
השירה ללשון הדיבור לשון בין מגעים

סוברן תמר

פתיחה א.

 עליה מסר, למסור שנועד מבע ככל אחד, מצד בפרדוקס: מתאפיינת השירה לשץ

 כללי )מורפולוגיה(, מילים יצירת כללי לשון: ולכללי לסדירויות כפופה להיות

 אל חותרת גם שירה זמן, שבאותו אלא סמנטית. ולכידות קוהרנטיות וכללי תחביר

 בהיתרי שימוש תוך הדבר נעשה אחת לא המרגש. המרשים, הייחודי, החד־פעמי,

 ובשימוש סמנטיים מתחים ביצירת במשפט, המילים סדר בשינוי מכללים, סטייה

 לנורמות כתיבתה, לזמן רגישה גם אמנות, יצירת ככל שירה, פיגורטיבית. בלשץ

 מהאוצרות לדלות יכולה היא נכתבת. היא שבהן התרבות ולהקשרי הלשון
בשפה. שמתחדש מה עם מגע לקיים יכולה והיא הלשון, של ההיסטוריים

 העברית השירה העת. כל ומתחדש מתעשר הישראלית בעברית החי הדיבור

 התבססותו האחת: סיבות, משתי וזאת לאחרונה רק זה חדש מקור אל התוודעה

 דפוסי בו לזהות המאפשרים מאפיינים בעל ילידי כדיבור העברי הדיבור של

 לשון של החדירה היתרי השנייה: הסיבה מדוברת. ללשון ייחודיים שהם לשון

 כיום הרווחת תרבותית בנורמה תלויים אלה היתרים השירה. לשון אל הדיבור

 וצנזורות מחסומים על ומוותרת מאליטיזם המתרחקת נורמה זוהי בעולם. גם

 העממי הפשוט, עם מגעים (.1983 בנימין )ראה בעבר אמנות יצירות שאפיינו
רצויים. ואף מותרים חגיגי, והבלתי הדיבורי עם גם כן ועל

 שפרה, ש. המשוררת של שירים ספר התפרסם תשס״א, בשנת מכבר, לא

 התפתחותה לתהליכי כרויה שאוזנו מי כל בלחיות״. שמתאמנת ״אישה שכותרתו

 תקני, בלתי או יצירתי חריג, חדש, מבע כאן יזהה הישראלית העברית של

 טהרן הוא אם העברי: הדיבור של התפתחותו מגמות בשאלת עמדתו לפי הכול

 מן הוא ואם וקלקול, שגיאה בכך יראה הוא המקורות, דקדוק כללי על המקפיד

שהצדקתה עצמאית ויצירה התפתחות בו יראה — החי הדיבור את המתארים



 ״בוא או רהיטים״ בלקנות עסוק ״הוא ;בנוסח בדיבור והולך המתרחב בשימוש

 ״ב״, היחס מילת בצירוף הפועל שם של זה, מבנה נעשה וכבר ידיים״. בלהוריד

 תשמ״ב צדקה )ראה בלשניים למחקרים נושא שונים, גרעינים אל בהצטרף

 שבו האופן הדגמת לצורך כאן הובאה השירה ספר כותרת (.2001; 1993 ומור

 שעד השירה, אל דרכם את מוצאים והשוטף, החי בדיבור שנולדו דיבור, אופני

 שירה ופיוטית. חגיגית בלשון והתאפיינה פיוטי שן במגדל הסתגרה מכבר לא

 הפענוח במהלך הנפתרים מתחים יצירת ידי על הסמנטי במישור לחדש יכולה

 מגע שונים, לשוניים מקורות בין מגע יתקיים שבו הלשוני ובמארג השיר, של

וניגוד. מתח של ומגע הדהוד ושל השלמה של
 לשון לבין הדיבור לשון בין החיבור תהליך של שורשיו על יצביע זה מאמר

 גם שהתחולל תהליך זהו כי אף זה. חיבור של אחדים קווים על ויצביע השירה

 צמיחתה של המואץ האופי בשל בעברית מיוחד גוץ לו יש אחרות, בספרויות

 של מעמד לה היה שבהן רבות שנים אחרי אם, וכשפת דיבור כלשון עברית של

 לשון בין זיקה של אחדים מיתאר קווי ושפת־תפילה. שפת־לימוד שפת־ספר,

 האנתולוגיה על התבססות תוך בעיקר כאן ישורטטו השירה לשון לבין הדיבור

 שירה שנות חמישים מבחר — משוררים ושישה ״שישים ששמה סתוי זיסי של

 שיצאו נוספים ישראלית שירה קובצי ועל 1996 בשנת שהתפרסמה עברית״

 הדיבור לשון מגעי על הצבעה כדי תוך האנתולוגיה. שהתפרסמה אחרי לאור

 הדיבור מרכיבי לזיהוי הנוגעות מתודולוגיות שאלות גם עולות השירה ולשון

 אחדים מישורים על יצביעו שלהלן הפרקים חקירתם. לדרכי וכן ושימושיהם

 והצעה הקדמה בבחינת השירה, ללשון הדיבור לשון בין המגע מתחולל שבהם

1בעתיד. למחקרים

התחייה אל ההשכלה מן — העברית השירה בלשון תמורות ב.

 להבין כדי אחד. ביום התרחש לא השירה אל הדיבור לשון של חדירתה תהליך

 נכתבה שבהן השנים אל המבט את להפנות יש התהליך של והיקפו עומקו את

 ספרותיים וטקסטים כתבי־עת בה היו שאמנם תרבותית, בסביבה עברית שירה

 הלשוניים מקורותיה עברי. דיבור בה היה לא אך מתחדשת, בעברית כתובים

 חדשנית. ליצירה בסיס וגם לחיקוי מודל ששימשו קדומים, טקסטים בעיקר היו

 לשוני מקור לשמש החל והוא עמו, גם הקשרים נתרבו החי הדיבור משנתחזק

נוסף.

החדשה. העברית השירה לשון על רחב ממחקר חלק הוא זה מאמר 1



 נשגבים, ארכאיים, ייחודיים, פיוטיים, ביטוי לאופני השיר של נטייתו

 ביטויים שבמקרא בשירות כבר מוצאים אנו וכך העולם. תרבויות בכל מוכרת

 של והחגיגי השירי לערכו הוסיפה אלה צורות של נדירותן קדומים. וצורות

 חגיגיים שימושים נמצא היום עד חשובים. באירועים דוקלם שלעתים השיר

 של הרגשית והתמציתיות החגיגיות למשל. זיכרון בטקסי לשירה, מדוקלמים
כאלה. מיוחדים מעמדים הולמות השירה

 השימושים מן עצמה את העברית השירה ניתקה ההשכלה מתקופת החל

 בצורות חדשים ותחושות נושאים לצייר והחלה המסורתיים הליטורגיים

 משוררי העולם. ספרויות עם וגדלה ההולכת ההיכרות מן שנשאבו וסוגות

 ביאליק ובראשם התחייה, ודור ויל״ג, מיכ״ל הכהן, אד״ם ובראשם ההשכלה,

 האמונים ישיבות בוגרי היו רובם תורני, חינוך כולם התחנכו וטשרניחובסקי,

 שונים. מסוגים מקורות ספרות של עשיר אוצר של וקריאה ושינון לימוד על

 אחדות עצמאי באופן לרוב לעצמם סיגלו בולט, אינטלקט בעלי גם בהיותם

 השפע בכל שימוש עשו קומה, שיעור בעלי יוצרים ובהיותם אירופה, מלשונות

 ביאליק דור משוררי כשפרקו גם והשתכללו. שהלכו מקוריות בדרכים הזה

 עדיין המקרא, שירת בחותם הטבועה המשכילית והמליצה הציטוט״ ״עול את
מקורות. זכרי רווית לשונם הייתה

 בצירופים אחדים: במישורים התבטאה ביאליק של הלשונית המהפכה

 ושברי ביטויים מילים, נטענו שבהם החדשים הסמנטיים ובמטענים החדשים

 ומן האגדה מן התלמוד, מן המדרש, מן גם ליטול ברשות וכן חדשים, פסוקים

 אחד הוא הזה ההיתר 2ומהיידיש. יום היום מלשון שבמעט מעט ואף המשנה,

 גם האחרונים. בעשותם העברית בשירה הדיבור מלשון גם לשאוב ההיתר מאבות

 העברית - אוךעלומים מלאת צעירה מרדנית, קריאה מנסח כשטשרניחובסקי

:שלה והצורות המילים באוצר ופיוטית חגיגית דחוסה, עמוסה, קריאתו של

] - ןקד, דמך ברהטי הסוד, בנפשך ״ונקלט ]

