקנה מתבקשת

 לחף מנוגד אשם למצליח; מנוגד כושל שהוא נופל היא: המקובלת ההגיונית הניגוד
 בין ההגיוני היחם מחודש. עיון מחייב משמעותה, לבין זו לוגית תבנית שבין הפער מפשע.

 על לנפילה. לכשלון, הגורם הוא האשם - נביעה של מטונימי יחס הוא אשם לבין נופל
 לקורא ניתן השני בבית ההתאמה. חוסר את שיישב משמעות, של הקשר״על להניח הקורא
החדש: להקשר המפתח

>
העזלה. בפאת רץ הבוגד הנה 5
ן.ילה.3א בו המת כי החי לא 6

 חוזר הקורא ניגוד. של יחס אכן הוא מת, לבין חי שבין היחם - כאן המצוי ה׳מתקף ההקשר
 האשמים מתים, הם והכושל הנופל הניגוד. תבנית את מחדש ומארגן ראשון בית לתחילת

הראשונית. בתבנית ׳טעות׳ אין כן־ ומשום חיים, הם והבוגדים
 רודף שבה המטאפורית, הסיטואציה בתחום הגיוני השלישי שבבית המטאפורי הדיאלוג

החמישי: בבית נשבר ההגיוני הרצף למותו. שהביא הבוגד את המת

מלןיר עלה צעק כי 15
בוש. עד ואתה 16

 1ואי הקודם הבית של דוברו שהוא כיוון לבוגד, אוטומאטית מיוחסת ההאשמות העלאת
 ולא מעש חוסר על האשמות הן המועלות ההאשמות הדוברים. בזהות שינוי על שיעיד ציין
 להניח קשה זאת, עם בדרך־כלל. בגידה עם לקשרה נוטים שהיינו אקטיבית, פעולה על

הביח, של הדובר זהות את ׳לתקף הקורא נוטה ולכן החף־מפשע, את יאשים שהבוגד

פעה על ת תו י כז ר ה מ ק מי א נ די ת הטקסט רצף של ב ח מ ש ם׳ ב׳ י י נ תן ע מן לנ ר ת אל

.118 ,1971 קורצווייל, ב׳ של מאמרו זה בעניין וראה .9
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 שקיבל הבוגד, אכן הוא הדובר כי מסתבר, הבית של שבסיומו אלא האחרון. לזה ולייחסו
 מי של למאשימו הופך הבוגד השדה׳. לפאת מפנין ׳ואנום - המת הכושל, של אפיוניו את

 המבוכה את פאראדוקסאלי באופן פותר השיר של סיומו מפשע. כחף עתה עד מקובל שהיה
 חד - והתמים הבוגד הכל; אשמת היא כאן האשמה ה׳דמויות׳: של המאפיינים שבחילוף

כאן. גם מופעלת השקר׳ ׳שיר של מסקנתו הם.
 הסטרוקטוראלי - מישורים בשני בשיר נבנית עלינו המקובלים הסדרים סתירת
 את המשמעות סותרת לה ובמקביל הגיוניות בסתירות רצופה התבנית והתמאטי.

 האשמה החפות, מושגי שבו עולס תמונת מציג השיר עלינו. המקובלות המשמעויות
 הגדול הערעור את הבונה היא יחסיותם וחד־משמעיים; מוחלטים מושגים אינם והכשלון

הקיימים.. הסדרים של

 הקורא של הרגליו בסים על ההטעיות מערכת נוצרת (187)והחכם׳ הכסיל ׳מקרה בשיר
 לו מוכרות ארגון תכניות מפעיל הקודמים, השירים מן לידיעתו המתייחם הקורא במחזור.

אותה. סותר ואחר־כך זו ציפיה מעודד הטקסס למימושן. ומצפה

ישאל, עוד אחיו את איש 1
ישנה, תגד עוד שירה גם 2
למשל שהיתה ?סילות על 3
לשנינה. שהיתה וחכמה 4

קןם, אשר צר ביום :והגד 5
ויחכם, החכם הערים 6
,T נתנה הכסילות ולכסיל 7
האחד. המקרה ויקרם 8

 תופם הקורא למשל׳. שהיתה ׳הכסילות ״ המקובל על הדובר מצביע השלישית, השורה עד
 השורה על־ידי נתמכת זו תפישה המקובל. במובנה הכסילות, על משל בתורת ׳משל׳

 את הופכת 4 שורה הטענה. של הקונוונציונאליות מידת את המדגישה ישנה/ תגד השניה,
 ממשמעותו מופקע כך, אם ה׳משל/ ל׳שנינה׳. שהיתה היא החוכמה - המשמעויות

 והחוכמה משובחת הכסילות - התהפכו היוצרות ולשנינה׳. למשל ׳להיות - האידיומאטית
הבית. של פואנטה משמשת הרביעית השורה נלעגת.

 בנוסח להמשך יצפה הוא הקודמים, הרגליו בסים על במחזור. לקורא חדש אינו ההיפון־
 את לכאורה הסותרת טענה מעלה השני הבית לכסילות. ושבוו לחוכמה לעג כלומר, זה,

 שהיא. קונוונציה של לשבירה הקורא ציפיות את מפר הוא ובכך הראשון, הבית טענת
 והכסיל כדרכו מערים החכם כי הבית, של הראשונות השורות שלוש על־פי מסתבר

 - המשמעויות את שוב מהפכת 8 שורה הקודמת. למסקנה בהתאם שלא בכסילותו, משתמש
 הוכח שהוזכם משום ולא ולשנינה, למשל כך אם הפכו והחכם הכסיל האחד׳. המקרה ׳ויקו־ם
 אחד גורלם - כסילותו משום והכםיל, חוכמתו, למרות שהחכם, משום אלא ולהיפך, ככסיל

 לחסרי־משמעות. הופכים כיניהם ההבדלים ומשותף,
הציפיה - הכתים בשני המשמעות של הסופי לניסוחה עד שלבים מספר עובר הקורא

ץ צלה י נ ו מ ר ב א
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עה על פ ז תו ו י ה מרכז ק מי א נ די ת הטקסט רצף של ב ח מ ש ם' ב׳ י י נ תן ע תרמן לנ אל

 מפר ההמשך המשכה. את צופה והוא זו תבנית על אמון הקורא אן־ נסתרת, מקובלת לאמת
 של סיומו עם שוב מופרכת וזו מקובלת, לאמת מדומה חורה על־ידי וו ׳מתורגלת׳ ציפיה
מפתיע. באור המקובלת האמת שוב מוארת מכך כתוצאה השני. הבית

 מעלה הראשון הבית (.194)מנוחות׳ של ׳שיר של פתיחתו את גם מנחה זה מארגן עקרון
פאראדוקס:

ח;ה פעת אף■ .1נחו ולא שלות לא 1
רע;ה. מנוחות, ערב לנו נכון עוד 2

 ששורותיו אלא הערב, של טיבו לגבי הדובר של בקביעתו ספק יטיל הזהיר הקורא
:זה ספק מסירות השני הבית של הראשונות

פלאים, בו וך*עת חלונןי ופתןזת 3
ותלויים, עדיסות תנע והרוח 4

 של ה׳מנוחות׳ למשמעות המפתח היא ׳תלויים׳ המלה .4 שורה עד מתקיימת הספק הסרת
 ׳תלויימ׳ המלה האדם. בני של הנורא גורלם עם וההשלמה המתים ערב שהוא הערב,
 שהוא משום - כפולה היא הטעיתו הקורא. הרגלי נשברים בעזרתה כפואנטה, כאן פועלת

 בשתי הרעיה אל הסונה הדובר של המרגיעים בטונים יחשוד הוא ספק, הטלת על אמון
 פתיחת של השלווה בפעולה ׳רגעת׳, בביטוי בהמשך מוסר זה חשד הראשונות. השורות

 ׳תלויים׳ המלה מעוררת הבא בשלב ויום־יומי. רוג^ שהקשרן העריסות, ובוזנעת החלון
 ודאות אלא הערב, של ׳מנוחתד לגבי ספק עוד פה אין הקורא. של המורדמים חשדותיו את

 המוות עם השלמה פירושן ה׳מנוחות׳ - פאראדוקם בתורת הכותרת תפישת לגבי גמורה
10החי. של דינו גזר וגם

 אופניה על הדיאלוג תבנית היא עניים׳ ב׳שמחת ביותר השכיחות המסירוז מתבניות אחת
 של לעניינו נמעת מהן שאחת שונות, ופונקציות סיבות זו תבנית של לשכיחותה השונים.

