
  

 הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין

 אולוגיה ע"ש חיים רוזנברגיבית הספר למדעי היהדות ולארכ

 ללשון העברית ולבלשנות שמיתהחוג 

 

 

 

 של השירית בלשון הגברה ומנגנוני ריסון מנגנוני

 ולאה גולדברג שלונסקי אברהם, גרינברגאורי צבי 

 

 

 חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

 רנן מאת: נטע דן

 

 המנחה: פרופ' תמר סוברן

 

 

 אביב־הוגש לסנאט של אוניברסיטת תל

 תשע"ח תמוז, 2018 יוני

  



  



3 
 

 תוכן העניינים

 
 13 מבוא .1

 13 ומטרותיו המחקר נושא 1.1

 15 אורטית רקע 1.2

 15 והשירה הספרות בחקר בלשניות גישות 1.2.1

 20 בשירה הגברה ומנגנוני ריסון מנגנוני 1.2.2

 21 העשרים המאה בצל משוררים 1.3

 21 בחיים המשוררים שלושת 1.3.1

 25 במחקר המשוררים שלושת .1.3.2

 

 29 שקט לא אוקיינוס: גרינברג צבי אורי .2

 31 הקדמה .2.1

 32 ביוגרפיה 2.1.1

 36 גרינברג שירת על הביקורת סקירת 2.1.2

 38 גרינברג יצירת על המחקר סקירת 2.1.3

 40 הקורפוס 2.1.4

 43 הספר מבנה 2.1.4.1

 44 השפע ןעקרו 2.1.5

 46 מגביר כמנגנון תמטיקה 2.2

 48 והאהבה הטבע שירת על ויתור 2.2.1

 51 המציאות על להשפיע המבקשת ואקטואלית פוליטית שירה 2.2.2

 56 הזמן ציר פני על רחבות 2.2.3

 59 ובמקום בזמן המעוגנת קונקרטית שירה 2.2.4

 63 הדובר דמות 2.2.5

 63 ביוגרפי(פסבדו)־שירי דובר 2.2.5.1

 66 השליח־הנביא הדובר 2.2.5.2

 71 פואטיקה־ומטא פואטיקה ארס 2.2.6

 73 בשירה מיתיות ודמויות אישים 2.2.7

 75 היהודית למסורת הדוק קשר 2.2.8



4 
 

 79 סמנטיקה 2.3

 81 גוף של פואטיקה 2.3.1

 87 חיים בעלי 2.3.2

 89 אינטנסיביות המסמנים פעלים 2.3.3

 90 אמירה פועלי 2.3.3.1

 91 וקריעה חיתוך פועלי 2.3.3.2

ֵעָרה פועלי 2.3.3.3  92 בְּ

 93 מעצימים תארים 2.3.4

 93 זרות שפות 2.3.5

 97 תחדישים: מורפולוגיה 2.4

 98 סיומת הוספת באמצעות קיימים עצם משמות שמות גזירת: קווית גזירה 2.4.1

 98 קיים משורש פועל או עצם שם גזירת: מסורגת גזירה 2.4.2

 99 הלחמים: קווית גזירה 2.4.3

 99 מאין יש פועל יצירת 2.4.4

 99 מנוטריקון עצם שם גזירת 2.4.5

 100 תחביר 2.5

 101 תחבירית ומורכבות המשפטים באורך אחידות חוסר 2.5.1

 104 חסרים משפטים 2.5.2

 104 רותחז 2.5.3

 107 השאלה א"ה 2.5.4

 108 החיבור ו"בוי תכוף שימוש 2.5.5

 110 הרחבות ריתמוס: ומבנים סוגות 2.6

 122 וגרפיקה רטוריקה 2.7

 122 אפוסטרופות 2.7.1

 125 וגידופים חרפות 2.7.2

 126 היפרבולות 2.7.3

 127 קריאה מילות 2.7.4

 128 ייחודית וגרפיקה פיסוק סימני 2.7.5

 133 סיכום 2.8

 



5 
 

 137 בכיבושה שאגה: שלונסקי אברהם .3

 137 הקדמה 3.1

 139 ביוגרפיה 3.1.1

 142 שלונסקי שירת על הביקורת סקירת 3.1.2

 145 שלונסקי יצירת על המחקר סקירת 3.1.3

 146 הקורפוס 3.1.4

 147 "בוהו אבני" 3.1.4.1

 149 הספר מבנה 3.1.4.2

 150 הטרף חיות אילוף: והגברה ריסון של פואטיקה 3.1.5

 153 מתעתעת תמטיקה 3.2

 153 פואטית כאידיאולוגיה פנימית לחוויה החיצונית המציאות עיבוד 3.2.1

 158 מרחיק תמטי כמוקד הכרך 3.2.2

 161 המשוטט הדובר דמות 3.2.3

 164 למסע כשותפות אוניברסליות דמויות 3.2.4

 169 אהבה שירת על הוויתור 3.2.5

 173 סמנטיקה 3.3

 174 המסע של הסמנטי השדה 3.3.1

 175 העיר של הסמנטי השדה 3.3.2

 175 ממומשת בלתי כאפשרות רצח 3.3.3

 177 המנוון הגוף 3.3.4

 180 לחול קודש בין 3.3.5

 182 סמנטיים מתחים 3.3.6

 185 חיים בעלי 3.3.7

 186 זרות שפות 3.3.8

 189 אומן או ליצן: מורפולוגיה 3.4

 190 תחדישים 3.4.1

 191 קיים משורש פועל או עצם שם גזירת: מסורגת גזירה 3.4.1.1

 192 שורש" סחיטת: "מסורגת גזירה 3.4.1.2

 194 המשקל גיוון: מסורגת גזירה 3.4.1.3

 195 קיימים עצם לשמות סיומת הוספת: קווית גזירה 3.4.1.4

 196 בסיסים הלחם: קווית גזירה 3.4.1.5



6 
 

 197 נוטריקון: קווית גזירה 3.4.1.6

 198 חידודים 3.4.2

 199 עצם שמות פירוק 3.4.2.1

 201 לשונית־מטא אוריינית מודעות 3.4.2.2

 202 קלמבור 3.4.2.3

 203 מקוצרות וצורות מאורכות צורות, חבורים כינויים 3.4.3

 205 תחביר 3.5

 205 המשפטים באורך אחידות חוסר 3.5.1

 207 סגנוני כסוגל קצרים משפטים 3.5.2

 209 חזרות 3.5.3

 211 שאלה משפטי 3.5.4

 212 החיבור ו"וי 3.5.5

 213 ומבנים סוגות 3.6

 215 והבתים השירים מבנה 3.6.1

 216 משקל 3.6.2

 217 חריזה 3.6.3

 218 החריזה תפוצת 3.6.3.1

 220 החריזה טיב 3.6.3.2

 227 רטוריקה 3.7

 227 פיסוק סימני 3.7.1

 228 אפוסטרופות 3.7.2

 230 היפרבולות 3.7.3

 230 קריאה מילות 3.7.4

 232 גרפיקה .3.8

 235 סיכום 3.9

 

 239 האחרת הפשטות: גולדברג לאה .4

 239 הקדמה 4.1

 240 ביוגרפיה 4.1.1

 243 גולדברג יצירת על המחקר סקירת 4.1.2



7 
 

 244 מדומה ופשטות פשטות: גולדברג שירת על הביקורת סקירת 4.1.3

 245 הקורפוס 4.1.4

 247 הספר מבנה 4.1.4.1

 248 ריסון של פואטיקה 4.1.5

 250 ובשירה בחיים אידיאולוגיה אנטי: מרסן כמנגנון תמטיקה 4.2

 251 תמטי צמצום 4.2.1

 252 אנושיים יחסים 4.2.1.1

 254 הטבע 4.2.1.2

 257 הדוברת דמות 4.2.2

 258 ואישים ותדמוי 4.2.3

 267 מקומות שמות 4.2.4

 269 מרכזי התרחשות כזמן הההוו 4.2.5

 271 וחילוניות חול 4.2.6

 272 וילדים ַילדות 4.2.7

 275 סמנטיקה 4.3

 275 הטבע של הסמנטי השדה 4.3.1

 279 היממה חלקי 4.3.1.1

 282 הרגשות של הסמנטי השדה 4.3.2

 283 החיים בעלי של הסמנטי השדה 4.3.3

 286 הגוף של הסמנטי השדה 4.3.4

 288 הטעמים ושל הקולות של, הריחות של הסמנטי השדה 4.3.5

 290 הצבעים של הסמנטי השדה 4.3.5.1

 293 חול של מילים 4.3.6

 295 זרות שפות 4.3.7

 297 מורפולוגיה 4.4

 297 תחדישים מיעוט 4.4.1

 298 מקראיות צורות 4.4.2

 298 ההיפוך ו"וי 4.4.2.1

 299 הפסק צורות 4.4.2.2

 299 ומוארכות מקוצרות צורות 4.4.2.3

 300 בנטייה ופועל מקור צורת 4.4.2.4



8 
 

 300 חבורות צורות 4.4.3

 302 תחביר 4.5

 302 ומבניהם המשפטים אורך 4.5.1

 305 השאלה א"ה 4.5.2

 306 חזרות 4.5.3

 309 ומבנים סוגות 4.6

 310 והשירים הבתים מבנה 4.6.1

 311 סונטות 4.6.1.1

 313 משקל 4.6.2

 316 חריזה 4.6.3

 317 החריזה תפוצת 4.6.3.1

 319 החריזה טיב 4.6.3.2

 323 ורטוריקה גרפיקה 4.7

 323 גרפיקה 4.7.1

 323 פיסוק סימני 4.7.2

 324 ממוקפים צירופים 4.7.2.1

 326 קריאה מילות 4.7.3

 326 אפוסטרופות 4.7.4

 328 היפרבולות 4.7.5

 932 סיכום 4.8

 

 313 סיכום .5

 

 533 מקורות .6

 

 356 באנגלית תקציר .7

 

 

 



9 
 

 תקציר

שירה מעוררת בנו רגשות ותחושות. יש שאנו מרגישים שהטקסט השירי מאופק, מרוסן ומעודן, ויש 

לשון שירתם של  . בשלושת פרקי העבודה נבחנתשאנו מרגישים שהוא מוגבר, קולני ואפילו צורם

שלושה משוררים עבריים חשובים שפעלו במאה העשרים, אורי צבי גרינברג, אברהם שלונסקי ולאה 

בשירתם אשר משמשות  המערכות התמטיות והלשוניות הפועלותעל  המחקר מצביעגולדברג. 

 כגורמי ריסון והגברה. למחקר תרומה כפולה: חקר מנגנוני הריסון וההגברה מאפשר לעמוד על

הקלסתר הפואטי של שלושת המשוררים, והמחקר מציע גם כלי חדש לאפיון שפה פואטית באשר 

היא. המחקר מצטרף לגשר ההולך ונבנה בעשורים האחרונים בין הבלשנות לספרות ובין הסמנטיקה 

 לפואטיקה, ונעזר בכלים בלשניים כדי לפענח את השפה הפואטית.

לעיון בפואטיקה של אחד משלושת המשוררים.  שלושה פרקים, כל אחד מהם מוקדש במחקר

הפרק הראשון בוחן את היסודות היוצרים את מנגנוני ההגברה בשירת אורי צבי גרינברג. בפרק 

השני נבחנים האמצעים המכוננים את מנגנוני ההגברה והריסון הפועלים זה לצד זה בשירת אברהם 

שוניים הפועלים כמנגנוני ריסון, איפוק האמצעים התמטיים והל נבחנים השלישי ובפרקשלונסקי, 

ועידון בשירת לאה גולדברג. במרכז כל אחד מן הפרקים עומד ספר שירים אחד: "ספר הקטרוג 

( של 1959( של שלונסקי ו"מוקדם ומאוחר" )1933( של אצ"ג, "אבני בוהו" )1937והאמונה" )

 . להלן הפירוט של פרקי העבודה:גולדברג

מוצגות התמות המרכזיות והאמצעים הלשוניים אשר לוקחים  ,אצ"ג שירתא, שעניינו בפרק 

. עקרון יסוד בפואטיקה של אצ"ג מכונה במחקר זה "עקרון השפע", ועל פיו ההגברהחלק ביצירת 

המשורר העדיף בדרך כלל את המבע הגדוש, העשיר, הדחוס והמרובה. עיקרון זה בא לידי ביטוי 

ומודגם בהרחבה. שירי "ספר הקטרוג והאמונה" מתמקדים  בכל היבטי הפואטיקה הנבחנים בפרק

בנושאים הקשורים בעם היהודי ובגורלו, במאבק בין היהדות לנצרות, במפעל החלוצי של שנות 

ערבי בארץ ישראל. תפיסת הזמן בשירים היא סינופטית ־בריטי־העשרים והשלושים ובמאבק היהודי

משיחית, ובפניותיו אל ־י אצ"ג מאמץ עמדה נבואיתוקושרת עבר, הווה ועתיד יחדיו. הדובר בשיר

הנמענים הוא מבקש לשכנע אותם לאמץ את השקפותיו הפוליטיות והצבאיות ולעורר אותם לפעולה 

של איברי הגוף  מתברר שהשדה הסמנטיאמיתית בעולם החוץ ספרותי. בתחום הסמנטיקה 

ם בשירים פעלים אינטנסיביים של אצ"ג; כמו כן מופיעיהפגועים עשיר באופן חסר תקדים בשירי 

ֵערה ותארים מעצימים. קו סמנטי נוסף המאפיין את הפואטיקה של אצ"ג  אמירה, של קריעה ושל בְּ

בשירי אצ"ג מפותל ומורכב, ומתאפיין  התחבירהוא השימוש בגידופים בוטים ובמילים לועזיות. 

 גרפיקהל אלו מצטרפת בחזרות רבות, במשפטים חסרים ובשימוש תכוף בוי"ו החיבור. לכ
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גודש של סימני פיסוק ושל מילות קריאה ונטייה להגזמה )היפרבולה(. גם הבחירות של  "רעשנית",

 רחבת ההיקף, במבנים בלתי סדורים ובחריזה חלקית למדי גורמות להגברה. ג בסוגת הפואמהאצ"

מתברר שלא ניתן להכריע באופן  ,שירת שלונסקימפרק ב, הבוחן את שאלת הגברה או הריסון ב

על משמעי אם שירתו היא מרוסנת או מוגברת, ועולה האפשרות שטיבּה הבלתי מוכרע השפיע ־חד

שך השנים. שלונסקי סבר שחובת המשורר היא "לתת פחות משיש לו" חוסר התקבלותה במ

שירה בלתי ו"לכבוש" את השאגה באמצעות עיצוב מוקפד של אמצעי ההבעה, ומצד שני הסתייג מ

היא מקרה בין השאגה לכיבושה, ועל כן  בין ריסון להגברה,עוצמתית. גם שירתו נעה כמטוטלת 

שירי "אבני בוהו"  תמטיתהפואטי שפותח במחקר. מבחינה ־במיוחד לכלי הבלשני מבחן מעניין

 מתארים את מסעו של הדובר מארץ ישראל אל עיר זרה ואת שיטוטיו הליליים ברחובותיה. הדובר

מרוחק מן הקוראים, מתנזר מאהבה, רדוף חרדת מוות ובודד. הוא מוקף בדמויות אוניברסליות 

השירים משלבים קודש וחול,  סמנטיתמנוכרות ותלוש מהמסורת היהודית של ילדותו. מבחינה 

נמוך וגבוה, ולכן מתאפיינים במתחים סמנטיים. השדות הסמנטיים של הכרך ושל המסע עשירים 

, וכן השדה הסמנטי של הרצח, אף שהרצח נותר בגדר אפשרות בלתי ממומשת, בספר השירים

ה"מתנדנדת" בין ריסון להגברה. בשירים מופיעות מילים משפות זרות, אם כי לא בתכיפות 

שנמצאה בשירי אצ"ג. מבחינה מורפולוגית נטה שלונסקי לחידושי מילים וליצירת חידודים אולי 

ומאפיין זה משמש כמגביר בגלל האופי המפתיע והמקורי של  יותר מכל משורר אחר בן זמנו,

בשירים מורכבת אם כי לא "רעשנית", השימוש בסימני הפיסוק ובמילות  הגרפיקההחידושים. 

בשירים, אשר מתאפיין בחוסר  התחבירהקריאה מתון יותר מזה שנמצא בשירי אצ"ג, וכך גם 

 במבניםשאלה. שירי שלונסקי כתובים אחידות באורכי המשפטים, בחזרות ובריבוי משפטי 

מהוקצעים, במשקל סדור מאוד ובחריזה מוקפדת ומבריקה. הנחה סבירה היא שסדירות מבנית 

היא גורם מרסן, אבל מהמחקר התברר שהאילוצים המבניים שקיבל על עצמו המשורר כפו עליו 

 א לקוטב ההגברה. סלקציה סמנטית, תחבירית ומורפולוגית חמורה, ועל כן שירתו נוטה דווק

התמטיים והלשוניים  , מצביע על היסודותפרק ג, הבוחן בכלי הניתוח המוצע את שירת גולדברג

השירים מתמקדים  תמטית מבחינה המאפיינים את שירתה. ,ריסון ועידוןכמנגנוני שמשמשים 

בעיקר בטבע וביחסים אנושיים, ואינם עוסקים בסוגיות היסטוריות או פוליטיות. הדוברת בשירים 

היא צנועה ופרטית ואינה נוקטת עמדה ציבורית או נבואית. השירים מתארים את חיי החולין, 

המופיעות  ההווה קצר המשך הוא זמן התרחשותם המרכזי, וגם הדמויות ההיסטוריות והספרותיות

של הטבע, של הרגשות  השדות הסמנטייםיחסים אנושיים.  של בעיקר בהקשריםמשובצות בהם 

ושל החושים עשירים בשירת גולדברג, ובעוד שבשירי אצ"ג ושלונסקי איברי הגוף הם פגועים או 

חולים, בשירת גולדברג הגוף האנושי הוא שלם, בריא ומוכן לאהבה. גולדברג לא הרבתה לחדש 
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מקראיות, אשר  מורפולוגיותלים או להשתמש במילים לועזיות, ויש שמופיעות בשיריה צורות מי

לוקחות חלק ביצירת סגנונּה החגיגי והמכובד. הגרפיקה בשירי גולדברג אחידה ואינה מושכת את 

תשומת הלב, והשימוש בסימני הפיסוק ובמילות הקריאה הוא מתון. התחביר בשירים פשוט יחסית 

, שהבולט ביניהם במבנים הדוקיםתחביר של מבנים דיבוריים. רוב שירי גולדברג כתובים וקרוב ל

בשירים מוקפד אם כי אינו סדור בהכרח, ולכן לא הטיל אילוץ כבד על  המשקלהוא הסונטה. 