[—] ודזק היא חיים מצות וחשק אמץ עלה, קום,

(184 :1966 טשרניחובסקי, ולבל״ שיר )״לעשתורת

 הצירוף בנפרד. במקרא מופיעים הצירוף רכיבי שני מחשכים״ ״שפעת בצירוף למשל כך 2

 הצירוף יצירתו! בכל רבים צירופים נפוצים וכמוהו ביאליק של חדשה יצירה הוא השלם

״שכן״, מקראי: שלו שהנסמך מקראית, סמיכות דפוס בתוך נטוע אפלים״ סדקים ״שכן

 פעמים מופיעה ״שנוררים״ היידית המילה חכמים. מלשון שהיא ״סדקים״ המילה את

 פועל: של ובגזירה חצות(: שנוררים!״)תיקון עולם, קבצני שלו ״הוי, ביאליק: בשירי
ההרגה(. תשנוררו״)בעיר שנוררתם ״וכאשר



 נטל שלא צדדי שביל להם פילסו הבא הגל ממשוררי ובודדים יחידים

 בה שהיה והקונוטטיבית, העשירה הסוערת, הלשונית בעשייה חלק כמעט

 איש ובךיצחק, פוגל רחל, ביניהם המקורות. לשון עם פוסק בלתי דיאלוג

 הצנעה הוא אלה לשלושה המשותף 3לבו. ונטיית טעמו השכלתו, ומזגו, איש

 בלשון העשייה של נרחב מחקר והחגיגי. הפיוטי היסוד של וגוברת הולכת

 רק נעיר להיכתב. מחכה עדיין אחרים רבים משוררים ושל אלה שלושת של

 הראשונה העולם מלחמת אימי והגרמנית, הצרפתית הרוסית, לשירה שחשיפתם

 הפיוטיות בהכרעות מכריע תפקיד מילאו בעקבותיה, שקמו השיריות והתנועות

 בקיצור מתאפיינים משפטיה מיוחד. משיכה כוח רחל לשירי שלהם. והלשוניות

 מאוד שונים הם בכך 4המקרא. מן ומבודדים גלויים ובציטוטים שירי בניקיון רב,

 ביאליק דור בני של )אלוסיביים( והארמזיים הקונוטטיביים המרכבה ממעשי

 המזכירה רמיזה ולפעמים ציטוט ממש היא לעתים וטשרניחובסקי)האלוזיה
 למכביר, נוי אמרי אני ״יודעת ״ניב״: רחל של שירה פותח כך קודם(. מקור

 התמים לניב לבי אך [—] יהיר מבטן וטפוף, הלוך ההולכות סוף, בלי מליצות

 להליכת רומזת והיא (.50 :1985 מילשטיין מהד׳ )רחל, כעפר״ וענו כתינוק

 שיתפתחו השירה של אפיון קווי מקדימה רחל ג׳. פרק ציון״בישעיה בנות

 השירית הלשון ושל הרגש של הצנעה הפרטה, חילון, מותה: אחרי עשורים

 המוסיקליות על מוותרת היא אין זאת עם בהבעה. צלולה פשטות אל וחתירה

 הגדילה גם ולכן שיריה הלחנת על מאוד שהקלה ובחריזה, שבמשקל הפרוזודית

הלשון של אחדים אפיונים עולים זו חטופה מסקירה שלהם. הפופולריות את

 המחכים ביניהם, ההבדלים רבים הלשוני, במישור השלושה בין אחדים דמיון קווי למרות 3

 חופשי)ראה בריתמוס כתובים ובן־יצחק פוגל שירי שרוב רק כאן אעיר מפורט. לתיאור

 אשכנזית)ראה בהברה כתב פוגל :וחריזה משקל על מקפידה רחל ואילו תשמ״ו(, שביט

 כתבו ובן־יצחק רחל ואילו שערך( פוגל דוד שירי של תשל״ב למהדורת בהקדמתו פגים

 בן־יצחק אברהם שירי למהדורת שלו דבר אחרית ,1992 חבר )ראה ספרדית בהברה

בעריכתו(.
 אחי הצאר, מן פרם שקיבלה פסלת הייתה דודתה ומשכיל, מסורתי אמיד, בבית גדלה רחל 4

 הנותרים אמה אחי שני החמישי, הציוני הקונגרס ונשיא בקייב ידוע עיניים רופא היה אמה

 עם והתכתבה שפות ידעה עצמה האם ספר. בתי על ומפקח ומשורר ועיתונאי סופר היו

 שלהן העברית ידיעת אך פרטיים, מורים אצל בעיקר למדו ואחיותיה רחל טולסטוי. לב

 שירים לכתוב רחל ניסתה כן פי על אף עבריות, באותיות תפילות לקרוא רק הספיקה

 המטען בין הפער מוסבר כך (.29-28 :1985 מילשטיין )ראה ביותר צעיר מגיל בעברית

 (.2001 פרוש גם )ראה האישה רחל לבין הישיבה בוגרי הגברים המשוררים של הלשוני

 תוצר היא ובחלקה הלשונית השכלתה מהלך של תוצאה בחלקה היא שיריה ״פשטות״

 אחד היא זו פשטות העולם. בשירת ולהלכי־רוח למהלכים הקשורה פואטית הכרעה של

מותה. אחרי אחדים דורות שיריה של הרבה לפופולריות ההסברים מן



 לדבוק הנטייה — המורפו־התחבירי במישור התחייה. דור של הגבוהה השירית

 כינויים סמיכויות, במקרא, הנפוצים מילים ותצורות בניינים :מקראיים במבנים

 חכמים. בלשון כבר בהדרגה שנעלמו המקראי הפועל של ואספקטים חבורים

 מעמדם עם יחד המקרא לשון של המורפו־תחבירית והא־סינדטיות הדחיסות

 הלאומי הערך ותחושת החגיגיות את הולמים הקודש כתבי של והתרבותי הרגשי

 בולטות הסמנטי במישור התחייה. משוררי דור של הפואטיקה במרכז שעמדה

 זה את זה הרודפים העשירים והמטפורות הדימויים וההדהוד, הארמז תופעות

 על משפיע תהילים לשון ושל הנבואה לשון של הדגם זה. גבי על זה ומורכבים

 כולם הטבע, מן התפעלות או אהבה ייאוש, כעם, תוכחה, השירים. מילות אוצר
הממריא״. החג מ״תנופת בה שיש בלשון מתנסחים

והצהרות מגמות — המודרנית השירה לשון ג.

 בסמכות מרידה בו שהייתה הפואטי מצעו את שלו בכתבי־העת ניסח שלונסקי

 ה״יל״גיזם״: שכינה במה מורד הוא ביאליק. של הכתיבה ובנורמת הפואטית

 ומוכר שידוע כפי דורו, בני אחרים וצעירים שלונסקי והתחייה. ההשכלה מורשת

 שיבטאו חדשים, ביטוי אופני להם חיפשו רבות, ספרותיות מרידות מתולדות

 לא שעדיין מודה ״איני שלונסקי: מכריז וכך התקופה. רוח ואת ייחודם את

 ומכמני המליצה משמני לגבי המשכילית ההתמוגגות מן לחדול השעה הגיעה

המליצה דוגמה, מלהיות חדלה ״המליצה (;225 :2001 העבר״)הרשב שפת

 הנני ומתריסה: האמנות ״פרוצה היא״; עבדות ״המליצה כבר״; מפהקת —

 (.201 נאה״)שם: אך — ויחפה ערומה ממזרת אסופית פלונית־אלמונית מילה

 אך האירופי, האורבני ה״פוטוריזם״ מרוחות הושפעו שלונסקי של דורו בני

וחגיגית. פיוטית לשונית מסורת אל העמוקה הזיקה בשירתם נשמרה

 בה שיש וירטואוזית, חגיגיות ושלונסקי אלתרמן דור בשירת המוצאים יש

[ ורבאלי ״גודש לעתים - ר] כ ש  מילולית לוליינות של מרהיבים ראווה מפגני מ

 ״לשון ואף: (.71 : 1996 מזור שיאית״)ראה נסיקתית, נשגבת, רטוריקה [—]