 המעין־לוגיים. המבנים ליצירת נוח והמענה, השאלה תבנית ובמיוחד הדיאלוג, זה. דיון
 לענות האמורה התשובה, מסוימת. לציפיה שאלתו בעצם הקורא את מכוון השואל, הדובר,

 מעלה היא לעתים שהוצבה. החידה את פותרת היא תמיד לא זאת. עושה אינה השאלה, על
 למצוא ניתן לכך דוגמה פאראדוקסאלית. משמעות יחידת יוצרת ובכך צפוי, שאינו פתרון
(:181) רעיר את זוכר ׳הזר בשיר

 לערעור נוסף גורם הוא מעלה שהוא והאלוזיות לשונו לבין השיר של תוכנו שבין הפער .10
 )תשל״ז, במאמרו לוין י׳ עומד לפיוט השיר של קירבתו על הקורא. של וודאותו ביטחונו
 השיר כל לאורך לכאורה. הרוגעת המטאפורית הסיטואציה את סותרת לפיוט הקירבה (.46-45
 בפער המיקוד האלוזיוני. וההקשר הטראגיות המשמעויות - הרבדים שני שבין הפער נשמר
 - שבו הששית השורה שהודגמו. השורות של לזו זהה שתבניתו השני, בבית במיווזד בולט

 של במובן לאלהים׳ ׳יפה את תופש שהקורא משום ביותר, חריפה לאלהים' יפה עלינו ׳וזערב
 ולא הצדק חוסר הוא שגורמו מעוות קורבן אלא האלוזיה של הדתי שבהקשר זה לא אך קרבן,
האלוהי. הנסיון
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ץ צלה אברמובי

כורעי .גל תחח נח מי.זה 1
להתרועע. רעים איש 2
מ??תיםי וינדה נח למה 3
המתים. חלי את חלה כי 4

 בונה להתרועע׳ רעים ׳איש הביטוי פאראדוקסאלית. היא 1 שבשורה לשאלה התשובה
 - השאלה שעיצבוז האימאג׳ את סותר והוא חיים, מלא מאוד, פעלתן אדם של אימאג׳

 היא כאן ׳נח׳ )המלה 5-4 משורות עולה נוסף פאראדוקם המתמוטט. הגל תחת ה׳מנוחה׳
 החיים. של אלא וזמתים של מחלתם אינו המוות (.1 שבשורה במובן ולא ל׳נע׳ ניגוד

 - ׳מתים׳ לבין אנשים, - ׳מתים׳ שבין בצליל הרבה הקירבה על״ידי הודגש הפאראדוקם
 את מחריפה רק המדומה המענה ישירות השאלות. על התשובות עונות לכאורה לא־חיים.
 ודראמאטיות פאראדוקסאליות תבניות בונה הלשון המתוארים. שבמצבים האבסורד

 במענה גם אפשרית ההכחשה ישירה. שאלה מחייבת אינה המענה תכנית ישירותה. על־ידי
 שלהמחזור, בפתיחתו כבר מונח זו תבנית של עקרונה כשאלה. מנוסח שאינו לדיבור ישיר
 עניים/ שמחת באתני כי / נעים ומה טוב מה ׳ויאמר - החוזו־ הבית הפתיחה. בשיר

 הכחשה היא שתשובתה ה׳שמחה/ לכין הדובר שבין בדיאלוג משמש מאוד, האירוני
:תקוותיו של נמרצת

משחיסף, בא ני לא, :השטחה ותאמר
איזרון. יום לף בא כי לא,
גתך, דךכתי לא ף,1בע פל!ךתי ליא
הארון. נושאי עט אלף רק

מלןומי־י^ מעידלוגייפ מכנים .3

 במחזור. שלמים שירים של לארגונם ששימשו מעין־לוגיות תבניות ואופיינו תוארו כה עד
 הן בלבד. שלמים שירים לארגון משמשות שאינן זה במובן מקריות, אינן שבדונו התופעות

 שניים, או אחד בית ארגון כמו בהקפן, יותר מצומצמות טקסס ביחידות גם ופועלות מצויות
 שונים. ארגון עקרונות גם בהם שפועלים שירים, ובתוך
1 הבא. הבית על מושלכת והיא אחד בית זו תבנית מארגנת (,157)׳הברק׳ בשיר כך,

אבהלל. לא בך. אביט עוד בך. אביט 1
ויקוד. בשחור 1ונ??ף מראות לאין ונמת 2
אהלף, עליך ונעוו־ים ואשר 3
עוד. תוסיפי ל'א כי אותם תךעי לא כי 4
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 ושל השבעה של פאתוס מלאי טונים מעלה בשיר( )רביעי הבית של הראשונה השורה
 והאפקטיביות בף, ׳אביט על החזרה על״ידי כמובו, מתחזקים, ההשבעה של הטונים נחמה.
 את מספק השורה של סיומה כולה. בשורה המצוי ,A-B המצלול על־ידי מתגכרת שלהם
 שבחלקה אלא הנוזמה, הבטחת את ממשיך 2 שורה של תחילתה “אבהלך׳. ׳לא - הנחמה

 מתהפכת והפרוסודי(, )התחבירי הסימטרי המבנה של השני בצדו השורה, של השני
 את סותר שחור״יקוד/ - האוקסימורוני הביטוי ויקוד׳. בשחור ׳ונמת - המשמעות
 הפעולה את מרכך נו״ם )הפעל שלווה שינה אולי שהיא המראות, חסרת התנומה ההבטחה.

 הקורא את מעודד הבית של הסימטרי המבנה לסיוט. הופכת החיובי(, כיוונה את וקובע
 רק מתגשמת הציפיה תישנה. המטאפורי המבע בעזרת שנבנתה שהתבנית לכך לצפות

 2-1 שבשורות בעוד שונים. באמצעים אך ,3 שורה את סותרת אכן 4 שורה בחלקה.
 תבנית בעזרת 4-3 שורות זאת עושות הפיגוראטיבית, הלשון על־ידי ההפתעה נוצרה
 אותם, תדעי לא י3׳ - מבטיח שהדובר ולנעורים לאושר הסיבה את מנמקת 4 שורה ההקש.