בשירים דומיננטית ומורכבת, אף שאינה מבריקה ומתחכמת כמו זו של  החריזההמשוררת. גם 

הללו לוקחים חלק ביצירת הריסון והעידון, המזוהים כל כך עם סגנונה של  שלונסקי. כל היסודות

 גולדברג.

לצד הדגמות נרחבות מן השירים מופיעים במחקר גם קטעי הגות של שלושת המשוררים, שלוקטו 

מתוך כתבי עת, ספרים ויומנים אישיים. מן הקטעים הללו ניתן ללמוד על ההשקפה הפואטית של 

 פן שבו מימשו אותה בשיריהם.המשוררים ועל האו

" ליצירת אפקט של הגברה או של ריסון, ושאין יסוד לשוני מבהיר שאין "מתכון פרק הסיכום

בודד המעורר בהכרח אפקט כזה או אחר. יסודות לשוניים נושאים פוטנציאל לאפקט מסוים, 

חון את מופעי ופוטנציאל זה עשוי להתממש בחלקו, במלואו, או כלל לא להתממש. לפיכך יש לב

הלשון בכל טקסט לגופו, ולא ניתן לקבוע אפריורי קשר הכרחי בין אמצעי הבעה לשוניים בשירה 

ובין האפקט שלהם כמגבירים או כמאפקים. כך למשל התברר שריבוי מילות הקריאה בשירת אצ"ג 

ח הוא יסוד מגביר, אך אין משמעות הדבר היא ששירה שאין בה מילות קריאה כלל היא בהכר

 מרוסנת. 

מסקנה נוספת העולה מן המחקר היא שאפקט של ריסון ושל הגברה מושפע בין היתר מן הסביבה 

הטקסטואלית הכללית. יסוד לשוני או תמטי מוגבר עשוי להתמתן כשהוא שרוי בסביבה 

טקסטואלית שרוב מאפייניה מרוסנים, ולהפך. הקביעה ששירה היא מרוסנת או מוגברת במידה 

ת צריכה להסתמך על מכלול האלמנטים התמטיים והלשוניים של הטקסט השירי, כזו או אחר

ולהתחשב גם בנורמות הכתיבה של הדור הספרותי ובציפיות של הקוראים. בפרק מסכם זה מובאות 

בהקשרים לשוניים רחבים. ניתן לחקור  הריסון וההגברהבשאלת למחקרים עתידיים גם הצעות 

בפואטיקה של משוררים אחרים, להשוות בין מוקדם למאוחר את מנגנוני הריסון וההגברה 

בשירתם וכן לחקור את פעולת המנגנונים בלשון שאינה שירית, למשל בלשון הפרסומת, בלשון 

 הדיבור או בלשון הפרוזה. 
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 מבוא .1

 מטרותיוו נושא המחקר 1.1

הפועלים בשירתם  ,קיומם של מנגנוני ריסון והגברהעל פואטי המבקש להצביע ־זהו מחקר בלשני

מנגנונים של שלושה משוררים עבריים חשובים: אורי צבי גרינברג, אברהם שלונסקי ולאה גולדברג. 

בחון את מרכיביהם נועד לאלה הם מערכות לשוניות ותמטיות הפועלות בשירה, והמחקר 

מעוררות בקוראים תחושה שהשירים העומדים לפניהם  מערכות הריסון וההגברה. יחודייםהי

מאופקים ומעודנים מצד אחד, או מוגברים ורמים מצד שני. עבודה זו עוסקת אפוא בפענוח הלשון 

של הטקסט השירי, ובפרט באמצעים היוצרים רושם של הגברה או של ריסון. מנגנוני ריסון והגברה 

ופיתוחם והדגמתם בשירת אצ"ג, שלונסקי וגולדברג הם חידוש  ,עד כה ט ולא נחקרובשירה כמע

 של מחקר זה.

במחקר שלושה פרקים, כל אחד מהם מוקדש לעיון בפואטיקה של אחד משלושת המשוררים. 

בפרק הראשון נבחנים האמצעים היוצרים את מנגנוני ההגברה בשירת אורי צבי גרינברג, בפרק 

מצעים המכוננים את מנגנוני ההגברה והריסון הפועלים זה לצד זה בשירת אברהם השני נבחנים הא

 עידון, איפוק שלונסקי, ובפרק השלישי נבחנים האמצעים התמטיים והלשוניים הפועלים כמנגנוני

בשירת לאה גולדברג. מחקר זה אינו דיאכרוני ואינו בוחן את השינויים שחלו בפואטיקות  וריסון

רים במשך השנים, אלא בודק תמונת מצב פואטית בנקודת זמן מסוימת. במרכז של שלושת המשור

 כל אחד מן הפרקים עומד ספר שירים אחד. 

המחקר מבקש למפות בכל פרק את האמצעים הלשוניים והתמטיים השונים אשר מעוררים 

הנחה רושם של ריסון או של הגברה. התמטיקה מתגלה כמנגנון מרסן או מגביר מעניין למדיי. ה

התמטי היא שההכרעה של המשוררים על מה לכתוב, ולא פחות מכך על מה  הסעיףהעומדת בבסיס 

 ,אצ"ג בשירתלא לכתוב, היא מרכיב חשוב ביצירת האפקט השירי, למשל עמדת הנביא הפולמוסן 

גולדברג. בחינת ההכרעות  טבע ושל בני האדם בשיריהתבוננות בפרטי החולין של ה לעומת

 ל תרומתן לאפקט הריסון או ההגברה;להצביע ע גם היא ל המשוררים מאפשרתהסמנטיות ש

ההנחה העומדת מאחורי העיון הסמנטי היא ששדות סמנטיים דומיננטיים יוצרים אפקט של הגברה 

או של ריסון. רכיב נוסף שנבחן בכלים בלשניים הוא המורפולוגיה הייחודית האופיינית לכל אחד 

ורחוקות מלשון הדיבור כן הן ה היא שככל שצורות הלשון מורכבות משלושת המשוררים. ההנח

הטיפוסיים לכל משורר חשובה אף היא לאפיון  מבני התחבירשל ה נ. הבחיותמגבירמשמשות כ

רושם  גם כאן הריחוק ממבנים האופייניים ללשון הדיבור נוטה לעוררו מנגנוני ההגברה והריסון,

לפואטיקות  במבנים ובסוגות האופיינייםהגברה, ולהפך. כל אחד משלושת הפרקים נחתם בעיון  של
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ועוד, ובהיותם של כל אלה  ות בחרוז ובמשקלמידת הדבקבצורת הבתים, בשל המשוררים: 

 . ו ההגברהמרכיבים במנגנוני הריסון א

אמצעים כלי ניתוח תובנות המחקר אמורות לתמוך באינטואיציה של הקוראים ולאשש אותה ב

ששירת  טענו קוראים במשך כמעט מאה שנים מדעיים בלשניים ופואטיים. באופן אינטואיטיבי

אצ"ג היא רמה וקולנית. מחקר זה יוצא אפוא מההנחה ששירת אצ"ג אכן מוגברת, ומבקש להסביר 

קורות בכלים בלשניים מה מעורר את תחושת ההגברה. הנחת יסוד שנייה, הנסמכת אף היא על בי

עבודה זו  גולדברג מרוסנת, מאופקת ומעודנת; שנכתבו במשך עשרות שנים, היא שהשירה של

עידון. שירת של תחושה של איפוק והיוצרים  היסודות הלשוניים והתמטייםמבקשת להסביר את 

שלונסקי בגילויה בקורפוס של מחקר זה "מתנדנדת" בין ריסון להגברה, משום שפועלים בה 

ירת טיים ולשוניים המעוררים הן אפקט של הגברה והן אפקט של ריסון. מבקרי שמנגנונים תמ

חידושו  , וניסו לאפיין אותה;ששירה זו מעוררת "טלטלה"ה שלונסקי במשך השנים חשו באפקט

אשר מונעים של המחקר הנוכחי הוא האפשרות להצביע על הרכיבים התמטיים והלשוניים 

 קוטב ההגברה או הריסון.עם  מהקוראים לזהות את שירת שלונסקי

כל אחד מהפרקים מוקדש לעיון מפורט וממוקד בלשון הפואטית של משורר אחד בלבד, ואינו 

יחד עם זאת צומחת תועלת מהצבת הפרקים  1כולל השוואות מפורשות לשירת המשוררים האחרים.

, ולהפך, שירה זה לצד זה. שירה עשויה להיחשב כמוגברת רק על רקע שירה אחרת, מרוסנת יותר

עשויה להיחשב למרוסנת רק על רקע שירה אחרת, מוגברת יותר. זאת ועוד, התבחינים להערכת 

אורטית בין שירתם של שלושת כמוגברת גובשו על סמך ההשוואה התשירה כמרוסנת או 

המשוררים, ובדיאלוג מתמיד בין פואטיקה אחת לאחרת. כך למשל נמצא שבשירת אצ"ג הפרסונה 

ה נבואית בשירת , ובעקבות זאת מתברר שהיעדרה של פרסונמשמשת כמגבירשל הדובר  הנבואית

ן. משמעות הדבר היא שלא רק היסודות המרכיבים את השירה משמש כגורם מרסגולדברג 

לייצר אפקט  דות מסוימים עשויהגברה, אלא גם היעדרם של יסושל ריסון או רושם של מעוררים 

( תיאר השוואה כמפגש יצרני "בין טקסטים שלמים, כזה המאפשר 21כלשהו. בועז ערפלי )תשס"ה, 

לזהות את החדש ואת היחיד במינו, או להטמיע יחיד במינו זה, בתוך הידוע מכבר". ערפלי טען 

שהשוואה עשויה להיות רבת פנים, דיאלקטית ודינמית, ואכן, במחקר זה ִאפשרה ההשוואה את 

השוואה, ה או הריסון של השירה. מהלך ההגברה יסוד ת"היווצרותם של תבחינים חדשים ל"מדיד

 המגלה את המיוחד במינו בטקסט השירי על רקע טקסט אחר, מצוי ברקע המחקר הנוכחי. 

                                                           
אף שכל אחד משלושת פרקי העבודה עומד לעצמו ואינו תלוי בשני הפרקים האחרים, בפרק הראשון, שעניינו מנגנוני  1

ההגברה בשירת אצ"ג, מופיעים הסברים תאורטיים הנוגעים לכלים בלשניים. לא מצאתי לנכון לחזור עליהם בדיון על 
 שירת שלונסקי וגולדברג. 
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מטרת המחקר היא כפולה: מטרתו הראשונה היא להעמיד כלי בלשני חדש במחקר הלשון 

כזו או אחרת, על פי תבחינים השירית. כלי זה מציע להעריך שירה כמוגברת או כמרוסנת, במידה 

 יוצרתיה של שירה כלשהי ואת האפקט שהיא יתמטיים ולשוניים, ובאמצעותו ניתן להסביר את אופ

בקוראיה. הערכת שירה על פי מידת הריסון או ההגברה תאפשר בעתיד גם להשוות בין פואטיקות 

רתו השנייה של המחקר של משוררים שונים או בין שירה מוקדמת ומאוחרת של אותו המשורר. מט

היא להפנות זרקור ללשון השירית של שלושה משוררים עבריים מרכזיים מן המאה העשרים, 

ולצייר קלסתר פואטי של כל אחד מהם. משוררים אלה לקחו חלק בגיבוש השפה העברית כשפת 

דיבור ויצירה והשפיעו על התפתחותה של השירה העברית במאה העשרים. המחקר מצביע על 

ודות לשוניים בתחומי הסמנטיקה, התחביר והמורפולוגיה ביצירתם של אצ"ג, שלונסקי יס

קוגניטיבי מחקר זה בודק ־וגולדברג, ומציע עיון לשוני מעמיק בשפתם הפואטית. מהכיוון הבלשני

באילו אמצעים לשוניים הטקסט "פועל" על הקוראים ומעורר בהם תחושה מובחנת מסוימת, 

כלי שבאמצעותו ניתן להעשיר את הפרשנות של הטקסט  מציע ספרותי המחקר־ומהכיוון הלשוני

  2הספרותי ולאשש את האינטואיציות של קוראי השירה ושל המבקרים.

 אורטירקע ת 1.2

 גישות בלשניות בחקר הספרות והשירה .1.2.1

בעשורים האחרונים הולך ומתחזק הקשר בין הבלשנות לספרות ומתהווים קשרים ראשונים בין 

נענים דומה שיותר ויותר חוקרים לפואטיקה. הלשון השירית מציבה אתגר לשוני גדול, ו הסמנטיקה

לו, ומבקשים להיעזר בכלים בלשניים כדי לפענח את ה"צופן" של הלשון השירית. הסמנטיקה 

הקוגניטיבית, שהחלה להתפתח בעשורים האחרונים, פיתחה כלים שבאמצעותם ניתן לתאר את 

לשון השירה: חקר המטפורה פרח במחצית השנייה של המאה העשרים, העושר ואת הגיוון של 

מחקר השדות הסמנטיים והמסגרות הסמנטיות התפתח, ותורת הפואטיקה הקוגניטיבית חיזקה 

אוריות ות והשירה. חוקרים שונים הציעו ֵת אף היא את הקשר בין המחקר הבלשני ופרשנות הספר

ים לשוניים, דרכי יצירת המשמעות ואופני ההבנה בתחום הסמנטיקה הקוגניטיבית לחקירת מבנ

של משמעותם של מבעים. למרות כל זאת לשון השירה לא נחקרה דיה בכלים בלשניים והיבטים 

                                                           
עוסק באופן ממוקד בשפה המטפורית בשירים ובמקומה במנגנוני הריסון או ההגברה, אף יש לציין כי מחקר זה אינו  2

כי ברור שהיא חלק בלתי נפרד מלשונם הפואטית של המשוררים ומהתחושה המתעוררת בעקבות הקריאה בשירים. 
שת מחקר מטפורות בשירה הן נושא מורכב, ושאלת תרומתן לאפקט הריסון או ההגברה היא שאלה תאורטית הדור

נפרד, שטרם נעשה. עם זאת, בכמה מפרקי המחקר מופיע עיון במבעים מטפוריים כחלק מניתוח היסודות הלשוניים 
 השונים בטקסט.
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רבים בה עודם ממתינים להיחשף. מנגנוני ריסון והגברה בשירה כמעט ולא נחקרו, אף שבכוחם 

 להציע אפיון מקורי לסגנון הפואטי של משוררים. 

( הגה את תורת המסגרות הסמנטיות, כפיתוח של תורת  1983Fillmore, 1977פילמור ) צ'רלס

השדה הסמנטי שקדמה לה. הוא טען שאין לדון במשמעותה של מילה באמצעות מניית רכיביה 

בלבד, אלא לבדוק את הקשרים שהיא מקיימת עם קרובותיה בתוך מסגרת התוכן המשותפת שלהן. 

ות ונות במסגרות ידע מארגנות, ועל הרקע של תבניות הבסיס הללו נוצרפילמור הסביר שמילים נת

אוריה של מסגרות התוכן פועלת במסגרת הסמנטיקה ציפיות והבלטות של המתרחש. הֵת 

הקוגניטיבית, ומבליטה גם את הקשר בין התחביר לסמנטיקה. סמנטיקת המסגרות אינה עוסקת 

ים, אלא במבני ידע ובקטגוריות תלויות התנסות. רק ביחסים המבניים שבין מילים או בין מושג

השמעתה של מילה מעוררת בתודעה את מסגרת התוכן השלמה, ולכן משמעותה מוקנית לה מכוח 

מקומה במערכת. המסגרת מבוססת על התנסות אנושית בכל תחומי החיים ועל המשגתּה, ומציעה 

ת הסמנטיים שקדמה לתורת המסגרות מערכות קישור ויחסי תפקוד בין חלקיה. גם תיאוריית השדו

תיאוריית המסגרות של פילמור  ( חקרה מילים ביחסיהם ההדדיים, אך1994של פילמור )סוברן 

הפנתה את הזרקור ביתר עוצמה אל ההבנה ואל ההתנסות האנושיות. תורת המסגרות ותורת 

 ,של משוררהשדות הסמנטיים נרתמות במחקר הנוכחי לבחינת השדות הדומיננטיים בשירתו 

מוקדי העניין והמנעד של שירתו. בכך מיישם המחקר כלי מחקרי בלשני על לשון  לבדיקתכאמצעי 

(. בחינה זו משרתת את שאלת הריסון וההגברה העומדת 2השירה )רותם תשע"ג, סוברן תשע"ג

 במרכזו של המחקר הנוכחי. 