 הדיבור, מלשון אור שנות רחוקה הייתה אלתרמן ושל שלונסקי של השירה

ח תקופה באותה שרווחה השיח, מרוח א  בקלות עולה זו )מסקנה ישראל ב

 לשון בין הפער ואולם 5התקופה(. בני לשירים התקופה בני עיתונים מהשוואת

 מתוכנן מאוד, מודע פער היה בתקופתם הדיבור לשון לבין ואלתרמן שלונסקי

הושפע ואלתרמן שלונסקי של הסימבוליזם תחילה; במחשבה מונחה היטב,

רבות. מחקר לעבודות נוסף מצע כאן והרי 5



 בוטה שבירה תבעו אשר (,2001 הרשב )ראה הפוטוריסטיים מהמניפסטים אף

 לשון של כאחת, ונחוצה דרמטית דיאוטומטיזציה, ה׳טבעית׳, הלשון כללי של

הדיבור״.
 מחדש הגילוי דורו, ובני אלתרמן של השיריות הנורמות על זך נתן של התקפתו

 ולשונית. פואטית מהפכה החישו 6בעולם ובתרבות באמנות תמורות פוגל, של

 מעשור פחות בתוך ואבידן. זך עמיחי, היו זו מהפכה של העיקריים מייצגיה

 ; 1959 אלתרמן)זך שירת על נמרצת התקפה שהכילו מאמרים שני זך נתן פרסם

 אצל שקובע ״מה חדשה. ולשונית שירית נורמה של העדפה ובצדה (,1966 זך

 למרותה הכל המשעבד הסגנון הוא הרחוב משפת ההינזרות מאשר יותר אלתרמן

 לכל היא ראויה כך ומשום (111 :1959 חד־גונית״)זך משקלית סימטריה של

 הפרימיטיבית ההנאה היא הסכימטית בטהרתו המשקל מן ש״ההנאה כיוון גינוי

 הדרך קצרה מכאן (.113 ביותר...״)שם: הדלה גם אולם ביותר, המיידית ביותר,

 השיר: בלשון ומילה מילה כל בעד האחריות ״נעלמת יותר: חמורות להאשמות

 כל מאבד הפרט הסכמה... של מילולי למילוי כמלט המשמשת המילה מופיעה

 בריתמוס מוצא זך כי ואף (.115 להתקיים״)שם: חדל לב, תשומת של אפשרות

 לשלילה, זה ״קסם״ אף דן הוא היפנוטי״ ״קסם אלתרמן של והשקול החרוז

 די ״זיקוקין אל והמאולץ, התיאטרלי הסימטרי ואל המכני אל כנטייה אותו ומציג

(.38 רוח״)שם: בו ואין צליל בו שאין ״עולם היוצרים (35 :1966 )זך נור״
(,1976 גולומב למשל )ראה זך של הסתכלותו דרך את שדחו מי שהיו הגם

 קוראים של דורות ועל אחריו שבאו משוררים על אלתרמן של השפעתו כי ואף

 תהליכים חדשה. נורמה ונוצרה העברית השירה בעולם דבר נפל נפגעה, לא

 עשורים כמה אירופה בספרות התרחשו הנשגב״ של ל״חילונו קריאה של דומים

 ב׳שיר הבוטה המטפורה כאן. השירית המהפכה על השפיעו הם ואף לכן קודם
 בשירה מהפכה הרשב, לדברי מציינת, 1917מ־ פרופו־יק׳ י׳ פרדאל של האהבה

 שולחן על מורדם כחולה הערב את לצייר מהין אליוט ס. כשט. האנגלית,

 לשינוי העיקרי המנוף ״היה הרשב, גורם אליוט״, ם. ט. של ״המיתוס הניתוחים.

 במאה התרבותית בתודעה והן והאמריקאית האנגלית בשירה הן הספרותי הטעם

 (.53 :1990 הרומנטיקה״)הרשב מאז כדוגמתו היה שלא שינוי העשרים,

בה ״אין המובהקים מייצגיה הם וזך אבידן שעמיחי, הזה הדור שירת

 אף המודרני״. השעתוק בעידן האומנות ״יצירת (1983) בנימץ ו. של מסתו למשל ראה 6

 של התהליך שורשי את מתאר הוא שבו האופן בציור, הוא זו במסה עניינו עיקר כי

 לשירת הקשורות תופעות גם הולם תוצאותיו ואת האומנות״ מעשה של ה״דמוקרטיזציה

העשרים. המאה



 זה — צנום צבירה במצב לשון להיפך, שיאית. נסיקתית, נשגבת רטוריקה

 הלשון (.17 :1996 העכשווית״)מזור העברית בשירה האסתטי המשחק שם

 בעזרת לא מעתה יושג הפיוטי הכוח ביד. יד צועדות הפואטיות והנורמות

 חוקר מכל יותר שהרבתה פרוכטמן, אחרים. באמצעים אלא והפיוטי, הקישוטי

 כותבת: 7(,2000 )פרוכטמן הדור שירת של הלשוניים אפיוניה את לתאר אחר

 פנים ומעמידה בעיקרה, קרה שהיא משום כקוראים אותנו מבלבלת זו ״שירה

 רגשית, חווייתית שירה על במושגינו פוגעת היא פתטיות. ואנטי רציונליות של

 כל קודם שמעה ואילך החמישים משנות ״השירה אי״אמון״. בנו מעוררת אף
במילים: הפותח זך של שירו (.9:1992)הירשפלד קובע דיבור״,

 אני אנא, בבקשה. שקט אחד רגע
[—מה! דבר לומר רוצה

(23 תשמ״ד: שונים״ ״שירים )זך

 החדשה, השירה של כמעט טקסית הכרזה ש״הוא המבקר אומר זה שיר על

 והקיים״ החי של היבשת העברית: של ביותר הרחוקה היבשת של כיבושה על
.10 )שם: )

והטיעון הטון — משהו״ לך להגיד ״רציתי ד.

 שבה המחשבה העדר שלה, המיידיות הוא דיבור לשון של מאפיוניה אחד

 הלשון מאגר המתאימים. בהקשרים הולמות לשוניות תגובות משמיע הדובר

 זה, מאגר על קל מסך מעין יש זאת עם אך עת, בכל לו ומזומן לדובר מצוי

 ללשון והתגובה. האחזור למהירות תנאי אף הוא שכנראה מודעות, חוסר מעין

 חוכמה, משלי פתגמים, מצבים, אל שלה החיבור נוספת: תכונה גם יש חייה

 את נשמע פעם שמדי הסיבה זו לכול. וידועות מוכרות וסיטואציות בדיחות

 ביידיש? טוב יותר נשמעים דברים מדוע טוב״. יותר נשמע זה ״ביידיש הביטוי

 כשפה העברי. הדיבור שהתעורר לפני חיה, עממית לשון שהייתה מפני בעיקר

 תכנים של עולם ומצבים, דברים של עולם עם קשר היידיש קיימה חיה העממית

 גם מתהווה לאט לאט ותרבותיות. טקסטואליות אסוציאציות ושל ומושגים

 אסוציאציה להעלות קוד במילת או לשוני ברמז די שבו מצב המדוברת בעברית

חלקם פרגמטיים, הקשריים מבעים גם מתקיימים חיה בלשון לדוברים.® משותפת
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״בלתי החיוור הגשש שלישיית במופעי שהושמעו מהביטויים כמה למשל זכו כזה למעמד 8



 עורכי לשון צבאית, לשון כמו מישלביות עגות של בלשון וחלקם ילדים בלשון

 די הפענוח. ואל ההקשר אל ואוטומטי מיידי קשר מתקיים כאן גם ועוד. הדין

 הקול נימת גם ההולם. השימוש ואת הנכון ההקשר את לברוא כדי ברמז לשומע

 מסוימים מבעים מעגנים כבולים דיבוריים צירופים של הקבועות וההצטרפויות

 שולטת שבה פורמלית בכתיבה יופיעו לא כאלה מבעים שיחתי־דיבורי. בהקשר

המוקפד. הפורמלי אופייה את לה המקנה נורמטיבית חוקיות
 את שטבע ויטגנשטיין ל׳ הפילוסוף של תפיסתו עם מתיישב זה תיאור

 כשהוא תשנ״ה( ;1953) פילוסופיות חקירות בספרו שפה״ ״משחק המושג

 הלשונית הפעילות של והחברתי לרוב( ההסכמי)הלא־מודע הפן את מדגיש

 המדוברת הלשון של מוקלט מאגר של נחיצותו בחריפות כאן עולה האנושית.