 לסיבתיות ציפיה מעוררת היא הסתירה. את מחריפה ההנמקה תבנית עוד׳. תוסיפי לא כי
 חיובי ערך ככעלי המקובלים ונעוריט, אושר - זו ציפיה סותר תוכנה ואילו מקובלת
 הלוגית התבנית שבין הפער עוד. בהם יזכה לא כי היודע אדם על שורים אינם ומשמח,

 הנוראה. ההבטחה את מוזריף מילויה לבין
מספקים: בלתי הם בו וגם הבא, בבית ניתנים הפתרון או ההסבר

המת ;פיך את עליף ואהלך 5
תי,3 הסדוקות, שפתיול חיוף ואת 6
עומד, אדיר ךק3 ךק,3 חוצות3 כי 7
יתי.3 עם נשטפתי וסנורים 8

 - ביתו עם הדובר של במותו מוסבר ה׳בת׳ של מותה וסיבתה. הנחה - כהקש בנוי הבית
 - עניימ׳ ׳שמחת של הראשונית לאלוזיה הקורא את וזמפנה ביתי/ עם נשטפתי ׳סנורים
 של לעיוורון הגורם הוא האור, מקור הברק, - אירונית ההפנייה כמת. החשוב העיוור
 הקודם, בבית הסיוט שנת של הנמקה כאן יש מותו. של אירונית הכפלה מעין המת, הדובר
 והאושר הנעורים נטילת - הקודם הבית סיום של חיזוקו כאן יש !שבו להבטחה בניגוד

 הדובר של לתשוקתו הנמקה עדיין אץ כאן גם אך כממשית, עתה מוצגת המוות, בידי
 הבית הדובר. של ב׳הבטחותיו׳ המתבטאת ה׳בת/ של ונעוריה שמחתה ולאובדן לצערה

 לה. שהובטחה השינה הוא ה׳בת׳ של מותה הקודם. לבית חלקי הסבר מספק החמישי
 ושאינו רגעי שאינו הברק של באורו מוסבר - ויקוד בשחור ׳ונמת - המטאפורי הצירוף
 האוקסימורוני המצב את מסביר - עומד ברק - האוקסימורוני המבע ׳עומד׳. אלא דינאמי
שני של בדיקר הקודם. הפאראדוקס את מסביר הפאראדוקם סיוט. של סטאטי מצב הקודם,

 נחמה כל נעדרת בך׳ ׳אביט טחה3הה השורה, של מורכבותה את מגלה כולו המחזור ידיעת .11
 לחן מקנא ׳הזר או ב׳החלד׳ כמו ההבטה האשה. לבין ר3הדו שבין הכפייתית היחסים במערכת
 שהשיר, זו, משמעות לכאורה, מבטל, השורה סיום שבה. הקנאה בעוצמת מחרידה רעיתו׳,
 שאין תשוקה שהיא ה׳בת/ למות הדובר של תשוקתו ררת3מת כאשר ומעצים, חוזר בסיומו,

אור. מים, - טפע יסודות של כשטף מצטיירת שהיא כיוון פפניה, לעמוד

ית תופעה על אלתרמן לנתן עניים׳ ב׳שמחת הטקסט רצף של בדינאמיקה מרכז
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 הלוגיים. והאבסורד הסתירות את מגלה משמעות, של אוטונומיות יחידות בתורת הבתים
 הקורא של הצורך חלקי. פתרון אותם ופותרת מסבירה לזה זה הבתים של התייחסותם

 הפתרון השהיית עניימ׳. ׳שמחת לשירי אופינית תכונה הוא בסיום הפתרון את לחפש
 תהליכי על מבוססים ועליהן הרפלקסיכית הקריאה ליצירת שכיחים אמצעים הן ודחייתו,
כה. עד שנדונו הקריאה
(164)׳המשתה׳ בשיר גם ב׳כי׳. השימוש על״ידי ההקש תבנית נוצרה ׳הברק׳ בשיר

 יותר. מורכב הפירוש שתהליך אלא זאת, תבנית על״פי 6-5 בתים בין היחם בנוי
 עליהן והתגברות הסתירות גילוי - כפול בתהליך נבנית הבתים שני של האינטרפרטאצטה

הפיגוראטיכית. הלשון באמצעות

נבצעת אינה סתנו 1
ה.1נשף אינו וגביענו 2
הנ?צעת, לבתף דופיזה רק 3
המשתה. משמחת הדמועה 4

;ננייים, במעזתה השמווה עזיה כי 5
מועד. התקדש בליל 6
ואוביעים, זוןזרים וצליל נוע לי3 7
מועד. הנרות וזיו 8

 דווקא. משמחה ודמוע נפצע( - יותר )נכון פצוע הלב - הראשונה הסתירה מתגלה 4 בשורה
 המוזר. המשתה של פשרו להסבר מכוונח ׳כי׳ המלה שש. לבית במעבר מוחרפת הסתירה
 פאראדוקסאלי. הוא השמחה בעוצמת העצב של שהסברו משום כמדומה, מתבררת ההנמקה
 של מטאפורית לאינטרפרטאציה לעבור חייב שבהסבר, הפאראדוקם על העומד הקורא,

 החורבן, בהקשר רק רמועד/ עניים׳ ׳שמחת הביטוי של המטאפורי בהקשר רק הבית.
(.274 ,1969/70 )נתן; הרעיה של תגובותיה תובנה

מטאפורי, צירוף של המשמעות בניית של לזה זהה הבתים בשני הקריאה תוזליך כלומר,
 ומכוון שמניע מה הפיגוראטיביים. בצירופיה מיוחדת אינה השני בבית הלשון כי אם

לבית. מבית המעבר את הבונה המדומה, ההקש תבנית הוא המטאפורי לפירוש
 הקשים, של מובהקות תבניות על־ידי רק לא להיבנות עשויה הטקסט ברצף וו תופעה

(:166)מחילה׳ ׳בקשת בשיר כך אחרים. מסוגים מעברים על גם אלא

הרס. חנןי ;דעתי, 1
דיס. עלך ;דעתי, 2
נס. נחם פי ;דפתי 3
̂ם. כי קול. ואין ליל. ויהי 4 ז

 המשן של אפשרויות לשתי לצפות עשוי הקורא לפתע. נשבר 4ל־ 3 בין הצפוי המעבר
מסקנה הסקת )ב( הידיעה; של ומושאה ׳ידעתי׳ התבנית על נוספת חזרה )א( - הרצף

ץ צלה בי מו בר א
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 גם כך התבנית, שבירת עם מתממשת אינה הראשונה האפשרות הידיעה. מן כלשהי
 ואץ ליל. ׳ויהי - מצב מציינת הרביעית השורה יותר. סמוי באופן כי אם השניה, האפשרות

 זה. תיאור אל הקודמת התבנית מן למעבר הסבר או הכנה שאין משום נבוך הקורא קול׳.
 בו שהאבסורד הס/ ׳כי - המדומה הנימוק על־ידי השורה של בסיומה מתחזקת המבוכה

 הצירופים שני של הצמידות קול. אין = הס - השורה של הקומפוזיציה בתוך מאוד בולט
 יוצרת היא אבסורדית. משפטים( של סדרה היוצר התחבירי המבנה על־ידי )המודגשת

 קול. שאין משום קול אין :הטוענת טאוטולוגיה
:הסתירה את מיישב השיר של האחרון הבית

שהרס. לחנןי נל!ם יש
שדךס. עלך על נל!ם יש

נס. כי אין. לך נחם אבל
הס. כי לי וי:גד ליל ויהי

 מסביר הרעיה, את לנחם אי־יכולתו האיש, של האונים חוסר מתגלה שבו האחרון, הבית
 שבין במעברים הגיוני לקשר הציפיה שבירת דווקא הראשון. שבבית המדומה ההנמקה את