ענוחם. הוא סבר שהלשון גם הבלשן המושגי ריי ג'קנדוף התמקד במושגים ובדרכי יצירתם ופ

מבטאת את מה שאנו קולטים בחושים, ולכן על הבלשן לבדוק את האופן שבו מתרחש המעבר 

הנקלטים כמסר בעל משמעות באוזני השומע.  ,מקליטה חושית להבעה של צלילים ושל מבעים

כדיבור לפיה "רעש" המזוהה ו (,Jackendoff 1997, 2002" )ג'קנדוף פיתח את "תורת השלשות

סינטקטי. לאחר ־מחולק בתודעת המאזין ליחידות, ועל החלוקה לחלקי דיבר מופעל המסנן המורפו

סינטקטיות על ההצטרפות ־המיפוי הפונטי של ההברות ושל המילים, ולאחר ההבחנות המורפו

ו במערכת המושגית התחבירית של המילים, מופעל ה"מסנן" המושגי, ומה שנאמר נבחן לאור מקומ

, שכן היא קושרת בין אוריה זו מאפשרת לבחון את לשון השירה בכלים בלשנייםהשומע. גם ֵת של 

מתמטית, ־מן הבלשנות הפורמלית אוריה מתרחקתובין מה שנקלט בחושים. הֵת המערכת המושגית 

 קר הבלשני למחקר הפואטי. חהיא בונה גשר נוסף בין המובכך 

הם קידמו את חקר  בית בת זמננו;ימנטיקה הקוגניטג'ורג' לייקוף ומארק ג'ונסון הם מאבות הס

 & Lakoffהקשר בין הלשון למחשבה בעיקר בחקירת מקומן וחשיבותן של מטפורות בשיח )
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Johnson, 1980בונות את בים בשפה מבטאים סכמות מטפוריות אשר תם, ביטויים ר(. לטענ

האנושית. לייקוף וג'ונסון הכרתנו, ולכן מחקר המטפורה עשוי לחשוף מבנים בסיסיים בתפיסה 

הסבירו שמטפורות מאפשרות לנו להבין את העולם ושהן חלק ממנגנון ההמשגה. בהמשך הציעו 

שעל פיה המבעים שאנו  (,Lakoff & Johnson 1999ההתנסותני" )השניים את תורת "הריאליזם 

 מוטורית שלנו. ־מפיקים תלויים בהתנסות החושית

אף הוא במערכת ההמשגה ככלי התמקד  (Lanagacker 1991אקר )לאנהבלשן הקוגניטיבי רונלד 

התחביר. הוא טען שמערכת מצומצמת של כלים את המסביר תופעות לשון, וביניהן גם את הדקדוק ו

 ומנה בו אנו מתבטאים בשפה בכל מישוריה,קוגניטיביים מושגיים יכולה להסביר את האופן ש

ובין הרקע הסובב חזית, כלומר בין מה שמודגש במבע את ההבחנה בין רקע ל בין השאר מערכת זוב

הדוברים והשומעים לאנאקר טען שועוד.  ל נקודה במרחב לבין מסלול תנועתהבין מיקומה שאותו, 

אלה של הבלשנות  מצוידים במערכת הזו ומשתמשים בה ליצירה ולפענוח של מבעים. הוגים

לעסוק בסוגת השיח  וכך אפשרו ,םבלשני אל תחומי ידע אחריהקרבו את הדיון הקוגניטיבית 

( Gibbs 1994י" )הפואטי. במסגרת זו החלו לכן להיכתב ספרים שכותרותיהם "המוח הפואט

  הבלשנות הקוגניטיבית. שבהם נבחנת לשון השירה בכלי(, Turner 1996פרותי" )ו"המוח הס

יתחו את תורת העירובים המנטליים. הם הבלשן ז'יל פוקוניה וחוקר הרטוריקה מארק טרנר פ

הראו שעירובים מושגיים מאפשרים אחסון יעיל של אינפורמציה וקיצורי דרך בהיסקים הגיוניים 

ם ובהסקת מסקנות. הם הציעו לראות במבע חיבור מחשבתי בין כמה מרחבים, והדגישו את חשיבות

ל הדמיון האנושי, הפועל כאשר אינטגרציה כתהליכי הכרה חשובים, ואת מעמדו ששל זהות ושל 

 החוקרים דנו (Fauconnier & Turner 2002ספרם )מתרחשת פעולת קידוד, פענוח או הבנה. ב

 פים ארבעה מרחבים: שני מרחבי קלטבמנגנוני הפעולה של העירובים, וטענו שבכל עירוב משתת

ושבו מצויות נקודות  ל הידע האגור בזיכרון ארוך הטווחהזרים זה לזה, המרחב הגנרי, הנשען ע

המגע בין שני מרחבי הקלט, ומרחב הפלט. פוקוניה וטרנר הסבירו כיצד נוצר מרחב הפלט משלושת 

ומהם המנגנונים הקוגניטיביים המובילים אליו, ובכך פתחו פתח לדיון  המרחבים האחרים

  3בצירופים יצירתיים ומטפוריים מורכבים בלשון השירה.

איה )אגמון( פרוכטמן הייתה מחלוצי החוקרים שהבליטו את הבלשנית וחוקרת הספרות מ

פרוכטמן הצביעה במחקריה הפוריות של חקירת יצירות ספרות בכלים בלשניים. את החשיבות ו

. בספרה ספרותייםטקסטים ולפרשנות של המשמשים לניתוח, לפענוח על כלים בלשניים הרבים 

עיוני סגנון ותחביר בספרות העברית" )תש"ן( התמקדה החוקרת בבחינת  – "לשונה של ספרות

                                                           
(. לסקירה מקיפה של הֵתאוריות 2006ראו את היישום של תורת העירובים על שיריה של אגי משעול במחקר של סוברן ) 3

 ושל תאוריות נוספות ראו את ספרה של סוברן "שפה ומשמעות" )תשס"ו(. קוגניטיביות שהוזכרו כאן־הבלשניות
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סוגיות תחביריות ביצירות ספרות, ועמדה על הקשר שבין התוכן של היצירה לבין האמצעים 

צביעה על "האפשרויות הגלומות בניתוח לשונו של הטקסט ההלשוניים המעצבים אותו. היא 

 : הרטיופ (,11, שם) הספרותי מתוך גישה בלשנית אליו"

הסגנוני להעמדת פרשנות ספרותית, ועל הקשר ־נצביע מדי פעם על הסיוע שיש בניתוח הלשוני

שבין התוכן של היצירה לבין האמצעים הלשוניים שנבחרו לעיצוב התוכן הזה. )...( נשאל את 

יצוע ם לשוניים בחר לשם בעצמנו, למה בחר יוצר לבטא את עצמו בדרך זו או אחרת, ובאילו כלי

 (15)שם,  מטרותיו.

כלים להתבוננות מצייד את החוקרים ב ,המתבונן ברכיבי הלשון השונים ,מחקרה המפורט והיסודי

־במרקם הלשוני של יצירות ספרות במישורי הלשון השונים, ובתרומתם ליצירת הייחוד הספרותי

בספרה "לומר זאת אחרת" )תש"ס( דנה פרוכטמן בהיבטים תחביריים של אסתטי של היצירות. 

, ובאופנים שבהם הניתוח התחבירי המאה העשריםהשירה העברית משנות השבעים והשמונים של 

 תומך בפרשנות השיר. 

ראובן צור פיתח את תורת הפואטיקה הקוגניטיבית, אשר מבקשת להתחקות חוקר הספרות 

" בספרו "שירה היפנוטית עברית ים המשפיעים על קליטת המסר השירי.ביאחר מנגנונים קוגניטי

בקוראים, ובספרו "משמעות וריגוש בשירה" יוצר הריתמוס )תשמ"ח( בחן את האפקטים ש

)תשמ"ג( הציג היבטים קוגניטיביים הכרוכים בקריאה ובפרשנות של יצירות פרוזה ושירה. דב 

רשנותו. בספרו "היסודות הרתמיים של השירה" )תש"ל( לנדאו חקר את הקשרים בין מבנה השיר לפ

שבין הריתמוס בשיר למהותו ולמשמעותו, ועסק גם בזיקתם של התחביר, של  היחסיםעמד על 

החרוז ושל הבית לריתמוס. בספרו "עידונה של שאגה" )תש"ן( דן ביסודות כלליים של השירה 

ִשירהלירית. שמעון זנדבנק הציג בספרו " ( עקרונות לניתוח ולפרשנות שירה ועמד על 2002" )ַמזֶּ

  .השירית הלשון של מאפיינים של שורה

מאיר שטרנברג )תשל"ו( חקר את הצירופים הכבולים בלשון על סוגיהם השונים ואת מופעיהם 

קוגניציה, ובין היתר חקר מבנים לשוניים עסק במחקריו בקשרים שבין ספרות ל בשירה. ישעיהו שן

סמני האינפורמציה בים חריגים ומניפולטיביים י. הוא תיאר שימושים לשונביצירות ספרות

החשובה בטקסט הספרותי )תש"ס(, והבחין בין אוקסימורון ישיר לעקיף בטקסטים פואטיים 

)תשס"ה(. דוד פישלוב )תשס"א( חקר בעזרת תורת השדות הסמנטיים את מאפייני האוקסימורון 

שירתה. תמר ב דפוס מסויםכדי לתאר  וקסימורון מעודן"וטבע את המושג "א ,בשירת גולדברג

אף היא על כלי ניתוח בלשניים בדיוניה בטקסט השירי. במאמריה על שירת דן פגיס  יעקבי נשענה

, תשע"א ועוד( פענחה מטפורות והשוותה בין שירים מוקדמים למאוחרים כדי לפצח את 1996)
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כדי לפענח את שיטות ה"הצפנה" שנקט בשיריו. ו ,"הצופן" הפואטי של השירה החידתית של פגיס

תמר סוברן עסקה במחקריה השונים בזיקות שבין הפילוסופיה ללשון ובין השירה ללשון, וכן 

בפואטיקה קוגניטיבית ובסמנטיקה פואטית. בספריה "שדות סמנטיים" )תשנ"ד( ו"חקירות 

בין מילים, והציעה עיון  בסמנטיקה מושגית" )תש"ס( עסקה בתורת השדות הסמנטיים וביחסים

( פרסה סקירה רחבה 2006ות" )ת ערך ועוד. ב"שפה ומשמעכגון שונות, שלילּו ,בכמה שדות סמנטיים

אוריות בחקר המשמעות ושל צמיחת הסמנטיקה הקוגניטיבית. במאמריה הציגה מבחר של ֵת 

רה למחקר אפיונים של הלשון הפואטית של משוררים עבריים, ועמדה על האתגר שמציבה השי

אוריות במחקריה רתמה ֵת  ;(2, תשע"ג1, תשע"ג20112, 11201, 2006, תשס"ה, 1הבלשני )תשס"ג

בלשניות וקוגניטיביות לפיענוח השפה הפואטית. זהר סקר )תשנ"ג( חקרה את הארגון מחדש של 

המשמעויות הסטנדרטיות של סימנים לשוניים בטקסטים שיריים, שבמסגרתם הסימנים הלשוניים 

 מקבלים משמעית משנית, הנבנית על גבי משמעותם המילונית השגורה. 

ים לשוניים בלשון השירה. היא הצביעה על הבדלים מגדריים ציון ימיני חקרה מאפיינ־בת

איברי בשירי דור שלונסקי )תשס"ח(, בחנה את השימוש של זלדה בפסוקית ־בשימוש במשפט החד

הזמן )בדפוס( ועמדה על חידושי הלשון להבעת הקטנה והגדלה ביצירתו של שלונסקי )תשע"א, 

יאליק בכלי הסמנטיקה ההכרנית, ובפרט בעזרת תשע"ג(. עוזי רותם )תשע"ג( בחן את יצירות ב

תורת השדות הסמנטיים ותורת מסגרות התוכן. מוטי בנארי )תשס"ה( חקר בכלי הפואטיקה 

הקוגניטיבית את התהליכים הקוגניטיביים הכרוכים בעיבוד של הסמיכות המטפורית בשירה. תמר 

יצרניות בשירה ובפובליציסטיקה של ( חקרו את אופני הכבילות וה1מונזון וזהר לבנת )תשס"ה־וולף

תחום אורי צבי גרינברג, והצביעו על התפתחות של צירופים מסוגים שונים בטקסטים של אצ"ג. 

כמה מן החוקרים  התחדישים )ניאולוגיזמים( היווה כר פורה למחקר המשלב ספרות ולשון.

( 2000( וזיוה שמיר )1977כנעני )תשמ"ט,  ם של סופרים ומשוררים, למשל יעקבהתמקדו בתחדישי

( 1979במחקריהם על חידושי שלונסקי, אבי מעפיל )תשנ"ז( במחקרו על תחדישי ס' יזהר, רפאל ניר )

במחקרו על יצירת אהרן מגד, עדית שר )תשס"ה( במחקרה על חידושי לשון בשירת ילדים ועוד. יש 

משל רפאל ניר )תש"ן( שעסקו בתפקידם של סימני הפיסוק בספרות ובשירה העברית המודרנית, ל

 באמצעותפואטי ־יוסף )תש"ן(. כאמור, המחקר הנוכחי מבקש להוסיף נדבך למחקר הבלשני־ובר

  ם.ביצירתם של שלושה משוררים קנוני מנגנון מכונן מסוים מחקר של
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 בשירה הגברה ומנגנוני ריסון מנגנוני .1.2.2

סוגיית הריסון וההגברה בטקסט הספרותי טרם נחקרה. מחקרים אחדים בחנו אמצעים תמטיים 

, אך לא היה בהם ניסיון להעמיד בפואטיקה של משורר מסוים המשמשים כמרסניםולשוניים 

( דנה בשלושה אמצעים 1982שעניינה ריסון והגברה בשירה. מירי ברוך ) ,אוריה רחבה יותרֵת 

נים את הרגשות בשירים של נתן זך. לטענתה, תחושות מלנכוליות או תְּ מַ שר מְּ תמטיים ולשוניים א

תחושות של רחמים בשירת זך עוברים ב"מסננת לוגית" אשר מאפקת את הרגשנות, וכך השירים 

הסנטימנטליים לובשים "לבוש מתחכם", ושירים בעלי פוטנציאל פתטי מעוצבים באמצעים בלתי 

ריסון בשירת נתן זך, ובחנה נימיני )תשס"ה( חקרה אף היא אמצעי ב־(. תמר פלג45פתטיים )שם, 

ו. בעקבות פרוכטמן היא את השימוש המניפולטיבי של המשורר בפסוקית הזמן בשניים מספרי

למקם את האינפורמציה החשובה והמרכזית, בעלת האופי הרגשי, הסנטימנטלי הראתה שזך נטה 

מעמד הדגימה כיצד המידע המרכזי בשיר קיבל ו או הפתטי, דווקא בפסוקית הזמן המשועבדת,

 התוכן הרגשי בשיר רוסן. איך , ובהעמדה תחבירית זו שולי וחסר חשיבות לכאורה

רינה דודאי )תש"ן( בחנה את מנגנוני הריסון הפועלים בפרוזה של אהרון אפלפלד. לטענתה, 

נ ושא השואה הטעון. דודאי אפלפלד נמנע מפאתוס ושמר על טון מאופק ומעודן על אף העיסוק בְּ

הדגימה את השימוש התחבירי של אפלפלד במשפטים פרטקטיים קצרים ובטשטוש של מידע 

 דב לנדאו דן באופן כללי(. 109בטקסט, והראתה איך אלו מצפינים את "הטעינות הרגשית" )שם, 

מעצם טיבה  טען שהליריקהו "עידונה של שאגה" )תש"ן(, בפרק השני בספרובסוגיית הריסון בשירה 

היא עידון של חוויה אנושית חזקה, משום שהכתיבה בריתמוס, בשורות, בבתים ובתבניות יש בה 

מן הארגון ומן הריסון. הנחת היסוד של לנדאו היא שהשירה הלירית מאופקת יותר מהדרמה 

של לבד מהארגון  ,ריסון בשירהשל הגברה או  שלוהאפיקה, אולם הוא אינו דן באמצעים ספציפיים 

המבנה השירי. חקר ההגברה והריסון בספרות בכלל ובשירה בפרט מצוי אפוא בחיתוליו, ופיתוחו 

  עשוי לשמש נדבך נוסף בגשר ההולך ונבנה בין מחקר הלשון ומחקר השירה.
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 העשרים המאה בצל משוררים .1.3

 בחיים המשוררים שלושת .1.3.1

 יהםהדברים באופיים, בקורותאורי צבי גרינברג, אברהם שלונסקי ולאה גולדברג שונים מטבע 

. אצ"ג, שלונסקי וגולדברג את היו בחייהם נקודות ציון דומות ומפגשים רביםוביצירתם, ויחד עם ז

נולדו באירופה סביב מפנה המאה העשרים ועלו לארץ בצעירותם ממניעים ציוניים. המשוררים 

רבים כלפי העולם האירופי רגשות מעו לימים נידונו לחושהשאירו מאחור קרובי משפחה ומכרים, ו

שחרב וכלפי בני המשפחה שנספו בשואה. שלושת המשוררים כתבו בנערותם בשפות שונות, ובחרו 

בטרם העלייה ארצה  4באופן מודע, מנומק ושאינו מובן מאליו בעברית כשפת היצירה הבלעדית.

, הסימבוליזם מנות אירופיים, ובראשם המודרניזם, האקספרסיוניזםוהושפעו השלושה מזרמי א

והפוטוריזם, והיו בקיאים בספרות אירופה. שלונסקי ואצ"ג גדלו בסביבה תורנית והיו מצויים 

, וגולדברג, הצעירה מהם, 1924פרסמו ספר שירים עברי ראשון בשנת  שניהםבמקורות היהודיים. 

י אבל . לאחר העלייה ארצה חיו השלושה חיים בעל אופי חלוצ1935־פרסמה את ספרה הראשון ב

השקיעו את רוב מרצם בכתיבת שירה ובפעילות עיתונאית. גולדברג ושלונסקי שלחו ידם גם 

במאמריהם הפובליציסטיים נתנו  5, בתרגום ועוד.ה לילדים, בכתיבת מחזות, בעיבודבכתיב

השלושה, בין היתר, ביטוי לעמדותיהם הפואטיות, וניסחו אותן בהתאם להשקפת עולמם הכוללת. 

המשוררים גיבש עמדה בעניין טיב הקשר הרצוי בין האקטואליה והפוליטיקה לשירה,  כל אחד מן

ויישם אותה בהכרעותיו הפואטיות. כתיבתם העיתונאית של שלונסקי ושל גולדברג נסבה על שלל 

נושאים מתחום התרבות: הם כתבו רשימות ביקורת על ספרים ועל מצב הספרות, סקירות 

משוררים, ביקורות תיאטרון, מסות על השפה העברית ועוד. אצ"ג לעומת ביוגרפיות על סופרים ועל 

על הספרות גם אם כי לא פעם כתב  ,משיחייםו לאומייםהתמקד בכתיבתו העיתונאית במסרים זאת 

בזיקה לסוגיות לאומיות. גולדברג לא השתייכה למפלגה כלשהי, ואילו שלונסקי הזדהה עם 

ביזיוניסטי. שלושת המשוררים פעלו בתחילת דרכם בארץ "השומר הצעיר" ואצ"ג עם המחנה הר

־בתלספרותית קטנה אך סוערת. בשנותיהם הראשונות בארץ התגוררו ־באותה סביבה תרבותית

אצ"ג התגורר זמן מה בירושלים ואחר כך השתקע ברמת גן, וגולדברג עזבה בשנות החמישים  אביב,

ירופה לפני מלחמת העולם השנייה ואחריה, המוקדמות לירושלים. שלושתם נסעו לבקר בבירות א

והיו קשורים באופנים שונים לאירופה. אצ"ג, שלונסקי וגולדברג ניהלו כולם אורח חיים חילוני, 

                                                           
אצ"ג הוסיף לכתוב שירה יידית בשנים הראשונות לישיבתו בארץ. שלונסקי כתב בשנותיו הראשונות בארץ מאמרים  4

 ביידיש, אם כי נראה שעשה זאת בעיקר לצורכי פרנסה. 
 שילר.־(. כמו כן תרגם כמה משירי אלזה לסקר149–139כתביו )ד,  אצ"ג כתב שירי ילדים ספורים ואלו כונסו בכל 5
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אם כי שלונסקי ואצ"ג קיימו קשרים מורכבים עם הדת ועם האמונה. השלושה זכו בפרסים רבים 

לחמות העולם סימנו בעבור שלושת לאורך דרכם השירית והיו כולם חתני פרס ישראל. שתי מ

ו אחרת. במהלך מלחמת העולם שהשפיעו עליהם במידה זו א ,המשוררים קווי שבר אישיים

, והמשוררים שבו ותיארו את מאורעות המלחמה כחוויות יסוד מעצבות השתנו חייהם הראשונה

 ,ישראל שהמשיכו ללוותם שנים רבות. אף שבשנות מלחמת העולם השנייה שהו השלושה בארץ

גרמה המלחמה לשבר מטלטל שהותיר את רישומו העמוק על אישיותם ועל שירתם. שואת היהודים 

 באירופה ערערה באופן מיוחד את אצ"ג, ואחריה שינתה שירתו את פניה.