 בהעדר ותפקידם. הקשריהם על־פי קול נימות צירופים, מבעים, לסווג שיאפשר

 אותו, ולסובבים לו שיש בידע להסתפק החדשה העברית חוקר נאלץ כזה מאגר

 לא אף ולעתים חלקיותו בשל הכללה מאפשר אינו ילידי דובר של ידע אבל

 ועל הקשרם על שלהם, הקול נימת על מסוימים מבעים של ומלא מדויק זיהוי

הפרגמטי. תפקידם
 הסכמים פועלים שכאן אלא שפה כמשחק היא אף להיתפש יכולה השירה

 מחפש הוא תמורתו אך יותר, גדול פענוח למאמץ מוכן הקורא מיוחדים:

 אחד הוא עצמה הלשון אל המבט הפניית וחידוש. במבע יופי הבעה, עומק

 שהלכו המשוררים אצל מאוד התחזקה זו מגמה השירה. לשון של מאפיוניה

 מתוח מבע ליצור הרצון אבידן. דוד של השירית־לשונית״ ״מעבדתו בעקבות

 דגלו על שחקק הדור שירי. לא שוטף דיבור של הישירה לפשטות מנוגד ועמום

 שני את לעשות אחרות דרכים לו מצא והנמלץ, הפיוטי הנשגב, מן להימנע

 הלשון אל המבט את ולהפנות ומתוחים עמוסים מבעים ליצור הללו: הדברים

 הן דיבוריים ביסודות להשתמש שאפשר מוכיחים חדשים משוררים השירית.
 הן רחוקים, אחרים יסודות מול בהעמדתם המבוקש המתח את ליצור כדי

חדש. ובהקשר חדשה במשמעות עצמו המבע להבלטת כאמצעי
9תומו. לפי המשיח אדם של שיחו הם כאילו נשמעים רבים חדשים שירים

 מה אני, ״מי הקומקום״, של ״הצ׳ופצ׳יק חומוס״, קרקע ״טיל מנוע?״, ״היה עציב״,

 ״הלבן במסדרון״, ״הזקנה מ־פח־דים״, ״הם קיומנו״, ״סלע למשל וראה ואחרים. אני״,

ממשלה, כראשי כשכיהנו ברק ואהוד נתניהו בנימץ של מנאומיהם ו״כו־לם״ שבעץ״

 השימוש גם וראה בתודעה. ונקבע רבץ יצחק של רוצחו מפי שנשמע סרק״, ״סרק וגם

המאמר. בסוף המצוטט בשירה משעול אגי המשוררת זה בצירוף שעושה
 ניסוח דפוסי וטץ. נימה בץ הקשר להבהיר: עשוי שמעמ״ד חשובה שאלה חבויה כאן גם 9

משמעיהם. ואל בשיח תפקידם אל גם ולפיכך השמעתם הקשרי אל אחרת או זו במידה כבולים



 השיר שם מסובכים״. די שהחיים נכון מבין, ״אני בשורה פותח רטוש של שיר
(.47 סתוי: ״פשוט״)רטוש, עצמו

 שיח: כצייני במחקר שהוגדרו מילים בדיבורו נוטע גם תומו לפי המשיח

 וכך תשס״א( זיו ״פשוט״)ראה או ״נו״ ״בקיצור״, אז...״, ״טוב כמו מבעים

(:116 סתוי: )אמיר, וקלישאות: אזכורים רצוף בשיר אמיר אהרון גם עושה

לאצבעות תן

 תראה עוד אתה

 יהיה טוב כמה

 לאצבעות להן תתן רק אם
 במקומך ללכת

יש( אם )הבעיות ואת
— אחריהן תשלח פשוט
 תנוח עכשיו

תדאג אל

[—] לקרות לזה ותן

 איש בין רגילה שיחת־ערב כמו נשמע (54 סתוי: גלבוע)גלבוע, אמיר של שיר
לאשתו:

 משהו לך להגיד רציתי

שכחתי. ובמקום

 הילדות את כיסיתי כבר

תצטננה. שלא

 החשבון מחברת את חיפשה טלי
ואיננה. נעלמה

 חדש עיפרון לקנות צריך לגילי

]...[ ממנה לקח מישהו

 לא יומיומיות בפניות טלפון בשיחות שגור משהו״ לך להגיד ״רציתי הצירוף

 הציפייה בין ניגוד מיד יוצר שיר של בראשו כזה מבע של מיקומו פורמליות.

 האחרונים. בעשורים שירים שלובשים החדשה הצורה לבין משירה המסורתית

 של היום־יום בבעיות השגרתי הטיפול בנאליים: הם שבהמשך התכנים גם
 פשוט שיח איפוא הופך מה שיד. לכתיבת עילה שום כביכול בהם אין ילדות,

לשיר? לאשתו איש שבין כזה ויומיומי



 ל״חוזה״ מתחייב קצרות בשורות כולו הכתוב השירים בספר מיקומו ראשית:

 צפויה: הלא בחריזה מופיע חוזה־השיר של הפירעון וכן, הקורא. עם שירי

השיר: של בסופו ובמיוחד וכר ממנה איננה, תצטננה,

 אתעורר כשאזכר

 אבוא ובמקום

לספר. עמך

 בו שיש החריזה( לצורך )גם הסדר שינוי 10המישלב: את מעלה השיר סיום

 במקום ״עמך״ הנטויה היחס מילת של הנדירות ובייחוד לנשוא המושא הקדמת
 לאשתו. האיש בין שיח של אחר סוג פתאום יוצרים לך״ ״לספר השגור הצירוף

 מצטרפת במקרא היקרויותיו ״לה״)בכל ולו אשתו עם״ ״לספר מבטיח האיש

 המבע בעזרת ״ל״(. והמוצרכת: הקבועה היחס מילית ״לספר״ הפועל אל

 של האחרונה השורה של הבלטה וגם ציפיות של שבירה נוצרת הלא־שגור

 השירי ה״יופי״ אל בנאלי. לא דבר־מה בה שמתרחש היחידה שהיא השיר,

 התוכן במישור תומו. לפי המשיח בטון נבלעת שכמו החריזה גם מצטרפת

 שומעת של ממעמד בשיר, הנמענת האיש, אשת את מפקיעה ״עם״ היחס מילת

 באמצעים כך אינטימית. שותפות של מעמד לה ומבטיחה כצפוי, פסיבית

השיח סביבת בתוך חריג הגבוה כשהמבע היוצרות: היפוך תוך מינימליים

השירי. האפקט נוצר היומיומי,
 הרווח האתה שזהו אפשר ״אתה״. בלשון שיחו איש אל פונה כרמי ט׳

 השומע ואת הדובר את כולל השני הגוף מוכלל. ״אני״ הוא שנמענו בשיח,

 סתוי: מחדש״)כרמי, נולד אתה מתגרש ״כשאתה שומע: כל שלו, הפוטנציאלי

 אינטימיות של מידה היוצר ״אתה״ בלשון כזה שימוש רווח בדיבור (.63

 היו כאילו אותן מנסח שהוא בכך הדובר של בחוויותיו השומע את המשתפת

 חיים, ניסיון כרמי מנסח הדברים בגוף פנייה. במעין עצמו, השומע של חוויות

 שיח בן אל פונה רביקוביץ דליה לשומע. הן לדובר הן הנוגעת מוכללת אמת

 שיחשיך׳ אחרי שעה בחג אלי לבוא שהבטחת ״תזכור לו ומזכירה ממש נוכח

 מן היעדרות בדבר שגרתית הודעה מפקיע פגים דן (.168 סתוי: )רביקוביץ,

מטפיזי: ממד לה ומעניק הבית

 ״באתי המקום״: ״על הדיבורי המבע של יותר מעודן כשימוש נשמע ״במקום״ המבע 10

המשורר( גם )ושמא הכרך של שהמנקד לב לשים יש לי״. חתם הוא המקום ועל לפקיד

 מן הביטוי את הרחיק ובכך כדין, השרוקה הו״ו אחרי שבאה הבי״ת את וריפה דייק

 ״על ולא ״ובמקום״ הצירוף יישמע אכן )אם בדיבור להישמע עשוי הוא שבה הצורה

המקום״(.



 בבית אינני כבר בדלת. צלצלו

 בעיר אינני כבר צלצול.

מחרתיים אחזור

ההיפרבולה: דרך בהמשך מתרחש ההיפוך וענייני. שגרתי דיווח כאן עד

אינני, כבר

הימים. באחרית אחזור

 הדלת. את פורצים הם עכשיו
טיפשים.