 ואינו הנוראות את היודע האיש, של ידו אוזלת את שמגבירה היא הראשון, בבית השורות
 האבסורד לתחושת מקביל הנמקה, בתורת מתאר שהוא האבמורדי, המצב להושיע. מסוגל

 אבסולוטית לקביעה והופכים הפרט מתחומי חורגים שממדיו הישע, מחוסר הנובעת שבו,
 הרעות על סליחה בקשת רק אינה שבשיר המחילה בקשת איף. ׳נחם - ואובייקטיבית

 אלא, ונקלות׳, בקטנות הלאתיך / רע. לב על בדברים ׳הלאתיף - הרעיה את שפקדו
 במתרחש צפייה האונים, חוסר - מבל הנורא העוול על מחילה בקשת היא ובעיקר,

בכך. והודאה הכלתי־מובן

ית תופעה על אלתרמן לנתן עניים׳ ב׳שמחת הטקסט רצף של בדינאמיקה מרכז

סמלים של הזרתם
 של המעכבת, המטאפוריח, הפונקציה את המעין־לוגיות התבניות משרתות תמיד לא

 בתוך השירים של הכללי הרצף משום זו פונקציה ממלאות אינן הן לעתים הקריאה.
 של בהקשר או במישור, - מישורים בשני להיעשות חייבת לשירים ההתייחסות המחזור.

 רקע על לעתים, כולו. המחזור של הרצף ובמישור אוטונומית, יחידת בתורת היחיד, השיר
 לדוגמה, בוחה. את התבנית תאבד וכך לאוטומאטית, הדברים קליטת תהפוך הכללי ההקשר

(:164)׳המשתה׳ מתוך הראשון הבית

דין. הנרות הנה
לבךןי. הפת והנה

אין, ואיש וכה כה והבטת
אוו־חך. אני כי רדעת

 היה המחזור, של מההקשר מנותקת עצמאית, יחידה בתורת הופיע אילו השיר, בודד אילו
- הקודמת מהתבוננותה הנובע אורחך/ אני כי ׳וידעת - הנמענת של ההסק תמוה. הבית
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 אלא איש. אין אם אפשרית בלתי היא האורח של הימצאותו שהרי ומוזר, משונה איף, ׳איש
 ישותו בהסק. פגם ימצא לא המת־החי, בסמל המחזור של זה בחלק כבר המאומן שהקורא,

 מאבד המת־החי, במחזור, הקבוע הסמל היטב. עתה לו ידועה הדובר של אנושית הסלתי
 שאינן תכונות אוטומאטי באופן לו מייחס והקורא הקריאה, תהליכי מבחינת כוחו את כאן

אנושיות.
 מהתבניות אחת יוצרת במחזור, מקביעותם הנובעת הסמלים, קליטת של המיידיות
 על להתגבר כדי עניים/ ב׳שמחת ההבנה תהליכי של ביותר והמעניינות המורכבות

 המחזור בתוך שירים כלומר, שלו. לסמליו אלוזיות הטקסט בונה שבקליטה, האוטומאטיות
 ׳שמחת השיר כן לאלוזיה. מקור בתורת לכן, קודם בו שנקבעו בסמלים, לעתיס משתמשים

 הקרבה עניים/ ׳שמחת - המחזור לכותרת האלוזיה את מעלה שכותרתו (,170) עינים׳
 של שמחתו היא העניים שמחת - שבו הטרגית האירוניה על לקורא מרמזת ובצירוף בצליל
 נוסף לאלמנט מרמז עניים(, - שבצליל)עינים מהדמיון לבד דווקא, בעיניים השימוש המת.

 העיוור גם מצוי כמת החשובים אלה בין שהרי כולו, המחזור של הראשונית באלוזיה
 - שבביטוי האירוניה מתחדדת האלוזיה רקע על הבנים(. וחשוך העיוור המצורע, )העני,
 חוש שאינם בחושים הדובר משתמש השיר כל לאורן ואכן, העיוור. של עיניו שמחת

 תופש שהקורא פיגוראטיביים מבעים בתוך מצוי הוא הראייה, חוש מוזכי אם הראייה.
:הרעיה מתוארת כך הכותרת. של כוחה את מבטלים הם אין ולכן מופשט, באופן אותם

ונצחית, נו־צעה רעןה
סצרמות, הצופה חי כל אם
היחיד, ה?ןו שומרת את

למות. חיינו בין המבדיל

 של סמלה הוא הסמל חי׳. כל ׳אם - הפיגוראטיבית הלשון בעזרת נעשית הרעיה הגדרה
 מופשט הוויה במישור כאן פועלת הרעיה החיים. בוראת הפוזיטיבית, המהות בתורת האם

 מופשט במובן אלא וזושית, ראייה של במובן נתפשת אינה המוות אל צפייתה לכן וכללי.
 במישור האנושי. הקיום על ההשגחה - הבאות השורות בשתי המתפרש בלבד, ומטאפורי

:לכמיהתו וסיבה משמעות שמקנוז זו היא הדובר, של קונקרטי, הפרטי, קיומו

חרישי, מו־חף מעלי וצחוקך
שומע. החרש, ואני,

 לחוש הקורא את שהפנתה שבכותרת, האירוניה את מבליט דווקא, השמע בחוש השימוש
 בעצם המיידי, בהקשר מישורים: בשני פועל - חרש־שומע - האוקסימורון הראייה.

 מ׳שמחת ה׳התעלמות׳ את המדגיש העל, הקשר האלוזיוני, ובהקשר שבמבע, הפאראדוקס
שבכותרת. העינייב׳

 המת־החי של לסמלו השיב - ,עניים ׳שמחת - המחזור של המרכזית באלוזיה השימוש
 מסוג שימושים האוטומאטית. הקליטה מן השחיקה, מן אותו ׳גאל׳ ובכך הראשוני כוחו את
הקודמים. בסעיפים שנדונו הלוגיות התבניות על־ידי גם המווזור, כל לאורך נעשים זה

אברמוביץ צלה
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ית תופעה על אלתרמן לנתן עניים׳ ב׳שמחת הטקסט רצף של בדינאמיקה מרכז

לפי־וט האלוזיח תבניות
 קורצווייל, ;תשל״ז )לוין, הביקורת עמדה לפיוט עניים׳ ׳שמחת שירי של קירבתם על

 בניית לשם תמאטית, מבחינה בעיקר נבדקו, ולמקרא לפיוט האלוזיות (.1971
 מידת את להפו־יך, אן שוב, להוכיח מתכוון אינו כאן הדיון המחזור. של אינטרפרטאציה

 השימוש של אוזת בפונקציה להתרכז אלא ענייט׳, ׳שמחת על הפיוט של ההשפעה
בשיר. הקריאה תהליכי של השפעתן והיא באלחיות,

 של נוסף פן הוא ולמקרא לפיוט באלוזיות הטקסט של הרב השימוש כי לקבוע, ניתן
 של עמוסה מטאפורית מלשון המעבר בתחילה, שנטען כפי המחזור. של הפיצויים מערכת
 מורכבות היא שתכליתו פיצוי מחייב עניים/ ב׳שמחת פוזות עמוסה ללשון בחוץ׳ ׳כוכבים