השלושה הכירו זה את זה היכרות אישית וספרותית והגיבו זה על יצירתו של האחר. גולדברג 

דתו ובת טיפוחיו של שלונסקי. כשישבה בקובנה הייתה חברה בחבורת הייתה במובנים רבים תלמי

 החבריםשלונסקי היה משל חבורת "כתובים" הארץ ישראלית.  "פתח", שפעלה כמעין סניף

אם כי כתיבתה הייתה מובחנת  6השפיע על סגנונה,של גולדברג הוא על פי עדותה ו בחבורה, הבולטים

השיג שלונסקי אישור עלייה לארץ ישראל לגולדברג ותמיכה  1935־מראשיתה. ב כבר מסגנונו

פורסם כחודש לאחר עלייתה ספר שיריה הראשון, "טבעות עשן", ובחסותו הוא כלכלית להוצאת 

יוסף ־ארצה. על פי עדותה נפלו בספר טעויות רבות ועל כן חשה מפח נפש כשעיינה בו לראשונה )בר

דה לשלונסקי על המחווה הנדיבה. בשנותיה הראשונות בארץ (, ולמרות זאת הכירה תו136, 2012

פרסמה גולדברג שירים ורשימות בכתב העת "טורים" בעריכת שלונסקי, ובעקבותיו החלה לעבוד 

ב"השומר הצעיר", ב"משמר", ב"על המשמר",  . בהמשך הם עבדו יחד"ספרית פועלים"בהוצאת 

ידעו בחלוף השנים עליות ומורדות. גולדברג וקשריהם האישיים  ב"תרבות מתקדמת" וב"צוותא",

זכרה לשלונסקי חסד נעורים, ויחד עם זאת סדק נבעה ביחסיהם בשנות החמישים על רקע התרגום 

ת כעורך סדרת "ספרי מופת" שלה ל"מלחמה ושלום" מאת טולסטוי. שלונסקי, שכיהן באותה הע

ה המקצועי של גולדברג. על אף פי כן ת פועלים", הכניס בתרגום שינויים רבים ופגע בכבודב"ספרי

גולדברג העריכה את שלונסקי ואת פועלו, ונשאה בהזדמנויות שונות דברים בזכותו. כך למשל 

( על המקום החשוב שתפסה 1954בחגיגה לרגל שלושים שנות יצירה של המשורר כתבה גולדברג )

 שירת שלונסקי בעולם הרוחני של בני דורה:

מאליו של ההברה ־ברו אלינו בלשוננו ובלשון זמננו, בקצב כה מובןהם ]שירי שלונסקי[ די

נכון, שגם ־הספרדית, בלשון עברית אשר היתה שלנו כבר שם, בגולה, עד כי ידענו, ידענו אל

                                                           
הרשימה פורסמה לראשונה ב"דף לספרות", על המשמר", . (162–151ראו על כך ברשימתה )גולדברג תשל"ו,  6

12.1.1954. 
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ת קצב הזמן, בשירתו של שלונסקי חשנו א היא, ביטוי אמיתי של חיינו. )...( שלנוהשירה הזאת 

 אותיות במקור(דרכנו על קרקע חיינו. )פיזור ה

גם בציון יום הולדתו החמישים של שלונסקי נשאה גולדברג )תש"ל( נאום אוהד, ובו הזכירה את 

של שלונסקי בתולדות השירה העברית ואת חדשנותו בלשון ובשירה. במשך השנים כתבה  יוזכויות

  7כמה מאמרים על יצירת שלונסקי ועל מקומו החשוב בתולדות השירה העברית המודרנית.

אף ששלונסקי טיפח את גולדברג מנעוריה, העריך אותה והוביל את צעדיה הראשונים בעולם 

)שלונסקי השירה הארץ ישראלי, הוא לעג בחיבה בהזדמנויות שונות לסגנון שירתה. ביומנו האישי 

 כתב על נטייתה לעצבות:( 50תשמ"א, 

 )...(באה עליה, היא נעלבת. היא נעלבת. על עצם העצבות, ש –לאה ]גולדברג[, כשהיא עצובה 

 שורבבות מעט.ופניה, ילדותיות אותה שעה, פני ילדה שנעלבה, ושפתיה מ

זבונו יהתגלו בעו ספר שיריה הראשון. השירים נגנזו חיבר ארבע פרודיות המבוססות על 1935בשנת 

 ופורסמו בספר "מעגבניה עד סימפוניה" בעריכת חגית הלפרין ,הספרותי של שלונסקי לאחר מותו

ור של "טבעות שיר היתולי אחר, הדן בפרשת ההוצאה לאשלונסקי הקריא . (161–156)תשנ"ז, 

במסיבה לרגל הופעת הספר. שלוש שנים לאחר מכן גמלה לו גולדברג, והקריאה שיר מחורז  עשן",

(. על יחסיהם, שהפכו למורכבים ככל 333פיוס" )שם, ומשעשע לכבוד צאת ספרו "שירי המפולת וה

השנים, ניתן אולי ללמוד מנאום שנשא שלונסקי לרגל הופעת הספר "מוקדם ומאוחר" מאת נקפו ש

(. במסיבה 139, 2012יוסף ־גולדברג, שבו דיבר על הקובץ כהחמצה מצערת של שירים חשובים )בר

ארוך" ביטאה גולדברג דברי ביקורת על המשורר לרגל צאת ספרו של שלונסקי "משירי הפרוזדור ה

הדגיש את חוכמתה  ד שנשא שלונסקי לאחר מות גולדברג הוא(, ובדברי ההספ140ועל שירתו )שם, 

ואת כישרונה, אך גם את נטייתה להימנע מהתמודדות עם המציאות שמעבר לעולמה הפרטי )שם, 

140–141 .) 

השתייך לחבורה ספרותית, ומראשית יצירתו בארץ לעומת שלונסקי וגולדברג, אצ"ג מעולם לא 

ישראל, ואף קודם לכן באירופה, סלל לעצמו דרך פואטית עצמאית. את שירתו כתב בדרכו 

שנחשבו, כאז כן היום, הייחודית, ובה הביא לידי ביטוי את אמונותיו המשיחיות והלאומיות, 

ועם סופרים אחרים, אך עיקר פעילותו  קיצוניות במיוחד. ידוע כי קיים קשרים מזדמנים עם ביאליק

אצ"ג הגיב במשך השנים על ספרות בני דורו וגם על כתיבתו של  8התקיימה בבדידות מזהרת.

                                                           
 (. 162–151ארבעה מן המאמרים הללו קובצו בספר "האומץ לחולין" )תשל"ו,  7
בספרו של (, וכן 124–123 תשס"ד, טז,–" )תשנ"אאצ"ג "ביאליק והננסיםשל  ומאמראו את אצ"ג רויחסי ביאליק על  8

אצ"ג כמפגש היסטורי וכמודל ־(, ובפירוט במאמרו "טורא בטורא, אינש באינש: יחסי ביאליק89–83מירון )תשס"ג, 
 פואטי" )תש"ס(.
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בשנים הראשונות לאחר העלייה ארצה התקיימה בין אצ"ג לשלונסקי תחרות על עמדת  9שלונסקי.

, קיווה שלונסקי 1923הבכורה בשירה העברית הצעירה. כאשר הגיע אצ"ג לארץ ישראל בשנת 

שהמשורר הצעיר יצטרף לחבורה שהקים עם יצחק למדן, ואולם, גרינברג לא רצה להיות חלק 

ים הצעירים, ועד מהרה היחסים בין למדן הספרותית של המשוררים המודרניסט מההתארגנות

", ובכך (. אצ"ג הצליח לייסד את כתב העת "סדן198, 2תשע"אושלונסקי ובין אצ"ג הורעו )הלפרין 

הקדים את שלונסקי, שחלם לייסד כתב עת בעצמו. בהמשך הצטרף אצ"ג למחנה הרביזיוניסטי 

(. השניים 356והתבטא בבוז ובביטול כלפי כתב העת "כתובים", ששלונסקי השתתף בעריכתו )שם, 

נחלקו הן בהשקפותיהם הפואטיות והן בהשקפותיהם הלאומיות, ועוינותם נשמרה לאורך השנים. 

כך התפלמס עם האידיאולוגיה הרביזיוניסטית. ונסקי הגיב בכמה ממאמריו על יצירת אצ"ג, שלו

 את כתיבת אצ"ג: 1929גינה במאמר משנת למשל 

אשר יקדיח את נזיד הפיוט  שיכרון המוחיןשבתוכנו, על  הסלףקצת על  –ולשם סוף פסוק 

 הטרמינולוגיה הקסטרקטיניתאת כל  )...(בישראל במאידך גיסא של מושגי "מלכות" ו"חזון". 

החיה הרחיקו לתוך הפיוטים על משיח ועל חזון ועל מלכות בית דוד. )...( הנה היא 

בתרפ"ט ליצירה. )מצוטט  פיוט גוג ומגוגשל חזון הגאולה.  הסיטרא אחרא, האפוקליפסית

 10(284–283, 2011אצל הלפרין ושגיב 

ה, לדעתו, בריונות וסמלים נבובים של ינגמפיצא שלונסקי נגד שירת אצ"ג, ה 1933־במאמר אחר מ

 הנטייהאצ"ג במאמריו נגד  כתב(. בתגובה לכל אלו 298–297צבאיות כאילו היו חזון גאולה )שם, 

–תשנ"אחבורתו לכתוב שירה שאינה "לוהטת" ושאינה "ביטוי נבואי אלוהי" )של שלונסקי ושל 

וצים ברחבי הארץ כנגד הספר "דוי" של (. נראה כי אצ"ג התבטא בפגישות עם חל141טו,  תשס"ד,

(, והעימות בין השניים הפך גלוי. בהזדמנויות שונות כתב אצ"ג 268, 2תשע"אשלונסקי )הלפרין 

אינה שבגנות השירה השקולה והחרוזה, "המצומצמת", כלשונו, שלדעתו מחקה את שירת אירופה ו

נוספת שבה נחלקו אצ"ג ושלונסקי . נקודה בולטת להביע הולמת את התכנים שצריך המשורר העברי

הייתה הכתיבה ביידיש: אצ"ג פרסם שני ספרי שירה ביידיש בטרם עלה לארץ, העריץ את השפה 

היידית וחשב שהספרות העברית נחותה לעומתה. לעומתו, שלונסקי הטיף לכתיבה בעברית בלבד 

 (.197וסבר שיש לרומם את ההישגים הספרותיים בשפה זו )שם, 

                                                           
מאמרו של אצ"ג את וכן  (,268 ,2תשע"א) הלפריןאת תגובתו של אצ"ג לשירי שלונסקי ולמדן בספרה של ראו למשל  9

מבצר האיכרות העברית"  "על חמשת בודדים ספרותיים; לאחר הודעת האקסקוטיבה; על כתובת ברל כצנלסון; ליד
–110טו,  שם,רנר ועל דרכו הספרותית ). ברשימה "יוסף חיים המעורר" כתב אצ"ג על ב(192–189 תשס"ד, טז,–)תשנ"א

111.) 
 והן במובאות ממחקרים, הן מטעמי, אלא אם צוין אחרת. יםההדגשות כאן ובהמשך, הן במובאות משירי המשורר 10
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כירה מנעוריה את שירת אצ"ג, אם כי ההיקסמות המוקדמת מכתיבתו התחלפה במשך גולדברג ה

עשרה, סיפרה שהחלה ־, והיא בת שמונה1929ה בשנת תהשנים בסלידה. במכתב שכתבה לחבר

בית", וציינה שהספר "עושה רושם טוב, של ספר ספוג כאב אמיתי. ־לקרוא בספרו של אצ"ג "כלב

שגם בו, כמו ברוב ספריו הקודמים של אצ"ג, "יתרון  והוסיפהכאב ממשי", ומצד שני הסתייגה 

ציינה שלדעתה אצ"ג כלל איננו  1950־במכתב שכתבה לדוד כנעני ב 11הפובליציסטיקה על השירה".

העיד  ט' כרמי, שהיה ידיד של גולדברג,המשורר  12ז'ורנליסט.משורר, אלא פובליציסט, רטוריקן ו

(. דווקא בגלל הרקע 216, 1995שהמשוררת "מאוד לא אהבה" את שירת אצ"ג )ליבליך  בריאיון

הביוגרפי המשותף שממנו צמחו שלושת המשוררים מזדקרים ובולטים ההבדלים ביניהם. לעומת 

ונסקי לגולדברג, אצ"ג היה מטבעו "פרש בודד", הידידות ושיתוף הפעולה הפורה שצמחו בין של

 מנותי הארץ ישראלי. ווהחזיק בהשקפות יוצאות דופן במרחב הא

 במחקר המשוררים שלושת .1.3.2

מחקר השוואתי שעניינו היצירה של אצ"ג, של שלונסקי ושל גולדברג אינו חידוש של מחקר זה. 

ות דומים מצד אחד, והפנייה מנוהִקרבה הדורית של שלושת המשוררים וההשתייכות לזרמי א

ם שונים מצד שני, הביאו את חוקרי השירה לעסוק בזיקות ובהבדלים בין ילמחוזות פואטי

השלושה, ובעיקר בזיקות בין שלונסקי לאצ"ג ובין שלונסקי לגולדברג. המבקרים והחוקרים עמדו 

כל סגנון, וכן כדי על הדמיון ועל השוני שבין הפואטיקות של השלושה כדי לחדד את ייחודו של 

לשפוך אור על מגמות דומות שהפכו לדומיננטיות בשירה העברית המודרנית. להלן מבחר מייצג של 

 מחקרים שהשוו בין שלושת המשוררים השוואה תמטית, אידיאולוגית ופואטית.

 כבר בשנת תרפ"ז נקשרו שמותיהם שלונסקי ושל אצ"ג ברשימת ביקורת. המבקר ש' הרברג

ירת שלונסקי, אצ"ג ולמדן, וטען כי ביטוייו של שלונסקי "חזקים" ו"צלולים" יותר אפיין את ש

כתב המבקר י' נורמן  1932־מאלו של אצ"ג, ושהמשותף לשירתם הוא השאיפה לאקסצנטריות. ב

 ששני המשוררים מצטיינים ביכולת הבעתם: 

י גרינברג, א. קריאת הגבר ]בשירה העברית[ מתחילה ממשוררים מסיעתא דשמיא: אורי צב

הדים רועדים באוויר והשראת הרוח. רק בשירתם עליית נשמה, מקלחת גוונים,  –שלונסקי 

 (87)מצוטט אצל מירון תשס"ג, 

                                                           
 (.70–69המכתב כונס ב"נערות עבריות" בעריכת גדעון טיקוצקי ויפעת וייס )תשס"ט,  11
 (. 297, 2012יוסף )־המכתב מצוטט אצל חמוטל בר 12
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שני המשוררים, וטען שהם מביאים לידי  הבחין בדמיון ובשוני של יצירתגם ביאליק )תרצ"ה, כ( 

 ביטוי את רוח הזמן בשיריהם: 

משאר הצעירים אין לעבור על אורי צבי גרינברג ועל שלונסקי. רחוקים הם זה מזה אולי יותר 

מששניהם רחוקים מהמשוררים הזקנים, אבל הם מאוחדים בנקודה אחת: שניהם מצלמים 

 ביצירותיהם את הזמן החדש. 

כי  הפואמות הראשונות של אצ"ג לפואמה הראשונה שפרסם שלונסקי, וטען אתפיכמן השווה 

הלל ברזל  (.240, מירון תשס"גבפואמות של שני המשוררים יש משום חידוש ביחס לשירה בת הזמן )

( השווה את 72"ב, השווה את היחס של שני המשוררים לנבואה, ויעקב בהט )תשמ( 375, 1970)

 . עוזי(281)תשמ"ג,  שירים שלטענתו כתב שלונסקי כלעג לשירת אצ"גיחסיהם לאלוהים, וכן הביא 

חשף את ו אצ"ג,שביט הקדיש את מאמרו "השיר הפרוע" )תשמ"ו( להשוואה בין למדן, שלונסקי ו

( השווה בין 1995בשיריהם ואת מקומה של האידיאולוגיה בשירה. חנן חבר ) התמות הדומיננטיות

אצ"ג לשלונסקי, ובעיקר את העמדה המשיחית שלהם, את תגובתם השירית למציאות 

לפוליטיקה בשירה ואת דמות הנביא שהעמידו בשירים. במחקר אחר עמד האקטואלית, את היחס 

( על עמדתם השונה ביחס לכתיבת שירה בזמן מלחמת העולם השנייה. ראובן שהם 86, 2004חבר )

נטייה ברורה למשוך את תשומת הלב לשדר הלשוני, וגרס כי  ( טען כי לשני המשוררים149)תש"ס, 

( השווה את עמדותיהם של אצ"ג 111–110מירון )תשס"ג,  טות.השירה של שניהם מתאפיינת בהפש

( עסק בדמיון 62–61בעז ערפלי )תשס"ה, ו ביחס למאבק עם הערבים בארץ ישראל,ושל שלונסקי 

ובחדשנות שאפיינה את הפואטיקה החדשה שהציעו. מצד התמטי העולה משירת שני המשוררים 

יאות קונקרטית בשירת שלונסקי לעומת הקשר שני עמד ערפלי על הנטייה להתרחקות מעיצוב מצ

על  הצביעה( 50–49, 2005) מונזון־(. וולף108–107החזק בין השירה למציאות בשירת אצ"ג )שם, 

חוסר ההבנה שאפיינה את ההתקבלות הראשונית של שירת אצ"ג ושלונסקי, על השוני האידיאולוגי 

  13(.353כלפי ה"שתיקה" המפורסמת של ביאליק )שם,  ( ועל יחסם השונה133משוררים )שם, של ה

השניים )למשל שביט גולדברג לשלונסקי הרבו לציין את היחסים ההדוקים ששררו בין  םחוקריה

תות יהמשורר בעעל תפקיד ( ואת עמדתם הדומה בפולמוס 413–410, 2תשע"א; הלפרין 151תשמ"ג, 

( טען כי שיריה 62, 1980(. טוביה ריבנר )217 ,2012יוסף ־; בר68מלחמה )למשל טיקוצקי תשע"א, 

ס שגולדברג ושלונסקי ( גר198שהם )תש"ן, וראובן  ולדברג שקטים יותר משירי שלונסקי,של ג