 מתכוון אינני הרי

פעם. אי להיוולד

(195-194 סתוי: )פגים,

 בפתק המנוסחת השגרתית ההודעה בתוך השבר מילת היא הימים״ ״אחרית

 מחרתיים״. אחזור בעיר ״אינני ביתו: דלת על דייר שתלה שגרתי אינפורמטיבי

 נעשית בעקבותיה שבאה להיוולד האי־רצון ובהבעת הדלת פריצת עם

 שהמשורר כך על הביוגרפי הידע קיומית. הרסנית, אלימה, דחוסה, הסיטואציה

 של והפרטי ההיסטורי הזיכרון מן הדהודים לשיר מוסיף שואה, ניצול הוא

 לשון מרמת לקוחה ״אינני״ המילה במציאות. התקיימו שאכן ואכזריות אלימות

 לא ״אני לטובת החדשה העברית הכתיבה מן אפילו ונעלמת ההולכת גבוהה

 "טיפשים״, המילה בבידוד מופיעה ממנה שורות שתי במרחק אולם כאן״

 או עממית דיבורית כהפטרה נשמעת היא שלם, כמשפט מתפקדת כשהיא

 סמוכים אלה כל השיר. שבפתיחת התקני הטון מן חורגת והיא ילדותית

 ״אי־לידה״ — אי־פעם להיוולד מתכוון שאיננו האני של האבסורדית להכרזה

 שוכנים כך לחזור. אמור הוא שבה ההזויה, הימים״ ל״אחרית נגדי קוטב כמעין

 הדלת, על פתק של ענייני נוסח ביותר: שונים לשון חומרי בשיר זה לצד זה

 ברוטליים. מעשים של ודיווחי קר תיאור מול דיבור, לשון אבסורדיות, הגזמות

 הסחת־דעת במעין תחילתו השיר. שמותיר הרושם את יוצרת הזאת השכנות

 ״אחזור שבין במעבר המוגזם המשחק על הבנויה המהלומה שתיפול לפני

 הדובר של לאבסורדיות ועד מכאן הימים״. באחרית ״אחזור לבין מחרתיים״

 רושם נוצר שוב וכך קטן. מרחק — הימים אימי נוכח להיוולד רוצה שאינו

הבנאליים. הלשון חומרי שמאפשרים והסחת־הדעת האיפוק דדך שירי־פיוטי



 מטפוריים מתחים מורפולוגית, חדשנות — ו״פרחינה״ ״איובצ׳יק״ .ה

ומישלביים

 הכירו הדור סופרי הפלמ״ח. משוררי דור של נאמן מייצג הוא גורי חיים

 ״ללא שנקרא בשיר שטחי: דו־שיח לנהל כדי ולו ערבית וידעו ערב בני את

 הון, תעל הערבי הביטוי מן תואר צורת גורי יוצר (,95 סתוי: )גורי, דרכון״

 תנועה המתירה ליד מאפיין תו משמשת לתואר שהפכה הקריאה הנה״. ״בוא

 הסיטואציה ומתוחה. שלמה יחסים מערכת בתוכה ומקפלת אותה, אוסרת או

 צמודים לערבים. יהודים בין מתח על מרמזת האדמיניסטרטיבית)מלחמתית?(

 פסוק ושבר בחשכה״ ״אור־מה גבוה: מבע גם והחריג החדשני המבע אל

 חומרי בין המתח את המגדילים עבדי״, תירא ״אל נמען: נטול אך מפורסם

הרגשי: מטענו את ומעצימים השיר של הלשון

דרכון ללא

 תעלהונית דקה יד

בחשכה. מה אור

עבדי, תירא אל
נמשכת, תנועה לך גם מתרת

המאוחר. קצה עד דרכון, ללא

 הסלאבית ההקטנה סיומת בעזרת הפרטיות צרותיו את ומגחיך מקטין זך נתן

 על התחרו לא והשטן ״שאלוהים לאיוב עצמו משווה הוא בדיבור. הנפוצה

 אני ״והנה מרירה: עצמית באירוניה עצמו את ומכנה (149 סתוי: צדקתו״)זך,

 הסיומת של צירופה אני״. אני, וצועק: בועט מזדקן מלאם, איובצ׳יק נביא,

 יוצרת להגחכה או למחיקה ניתנות לא הידועות שצרותיו לאיוב, ״צ׳יק״

 בכינוי צעירה, נערה אל פונה ויזלטיר מאיר של בשיר הדובר אירונית. תחושה

 חיבוב: של הקטנה בה שיש וריאציה יוצר ויזלטיר 1,״פרחה״. בדיבור הנפוץ

 מעודנים ביטויים המשלב קונטרפונקט הוא השיר של המשכו עדינה״. ״פרחינה

 לי נא ״אמרי רחוביים: לשון וחומרי מציאות חומרי עם ספרותיים ודימויים
 ״ויריעת פנינה״; דק עם בחום המרצד התם שמבטך סיכוי היש עדינה, פרחינה

 המכופתר הגואה והתחת מידה, בלא השזופות וירכיך [—] המרעדה בטנך

אל הדובר שפונה בפנייה השיר של סופו [״.—] סמרטוטי ג׳ינס במכנסוני

חזה. עפרה וביצעה דיין אסי שכתב הפרחה״ ׳׳בשיר ופרסום הכרה קיבל זה כינוי 11



 )ויזלטיר: ביותר. רחובית בלשון המנוסחת ביותר וישירה ארוטית פנייה הנערה,

 לשקספיר הרמז (.41 :1981 הים״ אל ״מוצא בתוך שקספירית״ ס׳ ״עוד

 מוכר תרבותי־ספרותי בהקשר והוולגארי המעודן החומרים צירוף את מעגן

 השחורה, לגבירה שקספיד שכתב בסונטות, השוררת המיוחדת האווירה ונכון.

 ממקורות שנלקחים עבריים לשון חומרי דרך ולזמננו לתל־אביב מועברת
באלה. אלה כאן ונשזרים רחוקים

 בשירים ביטוי מוצאת ותרבותיים מיניים לשוניים, טאבו מיני של שבירה

 ושרוף, מטוגן קרמל סקסי, ״אור על גלס נחמיאם איתן מדבר כך זמננו: בני רבים

 עדינה בחרמנות וגופי החיים את שוטף [—] דבוטינסקי דח׳ במורד מהים יורד

 לשים חשוב (.28 : 1995 )גלם הזה״ המחרמן האור את מחלוני רואים [ —]

 ״אור ברעננותו הדופן יוצא בביטוי אותו המלווה לתואר השם שבין למתח לב

 לפני עד עדינה״. ״חרמנות בצירוף: והמעודן הוולגארי של ושכנותם סקסי״,

 של ה״שנוררים״ כמדומה העברית)להוציא השירה התירה לא אחדים עשורים

 מרדכי ״מכובדים״. שירה בכרכי וולגאריים רחוב ביטויי של שיבוצם ביאליק(

 כהעתקה עקיף, כאזכור ביבים מלשון־גרפיטי־של לשון חומרי שואב גלדמן
אופייניות: דיבור מילות הזה בכתוב משובצות אך מכתוב

 גלגלות חקוק קירי [—]

 חרמנים משתינים עליו כתבו

 ולזונים לסוטים הודעות

 חור חמור, זכרות צןרו
[—] בודד גמל צןרו

(52:2000 )גלדמן

 ביטוי הומור בשמץ טובע הוא גלס, נחמיאם איתן את מרתיע אינו השיגעון

 : 1995 מלהשתגהה״)גלם חוץ בגהה לעשות מה היה ״לא מחויך־מריר: מקורי
39.)

 הדרך היא לב תשומת ומושך מתוח חדשני, מבע ליצור נוספת דרך

 של לבו תשומת את שמושכת כזו היא ומרשימה משפיעה מטפורה המטפורית.

 כמבע המבע של הזיהוי שלב זהו (Gibbs, 1992) גיבם של במודל הקורא.

 (,Sovran, 1993)סוברן של המודל פי על הפירוש; שלב מגיע שאחריו מטפורי

 מתיישבים והבלתי הרחוקים הסמנטיים האיברים בין ה״פיום״ של ראשיתו כאן

 והמפתיע הייחודי על הקורא משעמד המפתיע. המטפורי המבע של כביכול

את לצלוח׳ מיכולתו הנאה של תחושה בו נולדת הסמנטי, המתח את ויישב



 זהו גיבם לפי מלכתחילה. ומטריד עמום שנראה למה פשר ולמצוא המכשול

 שהוא להקשרו, המבע שבין במתח דנו צה עד אם והקבלה. ההערכה שלב

 הסמנטי המירקם אל מבטנו את מפנים אנו עתה הנה פרגמטי, מתח בעיקרו

 של מקרובם נוצר זה מתח עצמו. הביטוי)המטפורי( בתוך מתח על המצביע

 כמו והשלמה, פיוס המבקשים מינו, בשאינו מין של מהאי־התיישבות רחוקים,

המודרנית. השירה בלשון לבוטה המעודן בין לעיל שנזכרו בקשרים
ח לפני  ללילה השגורים הדימויים היו האנגלית, לשירה אליוט ם. ט. שפ