 מאמצעי אחד בתורת מתפקדת האלוזיה הפיגוראטיבית. הלשון של לזו המקבילה הקריאה,
 לשני .להתייחם הקורא את מחייבת ספרותי בטקסט תרבותית אלוזיה כל אלה. פיצוי

 העימות שבשיר. וההקשר נלקחה ממנו התרבותי ההקשר - אחת ובעונה בעת ההקשרים
 החדשה המשמעות את הבונה הוא שבצירופם, וההגיון הקשר ומציאת ההקשרים שגי של
 באלוזיות רצוף שימוש המטאפורה. של הפירוש לתהלין־ זהה זה תהליך השיר. לשון של

 שנדונו הלוגיות התבניות שבנו זה כמו ומתעכבת, מושהית קריאה של תהליך בטקסט יבנה
 השימוש של אלו תכונות על בבירור תצביע (198) נקם׳ ׳תפילת השיר בדיקת כה. עד

עניים/ ב׳שמחת באלוזיות

 השיר של תבניתו את המארגנת האלוזיה מקור אל מפנה נקם/ ׳תפלת השיר, כותרת
 חריזה סכימת בעלי מרובעים, בתים 3 - ברורות לחטיבות השיר תלוקת התפילה. - כולו

 מבחינה והן טוריו, וחלוקת אורכו מבוזינת הן וו, קביעות, השובר ובית )אבאב( קבועה
 ולחטיבות הש׳ץ בפי הנאמרות לחטיבות הדתי בפיוט השכיחה לחלוקה מקבילה - פרוזודית

 נתמכת בשיר המענה תבנית 12בתבנית. מזו זו שונות שהן הציבור, בפי הנאמרות המענה
 פסוקי המתים׳. אלהי ברוף / טעטים סמת לפגיף ׳תך?ה - אלה בתים המסיימת ב׳ברכה׳

 ,1975 )פליישר, תכליתו ואת תכניו את המכוונים והם בסופו, בפיוט מופיעים הברכה
 אירוניים והם הפיוט בלשון משתמשיס להם, המקבילים השיר, טורי (.136-120 : 40-23

 של והיוצרת הבוראת החיובית, המהות את לחלוטין סותר המתים׳ ׳אלהי הצירוף מאוד.
הדתי. בהקשר האלוהים
 השימוש אח היטב מדגים המענה, של והאחרונה השניה החטיבה בשיר, השמיני הבית

 רבות מקראיות אלוזיות מופיעות בבית הקריאה. תהליכי על השפעתו ואת לפיוט באלוזיות
 התפילה. בשיר, המרכזית האלוזיה של העל תבנית על מתבסם בהן שהשימוש מאוד,

 אלא הטקסט, משמעויות ועיבויי הקריאה רצף השהית לשם רק לא כאן מתפקדות האלוזיות
 העקרונות אחד שהוא לשיבוץ, אלוזיה היא השיר בטורי הופעתן נוספת. לתכלית גם

בספרד. העברית בשירה ביותר הרווחים הפואטיים

 תשל״ז, לוין, י׳ של מאמרו ראה המחזור, ובשירי ספרד בשירת המרובעים הבחים מבנה על .12
.136-120 ;40-23 ,19?־5 פליישר, ׳ע - המענה תבנית על .63-49
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מבוכים, מעפר, !ריבי את הו־ב קום, 1
השפוכים. עבדף ךמי לף צעקו 2
אב! אתה בן על כי וטרף! קום האב! קום 3
מצו־יו! עבדף לעלבון ק־ן יש כי 4
רסי אבא עבךך, יבקש נ?ה וכי 5
צו-ארם. ןזלקת אל ידו לשלוו רק 6
עבדף׳• יבקש במעונם מה וכי 7
דף.3ע יבקש אישונם בבת דק 8
»ר, עליו ולבי תרגתר כבדה כי 9

החמר, אךמת על צרים הכוהו כי 10
■־לם, בו וישלחו 11
נקם. יש ויאמר 12
אלם, וישימוהו 13
שלם. יום גיחרעז 14
וחךש, כשבת נקמסך ויבחוגג 15
בקדש. יו־אה לו מעיניו באחת 16
מ?פר, ה^דולה שמחתו ולהבריק 17
בפר! לו: תקרא אל רחם! לו: תאמר אל 18
לו, עשו א^זר את תשכח אל תשכח, אל 19
לו, יכלו שמאה לאחד תשכח אל 20
מעטים. חמת לפניך תרצה 21
המתים. אלהי ברוך 22

 אבינעם׳)שופטים, בן שביך ושבה ברק ׳קום ־ לקריאה מרמזת 1 בשורה הנרגשת הפנייה
 שופטים, בספר ד׳ בפרק יותר, מוקדם בשירתה. לברק דבורה של קריאתה י״ב(, ה:

 את ה׳ נתן אשר היום זה כי קום ברק אל דבורה ׳ותאמר - קריאתה את דבורה מנמקת
 גיבור את לחזק בברק, להאיץ חייבת דבורה י״ד(. :לפניך׳)ד יצא ה׳ הלא בידך סיסרא

 לאל פנייה היא בשיר הפנייה שלו. ה׳קודש׳ מלחמת העם, באויבי הצודקת במלחמתו הוזיל
 הדובר של הפנייה הופכת כך משום ערכו, את מנמיך המקראית האלוזיה של וההקשר

שלו. לכוחו באשר ולשכנוע לעידוד זקוק אינו אלוהים שהרי לאירונית,
 בשיר הרביעי בכית כבר במפורש הופיעה זו פנייה אוטומאטי. הוא לאל הפנייה ייחוס
 הקורא של בטחונו את מערער 1 שורה של המשכה מהכותרת(. שנבע לכיוון )בנוסף
 הגיוני בלתי נראה ובכוכים, בעפר האל של מיקומו מכוכים׳. ׳מעפר, - הפנייה בנושא

 המדומה, הסתירה את ומיישבת מתקנת השניה השורה השיר. של האלוזיה בהקשר
 בעפר. המצויים הם הפונה, שדמי מסתבר עתה השורות. בין הגלישה על״ידי שנוצרה

 מן אלי צועקים אחיך דמי קול עשית מה ׳ויאמר - והבל קין לפרשת מרמזת זו שורה
 יכולת את מעמיד השיר לבין המקראית האלוזיה שכין הפער י(. ד: ׳בראשית, האדמה׳
 הידיעה בעל שהוא הצדק, של העליון העקרון שהוא האל בספק. האלוהים של ההבחנה

 העוול משום במקרא, הבל של ריבו את רב הברואים, כל על השגחוז המקיים המוחלטת,
במקרא. מטאפורי הוא צועקים׳ אחיך ׳דמי הביטוי אליו. יפנה המת, שזה, ללא שנעשה,
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 תשומת את להפנות העליונה, ההשגחה את לעורר צור־ו יש בספק, האל מהות עומדת בשיר
 את הרב ׳קום - צועק הדם שהרי מטאפורית, שאינה הדמים צעקת על׳ידי לעוול לבה

 השינוי על־ידי מתחזקת המקראית המטאפורה של ההמחשה ריאלית. שהיא צעקה ריבי!/
 יש בשיר והכוכים. העפר מן צועק הוא בשיר האדמה, מן הדם צועק במקרא - בה שנעשה
 אב; - נוספת אלוזיה מעלה 3 שורה המחשתה. כן־ ועל־ידי הנמכתה האדמה, של ׳פירוט׳