יוסף ־בלשון מכלילה וקטגוריאלית, בהתאם למסורת הפיוטית שאליה השתייכו. בר השתמשו

                                                           
 בפרק "אצ"ג נגד שלונסקי". על פרשייה זו כתב גם חנן חבר )תשנ"ד( 13
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לאלו בשירת שלונסקי. נראה כי בשל ( השוותה בין המבנים המחזוריים בשירת גולדברג 184, 2012)

 לא נטו החוקרים להשוות ביניהם. ,ההבדלים התהומיים בין שירת אצ"ג לשירת גולדברג

לבחינת מרכיביהם התמטיים והלשוניים של מנגנוני ההגברה או  הפרקים הבאים מוקדשים

אלה. בראש כל פרק הגדולים המשוררים ה השירה של כל אחד משלושתהריסון המאפיינים את 

צביע על והפרק המסכם מ יו,על יחס הביקורת כלפהתקבלותו ועל סקירה על חיי המשורר,  באה

המרכיבים המכוננים את מנגנוני ההגברה והריסון בשירה.
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 אורי צבי גרינברג: אוקיינוס לא שקט

 

 

ת, לֹא ָדם, ִבי, ָהָיה כֶּ ֻהתֶּ ל ֵאש מְּ ה ַמבּוַע שֶּ  זֶּ

ַעד ֵרַפת ַהַבִית וְּ  ֲעֵדי ִכי ִדִמיִתי: ִמשְּ

ֱאַגר: ָכל ַהּדֹורֹות ִבי נֶּ דֹות ַהּגֹוִיים בְּ  מֹוקְּ

ת ַבּגּוף ַהָקָטן. בֶּ הֶּ  ֲהמֹון ַהַשלְּ

ַחֵלק ת ִמי לְּ אֶּ ּפֹו וְּ ַהִּגיר ֵמָעדְּ ל ָאן לְּ אֶּ  וְּ

ַפע הַ  ת ַהשֶּ ֵאין ַצו.אֶּ ה, ֵאין אֹות וְּ  זֶּ

 (137)כל כתביו, ג, 
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 1אורי צבי גרינברג: אוקיינוס לא שקט .2

 הקדמה .2.1

שירת אורי צבי גרינברג הייתה משך שנים רבות, ואולי עודנה, חידה בלתי מפוענחת בעבור קוראים 

את מבוכת הקוראים לנוכח ( 137רבים. בפתח מאמרו על שירת אצ"ג תיאר גדעון קצנלסון )תשל"ה, 

 :היצירות

 בפני התופעה, ששמה שירת אורי צבי גרינברג, עומד לעתים קרובות הקורא כשהוא נבוך

פלאים, אולם יחד ־במידה רבה מאוד. הוא מרגיש, אם נשתמש בלשון ציורית, שלפניו ארמון

עם כך איננו יכול להימלט מן ההרגשה, שלגבי דידו נעול לפעמים ארמון זה בשבעה מנעולים. 

אפקים, אולם ־ידים ורחב־מבחין הוא, במעומעם ומחוץ, שמול עיניו משתרע כאן משהו רחב

 אין הוא יודע.  –פנים הארמון מה בדיוק מתרחש ב

. יש ים ל"ארמון הפלאים"המחקרים הענפים שנכתבו על שירת אצ"ג הציעו "מפתחות" מסוגים שונ

בהם שתיארו את הסמלים בשירת אצ"ג, אחרים התמקדו בתמטיקה, בזרמי האומנות המשתקפים 

ספר שירים, שהתמקדו ב בשירה, בלשון הפיגורטיבית ועוד. היו שבחנו את יצירת אצ"ג כמכלול והיו

. כל אחד מן המחקרים הרבים מציע "מפתח" שונה, ובכוחו לפתוח דלת בודד בשיר במחזור או

כלשהי, ואולי רק צוהר, למפעל השירה המונומנטלי של אצ"ג. מחקר זה מבקש להצטרף למסורת 

שירת אצ"ג, ההולכת ונבנית של מחקרים בלשניים על לשון השירה, ומציע מבט מזווית חדשה על 

מנגנוני מבט רוחבי על יצירת אצ"ג, הבוחן את בכוחו של י ההגברה בשירה. זווית הבוחנת את מנגנונ

 .ההגברה הפועלים בה, להציע מפתח נוסף לחידה

מטרתה לזהות את מנגנוני הריסון  ית בעיקרּה.כמצוין בדברי הפתיחה, עבודה זו היא סינכרונ

שקף עשוי ל ובץ מקובצי שירתםמשוררים, ומבחינה זו כל ק וההגברה הפועלים בשירתם של שלושה

את פעולת המנגנונים. מצד שני, לא ניתן להתעלם מן השינויים שחלו בפואטיקה של המשוררים 

לאורך השנים, והדבר נכון במיוחד בשירת אצ"ג, שהוסיפה להיכתב תדיר משך שישה עשורים. 

(, 1937נה" )ה הפועלים ב"ספר הקטרוג והאמולפיכך הוחלט להתמקד במחקר זה במנגנוני ההגבר

. מגמה עקרונית בהתפתחות הדיאכרונית בשירת אצ"ג, שאותה ראוי לציין ספרו השביעי של אצ"ג

כבר בפתח הדברים, היא התמתנות הדרגתית שהסתמנה ככל שנקפו השנים. שירת אצ"ג העברית 

ת בארץ ישראל, היא הסוערת משנות העשרים והשלושים, שפרצה לו דרך בזירת הספרות העברי

                                                           
(: "אין בשירה היהודית המודרנית ים נרחב, עמוק וסוער ממנו. 9הכותרת היא פרפרזה על דברי דן מירון )תשס"ג,  1

 שירת אצ"ג היא האוקיינוס הפיוטי הלא שקט שלנו".
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שנים נחלשה פעילותם של בחלוף הבחינת מנגנוני ההגברה הפועלים בה, וביותר במכלול כתיבתו מ

מבחינת  ות הקריאה, והןשל מיל כמותית, למשל ירידה במספר המופעיםמבחינה  הן המנגנונים,

את ההתמתנות היא . יחד עם זיותר מהפואמה לשיר בעל מבנה סדורמהות פעולתם, למשל המעבר 

 .ו הייחודית והסוערתאצבעבנקל את טביעת  הקוראים מזהיםתו המאוחרת יחסית, וגם בשיר

הסעיף הראשון בפרק מניח תשתית לעיון ביצירת אצ"ג: בסעיף מוצגות בקצרה נקודות ציון 

 חשובות בחיי אצ"ג וסקירה של הביקורות ושל המחקרים שנכתבו על אודות יצירתו. מן הביקורות

. כמו וצמתי של שירתוכוחה המוגבר והעל ביחסומן המחקרים עולה תמימות הדעים של החוקרים 

הקורפוס העומד במרכז מחקר זה והסיבות לבחירתו. הסעיפים הבאים עניינם מנגנוני  כן מוצגים

, מצביע על התמות המרכזיות ביצירת אצ"ג ועל פעולתן כמנגנון מגבירהסעיף השני ההגברה גופם: 

עיף השלישי מתמקד במילון הפואטי של המשורר, ומבקש לעמוד על ייחודה הסמנטי של שירתו. והס

ובסעיף  התחדישים ב"ספר הקטרוג והאמונה", של התשתית המורפולוגית הסעיף הרביעי סוקר את

התחביר הייחודי שפיתח אצ"ג והשפעתו על רושם ההגברה. הסעיף השישי  החמישי עומד לדיון

שלהם, והסעיף השביעי מוקדש  המגבירבמבנים האופייניים לשירת אצ"ג ובאפקט סוגות ועוסק ב

 הרטוריקה והגרפיקה הייחודיים שפיתח אצ"ג בספרו.  לדפוסי

 . יש לזכורדן הדגמות משירת אצ"גיאורטיות ולצחד מסעיפי הפרק מופיעות הבחנות תבכל א

המסקנות העולות מן ועלים במשולב כל מרכיבי הלשון, ולפיכך שבה פמערכת ־שירה פועלת כרבש

הפרק על מנגנוני ההגברה בשירת אצ"ג מצטברות בהדרגה, ורק בסיום הפרק ניתן להתרשם מן 

ם, כל אחד פועל בתחומו ובזיקה מנגנוני־המנגנון המגביר המשוכלל והמלא, המורכב למעשה מתת

  2כל היתר.ל

 ביוגרפיה 2.1.1

ז בעיירה ביאליקמין שבדרום גליציה המזרחית, שהייתה א 1896נולד בספטמבר אורי צבי גרינברג 

שבע לבית לנדמן, ־חיים גרינברג ובתבן בכור להוריו  הונגרית. אצ"ג היה־בתחום הקיסרות האוסטרו

 ליציה ואוקראינה. בטרם מלאו לוצאצאים של שושלות מרכזיות בהנהגה של חסידות ג שניהם

ייתה הדמות בוב, בירת גליציה המזרחית, ושם חיה חיי מחסור. הֵאם השנתיים עזבה המשפחה לל

חינוכו של אצ"ג היה  3ונטעה בו מילדותו הרגשה של נבחרות ושל ערך עצמי. הדומיננטית בחיי הילד

                                                           
"ד( בעריכת דן תשס–מובאות משירי אצ"ג וממאמריו מצוטטות כאן כלשונן במהדורת כל כתבי המשורר )תשנ"א 2

 טז( ומספר העמוד.–מירון. בהפניות מצוין מספר הכרך )א
כאשר נולד אצ"ג חוותה אימו מעין התגלות, ובעקבותיה חשה כי ניתן לה בן יחיד במינו. על חוויה זו, שהפכה לגרעין  3

על ייצוגי  תב בפירוט( כShoham 2003, 203–210ראובן שהם )(. 16בנפש המשורר, ראו למשל בשיר "קדושי דומיה" )ו, 
 ההתגלות של האם בלידת אצ"ג.
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עשרה פורסמה ־מסורתי, אם כי מגיל צעיר קרא ספרים "חיצוניים" וכתב שירה. כשהיה בן שש־יהודי

 וביידיש. לראשונה שירתו בעברית

חות בחזית גויס ונשלח לקרבות השועשרה ־בן התשעאצ"ג ו כבש הצבא האוסטרי את לבוב 1915־ב

. ההתקפות על העמדות המבוצרות של הצבא הסרבי הלכו ותכפו ומספר ההרוגים והפצועים סרביה

הצבא האוסטרי  רבות שהתנהלו על גדות נהר הסאווה.גדל מדי יום. במיוחד טבעו באצ"ג חותם הק

נדרש לחצות את הנהר מול האש של הצבא הסרבי, ואצ"ג מצא את עצמו יחיד בעמדה הסרבית, 

לאחר שכל תוקפיה נהרגו כשניסו לטפס על גדרות התיל המקיפות אותה. התוקפים המתים היו 

תלויים על הגדר, רגליהם תקועות בתיל כלפי מעלה וראשם כלפי מטה. בדממה האימתנית נגלה 

רח מבעד לעננים והאיר את המסמרים שבסוליות המגפיים של המתים. מראה הזוועה נחרת הי

בשנות המלחמה הוסיף אצ"ג לכתוב  4בזיכרונו של המשורר, וחזר והופיע בגילויים שונים בשירתו.

ערק מן הצבא וחזר ללבוב. בתום  1918־בו ש, בסגנון רומנטי ואימפרסיוניסטי,שירים, בעיקר ביידי

פרץ בעיר פוגרום גדול של הפולנים נגד התושבים היהודים, וכשמונים יהודים הוצאו  המלחמה

גם  5.וניצלו ברגע האחרון הועמדו לאורך קיר על מנת שיירו בהםבני משפחתו להורג ביריות. אצ"ג ו

זה נחרת בזיכרונו של המשורר הצעיר, וגיבש בתודעתו את ההבנה שיהדות אירופה נידונה  אירוע

. לאחר המלחמה פרסם אצ"ג את ספרו היידי "זהב בין ערביים", שבו קובצו השירים שכתב לכיליון

בשנות המלחמה. אצ"ג נע בין מרכזי הספרות היידית בפולין וספג את הזרמים הפוסט 

סימבוליסטיים, ובעיקר את האקספרסיוניזם, שהתפשטו בתרבות אירופה. מעתה ואילך המבע 

היידי הגיע לוורשה וייסד את כתב העת  1921־ב 6גנון שירתו.החריף, הישיר והחשוף היה לס

. אחת מיצירותיו נראתה לצנזור הפולני כחילול הנצרות, ולכן עבר אצ"ג לברלין, ושם "אלבאטראס"

 התוודע לסופרים אקספרסיוניסטים כותבי גרמנית. 

רץ ישראל. עלה לא 1923החרדה לגורל העם היהודי באירופה קרבה את אצ"ג לציונות ובסוף 

רץ הכריע המשורר ביידיש ומיעוטה בעברית, אך עם המעבר לא ובשנותיו באירופה נכתבה רוב שירת

בארץ ישראל התקבל אצ"ג  7שירתו מאותו הזמן ואילך נכתבה בעברית בלבד. בעד העברית, ומרבית

ירח", ראה אור "אימה גדולה ו 1925־כמשוררם של הפועלים ופרסם את יצירותיו בביטאוניהם. ב

                                                           
(. מעט מחוויות המלחמה הקשות סיפר אצ"ג לידידו יוחנן ארנון )תשנ"א, 138ראו למשל בשיר "הזכרת הנשמות" )א,  4

144–146.) 
 ( כתב תיאור חי של האירוע מפי המשורר.147–146יוחנן ארנון )תשנ"א,  5
(, אצ"ג היה המשורר האקספרסיוניסטי הבולט ביותר בין המשוררים העבריים. על 171על פי עוזי שביט )תשמ"ו,  6

 (.1986השפעת האקספרסיוניזם על שירתו ראו את מאמרו של אברהם נוברשטרן )
על הקושי להינתק מהיידיש, שפת אימו המכילה את תמצית החיים היהודיים בגולה, כתב אצ"ג בשיר הנפתח במילים  7

ש". על פי עדותה של גאולה כהן )53" )ג, "הלילה הדלקתי פֶּ ר ַהַחי ִמן ַהנֶּ ֵאבֶּ (, 2012(. לדבריו, הוא חתך את היידיש "כְּ
בימיו האחרונים דיבר אצ"ג יידיש בלבד ונטש את העברית. על עמדתו של אצ"ג בוויכוח שהתעורר בשנות השלושים 

 (.117חדשת ראו בספרו של דן מירון )תשנ"ט, בזירה הספרותית בארץ ישראל על מקומה של היידיש בספרות המת
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ספרו הארץ ישראלי והעברי הראשון, ובו עשר פואמות אקספרסיוניסטיות מונומנטליות. 

הפואטיקה של אצ"ג הייתה שונה וחדשנית ביחס לשירה שנכתבה באותה התקופה בארץ ישראל, 

ובעיקר ביחס לשירת ביאליק וממשיכיו. המגמות הפואטיות שבאו לידי ביטוי בספר היו מנוגדות 

הוציאו למשורר מוניטין של משורר "בלתי מובן" הן  אה של קוראי העברית בני הזמן,ילהרגלי הקר

אצ"ג נעשה דמות שנויה במחלוקת במרחב הספרות הארץ ישראלי,  8ועוררו פולמוס ספרותי חריף.

הן מצד הפואטיקה החדשנית שהציג והן מצד העמדות הציבוריות שנקט. למרות הקרבה האסתטית 

סירב אצ"ג להתקרב לחבורת המשוררים ואף נמנע  ן אצ"ג לשלונסקי וחבריו,ששררה בי והלשונית

אצ"ג כמעט  9מפרסום שיריו בכתבי העת "הדים" ו"כתובים", שהיו מזוהים בעיקר עם שלונסקי.

 1925־ב ולא קשר קשרי רעות עם יוצרים בני זמנו, אם כי שאף לחילוף משמרות בשירה העברית.

  10ה הכותב העיקרי בגיליונותיו.והי כתב העת "סדן"ייסד את 

שההנהגה הציונית תחולל מהפך ותדחוף את העם  ציפה אצ"גמבחינה פוליטית, צבאית ומדינית, 

לעשייה פוליטית נמרצת, ושאף לכינונה של "מלכות עברית", היא מדינה יהודית ריבונית בעלת 

התנגדותו  ,כדוברם, ואולם צים והציג את עצמוצמה גדולה. באותן השנים הזדהה עם ציבור החלווע

ויצמן הרחיקה אותו מתנועת הפועלים וקרבה אותו בהדרגה חיים להנהגה הציונית בראשות 

פרסם את מסתו הידועה "כלפי  1927סקי ולגישתו הרביזיוניסטית. בסוף נז'בוטי של לעמדות

. שבה התקיף את הספרות העברית המסתייגת ממצבו של האדם בזמן החדש ,תשעים ותשעה"

שהייתה מקובלת בדיבור, נטש את הסגנון  ,בפואמות הבאות שכתב עבר אצ"ג להטעמה הספרדית

 השירי ה"גושני" וכתב שירים קצרים יותר. שיריו פנו בהדרגה לכיוון השיר הפוליטי. 

התחוללו מאורעות תרפ"ט. מוקדם יותר באותה השנה ניבא אצ"ג בפואמה "כלב  1929בקיץ 

וא על העם היהודי. התגשמות הנבואה חיזקה את ראייתו את עצמו בית" שהתקפה ערבית תב

של מי שמילותיו מתגשמות במציאות. אצ"ג  ,כנביא, אך גם הטילה עליו תחושת אחריות וחרדה

הצטרף למפלגתו  1930־כעס על ההנהגה שהתעלמה מאזהרותיו ועקר באופן סופי מתנועת העבודה. ב

עוד קודם לכן הקים יחד עם יהושע ייבין ואבא אחימאיר ו ,ז'בוטינסקי ונעשה דמות מרכזית בהשל 

בריטית הראשונה ביישוב היהודי. אצ"ג השתתף ־את "ברית הבריונים", שהייתה המחתרת האנטי

חזר  1933־רוב בועשר ואחריו יצא למסע במזרח אירופה. לאחר רצח ארלוז־בקונגרס הציוני השבעה

הפועלים בארץ, ובעקבותיה חזר לוורשה ושהה בה ארצה, אך נתקל באווירת שנאה מצד ציבור 

                                                           
(, שבו התלונן על חוסר ההבנה של הקוראים 177, 136)ח,  1931־ופשוט" שכתב אצ"ג ב –ראו למשל את השיר "לא מובן  8

 את יצירותיו.
 יחד עם זאת אחדים מספרי שירתו יצאו בהוצאת "הדים". 9

־צ"ג בכתיבתו ובהוצאתו לאור ראו את מאמרה של תמר וולףלנסיבות ההקמה של כתב העת ולמקומו המרכזי של א 10
 מונזון )תשנ"ג(.
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חזר ארצה לפרק זמן ממושך וחזה בפרוץ המרד הערבי. שוב  1936־. ב1939בהפסקות קצרות עד 

ראה אצ"ג את נבואותיו מתגשמות, וכתב בעקבות המאורעות שירי קטרוג נוקבים שקובצו ב"ספר 

ואצ"ג איבד את קוראיו  ,תיו ואת שיריו(. ציבור הפועלים דחה את השקפו1937הקטרוג והאמונה" )

הוותיקים. המשורר המדוכא חזר לוורשה וחדל לפרסם דברי שירה עד לאחר מלחמת העולם 

השנייה. עם פרוץ המלחמה נמלט מוורשה המופצצת, ובטרם הספיק לבקר בבית הוריו כמתוכנן 

הייתה סופית.  בדיעבד התברר שהפרידה מן המשפחה, שנראתה ארעית, 11הפליג לארץ ישראל.