 תור משוררי של המקוריים הדימויים גם הכוכבים. כרועה והירח קטיפה, יריעת

 קךםיה, בלולאות תפורים קבה כמו מרום ״שמי הפאר: מן בהם יש בספרד, הזהב

 עב נשיאי בץ לבנה כאילו כבשיה, האחו בתוך תשלח רועה כמו וכוכביו וסהר

 אלי ״אצפה בשיר הלילה את הנגיד שמואל תיאר כך בנסיה״. מהלכת ספינה

 העולם, ובספרות בספרותנו תוארו והלילה הערב תשט״ו(. וכוכביר׳)שירמן שחק

 צויר הערב מעט. מפחידים אם גם ומושכים כמסתוריים הרומנטית, בשירה בעיקר

 הערב את לדמות מקוראיו אליוט ם. ט. מבקש והנה וענוגים. רכים שקיעה בצבעי

 של זה סוג הפך הראשונה, התדהמה אחרי הניתוחים. שולחן על מורדם לחולה

 איפוא נמצא חידוש, של למתח אכזב לא מקור לאופנה. צפרים בלתי חיבורים

 מתיישבים: בלתי ואף רחוקים מציאות חומרי ושל לשץ חומרי של בהסמכה

 אהבה של קילוגרם ״שישים כאלה: ודימויים מטפורות של דוגמות כמה להלן

 גנרטורים כ״שני מתוארים קוסמן של האוהבים (;124 סתוי: )עמיחי, טהורה״

(.38:2000 קוסמן זה, בשם בגיהינום״)בשיר עשייה של גדולים
 פותח (339 סתוי: )שמאס, שערים״ ״מאה נקרא שמאס אנטון של שיר

לשוני: מתח בה שיש בשורה

 סמרטוטי לבושת הדושרה ירדה

 הרגשתי הנביאים. בספרי כמו כוכבים.

 לקדקוד מתחת הומה בקרחת
 הילדים האש. מרכבת עמדה ובחוץ

[—] לוחש מהגלגלים. האויר את הוציאו

 נפתחים בדידות של שערים מאה

[—] משהו שתה שב, פנס, בפניך.

יש. מה משהו. תאמר

 ט. של הפואטי המהפך בו שמהדהדת לדימוי סמוכה ״חשרה״ הנדירה המילה

״החשרה שמאס אצל הניתוחים. שולחן על כחולה הערב את שתיאר אליוט, ם.



 המקרא, ללשון שאופיינית הסמיכות, מבנה בתוך כוכבים״: סמרטוטי לבושת

 הסמיכות, את המפרק. ״של״ מצירוף יותר ופיוטית גבוהה נשמעת כן ועל

 סמרטוטים. לכדי הכוכבים יפעת את המחלנת ומקורית נועזת מטפורה משובצת

 )מרכבת להזכירם בלי ואלישע אליהו של שמותיהם נרמזים נביאים, מוזכרים

 הקרחת אש, ממרכבת — אויר״ ״מוציאים ילדים אלה כל ובתוך קרחת(, אש,

 העברית של שיבושיה על שומר והמבע הראש, על ולא הקדקוד על הומה

 משהו״. שתה שב, ״פנס, אורח: הזמנת של השגורה הדיבור בפעולת המדוברת

 יוצרים כך יש״. ״מה כהפצרה: הנשמע דיבורי צירוף עוד מופיע השיר בסוף

 עבר זמני המזכירים ופיוטיים, רמים הקשרים בין למתח נוסף ערוץ המשוררים
מאוד. וארציים ישראליים עכשוויים, דיבור אופני לבין ונשכחים מפוארים

 מתירים שהיו פחות ואף שנה שלושים לפני וצנזורים עורכים לתאר קשה

 בעבר שנועדו נימוסיים־מיניים־לשוניים טאבו מיני נפרצים שבה ביטוי חירות

 קוסמן 12שבחיים. והגם הבוטה הצד מן והמעודנת הטרקלינית השירה על להגן

 תובענית דיבורית בקשה תפילה, אפיוני בה שיש האל, אל פנייה בתוך נוטע

:עמוק תיאולוגי הפנייה תוכן אך דיבורי, הוא הנוסח !תגדיר :וקצרה

 [— נ עמך אהיה אותי תגדיר אם ״גם

 לעולם עוד ממך אסור ולא [במקהלות,—]

 תגדיר לדקה, לרגע, בבקשה! תגדיר. תגדיר! [—]
בצעקה, בלחישה, ובבושה, בחידלון, כביר, אותי,

האדר, השחק, הקיר, הצור, ישעי, אורי,

!וכחול־אגרף־הבטן־הרכה

ת־0פ אלי! אלי!
והדבקה״. זיוף

(16 שם: )קוסמן,

 דווקא להתפרש יכולות ובתוכנו, בנימתו השיר, בלשון והתובענות הבוטות

 התבטאות אופני המתירה אינטימיות לאל, המשורר בין אינטימית לקרבה כאות
וחדים. ישירים

נולד הלשון חומרי ושל השירה נושאי של והדמוקרטיזציה ההיתר מכוח

 ובספרות הביניים, בימי העבריים החשק בשירי טאבו מיני שבירת של תקדימים קיימים 12

 שימשו לא אלה אך ורמבי. בודלר המקוללים״ ״המשוררים ובשירת דון ג׳והן אצל העולם
לנורמה. הפכו ולא מופת



 שאמר גזענית־כביכול אמירה על מהלכת שמועה על המבוסם הבא, השיר גם

 פורצת והיא עדתית־ספרותית התרסה יש של׳גלס בשיר ה״ספרדים״. על ביאליק

 השיר של מצונזרת הבלתי בוטותו את ההולמים הבוטים, הרחוב מביטויי בכוח

בשלמותו: כאן המובא (21 :995• >גלס

 האשכנזים של הלאומי המשורר

 אותנו שנא ביאליק נחמן חיים

 המזרחיים, את הספרדים, את השחורים, את

לקבר. הזה הרגיש הורד והדר ובכבוד

שיריו, את אוהב ואני לעשות, מה

 סולח. ולא למלותיו, נשרף לבי

!שרמוטה בן כנפך, תחת הכניסני

 מופיע לעשות״ ״מה הצירוף דיבורית: לשון של מובהקים אפיונים בשיר יש

 דפוס זהו בדיבור. הם העיקריים וחייו הורתו אך כתובים, בהקשרים גם אולי

 שאינו מצב של קבלה או השלמה בו שיש כתף ומשיכת ידיים הרמת של קבוע

 בין מתח מתקיים השיר בסוף התנצלות. מעין אפילו כאן שיש אפשר רצוי, ממש

 הקללה לבין לזכר, מנקבה גוף בשינוי ״הכניסיני״ ביאליק של משירו הציטוט

השירי. המבע של רושמו ואת כוחו את מעצים זה מתח בערבית. ההמונית
 המוכרות: במילים (54 :2001 ״תיאורמה״)סערי שירו את פותח סערי רמי

 אחר: לשוני ומרובד ממקור מילים מיד להן ומצרף למיא״ ושתה אתא ״תורא

 לשון חומרי של ומצלולי רתמי צירוף הוא השיר המשך ההתחלה״. ״תמה

:מגוונים

דחיתי. דמעתי דין דתי, היתה ה׳ דת [—]

בכיתי. ולא מהי הוותי, היו ונהי הי

וירטואוזית. ותרנותי התבדתה, מותי ודאות
גרנדיוזית. תורה גורן זרה, זרועי־תורה זרע

הדיבור: מלשון הלקוח ביטוי גם הזה הסחרחר המכלול לתוך נטע בהמשך

לצער. אחר צד למטבעות, אחד צד [—]

[—] ליער. שחור קיר לאנשים, כלבים קיר



בשירה דיבוריות יחידות — נשמע מה ו.

 קללות השבעות, גינויים, איומים, בקשות, הבטחות, רצופה הדיבור לשון

 מתפענחת נתון בהקשר השמעתם מוכר. מבנה האלה מהמבעים לחלק ועוד.

 את המשמרות וריאציות ומדוברת חיה בשפה נוצרות לבקרים חדשות מיד.