 את המזהה יעקב ויוסף. יעקב - במקרא ובנו אב מזכירות בשורה, הפזורות המלים, טרף.
 טרף אכלתהו רעה חיה בני כתנת ויאמר ׳ויכירה :טר״פ בפעל משתמש האהוב בנו כתנת
 ממאן יעקב האלוזיה. משמעות את השורה מהפכת בשיר, ל״ג(. ל׳׳ז: יונזף׳)בראשית, טרף

 במקרא הסיטואציה רעה. חיה על־ידי נטרף כי ומציין המועדף בנו מווז על להתנחם
 הרעה. החיה ולא האחים הם האשמים - מיעקב שנעלם את יודע שהקורא משום אירונית,

 חוסר את חושפת יעקב, המקראי, לאב והקבלתו האל, הרחמים/ ׳אב הוא שבשיר האב
 אינו אף הוא להגיב, כדי לקריאה זקוק כיעקב, שלא הוא, מאד. חמור שהוא ידיעתו,
 ליוסף מקביל האל, של נבחרו שהוא העם, לטרוף. מתבקש הוא - מכך ויותר מתאבל.
 שנקבעו במונחים לאל הפנייה הבחירה. של בטיבה ספק מטילה בשיר וההקבלה האהוב,
 האלוהים. את מאד חריף אירוני באור מאירה הרעה, החיה כתחומי האלוזיה על־ידי

 אב׳. אתה כן על ׳כי - זה אפקט ומעצימה מחזקת השורה, בסוף לקריאה הניתנת ההנמקה
 הוא מי - מפחיעה מובלעת הנחה כאן שיש אלא תפקידו, את לאל להזכיר צורך שיש רק לא

בנו. שונאי את שיטרוף זה האבו
 מהותם על המדומה, וההנמקה הגלישה האלוזיה, על־ידי הדובר מערער השורות בשלוש

 העלה לפעול, האל את לשכנע המנסה הדובר, אלוהים. אב, - המרכזיים המושגים שני של
 על־פי שהרי מקרי, אינו רב לבין אב בין בצליל )הדמיון האבהית מהותו אמוציונאלי, טיעון

 קץ יש ׳כי - הדובר של הנוספת הנמקתו ריב(. הוא אב של תפקידו ,3 שורה של תפישתה
 לבין החיצונית התבנית שבין הפער ׳כי׳. - לוגית בתבנית בנויה מצריו׳, עבדך לעלבון

 האב כי בטענה הגיון אין מאד. אמוציונאלי הטיעונים של שתוכנם משום ווריף. משמעותה
 בפיוט. המקובלים אלה על מרמזים הטיעונים הריב. היא מהוחו כי או מועד, טורף הוא

 אב יחסי - התיחסות של שונים מישורים שני ומאחדת מרכזת אלו שורות לאורך הפנייה
 החזרה כולו. השיר של העל מתבנית נובע המישורים שבין הקשר ועבד. אדון יחסי ובנו;

 שמקורן בפיוט דומות לתבניות מרמזת האל, את לשכנע כדי ושונים רבים טיעונים על
 של טיעוניו או סדום, את להציל בנסותו אברהם שמשמיע הטיעונים סדרת כמו מקראי,

 שמף ׳למען - המדומה הנימוק העם. בעונש יחמיר שלא האל את לשכנע בנסיונו משה
יחד. גם המקורות משני לשיר,-כאמור, מגיע בגויים/ יאמרו ו״מה

 אדון־עבד(, לכן)אב־בן; קודם הצבעתי עליהן היחסים מערכות שתי בין הניגוד החרפת
?3ר א3א עכדך, יבקש ׳מה - בפנייה ,5 בשורה לשיאה מגיעה  משום דווקא כאן, ז׳

 מערכות שתי הופכות ׳אבא׳, ההנמכה על־ידי הדתי, בהקשר ׳אב׳ הפנייה של ההמחשה
 ׳אבא הפנייה בשיר. וצורמות מנוגדות למערכות הדתי, בהקשר מנוגדות שאינן היחסים

 לבין שבינו והסתירה אוקסימורוני, מעין הוא רם׳ ׳אבא כולו הצירוף מאד. אינטימית רם׳
 להקשר ברוחה יותר מתאימה היא - נוספת מסיבה צורמת הפנייה חמורה. ׳עבדך

דתי־יהודי. להקשר מאשר דתי־נוצרי,
 המטאפורי הדיאלוג של העקרון על־פי פועלת לשאלה, תשובה בה שיש הבאה, השורה

כשאלה מתבררת ה׳נכנעת׳ השאלה צפויה. בלתי והיא (,12-11 עמ׳ )ראה כבר שנדון

ית תופעה על ים׳ כ׳שמחת הטקסט רצף של בדינאמיקה מרכז י אלתרמן לנתן ענ
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 רצו־ו של בו־וטאלית בחשיפה נענית היא מדומים. הם שלה הכנועים שהטונים מיתממת,
 בנוסח מאטפורית, אינה שוב לבצע, הדובר מבקש אותה הפעולה (.6 )שורה שבדובר הנקם

 בשורות המטאפורי ה׳טרף׳ או שבשיר, הקודמים בבתים האויבים אחר המופשטת הרדיפה
 נוסחן השאלה והן התשוכה הן שבו. הרצח תאוות את הדובר ממחיש בתשובה וזקודמות.

 הפער צוארם׳. ׳חלקת אל ידו לשלוח ׳רק׳ מבקש ׳אבא/ רכוז כלשון שפנה הדובר, מיתמם.
 בצמד חוזרת זו תבנית מפתיע. החנק, תיאור הזוועה, מעשה לבץ והרך התמים הנוסח שבין

 משום אויביו. של אישונם׳ ׳בבת את מבקש הכניעה, סמל העבד, - (8-7) הבא השורות
 של שרצונו הרי ומוחשי, ריאלי רצח כמעשוז הנקם מעשה תואר הקודמות שבשורות

 באישון לגעת ברורה בקשה כאן יש כמטאפורי. שייתפש אפשר אי אישונם/ ב׳כבת הדובר
העיניים. לניקור מטונימית שהיא נגיעה השונא, של העין

 בתבניות עושה שהוא הרב בשימוש אלה, אפקטים תוס עד מנצל הבית של המשכו
 ב׳שבת׳ השימוש וכמו (,14-9)שלהן המצטם־ והאפקט הצרות מניין כמו הפיוט, ובלשון
 האלוזיוני ההקשר שבין הפער מתמצה ,18-15 בשורות הדובר של בבקשותיו רקדש׳.