 אם כי נמנע מפרסומם.  ,הושע ומרים ייבין וכתב שיריםבארץ ישראל הסתגר בבית ידידיו י

הציבור התרגש מן השירים ונענה להם, עם תום המלחמה החל אצ"ג לפרסם שירי קינה גדולים. 

 פרסם אצ"ג במשך למעלה מעשור שירי 1945משנת וכך נשבר הסכר שהפריד בין אצ"ג לקוראיו. 

 1955־הוענק לו פרס ביאליק, ב 1948־ב .חזר אל לב הקונצנזוסו קינה ואבל על רצח יהודי באירופה,

, ובתום נבחר לכנסת הראשונה מטעם תנועת "חירות" ובשלישית. הוא 1976־זכה בפרס בשנית וב

, סירב להציג את מועמדותו בשנית. רצח כל משפחתו: הוריו, שש אחיותיו, בעליהן וילדיהןהכהונה 

, באמצע העשור השישי לחייו, נשא את המשוררת 1950־בו צורך להקים משפחה משלו, ובעורר 

בחר בשנת תשי"ט נו זכה בפרס ישראל 1957־שה ילדים. בהצעירה עליזה גרינברג ולזוג נולדו חמי

 .כחבר באקדמיה ללשון העברית

את משנתו  שטחובהם  ,אצ"ג מאמרים בעיתונות הארץ הישראלית במשך השנים פרסם

האידיאולוגית ועסק בענייני השעה. הוא הבליט את הזיקות בין הפובליציסטיקה שכתב לשירתו 

באמצעות ציטוטים ואזכורים של צירופים ממילונו הפנימי, ולעיתים ניצל את המאמרים כדי 

להבהיר את שירתו ולפרש אותה. לצד שירי הקינה פרסם אצ"ג מאמצע שנות הארבעים ואילך גם 

של ידית. שיריו עסקו במשמעות ההיסטורית והפוליטית יים פוליטיים שקראו לפעולה משיר

לאיחוד ירושלים. שני העשורים האחרונים  בהם קרא והוא ,העצמאות החדשה של מדינת ישראל

 1975־חזר לכתוב ביידיש, ב לחיי המשורר התאפיינו בהסתגרות הדרגתית. באמצע שנות החמישים

 . 1981ת תשישות וזקנה, ונפטר ברמת גן בשנת לפרסם שירה מחמ חדל

 (, "הגברות העולה"1925תשעה ספרי שירה בעברית: "אימה גדולה וירח" ) פרסם בחייואצ"ג 

(, "אזור 1929(, "כלב בית" )1928(, "אנקראון על קוטב העצבון" )1928(, "חזון אחד הלגיונות" )1926)

( 1950(, "מן החכליל ומן הכחול" )1937מונה" )(, "ספר הקטרוג והא1930מגן ונאום בן הדם" )

התנגד להדפסה מחודשת של שיריו משנות  המשורר(. 1951ספר האיליות והכוח" ) –ו"רחובות הנהר 

 ם של אספנים בלבד. השיריםועד מהרה אזלו הספרים מן החנויות והיו נחלת ם,העשרים והשלושי

                                                           
 ( כתב מפיו של אצ"ג על הנסיגה הקשה והמבוהלת מהעיר.102–101יוחנן ארנון )תשנ"א,  11



36 
 

במפעל זה הודפסו  12יאליק בעריכת דן מירון.בשנות התשעים בהוצאת מוסד בוהודפסו מחדש כונסו 

עשר מוקדש למאות רישומים שרשם אצ"ג ־. הכרך הארבעעשר כרכים־בשלושה כל שירי המשורר

שפרסם המשורר  העבריים ארבעה כרכים נוספים מכנסים את המאמריםו 13,ושנותרו בארכיונו

 בחייו, מהם בכתב העת "סדן" ומהם באכסניות אחרות.

 גרינברג על שירת הביקורת סקירת .2.1.2

יצירת גרינברג זכתה מראשית פרסומה בארץ ישראל בשנת תרפ"ד לתשומת לב ולביקורות של 

קרוב לוודאי שהקשב הרב שהופנה לשירת אצ"ג נבע משני גורמים  14סופרים ושל מבקרים.

שירת ביאליק וממשיכיו עיקריים: ייחודה של שירתו בנוף השירה הארץ ישראלי, בשנים שבהן 

הדומיננטית, ואישיותו יוצאת הדופן של המשורר, שנודע בשערו האדום, בלהטו האידיאולוגי  ההיית

כל עוד המשיך  ביקורות על שירת אצ"ג נכתבו תדיר 15ובנכונותו לסלול לעצמו דרך עצמאית.

עת ובעיתונים בני הזמן. כל פרסום של ספר שירה ההמשורר לפרסם את שיריו, ופורסמו בכתבי 

של ביקורת ושל הערכה מצד מיטב המבקרים. מגמה כפולת פנים שבלטה בביקורת  חדש עורר גל

ופן, הלוהטות על שירת אצ"ג היא התפעלות והתרגשות מצד אחד, ורתיעה מדרכי ההבעה יוצאות הד

המשורר מצד שני. המבקרים נעזרו במטפורות משדות סמנטיים שונים כדי לתאר את  של והרמות

 מהמבחר המייצג שלהלןו לפני אצ"ג או אחריו בשירה העברית,אה כמותו הסגנון הייחודי, שלא נר

( כתב תרפ"וייבין ) יהושע הסוער של השירה ושל יוצרּה. יםילהדגיש את אופ ברורההנטייה העולה 

 המוזיקה:ועל שירת אצ"ג במונחים מתחום הבערה 

שיש בנפשו בין כל עשרות היוצרים הפושרים, לא חמימים ולא קרירים, פתאום הופיע איש 

התקיעה בחצוצרה  –. העיקר בשבילו אויב "כנורות דקיקים" –. )...( אורי צבי גרינברג אש

... כן, אי ובחצוצרה שלו הוא תוקע ומריע... מבכר את החצוצרהבת רבים! )...( גרינברג  בשער

 , הברה של מתכת...קול חסון לחצוצרה שלו יש אפשר להכחיש:

 

                                                           
יש לציין כי בסוף שנות השבעים של המאה העשרים פורסמו שני קבצים צנומים המאגדים מבחר משירת אצ"ג:  12

יסודיים, ו"באמצע ־ריכת יהודה פרידלנדר )תשל"ט(, שהותאם לתוכנית הלימודים של בתי הספר העל"מבחר שירים" בע
העולם ובאמצע הזמנים" בעריכת בנימין הרשב )תשל"ט(, המקבץ מבחר שירים משנות העשרים והשלושים. שני 

בעריכת דן מירון, המאגד הקבצים יצאו לאור בחיי המשורר ובהסכמתו. בשנת תשס"ז יצא לאור הקובץ "בעבי השיר" 
 מבחר משירת אצ"ג לתקופותיה השונות.

על אופיים של הרישומים ועל קשריו הענפים של אצ"ג עם עולם האומנות ראו את מאמרו של אבנר הולצמן )תשנ"ג(,  13
 (.15–7וכן בפתח הדבר שכתב גדעון עפרת לכרך יד במהדורת כל כתבי אצ"ג )

ויידית עוד בטרם עלה לארץ ישראל. עבודה זו מתמקדת בשירה העברית שפורסמה כאמור, אצ"ג פרסם שירה עברית  14
 בארץ ישראל.

על שערו הבוער כ"להבה" וכ"סנה בוער", שהפך למזוהה עם מזגו החם, כתבו רבים. ראו למשל בספרו של אריה  15
 (.2012( ובריאיון עם גאולה כהן )17ליפשיץ )תש"ה, 



37 
 

 ( נעזר במטפורה מתחום כלי הנגינה כדי להדגיש את ייחודה של שירת אצ"ג:1948י' חורגין )גם 

מלאת הדם  החצוצרה, שונה משאר הכלים. אין זו ינה של גרינברג אף הוא מיוחד במינוהנג־כלי

הקסמים של הליריקן. אבל ־חלילר. לא הקודר והמנהם של המוכיח בשע התוףשל האפיקן. לא 

מיוחד זה, מסגולותיהם של שאר הכלים. שעה שהמשורר צופה לעבר עברנו המפואר  בכלייש בו, 

. שעה שמבטו צונפים רבק־יכסוס, כסף־תכחצוצרונענה לו הכלי בדהרת הכסמטרים מריעים,  –

כדרדור מאיים של , סופה זועמתכנהם  וכחההת־וףמתרעם ת –משתהה בהווה הקרוב והרחוק 

 .דרוך לקרב ועושה מלחמות. תמיד חסר מנוחה. תמיד סעור ומסוער. )...( תמיד רעמים

( הזדקק למטפורות מהשדות הסמנטיים של הבערה, של המוזיקה ושל 11ברוך קורצוויל )תשכ"ו, 

 הטבע לתיאור השירה:

שירה זו,  להבותפרמאננטית עולות  תבערה נפשיתויש לדעת מראש דבר אחד: מתוך איזו 

לאפקטים  פשרא־ישא, המתפשטת לכיוונים שונים. ואין פלא איפוא בלתי מרוסנת כמדורה

 בנימתה הקולנית, בתוקפנותה. היא מעוררת אותם להישאר אדישים לגביההאנושיים 

השופר וקולות וברקים סביבו, ומעל לכל קול  יער עצום בוער באש. )...( ]יש בשירתו[ והגבוהה

 שאינה פוסקת. תרועת אימים, והחצוצרה

 ( הסתייע במטפורה מתחום תופעות הטבע:1954ד' דיוקנאי )

עדיין ולא יכבה  ש שלא כבהגע־הר –, אדומה: סנה בוער. לבו שלהבת אש יוקדת - -ראשו 

אש, מגילות זעם, פואימות קיטרוג ואמונה, פרקי ־גווילי – לבה רותחתלעולמים. הוא פולט 

 הוא הנביא האחרון בישראל. נביא הגאולה, נביא החורבן. פאתוס ושירת נבואה.

( את "נטייתה 1963לרגל זכיית אצ"ג בפרס מ' טלפיר )תשכ"ג( ציין הלל ברזל ) ברשימה שנכתבה

( כתב ששירת אצ"ג 1963", ומ' אג"ף )המוליכה אותה אל השגב שבהבעההמתפרצת" של השירה "

( כי שירת אצ"ג 1974ורת מאוחרת יותר כתב פ' גלעד )בביק , הר געש יורק אש".כולה מרד ומהפיכה"

בין שתיקרא תכונה זו "להט", "הר געש"  גוני ביותר".־סימפוניה אדירה שמיגוון צבעים לו רבהיא "

ת של משוררים ביחס לפואטיקו התכונה המייחדת את שירת אצ"גאו "תקיעת חצוצרה", ברי כי 

את הצטרפות הגורמים הלשוניים והתמטיים  להסביר מבקשת. עבודה זו אחרים היא ההגברה

יה המוגבר של יהמביאים לרושם הברור, שלגביו היו מבקרי שירת אצ"ג תמימי דעים, בדבר אופ

 שירה זו.

 



38 
 

 סקירת המחקר על יצירת גרינברג .2.1.3

גם מחקרים רבים נכתבו ומוסיפים להיכתב  שירת אצ"ג זכתה לביקורת ענפה משלב מוקדם מאוד.

מן העת העבריים משוררים ה מעטים הם מאז שנות השלושים ועד היום. המשוררשל על הפואטיקה 

החדשה שהמחקר על שירתם מוסיף להיות כה חי ותוסס במשך כמעט מאה שנים. את שירת אצ"ג 

בהתאם לאסכולה ספרות, כל חוקר על פי השקפת עולמו הפואטית והחקרו בראש ובראשונה חוקרי 

מוזכרים בקצרה כמה מן המחקרים המרכזיים שהתוו את הקו . בסעיף זה שהייתה בית גידולו

 המגמות העיקריות במחקר שירתו. עולותשירת גרינברג, ומאזכורם  לשהמחקרי 

, ובו עמד על ייחודו של אצ"ג בנוף פרסם מחקר מוקדם על שירת אצ"ג ייבין )תרצ"ח( יהושע השל

ורר. במחקר זה קבע ייבין כי אצ"ג שירת ארץ ישראל ועל תכונות הנביא שייחס למש הספרותי של

מחוקק", קרי משורר המביא לדורו ולדורות הבאים "אמת חדשה", הקובעת את ־הוא "משורר

הדפוסים של "הרגשת הדור, או האומה" )שם, ז(. זיהוי מוקדם זה של אצ"ג כנביא וכנציג של דור 

)תשכ"ו( על שירת אצ"ג  מחקריו של ברוך קורצווילהוסיף והופיע גם במחקרים מאוחרים יותר. 

חשובים בתולדות המחקר על שירת המשורר, ואופייניים במידה רבה למחקר הפואטיקה של אצ"ג: 

קורצוויל עמד על כוחה האדיר של שירת אצ"ג והציע פרשנות המתמקדת בזווית התמטית. יהודה 

פתח חיבורו את פרידלנדר )תשכ"ו( עסק בגילוייה של מטפורת המוות בשירת אצ"ג, ואף שהזכיר ב

התמקד במחקר ספרותי. את הבסיס לעיון בלשונו של הוא הצורך בעיון לשוני מעמיק בשירת אצ"ג, 

(. בחיבורו הראה כי הפואמות 1978אצ"ג הניח בנימין הרשב בספרו פורץ הדרך "ריתמוס הרחבות" )

אוצר המילים המוקדמות של אצ"ג כתובות בריתמוס מוקפד, וכן העמיד הבחנות בנושא התחביר, 

ומאפייני המטפוריקה בשירת אצ"ג. הבחנות חדות על לשונו של אצ"ג סיפק גם שלום לינדנבאום 

ועמד על חדשנותו  ,(, שהראה כיצד לשונו של אצ"ג משקפת את הזרם האקספרסיוניסטי1984)

 .בעיקר יעקב בהט )תשמ"ג(וסמלים בשירת אצ"ג, לעסוק ב הלשונית. לאורך השנים הרבו החוקרים

קובצו בשלוש האסופות "אורי צבי גרינברג: מבחר מאמרי ביקורת על  על יצירת אצ"גמחקרים 

יצירתו" בעריכת יהודה פרידלנדר )תשל"ה(, "המתכונת והדמות" בעריכת הלל ויס )תש"ס( 

 ו"ממתכת השכל החצוב" בעריכת חנן חבר )תשס"ט(.

חדש של מחקרים. חנן חבר  תשע"ו עורר גל–פרסום מהדורת כל כתבי אצ"ג בשנים תשנ"א

, תשס"ד( כתב על מקומה המרכזי של שירת אצ"ג בצמיחת השיר הפוליטי העברי 1995)תשנ"ד, 

בארץ ישראל, עמד על מופעי הפוליטיקה והמשיחיות בשירת אצ"ג, על התפתחותה של דמות 

הרחבה הנביא ועל היחסים בין הפוליטיקה והאקטואליה לשירה. על דמות הנביא עמד ב־המשורר

בספרו המקיף  סקר דן מירון Poetry and Prophecy( "2003 Shoham.)פרו "גם ראובן שהם בס
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"אקדמות לאצ"ג" )תשס"ג( את התפתחותה של שירת אצ"ג למן ראשית הכתיבה ביידיש ועד לימיו 

האחרונים של המשורר. הספר היסודי, המשלב מחקר ביוגרפי וניתוח ספרותי, מסמן נקודת ציון 

מונזון ־וולף חשוב נוסף הוסיפה תמרנדבך . ווה נדבך במחקר על לשונהר שירת אצ"ג, ומהבמחק

(, המתמקד בפואמות שכתב אצ"ג בשנות העשרים. במחקר עמדה 2005בספרה "לנגה נֻקדת הפלא" )

תשתית חשובה לחקר לשון השירה של החוקרת על חדשנותן של היצירות ועל מאפייניהן התמטיים. 

Monzon & -Wolf 2005לבנת )זהר מונזון ו־וולףתמר ם בשלושת המחקרים של אצ"ג הונחה ג

Livnat"רת אצ"ג , תשס"ז(. במחקרים החלוציים הללו נבדקו שלוש סוגיות לשוניות ביצי1ה, תשס

( עמדו 2005ניים. במחקר על הקוד הפואטי בספר השירים "רחובות הנהר" )באמצעות כלים בלש

מונח "כוסף" בשירי הסמנטיות ועל הגיוון המורפולוגי הבאים לידי ביטוי בהחוקרות על התופעות 

כבולים הצירופים הועל הצירופים השונים שיצר המשורר באמצעותו. במחקרן על  ,"רחובות הנהר"

ואבישי מרגלית טורי  גדעון ( בדרך שהחלו להתוות1מונזון ולבנת )תשס"ה־ביצירת אצ"ג צעדו וולף

הראו את גילויי על צירופים כבולים בשירה ובספרות, ובמחקריהם  רג )תשל"ו(שטרנב ( ומאיר1978)

. במאמרן משנת והצירוף הכבול הרומז ביצירת אצ"ג ואת התפתחותםהצירוף הכבול הפנימי 

תשס"ז דנו החוקרות בשימוש חסר התקדים ויוצא הדופן של אצ"ג במיקוף המקשר בין שלוש 

שמוע הפרוזודיות והסמנטיות של תופעה זו ואת תרומתה לִמ  מילים ויותר, ובחנו את הפונקציות

מונזון )תש"ן( שימושים לשוניים של ־וולףבחנה נוסף על אלו  המבע, בעיקר בשירי "רחובות הנהר".

אצ"ג ששורשיהם נעוצים במרחב התרבותי והפוליטי שאפיין את העלייה השלישית, ובמאמר אחר 

, בכתיבתו השירית והפובליציסטית נוי המטפורי "סנבלט")תש"ס( הציגה את השימוש של אצ"ג בכי

 והראתה את השינויים שחלו באופני השימוש בו.