 במקוריותן. משעשעות לעתים שהן נולדו, שממנו המבע של המקורי התפקיד

 עניין, חוסר המביע 13זקנתי״, ״שמחת הביטוי את מדוברת בעברית שומעים כך

 שהושמעה. מעניינת לא או מחדשת הלא ב״בשורה״ זלזול התלהבות, חוסר

 הגלבוע״, הרי על זקנתי ״שמחת קרובים: ביטויים צמחו המקורי לביטוי בזיקה

 ולעתים לרבים מוכר אחד ביטוי נעשה לעתים ועוד. התורן״ בראש זקנתי ״שמחת

 אפשר אחר. סוציו־לשוני שיוך או גיל אזור, בני דוברים של נחלתם נותר הוא

 נוסחתו את וכשטבע לשון משחקי על בדברו ויטגנשטיין התכוון לכך שגם
שימוש״. היא ״משמעות המפורסמת:

 המבע כתובים. בלתי ובהסכמים בשיח צמיחתו כל מבעים של זה מאגר

 ״מוכן״, בערך המקובלים במילונים מתועד לא טובה״ לי לעשות מוכן ״אתה

 מופיע אכן שהוא הסיבה וזו המילונים. מרוב חדש שהוא משום בעיקר

 במבע מזהה ילידי דובר תשס״א(. סוברן שויקה)ראה של המעודכן ברב־מילים

 קצת״. לזוז אולי מוכן ״אתה רוח: קוצר ולעתים נימוס בה שיש בקשה זה
 במשמעות שחלו השינויים למרות שלמה כיחידה המבע את מזהה השומע

 בניין של הסביל כצורת ממשמעה מאוד התרחקה ״מוכן״ המילה רכיביה:

 מבעים 14מטפורי. מעתק עברה ״טובה״ המילה אותו; שהכינו — מוכן הפעיל:

 ״פעולות מתבצעת המבע השמעת כדי תוך :ביצועיים גם הם בחלקם כאלה

 לזיהוי הניתן הלשוני הדפום רוח. וקוצר זירוז לעתים בקשה, בה שיש 15דיבור״

 וליצירת למניפולציות כמקור בו להשתמש למשוררים מאפשר פרגמטי כמבע

 בדפוסי משוררים שעושים לשימוש מעטות הדגמות לפנינו מקוריים: קשרים

פתיחה האחרונים: בעשורים ישראלית עברית דוברי של משיחם שנלקחו שיח

 ״מיין :סבתי״ ״דאגת באמירה ממעורבות המתנער היידי הביטוי על וריאציה שזוהי אפשר 13

דאגה״)דייגה(. באבעם

 שבו היידי הביטוי מן העברית אל כנראה הגיעה משהו, האירוני במשמעה ״טובה״ המילה 14

 ני״שט מיר ״טוט יידית: בהגייה אך ״טובות״ הרבים: בתצורת עברית כמילה מופיעה היא

 בערך מופיע איננו המילה של זה משמע טובות״. לי תעשה ״אל )טויבס(: טובות״ קיץ

יידי. מקורו טובות״ ש״בלי מציץ (813 הופקינם)תש״ן: שושן. אבן של במילונו ״טובה״

 ולבנת תשנ״ז עבאדי ,1999 כתריאל ובעברית: !Searle ;i960 ,Austin, 1969 ראה 15
.2000 תשנ״ט!



 ״להתראות״ כאחותה כמדומה היא אף נשמע״, ״מה היא לשיח ושגורה נימוסית

 דן 16וידער־זען״. ו״אויף זיך״ הערט ״וואם היידיש: דרך הגרמנית, מן מתורגמת

 בכפל להשתמש שהרבה גבוהה, לשונית מודעות בעל משורר כידוע היה פגים

 למחצה מבודחת ריאליזציה נשמע״ ״מה השגור בביטוי מחולל הוא לשון.

 ל״שמע״)פגים, הקשורים האטימולוגיים מקורותיו אל אותו מחזיר שהוא בכך

(:202-201 :1999 ״מוח״, בקובץ

כמוהו. סגור חבר, לו מוצא מ־ח

 [—] אלחוט, חובבי שניהם

:להתבדח מנסה הוא לפעמים

אצלך? נשמע מה

מח, אצלך, נראה מה

עכשיו? אצלך ומורח נטעם מה

 בפי לעתים הנשמע הביטוי קלה. מהתבדחות חורג לא הלשוני המשחק זה בשיר

 מי ״של ברטוב( חנוך של רומן נקרא אף )וכך תועה ילד מוצא כשהוא מבוגר

 ״מילים בקובץ החדש: בהקשרו חזקה משמעות פגים אצל מקבל ילד?״ אתה

 הבנאלית, האמירה שימושית״, בעברית ״תרגילים השירים בצרור נרדפות״,

 את יוצרים יחד השירים שני אחר. לחידוד ונסמכת מבנאליותה מיד מופקעת

השירי: המבע עוצמת ואת החדש הרושם

ל .6
ילד? אתה, מי של בסביבה. לטייל יצאנו קצר. חיבור

משמאל. השני הזר אבא של שמאל. בצד העלמין בית

ימין. בצד העלמין בית

תעינו? איפה

רבה. תודה

 :תשנ״ט גורי יוסף היידיש וחוקר המילונאי אצל ממצה בלתי גס אם מפורטת, רשימה ראו 16

 קייוזס( )ההגייה: ״קדחת״ לי״, יהיו פנים ״איזה לחשוב״, ״אפשר המוח״, את ״לבלבל

p מחקר ועוד. אם...״ אותי ״תהרוג m, דבורים ביטויים בין להשוות צריך נכתב, שטרם 

 לעברית. תרגם עצמו שהוא היידיים בכתביו ספרים מוכר מנדלי גיבורי של היידית בלשונם

 על תצביע זמננו בת בעברית המתקיימים אלה דיבור מדפוסי אחדים של רשימה עריכת

 מבעים לה וסיפק המתחדשת לעברית המדוברת היידיש בין מנדלי תיווך שבו האופן

 הדיבור דפוסי רשימת את גם וראו חיה. דיבור מסורת ללא לשפה חסרו שכה פרגמטיים

השפה. מחיי של היידי הלשוני ברקע בדיונו (318-317 בעיקר )תש״ן, הופקינס שמונה



 משלוותו מטולטל טיול, חיבור, התלמידית: הלשון שמסמנת היומיומי ההקשר

 ההפתעה הקיצור, ויתמות. מלחמות מתחתיו: הרוחש הנוסף הטקסט בשל
כוחם. את פגיס של הקצרים לשיריו מקנים והמתח

 התרסה של בהקשר (12 יא )שופטים במקרא מצוי ילך״ לי מה״ יהביטו
 אלי באת כי ולך לי ״מה בני־עמון: למלך יפתח שליחי אומרים כך תקיפה.

 של במחויבות הדנה במשנה ה ד׳ בסנהדרין מופיע הביטוי בארצי״. להילחם

 לו קנה הביטוי הזאת״. ולצרה לנו מה תאמרו ״שמא נפשות: בדיני להעיד אדם

 ורתיעה התנערות של כמבע המשנאי להקשר הקרוב הישראלי בדיבור שביתה

 ״שיר״ שכותרתו קצרצר, בשיר יוצרת וולך יונה זלזול: שמץ גם אולי בה שיש
לשון: חומרי של קונטרפונקט (,289 סתוי: )וולך,

 בצוקים נסתר בנקיק

 מים שותה אילה

 ולה לי מה

 לבי צוקי אלא

 חיי מע!ן אלא

 נסוןר אלא

אילה
 ולה לי מה

אהבתי אלא

 לי ״מה מתנער מבע והזדהות; ניכור הם: בשיר הדוברת נעה שבינם הקטבים

 ריגושיות: ומטפורות ציוריות מילים ואהבה; הזדהות ולבסוף השוואה ולה״

 כל ולה?״ לי ״מה מתפלפלת: טיעונית אנלוגיה מול לבי״ וצוקי חיי״ ״נמען

 התשובה שהוא הווידויי, האחרון, בצירוף פורקנם את מוצאים האלה המתחים

 המשחק אהבתי״. ״אלא השיר: בראש שנשאלה הבוטה לשאלה הנרגשת

 של הבעתו את מעשיר פרגמטיים כמכעים גם ובתוכם ברבדים, לשון, בחומרי
השיר.

 לפני עד הישראלי בשיח נפוצה הייתה דוגרי״, לך אגיד ״אני הפתיחה,

 הפכה בחוצפה, ואף נימוס בחוסר הגובלת הישירות ה״דוגריות״, אחדות. שנים

 )ראה הישראלית התרבות ושל ה״צברית״ החברה של היכר סימן מעין להיות

 ינעמו לא הבאים שהדברים שאפשר פירושה זאת מעין הקדמה (.1999 כתריאל

 מחומרי המורכב שיחה קטע של מורכב מבנה יוצר (17 :2001)סערי לשומע.