 על הקורא את מעמידים בקדש׳, ׳יראה מהפיוט הלקוחים הצירופים שבשיר. ההקשר לבין
 מסעו תכלית אל להגיע המיסטיקאי של לתשוקתו המקבילה הדובר, של שאיפתו עוצמת

 את לתאר כדי הרווזני, המיסטי, בהקשר משתמש הדובר הכבוד. כס ראיית המיסטי,
 את מחריפה 18 בשורה הפנייה באויביו. ופיזי ברוטאלי נקם לנקום הגשמיים רצונותיו

 להקשר מתאימים לבקש, עומד שהאל והרחמים הכפרה הסליחה, זו. תאווה של רושמה
 שבין לפער מוסיפה זו רמיזה .5 בשורה רם׳ ׳אבא בפנייה שנעשה כפי דווקא, הנוצרי

בשיר, המשמעות לבין הדתית האלוזיה של המשמעות
 בין ועמוק, מהותי שהוא זה, פער ומעצים מוזזק שבו, ה׳ברכה׳ במלות הבית, של סיומו
 עם בשיר ומחריפה וזולכת הפער תחושת הדובר. של זו לבין הפיטן של העולם תפישת

 שאלה משום ומתפרשים, הולכים הדובר של שרצונותיו ככל בו, הקריאה התקדמות
 ידיעת מתוך ולסליחה, לגאולה בקשות בתפילה, הציבור בקשות שבין ההבדל את מדגישים
הדובר. של אלו לבין האל, ועליונות האדם של אפסותו
תיפקודיהן: ואת כה עד שנדונו המרכזיות הטכניקות את מכיל שנותח הבית

 בין לגישור ניתן שאינו הפער את השיר, מכותרת כבר ציין, לפיוט באלוזיה השימוש א.
 של מקובלת תפישה וסתר הכחיש בכך הדובר. של תפישתו לבין הדתית העולם תפישת

 כך אם זהה האלוזיה על־ידי שנבנה התהליך לדובר. מיוחדת חדשה תפישה וברא המציאות
שנדונו. והפאראדוקם הסתירד תבניות שבנו וההבנה הקליטה לתהליך

 העלה ספורות שורות בתוך ורב־גוני. מקוטע הוא המקראיות באלוזיות השימוש ב.
 הפאראדוקסאלית היחסים מערכת התבררה שדרכם מקראיים, הקשרים של מגוון הטקסט

 כי הבהיר, המקראיות האלוזיות של השיבוץ לאביו. הבן ובין לאדון העבד שבץ והאירונית
 מתוכנן. פחות לא השיר משמעות לבניית חשובים לשנייה אחת מאלוזיה המעברים
 המבנים נבנו דרכן התחביריות התכניות של לזו מקבילה אלה מעברים של הפונקציה

המעין־לוגיים.
 את החריפה האל, את לשכנע המנסה הדובר של לכאורה, הלוגיים, הטיעונים סדרת ג.

 משום הקריאה, תהליך של השהיה ויצרה האל עם שלו היחסים מערכת של רושמה
הדתי. להקשר אי־התאמתה

התשובות לבין השאלות ניסוחי בין פער בנה האל לבין הדובר שבין המדומה הדיאלוג ד.
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 במתכונת נבנה הדיאלוג השיר. של האירוניות התפישות את וחידד שהחריף עליהן,
שנדונו. המטאפוריים הדיאלוגים
 ציפיות של צפוי הבלתי המימוש ההפתעה, הוא שנמנו הטכניקות לכל המשותף העקרון

 האלוזיות, של בהקשרים השימוש בשיר. המשמעות לבניית כמובן, בנוסף, הקורא,
שהודגמו. האחרות המעין־לוגיות בתבניות שנעשה לשימוש כך, אם מקביל,

 ושכיח מרובה הוא עניים׳, ב׳שמחת הפיוט ומן המקרא מן הלקוחות באלוזיות השימוש
 רווח לשימוש ההסברים התמאטיות. בתבניות והן השיר את המארגנות בתבניות הן מאוד,

 שוזודגם כפי הפיגוראטיבית. בלשון הצמצום על הפיצוי הוא מהם אחד ושונים, רבים זה
 והתבניות המטאפורה שפועלות כשם הטקסט, ברצף האלוזיה פועלת לעיל, בניתווז

המעין־לוגיות.

ית תופעה על אלתרמן לנתן עניים׳ ב׳שמחת הטקסט רצף של בדינאמיקה מרכז

&יכופ

 ב׳שמחת השירים בארגון המרכזיות התבניות אוות על מצביעות כה עד שנותחו הדוגמאות
 הנסתר טיעון של דינאמיקה יוצרות שנדונו התבניות כל המעין־לוגית. התבנית - עניים׳
 הטקסט משתמעות. או מפורשות מקובלות, הנחות של והכחשה הפרכה נגדי, טיעון על־ידי

 המשמעות לבניית עד פתרונן את ודוחה ומשהה הדובר של טענותיו בין סתירות יוצר
כולו. המחזור של או השיר, של הכללית

 את שלהם, הדומינאנטיות מבחינת ממירים, עניים׳ ב׳שמחת אלה מעין־לוגיים מבנים
 ארגון הוא המרכזיים מתפקודיו שאחד בחוץ/ ב׳כוכבים הלשון של הפיגוראטיבי העומס

 של מאד דומה דינאמיקה בונות ששתיהן כיוון אפשרית, התבניות המרת הטקסט. רצף של
 שני של ובלשונם בארגונם הבולטים ההבדלים שלמרות כך, בטקסט. הקריאה תהליכי

דומים. שבהם המרכזיים הקומפוזיציה שעקרונות הרי הקבצים,
 האבסורד, כי הטוען בירדסלי, עומד בשירה הלוגיות התבניות של תפקידן על

 את הנוספות, משמעויותיו את הספרותי לטקסט המעניק הוא בעזרתן/ הנוצר הפאראדוקם
 טמון שבהן ׳מוזרויות׳ יוצרים הלוגיים המבנים וגלויים. מפורשים שאינם המשמעות רבדי
 בירדסלי הפיגוראטיבית. הלשון באמצעות מושגת זו ותכונה הטקסט, של הפיוטי כוחו
 הזהות הלוגית. התבנית של לזה זהה המטאפורה של והפירוש ההבנה שתהליך כך על מורה

 במישור סתירה מתקיימת שבו לשוני מבע בתורת המטאפורה את הגדרתו בעצם נעוצה
 כלומר, (.Beardsley, 1958, 144-138)הקונוטאציה. במישור מתיישבת והיא החיגנאציה
 עקרונות על־פי מתפרשות פיגוראטיבית, בהכרח שאינה הלוגית, והתבנית המטאפורה

אפשרית. משמעות של וודש הקשר בתוך לישבו ונסיון בפאראדוקם הבחנה - זהים
 את היטב ידגים בחוץ׳, ׳כוכבים מהקובץ (82) הסף׳ על ׳סער מתוך אחד בבית עיון
 לזה זהה הבית של הפירוש עקרון 13הקבצים. בשני הטקסט רצף של בדינאמיקה הדמיון

שבלשון. ההבדלים למרות ,,עניים ׳שמחת מתוך שהודגמו שבשירים

 ממנו אופייניים שירים לקובץ. ביותר האופייני שהוא משום לא ההדגמה לצרכי נכחר הבית .13
 לא ולכן מדוקדק באופן נותחו וכר( פניך׳ דבר על ׳שיר ;הדומיות׳ )׳הר העמוסה לשונם מבחינת

בהבאתם. טעם ראיתי
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וד?ק. ורידים מרוץ אובד. שיאים אויר 1
להרלף־. ?בכי נעורה י1ןדך 2
אפק, ועד מאפק אפל, ךאם איזה הה, 3
r ה?הים 4 m y i לילף. מרסכי אל

 כאשר סיומו, עם רק מתאפשרת שהבנתם מטאפוריים, צירופים מארבעה מורכב הבית
המרכיבים. כל של קישור יימצא שבה סיטואציה, של מסגרת להרכיב מסוגל הקורא

 לזו. זו התייחסותן מתוך משמעותן על עומד שהקורא מטאפורות, שתי 1 בשורה
 הצירוף קריאת לאחר הגיוני להקשר תוכנס אובד׳, שיאים ׳אויר הראשון הצירוף משמעות