בעז ערפלי )תשס"ה( סיפק תובנות בעלות ערך רב על לשון השירה של אצ"ג, והראה כי בשירתו 

פיזיולוגית של האדם באופנים שהיו חסרי תקדים בתולדות השירה ־מתוארת ההוויה הפיזית

ית מבחינת איכויותיה, תפקודיה וכמות מסמניה. קובץ חשוב נוסף במחקר על שירת אצ"ג העבר

מונזון ואבידב ליפסקר )תשס"ז(. מאמרו ־הוא "רחובות הנהר לאורי צבי גרינברג" בעריכת תמר וולף

בספרו של אבידב ליפסקר של הרשב בקובץ חושף את התשתית המשקלית של שירי "רחובות הנהר". 

פיעות מסות על שירת אצ"ג, ובהן קריאה של שירת אצ"ג משנות העשרים והשלושים )תש"ע( מו

גם ה ( חקרה היבטים של משפחה ושל לאומיות בשירת אצ"ג.2017אורית מיטל ) נה.בהקשר של זמ

ואינה מצטיינת בפופולריות בקרב קהל הקוראים הרחב, היא  ששירת אצ"ג כמעט ואינה מולחנת
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למרות  16זוכה לעניין מחקרי רב, ונראה כי זה אף הולך וגדל בעקבות פרסום כל כתבי המשורר.

, ולא תחום הלשון נותר מוזנח באופן יחסי במחקר הפואטיקה של אצ"ג השפע והגיוון המחקרי

ים הלשוניים שנכתבו על שירת אצ"ג, ולהפנות . עבודה זו מבקשת להצטרף לשורת המחקרבצדק

 את הזרקור אל מנגנוני ההגברה הפועלים בה.

 הקורפוס .2.1.4

מתמקד ב"ספר הקטרוג והאמונה" )להלן "הקטרוג"(. ההכרעה להתמקד באחד מספרי זה פרק 

 וחסר התקדים של שירת אצ"ג כולה.השירה של אצ"ג התבררה כהכרחית לנוכח היקפה העצום 

עשר כרכים גדולים בסדרת ־במשך כשישים שנה כתב אצ"ג כאלפיים שירים, ואלו גודשים שלושה

כל כתביו. ולא רק מפאת היקף החומר השירי נדרש צמצום כלשהו: השירים שכתב אצ"ג נבדלים 

אלו מאלו באופן טבעי מבחינות רבות, וקביעות הנכונות לגבי השירים המוקדמים אינן בהכרח 

 השירים המאוחרים. תקפות לגבי 

"הקטרוג" נבחר לשמש כמקרה בוחן לפעולתם של מנגנוני הגברה בשירה משום שהוא שופע 

צמתם והאפקט שהם מעוררים. ובמנגנונים האלה, הן מבחינת תדירות הופעתם והן מבחינת ע

הצטרפותן של נסיבות שונות )המטרה שייעד המשורר לספר, אופיו הפוליטי, מקומו בהתפתחות 

אטית הפנימית של המשורר ועוד( הביאו לכך ששירי הספר מפגינים מנגנוני הגברה רבים, באופן הפו

מפנה של ההמאפשר להדגים את פעולתם. זאת ועוד, לבד מחנן חבר, שהתמקד ב"הקטרוג" כנקודת 

השירה העברית הפוליטית, נטו החוקרים להתמקד בעיקר בשלושה מספרי המשורר )"אימה גדולה 

גברות העולה" ו"רחובות הנהר"(. "הקטרוג", בשל מורכבותו ומאפייניו הייחודיים, ראוי וירח", "ה

ועל מבנהו  מוקדיו התמטיים הכתיבה של הספר, עלנסיבות  למחקר נפרד. להלן סקירה קצרה על

 .הייחודי

והיה קובץ שיריו המקיף והגדול ביותר של אצ"ג עד לאותה  1937"הקטרוג" ראה אור בראשית 

מדים וה"עשיר בחומר מיד עם פרסומו היה הספר גדול המ (,97על פי יוחנן ארנון )תשנ"א, העת. 

נפץ" לסנסציה, הן בקרב חסידיו של אצ"ג והן בקרב מתנגדיו. בספר זה הגיעה השירה העברית 

להתמודדות העמוקה ביותר עם הז'אנר של השיר הפוליטי, וכן לשיא נדיר של רגשיות מתפרצת 

שירי הספר עוסקים  17(.128כי השיר עם הרגשות הסוערים ביותר )מירון תשס"ג, והתמודדות בדר

                                                           
שנים, אך ההלחנות, ככל הידוע לי, טרם הוקלטו בתקליטור. גבריאל גראד הלחין כמה משירי אצ"ג הולחנו במשך ה 16

כמה קטעים מ"ספר הקטרוג והאמונה", והלחנים הופיעו בחוברות שהוציאה עיריית רמת גן. בערב שהוקדש לשירת 
בכורה עולמית במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בתיאטרון גבעתיים, בוצעו ארבעה שירים של אצ"ג ב 2016אצ"ג בשנת 

 בהלחנת חני דינור ורמי הראל.
(, שנוסחה ברוח הגדרותיו של חבר: 201הגדרת השיר הפוליטי מסתמכת בעבודה זו על הגדרתו של דן מירון )תשנ"ט,  17

"]כ[שיר אשר הכרעה פוליטית ניתנת לזיהוי משפיעה בו על כלל מערכת המבע, וכן ]כ[שיר אשר אותה מערכת מבע, 
וצורה מתימה ורטוריקה וכו', כוונה לגיוס הקורא להכרעה פוליטית, כלומר להכרעה נפשית המוליכה  המורכבת מתוכן
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ו גם ספרו האישי ביותר של המשורר, לכאורה בענייני הכלל, בהוויות לאומיות והיסטוריות, אך זה

לשלב את הנושא הציבורי עם המיתוס האישי שלו )שם, שם(, שגיבושו החל כבר ובו הוא הצליח 

כמעט כל השירים שכתב אצ"ג במחצית הראשונה של שנות  כונסובספר  18".ב"אימה גדולה וירח

, וניתן לקרוא אותו כרומן אוטוביוגרפי בשירים )שם, 1936־ועם שובו ארצה ב באירופה השלושים

רובם פורסמו ו תרצ"א,–שם(. כמה משירי הספר פורסמו בכתב העת "מאזניים" בשנים תר"ץ

 לראשונה כשראה הספר אור.

"הקטרוג" עוקבים אחר האירועים הציבוריים המרכזיים של התקופה כמו גם אחר שירי 

הטלטלות האישיות שחווה המשורר: אווירת המשבר שלאחר מאורעות תרפ"ט, רצח ארלוזורוב, 

ה, חזרת המשורר ארצה, המרד עזיבת אצ"ג את הארץ, ההרעה ההדרגתית של מצב היהודים באירופ

. ב"הקטרוג" פיתח אצ"ג את בעקבותיו המשורר בהנהגה הישראלית הבקעים שנבעו באמוןו ,הערבי

 פרסונת הנביא, ודיבר בו כמי שנבואתו התגשמה לנגד עיניו הכלות. 

הגם ש"הקטרוג" קבע הישג שירי אומנותי יחיד במינו, אופן התקבלותו היה בבחינת קטסטרופה 

כו הפואטית בארץ כמשוררם של (. אצ"ג החל את דר144בחיי היצירה של המשורר )מירון תשס"ג, 

עצמו כחלק מציבור הפועלים. ואולם, את חלוצי העלייה השלישית, ובשנותיו הראשונות בארץ ראה 

ם ככל שנקפו השנים הלך אצ"ג ואיבד את אמונו במנהיגי הפועלים, ובתנועה התרבו האנשי

בו בהדרגה , והתקרעמדותיו הוקצנו בשנות המשבר הכלכלי בארץ ישראלשהסתייגו ממנו. 

( סימנו את הקרע הסופי בין אצ"ג לתנועת 1929לעמדותיו של ז'בוטינסקי. שירי הספר "כלב בית" )

לגיטימציה של ־"הקטרוג" היה ספר השירים שהשלים את תהליך הבידוד והדהוהעבודה הציונית, 

קוראיו  ושל שירתו. בספר ניאץ וגידף המשורר את המנהיגים במילים בוטות ועלב בציבור רהמשור

הוותיק. לאחר פרסום הספר נעשה אצ"ג משוררם של הרביזיוניסטים, ובכך נותק מקהל הקוראים 

 (. הוא145עם מזגו )מירון תשס"ג, ומצא את עצמו בחבורה בעלת אופי שלא התיישב  ,הטבעי שלו

ו"הקטרוג" כמעט לא הגיע לידי הקוראים, למעט חברי התנועה  ,נותר ללא קהל קוראים מפרה

ביזיוניסטית. הרביזיוניסטים קראו את הספר באדיקות, אך לא היה בהם פיצוי על היעלמותו הר

(. בעקבות האירועים הללו פסק אצ"ג כמעט לחלוטין 146של קהל קוראיו הוותיק של המשורר )שם, 

לפרסם שירים, הגם שהמשיך בכתיבתם. חיי יצירתו הפומביים פסקו וחודשו רק לאחר מלחמת 

 ה.העולם השניי

                                                           
לחלוקה חדשה של משאבי עוצמה בתוך קבוצת ההתייחסות האנושית, שאליה פנה השיר, לשם קביעה 'נכונה' של 

 גורלה".
"משורר מחוקק" שפורסם בתרצ"ח: "אצל  על השילוב בין האישי לציבורי ב"הקטרוג" עמד יהושע ייבין כבר בספרו 18

האומה עם חייו האישיים עד כדי כך, שכמעט כל דף ודף שבספר הוא בעת ובעונה ־אצ"ג השתזרה והזדהתה בעית כלל
 הדוי של הדור וגם ודוי אישי" )פג(.־אחת גם מגלת
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רבים מקוראי "הקטרוג" התנגדו לעמדות הפוליטיות העולות בבירור מן הספר, והתנגדות זו 

תורגמה במרבית המקרים להתקפה נוקבת על עצם הלגיטימיות של מעמדם של השירים כיצירת 

(. ואכן, הטענה הרווחת ביותר שחזרה ועלתה בתגובות ל"הקטרוג", 49ספרות )חבר תשס"ד, 

(. במקום שירה, הציגו אותה 268בשאלה אם אלו בכלל דברי שירה )חבר תש"ס, נתמצתה בדרך כלל 

כך למשל העמיד בשאלה י"ל ברוך  19מתנגדיה כפובליציסטיקה הכתובה בשורות קצוצות )שם, שם(.

 ( את מעמדו של אצ"ג כמשורר: 1937)

יטן'. מסופקני אם דברי הקטרוג והתוכחה שבספרו מזכים את מחברו ליטול לו את השם 'פי

, פובליציסטיקה מסולפת, ריטוריקה צעקניתהשורות אינם אלא ־הדברים הללו ארוכי

 .לא שירהמוסר חרפות וגידופים וכל מה שאתם רוצים, אבל לא פיוט לאמתו, ־תוכחות

( הגן על שירי "הקטרוג", והסביר שאל לו לקורא לבוא בטענות על 1937קלוזנר ) לעומתו, יוסף

הכאב", ומביעים ־טית" של היצירות, משום שהשירים הם "זעקה מעצמתה"ליקויים בצורה הפיו

ומדוכא ושל ארץ עקובה מדם". גם התמרורים של עם מעונה ־"את כל הכאב העצור, את כל יליל

ייבין )תרצ"ח( לימד סנגוריה על "הקטרוג", והקדיש חלק ניכר מספרו לביאור היסודות  יהושע

 רשימה נוקבת במיוחד( כתב 1938מנחם דורמן ) התמטיים והעקרונות האידיאולוגיים המופיעים בו.

ב של קהל הקוראים הוותיק ניתן לראות בה ביטוי לרחשי הלחודשים ספורים לאחר צאת הספר, ו

מאמר פורסם ב"מבפנים", ביטאונה של התנועה הקיבוצית המאוחדת, ובו הביע הכותב . השל אצ"ג

שציבור החלוצים כה אהב  אצ"ג, המשורראכזבה מהכיוונים הפוליטיים והפואטיים שאליהם פנה 

 והעריך בשנות העשרים:

כך הרבה תקווה ־כיצד קרה הדבר, ששירתו של אצ"ג שהעירה בנו בתקופות מסויימות כל

ת ספרותנו העברית הפכה לאשר הפכה עד שאבד לה כל צלם שירה? )...( גרינברג היה להעשר

 (74)שם, )...( פעם קרוב לנו עד שסטה ובגד 

 בסיום מאמרו תקף דורמן את "ספר הקטרוג והאמונה" במילים קשות:

י דם... זוה־דם־הפוגות: דם־עור של חיה רעה הנוהמת בליפ]"ספר הקטרוג והאמונה"[ דומה לפה 

אחזה בהם  סחרחורתודברים אשר מסתובבים על עקבם כאילו  מלים מפוצצתמערבולת של 

לתוהו השגעון . אצ"ג נתגלגל שנאה לאחים ולכל אדםוהמביעים רק שנאה לעם אחר, 

)וביסוד הנפש מעוררים רחמים( הם פני היהודי הזה  מעונים וגם מגוחכיםבעולם.  הפשיסטי

                                                           
ירתו היא "פובליציסטיקה יש לציין כי כבר מראשית דרכו של אצ"ג בשירה העברית הארץ ישראלית הוא הואשם שש 19

 (. 211בחרוזים" )חבר תשנ"ד, 
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־די הרוצה להכות, לנפץ ולנתץ וידיו קשורות לו והוא יושב בתאהמתעווים ביסורים חריפים, יהו

דם, חרב ודם. המלים מתגבבות ־דם־של נפשו, מטיח את ראשו בכותל וצועק: דם משוגעים

אונים: מלכות, שררה, כיבוש, צבאות, דם, אש חרב ואדנות. ־בכעס אין בשפה ְפַלַקִטיתוהולכות 

 (83ם בתכלית. )שם, זה שדוגל, כביכול, בנביאים הופך את דבר

 הביקורת הפולחת הזו ודומותיה פגעו במשורר פגיעה קשה וגזרו עליו אלם ציבורי.

לטלטל את קוראיו ולהחריד את שלוותם, המסוכנת כל  קטרוג" זעק המשורר את זעקתו כדיב"ה

היהודים מפני שלוש  הקוראיםאת  ביקש אצ"ג להזהיר כך לשיטתו. באופן כללי ניתן לומר כי בספר

קבוצות עיקריות: מפני האויב הערבי, המאיים, להשקפתו, לרצוח את היהודים החיים על אדמת 

ית, ומפני ההנהגה ארץ ישראל, מפני הבריטים, אשר מונעים מהיהודים את עצמאותם המדינ

ם לדעתו, אשר גישתה המתפשרת בנושאים צבאיים ולאומיים מסכנת את הקיו היהודית החלושה

היהודי בארץ ישראל. אצ"ג שאף להוביל את קוראיו לפעולה, כלומר קיווה שהשפעת שיריו תחרוג 

תחבולות  לשם כך נקט 20מתחום האסתטיקה והאומנות, ו"תזלוג" למציאות הממשית בעולם.

פואטיות מגבירות מסוגים שונים, הן מתחום הלשון והן מתחום התמטיקה, ובעזרתן ניסה 

 הדברים. לסיבות הללו יש כמובן להוסיף את מזגו הסוער ממילא של המשורר, צמתו"להגביר" את ע

 ים.ואת נטייתו הבסיסית למבעים עז

 מבנה הספר .2.1.4.1

ייחודי ובעל חשיבות ו אכן מבנההעורך, ו־מלאכת מחשבת של המשוררעריכתו של "הקטרוג" הייתה 

 ,על פי סדרם הכרונולוגיאינם באים שירי הספר (, 129–128כפי שהראה דן מירון )תשס"ג,  רבה.

הספר נפתח בהווה, קיץ תרצ"ו, ובאווירת  מעין תבנית של הבזק לעבר )פלשבק(.אלא מסודרים ב

המשבר האופפת אותו נוכח המרד הערבי. השירים הבאים "חוזרים" אל ראשית שנות השלושים 

גי ומתעכבים ולאווירת המשבר שלאחר מאורעות תרפ"ט, מתקדמים בהדרגה על פני הציר הכרונולו

על מאורעות מכריעים. בסיום מסכם המשורר את מחשבותיו ואת סיפור חייו, ופונה אל העתיד 

ם האישי והלאומי. על פי מירון )שם, שם(, מבנה ייחודי זה משרת הן מטרות אומנותיות והן את קידו

תבנית ההבזק לעבר מאפשרת לדובר להוכיח ש הנבואי של הדובר, משום־מעמדו הסמכותי

באמצעות ההיזכרות בעבר שההווה הוא התגשמות תחזיותיו משכבר. מבנה זה מעניק לתחזיות 

 21החדשות של הדובר אמינות, ולכן גם תוקף.

                                                           
 (.85, ובפרט 89–73, 1979על שאיפתו לעורר לפעולה באמצעות שירי "הקטרוג" ראו בספרו של הלל ברזל ) 20
 (.144–127עוד על המבנה הפנימי של הספר ראו בספרו של דן מירון )תשס"ג,  21
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ספר חילק המשורר לשישה מדורים: "רקב לבית ישראל", "האחד לא שכח", "גלות", האת 

", שהוא מעין יחידה "לא אל לא מלך לא גבור/ קרע הברית", "בברחי מהם" ו "כרוניקה שֹחרה

עצמאית. ששת המדורים נחלקים בחלוקה פנימית למחזורים ולשירים. החלוקה המורכבת של 

כרונולוגית" הבלתי שגרתית, מלמדות על תשומת הלב שהקדיש ־הספר, כמו גם תבניתו ה"אנטי

עם אך גם מקיים קשרים הדוקים  שירי הספר עומד כיצירה בפני עצמהמהמשורר לעריכה. כל אחד 

. אין מדובר בלקט של כעבודה הרמונית אחת" מוכים לו, ולכן יש לראות את "הקטרוגהשירים הס

שירים שאסף המשורר לקראת ההדפסה, אלא ביצירה שחלקיה וחוליותיה מצטרפים לכדי שלם 

  22רות כל כתבי אצ"ג, על פי המהדורה שהודפסה בשנת תרצ"ז.ואומנותי. הספר הודפס ככרך ג במהד

 השפעעקרון  .2.1.5

עקרון יסוד בפואטיקה של אצ"ג, אשר בא לידי ביטוי בכל מנגנוני ההגברה של שירתו, הוא כלל 

בדחיסות  ,ין בגודש, בעושר. עקרון השפע קובע קו פואטי המתאפי"עקרון השפע"לכנותו שניתן 

 המשורר העדיף בדרך כלל את המבע העולה על גדותיו, המכביר במילים,ומשמעותו היא ש ובריבוי,

הבלתי אחיד, המתפרס על פני ציר זמן רחב ועל פני מקומות מרובים. פואטיקה זו מנוגדת לקו 

הפואטי שאפיין דורות ספרותיים מאוחרים יותר, למשל של זך ושל ממשיכיו, שדגלו בקו 

מינימליסטי ורומזני. עקרון השפע מספק מפתח לקריאה ולפרשנות של יצירת אצ"ג: ההנחה כי 

 מעט תמיד את הריבוי ואת הגודש, בכל היבטי הפואטיקה שיצר, מסבירה לא פעםהמשורר העדיף כ

 . אומנותיות יוצאות דופן שלוההכרעות ה את

קרון השפע וכמנגנון מגביר ג" ניתן לראות כגילום כמותי של עגם את ממדיו העצומים של "הקטרו

. במדורים ובמחזוריםם עשר שירים בסך הכול, ואלו מקובצי־. הספר מונה מאה וארבעהצמהוערב 

( מאגד 1938לשם השוואה, הספר "שירי המֹפלת והפיוס" שפרסם שלונסקי שנה אחרי "הקטרוג" )

חמישים ושבעה שירים, ו"כוכבים בחוץ" של אלתרמן מאותה השנה מקבץ שישים ושבעה שירים. 