ישיר״: ״מושא הדקדוקי למונח קל שינוי שהוא השם ומן שונים לשון



 ישר מושא

 דרשת, דוגרי, דבר
 העקם מסעי של הישר מושאו

סדום, מידת ומונחה נבוכים מורה

באדם נקמה שעשית עד דעתך נתקררה ולא

לספק, מקום שום הותירו לא שלך הגבול משמר מדי

[—] הדופק, ואתה הדלת הוא שאתה

 לעקיפות מוחלט בניגוד עומד דוגרי״, ״דבר ישיר: כדיבור כמעט המצוטט השיח

 בו. הרוחשת והמתוחה המורכבת היחסים מערכת ושל השיר של המרומזת

 רביקוביץ דליה ישר. מושא כותרתו: עם ומטפורי אירוני יחס מקיים אף השיר

 המקורות, מן דולה שהיא ובשפע לשונם בעושר הידועים המשוררים מן היא

 בסינון ומסיים פותח ״פרנסה״, ופרקטית, פרוזאית שכותרתו שיר אפילו והנה

 )רביקוביץ, חדש״. שקל ועשרים מאה צריכה אני השיר, ״לעזאזל קללה: של

(.671-176 סתוי:
 העברי לדיבור בדרכו אחד כל קשובים גלס נחמיאס ואיתן קוסמן אדמיאל

 ערוך״: ה״שולחן את מזכירה שכותרתו בשיר בשיריהם: ממבעיו ומשבצים

 מתפלפל וניסוחו (,2000 )קוסמן ערוך״ לשולחן חדשים סעיפים ״שלושה

 בגוף דיבור יצאת״. לא עדיין מסרק ״מדין שני: בגוף דיבור מעוצב ודמוי־הלכתי,

 דפוס פי על גם כזכור להתפרש יכול הוא שומע, אל פנייה בהכרח איננו שני

ח דיבור  הדובר( גם הוא הנמען)שאולי שני. בגוף עצמו אל מדבר הדובר שבו נפ

 יצא לא עדיין ממש דבר שום מאוכזבים: הורים של ישראלית בעברית ננזף

 ההקשר ובתוך מוכרת(. יהודית חינוך ונורמת יידי ניב מהדהדים כאן )וגם ממך

 אירוטיקה, רצוף ושנושאו תנ״ך, פסוקי זכרי גם בו שמהדהדים הכמו־הלכתי,

 המסרב הישראלי בנוסח רמאות מפני המתגונן של מאוד העכשווי המבע מופיע

אותי״: לרמות תוכל ״לא עובד״, אתה מי ״על ״פראייר״: לצאת

— חצוף בן בליעל. מר צא צא עובד? אתה מי על [—]

ך] נשפך הכל מכנים ובשניה — גומר אחד ביד [—ל

 איתן מספר ההלכתית, העטיפה ללא אך הורית, תלונה של טון באותו כמעט

(:18 :1995) גלם נחמיאס

 אחותי של הקודם לחבר להכיר החליט אבא

בחורה.



 ת׳עצמך תיקח לא אם תעשה מה כי [—]

 השכנים יגידו מה שלי, הבן יהיה רחובות מנקה בידים,

 שתבלע רציתי כמה !אליהים שלך, החברים של וההורים
הבחורה. שתבוא הרגע כשיגיע האדמה אותי

 זאת בכל מה לתמוה: השומע יכול כי עד דיבור שגרות רצוף כולו השיר

 כלל פשוטה אינה כאמור, והתשובה, שיר? של מעמד זה לשיר מבטיח עדיין
ועיקר.

 רמי משל אחרונה בדוגמה נסתפק אך ועוד, עוד כך להדגים היה אפשר

 מעוצב אךם־פואטי שיר זהו (.53:2001)שותקת״ שלגים ״שואת מהשיר סערי

 תחכום ומעין עשיר ומצלול לשון על נופל ולשון חריזות בו שיש ומוקפד,

 הרעיונות מצטברים מפואר מילולי במבנה קדום. ארצישראלי פיוט המזכיר
בשיר: והדימויים

שומר. שקד ושוא עיר, שמר לא אלנו [ — ]

להזהר, ממה שורקים: השירה שסתומי שרשי

שמש־שחר? משפע או למולדת שהיו ממלים

שכור. שהייתי שייאמרו אמרתי. שלי את אני

 השומע על היפנוטי קסם מהלכים הסמנטיים החללים וגם והמשקל החריזה

 השומע ועל הקורא על נכפית החותמות בשורות אך 17תשמ״ח(. צור )ראה

 מפי למשל מזומנות, לעתים הנשמע מבע שהוא ההכרזה באמצעות התפכחות

 מושכים והם הטוב, לקחם את לשמוע בניהם את מלשכנע שהתייאשו הורים

 שאתה מה ״תעשה לתוצאות: האחריות מן כביכול עצמם את ופוטרים בכתפיים
 מן הסוטה בסדר והנשוא המושא באים שבו זה, מבנה אמרתי״. שלי את אני רוצה,

 הטפה דיבור: פעולת של אופי בעל הוא שלי״ ״את הצירוף בו ושמשובץ השכיח,

18התחשבנות. או התרסה כעם, של נימה ממנה נעדרת שלא במגבלותיה, המכירה

 בחריזה, זך של למהלך מנוגדת פרוזודית מגמה של לתחילתה מרמז שהשיר אפשר 17

 שמרני. קלאסי, אופי סערי של לשיריו המקנים ובריתמוס במשקל ובעיקר העשיר במצלול

 שירו גם ראה יותר. אף בולטים הדיבור מלשון המבעים הקלאסית־כביכול המסגרת בתוך
המאמר. את החותם

 על לסמוך לנו נותר והקשריהם המבעים על המדוברת העברית של מאגר בהעדר כאמור, 18

 טון כולם שמעו שונים( גילים משפחתי)בני בני כדוברים. שלנו הילידיות האינטואיציות

 דומה ביטוי של ולמשמעו לשימושו נוספים סימוכין הזה. בביטוי ומתנער מזהיר נוזף,

אי־ כעם של בהקשר (.1987 אביב ״מולכד׳)תל יהושע: ב. א. של בספרו מצאתי <  ע

הישוב מן חוצנו את הפנים, במשרד חשבון רואה מולכו, מנער גלילית במועצה סדרים



 או הכנות את אמרתי. שלי את אני בשיר: נשמרת מאחריות ההתנערות נימת

 להתנער רוצים אם אפשר, הדובר דברי של והלא־פופולת הבוטה אופיים את

 שרואה מי של ונכוחים מבוגרים כדברים ולא שיכור של כדבריו לתרץ מלקחם,

בה. להודות מסרבים אמת.שאחרים

חתימה ז.
 תמורות האחרונים הדורות של הישראלית בשירה שחלו נראה כאן האמור מכל

 של השן ממגדל ירדה השירה אחד: תהליך של שונים פנים הן שאולי אחדות,

 יאה, הכול לשוניים: היתרים גם נוצרו כך ומתוך הפנים. והסתר הריחוק העידון,

 הגבלת היא היחידה ההגבלה צנזורה. ואין מבעים, על איסור אין ראוי. הכול

 גם ולהדהים להפתיע ולרגש, לזעזע יכולתו המבע, של ורושמו טיבו האיכות:

 מעטים בעשורים ביותר. הוולגאריים הלשון וחומרי המתחדשים הרבדים בעזרת

 אלחיות, לשץ, שגרות לשוניים, הסכמים בה שיש חיה לשון דוברת לחברה היינו

וספרותיות. תרבותיות ונורמות לשון במטבעות שמתגבשים משותפים זיכרונות

 לרוחות רגישה שהיא עם הללו התהליכים את משקפת באח הנכתבת השירה

 עדות היא כמקור גווניו על בדיבור להשתמש האפשרות בעולם. המנשבות

 וטבעיים. עשירים מלאים, שפה חיי אל העברית של בדרכה נוסף מעניין לשלב

 הרבה ולהדגים לסכם בדרכו, אחד כל המיטיבים, חדשים שירים בשני אחתום

כאן: שנאמר ממה

דברים קורים קורים משעול אגי / שלא לא זה

קורה אני וגם קורים שלא לא זה
צפור כמו שרתי פעם דברים

 זעיר עוסק אני עכשיו

פטור שלמה גמל טבע בבוקר
מהסלולרי ופוגה לטוקטה מאזינה בפלמוליב

עלי צועק ועורב טוריה עם סינים שניים

סרק סרק בדלת דפקו
העור. את לי שמברוז עבודה חפשו

(2000 פברואר )״האח״,

 אני אחרי, עכשיו שירק להסביר, מה בכלל לו שיש חושב הוא ״אם במילים: ומהנהגתו

(.157 >עמ׳ גמרתי״ שלי את



 סעדי דמי / הביטוי חופש על

 החרוז. אחר שבי הלכתי לא

 נכבלתי. בכדי לא ולבית למשקל

 התנכלתי, הפורחות המילים למסרסי

פרוז. בשטח התגוררתי ומאז

 מולכת הרוח רק הפרוזים בשטחים

 רזה. חלב של שלום רוצה לא

כזה, אידיוט הוא הכפוי החרוז

וללכת. עליו לצפצף שעדיף

 נופש או מנוח אין ולרוח למשורר

 המלה. בנתיבי דיין לית דן לית
 המסלה: ופרוצה פתוחה הדרך

החיפש. מנצח דבר של בסופו

(2000 החי הספר )סערי,
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