 נשימה. קצר דובר שבה ריצה, של סיטואציה משתמעת ממנו ודפק/ ורידים ׳מרוץ - וזשני
 ׳חסר הדובר אם כי אובד, האויר לא - הראשון הצירוף יובן הריצה של ההקשר בתוך
 הריצה ׳שיאימ׳. ־ ביותר החשוב מאפיינה לריצה נוסף השורה של חוזרת בקריאה אויר׳.
 שמשמעותם, שיאים, בץ במינן, מיוחדות מטרות ובין לעבר ריצה היא רגילה, ריצה אינוז

הבית. של בסיומו רק תתברר הריצה, תכלית
 השורה. של הקומפוזיציה משום מאוד מעובה שמשמעותו נוסף, דימוי מעלה 2 שורוז

 שכיוו, אינו הדימוי לו, המיועד לבכי או ההולך של לבכיו מדומים ערותה ו/או הדרך־
 ׳דרך/ שבו הקשר למצוא הקורא את מחייב הוא המוביל. מיקום בשל מורכבת ותבניתו

וכר. התרחקות פרידה, נרגשת, פגישוז - כמו באלה, אלה קשורים רבכי׳ ׳ערות׳
 למצוא הקורא את מחייב וקישורן החיבור ר על־ירי מקושרות הבאות השורות שתי

 של ושיאיה הנשימה קוצר כך, אס הלשון. שיצרה המקוטעות התמונות את שיאחד רצף,
הדובר. ההולך, של ומכאיב מאד נסער רגשי במצב יוסברו הריצוז
 3 בשורה הראם להתרגשותו. הסיבה את לכאורה, מבהירות, הבאות השורות שתי
 ׳מאפק - העצומים ממדיו ומשום ׳אפל׳ התואר משום המילולית, ממשמעותו כמובן, מופקע,

 - ׳אפל׳ .4 בשורה מתיישב המציאות לבין בשיר הראם תיאור בין אי־ההתאמה אפק׳. עד
 מטאפורה הוא הראם הליל. ב׳מרחבי׳ מוסברים הממדים ׳לילן־/ - הלילה כצבע מוסבר

למישהי. הדובר של כולו, היקום את חובקים שממדיהם והחייתיים, העצומים לגעגועיו
 המרכיבים כל יקושרו שבה סיטואציה לבנות ניתן בבית, הקריאוז סיום לאחר עתה, רק

 ריצתו, של פונקציה רק אינו נשימתו קוצר אהובתו. לעבר נשימה חסר רץ הדובר - שנמנו
 מתוך מאוד. הנטער הנפשי למצבו בה, שלו המיידי לצורך הרבים, לגעגועיו ביטוי גם אלא

רגשיים. שיאים בין מתמדת תנועה - אתה יחסיו נרמזים הראשונה המטאפורה
 מבעיו של מדויקת פאראפרזה בונה אינו הבית של האינטרפרטאציה תוזליך

 הטקסט. הבנת של ומופשטת, כללית שהיא אפשרית, תבנית משרטט אלא המטאפורייס,
 המדויקת הסיבה מהי הרגשיים, השיאים הם מה במדוייק מנסחת האינטרפרטאציה אין כך,

 את ליישב יועד האינטרפרטאציה תהליך ווד״משמעי. באופן הבוכה, הוא מי או לבכי
 ראם כמו: המוכרים, המציאות חוקי לבין הלשון שיצרה האימאג׳ים בין המתגלות הסתירות

 לכאורה, מצטרפות, שאינן תחביריות יחידות בין קישור רצים; אינם ורידים אפל; אינו
אוזיד. הגיוני לרצף

 הקריאה תהליכי של המאפיינים מצויים המטאפורות, עמוס הבית של הפירוש בתהליך
 הצירופים בתוך ההחאמה חוסר של הגילוי פחות. עמוסה הלשון שבהם עניים/ ב׳שמחת

בין המטונימיים הקישורים הבלעת מטאפוריים. צירופים בתורת להבינם הקורא את מחייב

יץ3«ברמו צלה
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ית תופעה על אלתרמן לנתן עניים׳ ב׳שמחת הטקסט רצף של בדינאמיקה מרכז

 בניית משמעויות. של הגיוניים הקשרים אחר חיפוש מחייבת התחביריות, היחידות
הקשיים. מתיישבים שבו ההגיוני ההקשר את מספקת הבית של בסיומו הסיטואציה

 עניים׳ וב׳שמחת בחוץ׳ ב׳כוכבים הטקסט של הדינאמיקה בעקרונות המופשט הדיון
 בולטת מהם אחד בכל כי אם הקריאה, תהליכי מבחינת הקבצים שני בץ דמיון על מצביע

 החרפת - והיא כמובן, אחת שמטרתן וספציפיות, שונות טכניקות של הדומינאנטיות
הטקסט. לשון של הפיוטית הפונקציה של האפקטיביות

 בחוץ׳ שב׳כוכבים לאלה מקבילים קריאה תהליכי יוצר עניים׳ ב׳שמחת הטקסט
 כלומר, במוטעות, המסתברות שונות לוגיות בתבניות עושה שהוא השימוש באמצעות
 אבסורדיים מצבים יוצרת מקובלות משמעויות של סתירה שונות: מעין־לוגיות בתבניות
 תחביריות תבניות בין פערים פעירת על־ידי מדומות משוואות של יצירה פתרון; הדורשים

 תבניות - ולהיפך מזו, זו כשונות המתבררות תבניות בין זהות או דמיון ;תכניהן לבין
 בין סתירה יוצר ולפיוט למקרא באלוזיות שימוש כדומות! מתבררוח לכאורה, שונות

 אף היוצר המדומה, המטאפורי, בדיאלוג שימוש שבטקסט; המשמעויות לבין משמעותן
הקורא.׳ ציפיות של והפרות הפתעות של רצף הוא

 של דה־אוטומאטיזציה יוצרים הפיגוראטיבית, הלשון כמו המעץ־לוגיים, המבנים
 לאורך המעין־לוגית התבנית על החזרה בונים. שהם הפאראדוקסים באמצעות הקריאה
 את לשבור כדי הקורא. של להרגל ההופכת שכיחותה, משום זאת, מטרה מסכנת המחזור
 העל, תבנית את הטקסט מפעיל במחזור, המקובלות התבניות של להישנותן הקורא ציפיות
 הקורא ציפיות מופרות שבהם שירים יימצאו כך עצמו. לגבי גם המעין־לוגי, המבנה

 הקבועים הסמלים על גם מופעל זה עקרון במחזור. רגיל הוא שבהן הסתירה לתבניות
 אלו תופעות שבו. שונים לשירים כאלחיות שלו בסמליו משתמש הטקסט כאשר במוזזור,

כולו. המחזור של אחדותו את מחזקות השירימיובכך בין מאד סבוכים קשרים בונות
 מארגנות רק אינן כלומר, הקומפוזיציה, בתחום רק פועלות אינן המעין־לוגיות התבניות

 המתבטאת העולם תפישת את משמעותו, את נושאות עצמן התבניות המחזור. שירי את
 המקובל, ההגיון תבניות של המתמדת השבירה .,עניים ׳שמחת שבכותרת בפאראדוקם

 והסותרות, המסוככות הרגשיות למערכות המקובלים, הערכים של לשבירה מקבילה
: האנושי הקיום של הטראגית בפאראדוקסאליות להבחנה המוכר, העולם להתמוטטות

 התג דק במה ואבין ראיתיף
וערב־חג׳. טרם־שואה שבין

(215 ׳ליל־מצור/ )מתוך
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