סית ארוך יח במיוחד של שירים, אלא שכל אחד מהם לא זאת בלבד שב"הקטרוג" מספר גבוה

לנורמות שהיו נהוגות בקרב רוב המשוררים בני דורו של אצ"ג. משמעות הדבר היא שהיקף הספר 

הוא עצום ביחס לנוהג של אותה העת )וגם ביחס למקובל כיום בספרי שירה(. "ספר הקטרוג 

                                                           
"קהילות הֹקדש בגולה", וזה הודפס במהדורת כל כתביו כנספח. בשנת תשכ"ט פרסם אצ"ג נוסח מחודש לפואמה  22

השיר שממנו מובאים ציטוטים ודוגמות בחיבור זה הוא הנוסח המוקדם והמקורי של הפואמה. ציטוטים מן השירים 
מופיעים כאן כלשונם וכניקודם בכרך ג במהדורת כל כתבי המשורר. לשם הנוחות לא ציינתי בסוגריים את מספר הכרך 
)ג(, אלא את מספרי העמודים בלבד. ברוב סעיפי הפרק מצוטטות כמה משורות השירים, המדגימות את העניין הנדון, 
ולא השירים בשלמותם. בפרק נעשה ניסיון לגוון עד כמה שניתן את הדוגמות, ועם זאת שירים נבחרים אחדים חוזרים 

 ומופיעים בכמה מן הסעיפים, בשל עושרם המיוחד.
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והאמונה" אינו ספר שירים סטנדרטי שניתן לקוראו ביעף. ממדיו האדירים מחייבים קריאה 

 ג קריאה זה, כשלעצמו, מתפקד כמגביר.מתמשכת, וסו
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 מגביר כמנגנון תמטיקה .2.2

 אצל הקוראים. בעתהנוצר רושם זו של שיר יש השפעה בלתי מבוטלת על הנושא העומד במרכלַ 

הקריאה מתרשמים הקוראים מאופן הביטוי, אך לא פחות מכך גם מהעניין שעל אודותיו נסוב 

ב"איך", ומבקש לבחון את התמות הדומיננטיות השיר. סעיף זה עוסק אפוא ב"מה" ולא 

 ואת האופן שבו הן פועלות כמנגנון מגביר.  ,ב"הקטרוג"

בחשיבותו של  "Thematicsהמכונן "(, הפורמליסט הידוע, דן במאמרו 1965טומשבסקי ) בוריס

 הנושא )התמה( ביצירת ספרות. לדבריו, התמה העולה מן היצירה מעוררת בקוראים אפקט, ועל כן

 "לחלץ"רות ניתן לא מכל יצירת ספיחד עם זאת כיום ברור ש(. 63היוצר בוחר אותה בקפידה )שם, 

יש שירים )ויצירות בסוגות אחרות( שקשה להצביע על נושאם, וברור שכל  תמה עיקרית מגובשת.

ר ביצירותיו המוקדמות, קביעה תמטית היא פרשנית מטבעה. בקורפוס המלא של שירי אצ"ג, ובעיק

צמצומם לכדי תמה אחת ויחידה אינו אפשרי וחוטא אופי אסוציאטיבי, ו הם בעלי מהשירים יםרב

ניתן להצביע על נושאים שחזרו והופיעו לאורך השנים  הפואטיקה של המשורר. יחד עם זאת לרוח

 ( כתב כי מבחינה תמטית נדרשה שירתו של אצ"ג 7בשירתו. דן מירון )תשס"ג, 

ההיסטוריה הגועשת של העם היהודי במאה העשרים הן לנושאים  לנושאים ולבעיות שעוררה

אוניברסליים הקשורים במשבר החריף שפקד את תרבות המערב מראשית המאה העשרים, 

 וממנו נבעו הרגישויות המודרניות שעיצבו את כלל התרבות והספרות במאה זו.

יהודי ולגורלו, ובעיקר ( אצ"ג התמקד בשירתו בנושאים הקשורים לעם ה2010לדברי דן לאור )

במאבק בין היהדות לנצרות, בתמותת העולם יהודי באירופה במלחמת העולם הראשונה, בכיסופים 

ערבי, ־בריטי־לתקומה יהודית בארץ ישראל, במפעל החלוצי של שנות העשרים, במאבק היהודי

בחורבן יהדות אירופה במלחמת העולם השנייה, וכן במלחמת העצמאות ובמאבק הקיום של ארץ 

 ישראל. 

בכתיבתו ו בוהה, עסק במאמריו בשאלת התמטיקה,אצ"ג, בהיותו משורר בעל מודעות פואטית ג

החוץ שירית מנה את הנושאים הראויים לדעתו לשירה מצד אחד, ואת הנושאים שאינם ראויים 

תות נושא תוקף אוניברסלי, כמו היו אמיביקש לתת לעמדותיו ב הואופיע בשירה מצד שני. לה

שהשקפותיהם בעניין לא עלו  ,הנכונות לשירה באשר היא, ושפך את חמתו על הסופרים העבריים

בקנה אחד עם השקפותיו. בקטע "מניפסט לביטוי" משנת תרפ"ה, שפורסם בגיליון הראשון של כתב 

  כתב המשורר כי חובת האומן העברי לכתוב כנציג העם כולו ולא כאדם פרטי:העת "סדן", 
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להתלבט  יצא מתחומי האמנות הקבועים לתוך הקולקטיב הישראליהגיע זמן שהאמן העברי 

 (12. )טז, ולהגות בקומפלקס הפרובלמות אשר בחיי העםכמוהו 

 וכן:

בהתלבטויותיו  הקולקטיב גוני של־]משום ש[ספרות צריכה להיות ביטויו המוצק, הרב 

, המוגבל, הפרובינציונלי הרי אינו ה'אני' הלירי בלבד ה'אני' של האמן האמתיבמאווייו. )...( 

, צערו וגילו, אלא ה'אני' הָהמּוי, הקולקטיבישל האינדיבידואליסמוס התלוש מן החברה, 

 (17ספקותיו ותוקפו. )שם, 

הפריד בין המתרחש בארץ ישראל לשירתם באותו הקטע כינה אצ"ג את הסופרים השואפים ל

על כך שמקומם של אירועי השעה  מחה 1963(. במאמר משנת 17ם, כלוקים ב"טמטום רוחני" )ש

ניות המעפילים, מעשי הטבח שאירעו בחברון ובצפת, והבוערים והחשובים ביותר, כדוגמת טביעת א

השירה, משום ש"הם ]המשוררים[ טבח שיירת הרופאים להר הצופים, עולי הגרדום ועוד, נפקד מן 

הוא ציין כי בתקופתו רואים אור  23(.155! לא היתה רעידת אדמה בלבם" )יט, כבויים לגמריהיו 

תי של יספרים רבים, אך הם "אינם ספרות" )שם, שם(, משום שאינם ממלאים את ייעודה האמ

אילן, ־ניברסיטת ברבאויורק ־לרגל קבלת פרס האוניברסיטה של ניו 1965־שנשא ב הספרות. בנאום

את הספרות ה"תלושה ונידחת מכל המתהווה סביבה", ש"איננה בת הזמן בעולם ובארץ  שב ותקף

 (.139הזאת" )יח, 

אצ"ג קשר את שירתו בקשר בל יינתק בגורל העם היהודי. מכלול יצירתו שופע שירים הדנים 

שהם תגובות עדכניות לאירועים בהשתלשלות ההיסטוריה היהודית מן העבר ועד להווה, וכן שירים 

העם,  אצ"ג לא רק ראה את עצמו כמשורר 24בני הזמן שפקדו את היהודים בארץ ישראל ובגולה.

רב מרצו הפואטי לכתיבה על גורל העם היהודי. העיסוק החוזר אלא הקדיש הלכה למעשה את מ

פועל כמנגנון  יםונשנה, הקבוע והשיטתי בנושאים ציבוריים, היסטוריים, קולקטיביים ולאומי

שירה המבקשת לדון בגורל העם היהודי ובהיסטוריה שלו היא מוגברת  הגברה חשוב בשירתו, שכן

 מטבעה.

אצ"ג זנח בהם את הנטייה, שהתגלתה בחלק  טרוג" ממוקדים מאוד מבחינה תמטית.שירי "הק

יים בח התמקד במקום זאתו יגים אוניברסליים ולאסוציאטיביות,משיריו המוקדמים, להג

                                                           
מופיעות במקור, הן במאמרי אצ"ג והן  האותיות הנטויות, שהן כאמור מטעמי אלא אם צוין אחרת, הדגשותלבניגוד  23

 בשירתו.
חשוב לציין כי קביעה זו אינה נכונה כמובן לגבי כל שירתו. בקורפוס האדיר של יצירתו מצויים גם שירים ליריים  24

ובמשך השנים כתב גם שירים שעניינם הקיום האנושי  קולקטיבית,־ואישיים, שאינם בהכרח משקפים עמדה ציבורית
 במאה העשרים, ההתמודדות עם המודרנה, הגיגים פילוסופיים ואקזיסטנציאליסטיים ועוד.
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ביחסים הבעייתיים  לה בשנות השלושים של המאה העשרים, ובעיקרהיהודיים בארץ ישראל ובגו

ירופה. הסיבה עם הערבים ועם הבריטים בארץ ישראל ובאיום הקיומי המרחף מעל חיי היהודים בא

אצ"ג ייעד לשירי "הקטרוג" תפקיד במציאות החיים של : כאמור, תא מעשילמיקוד התמטי הזה הי

כדי שימלאו נאמנה את תפקידם, כלומר יעוררו את הקוראים ואולי אף יניעו ו יו היהודים,קורא

אותם לפעולה, היה עליהם להיות ברורים במידה כזו שלא יקשה על הקוראים להפיק מהם את 

הפרשנות הרצויה, ושלא תשתמע מהם פרשנות בלתי רצויה. לפני שיודגמו בפירוט התמות 

טרוג", כדאי לברר אילו נושאים נעדרים באופן שיטתי משירת אצ"ג בכלל הדומיננטיות בשירי "הק

וב"הקטרוג" בפרט. גם מן התמות הנעדרות מפואטיקה של משורר ניתן ללמוד על הכרעותיו 

 התמטיות ועל השפעתן על הקוראים. 

 אהבההטבע והויתור על שירת  .2.2.1

ם את הטבע ואת האהבה הם מעיון בכלל הפואטיקה של אצ"ג עולה כי שירים המעמידים במרכז

מעטים. גם במקרים שבהם מופיעים הטבע והאהבה כתמות בשירים, בדרך כלל אין מטרתם 

ו או גוונים של רגש האהבה, אלא להיתמך בשני אלו ד במרכז את יסודות הטבע ואת פלאילהעמי

 השירהשים ציינו מבקרי כבר בשנות השלו סוק בנושאים ציבוריים או לאומיים.כפלטפורמה לעי

( בעקבות פרסום "ספר 1937. כך למשל כתב ש' שווארץ )הזו את ההכרעה התמטית יוצאת הדופן

 הקטרוג והאמונה": 

. אין כלל האהבה, הטבע ודומיהם –השירה הנצחיים ־אורי צבי גרינברג ויתר זה כבר על נימי

דש להטפה, להבה של הגאולה הישראלית, וכל שירתו קו־מיתרים כאלה בכנורו. הוא כולו אש

  שמייסרת ומנחמת.

אצ"ג הוא "נזיר עמיתיו הפיטנים העברים, כי  1976י' חורגין ציין אף הוא בביקורת מאוחרת משנת 

 לא שיר לאשה ולמנעמי אהבה, לא שיר לכוכבים ולירח יקר והולך, לתפארת הזריחה והשקיעה".

מכתיבה על טבע ועל אהבה, ונימק את ההכרעה  דע לחריגּות הטמונה בהימנעותגם אצ"ג היה מו

כתב תחת הכותרת "שיר ידידות שלא עלה  1926במאמריו. ברשימה "עד גבהות הכיסופים" משנת 

לי" כי כמו חבריו המשוררים העברים, רצה אף הוא לחבר שיר ידידות לאישה, אך המעשה לא עלה 

קח ספר ה על שיר השירים המקראי: "בידו. לדבריו, אין המשורר יכול לכתוב שיר אהבה שיתעל

 טען (. זאת ועוד, אצ"ג159השירים וקרא את השירה באוזני הִאשה. היש למעלה הימנה?" )טו, ־שיר

 לא ניתן לכתוב שירי אהבה בשעה שמציאות קשה של רעב ושל מחסור טופחת על פני המשורר: ש



49 
 

הפאר לשבעה ־משים מסגרתצומות מש־ימי־השנה שנת תרפ"ז. אצלנו אזל הלחם מן הסל. חצאי

ואיך נשיר ִאמהות אצלנו? ־ימי שבתא. ואם לחם לא יהיה חס ושלום, איך יָקווה החלב בשדי

 )שם, שם( שירי אהבה לידידותינו בארץ?

 באישה, אך התנער מהעמדה הרומנטיתלאהבת הבשרים ולצורך  בשירים שכתב לא התכחש

האהבה לאדמת הארץ רוחנית ונעלה  ,לדידו 25המרוממת את האהבה הזוגית למדרגה רוחנית נעלה.

 ממנה. 

( גרס שהתנגדותו של אצ"ג 84שירי אצ"ג המתמקדים בטבע מעטים אף הם. דן מירון )תשס"ג, 

אצ"ג יצא נגד הסגנון  קו ל"חילוף משמרות" בשירה העברית.לשירה שעניינה טבע הייתה חלק ממאב

דם לטבע, וכפר בקשר הזה, שִחייב שירה של , המניח קשר אורגני בין האשל ביאליק ושל ממשיכיו

ע רבים מהמשוררים בני תואם ושל הרמוניה )שם, שם(. הכרעה תמטית זו מייחדת את אצ"ג על רק

כמכלול. באופן סטריאוטיפי ניתן לומר יוצרת  הפואטיקה שלועל הרושם שמשפיעה כמובן דורו, ו

אישי ולירי, ולעומתה, שירה כי שירה שבמרכזה טבע ואהבה היא בעלת פוטנציאל לאופי 

 קולקטיבית ולאומית היא בעלת פוטנציאל להגברה. 

הקביעות הללו נכונות ביתר שאת ביחס לשירי "הקטרוג". בספריו האחרים של אצ"ג ניתן למצוא 

הבלחות של שירי טבע ואהבה, מעט פה מעט שם, ואילו בשירי "הקטרוג" נפקד מקומם כמעט 

משרתים את כנושא מרכזי בשום שיר משירי הספר, ואזכוריו הספורים  לחלוטין. הטבע אינו מופיע

"קִהלות הֹקדש בגולה" שבא השיר לקדם. כך למשל ב המטרות הרטוריות הלאומיות והפוליטיות

( מוזכרים כמה מיסודות הטבע, אך אלו מהווים מצע לדיבור על מצב היהודים בגולה. הדובר 85–82)

י באירופה, ומעמיד את הטבע הפסטורלי בניגוד חריף לסכנות מתאר את הלילה המכוכב והריחנ

 שטומנות בחובן שעות החשכה ליהודים החיים בחיק הנוצרים: 

ה כֹוָכִבים ִרי ָשַמִים ַאף ֵהם. ּוַבַלְיָלה, ַהְרבֵּ ֵריחֹות ... ּפְּ י ַתּפּוִחים, ַאָגִסים ּוֻכְסִמיןוְּ  ֲעצֵּ

הּודַ  ם, יְּ ָפר ֲאֵליכֶּ ַשֵכר.ָבִאים ִמן ַהכְּ  י, לְּ

ִרים ֵהם  יםנִ נָ ים עֲ צִ בְ רֹווְ  ׁשיֵּ  אֹו ִאלּו אֹומְּ ֵני ַהַּגּגֹות, כְּ ֵבִדים ַעל ּפְּ  ַכֻדִבים ַבָשַמִים: כְּ

מּוִכים. ָרֵאל ַהנְּ ת ָבֵתי ִיֹשְּ ֹחס אֶּ ִלדְּ ֹּפל וְּ  ִלנְּ

)...( 

גֹור  ם ִמסְּ ֵביהֶּ ת ַכלְּ ֹרףַבֵלילֹות ַמִתיִרים ַהּגֹוִיים אֶּ ִלטְּ ֹעף וְּ ַמַען ָירּוצּו ָהִעיָרה ִלזְּ ת, לְּ לֶּ שֶּ  ַהַשלְּ

ַהַכַעס. ) ָאה וְּ נְּ ת ִניֵבי ַהֹשִ ם אֶּ ִפיהֶּ ִמים בְּ ֹשָ  (84וְּ

 

                                                           
 על מגדר ועל תפיסת הנשיות בשירת אצ"ג ראו את מאמרה של אורית מיטל )תשס"ט(. 25
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בלילות, כך עולה מן השיר, דמם של היהודים מותר, והגויים משסים בהם את כלביהם. הכוכבים 

מרמזים לסכנה המרחפת מעל בתי  יםיוריחות העצים הם תעתוע בלבד, ורק העננים הכבדים בשמ

( מייחל הדובר שהעם היהודי יכונן בארצו מדינה שלּה 91–90היהודים. בסיום השיר "תפלת מגן" )

 לדידו, במונחים מעולם הטבע. מנסח את תקוותוו כו לעצמאות,צבא ודגל, כמו לאומים אחרים שז

 שדה ועדרים: גידוליהנורמליזציה הלאומית תתגלם ביכולת לגדל 

ֵמיֵמי ִציֹו בְּ ֹאם: שֶּ ַחֵיי ָכל לְּ יּו כְּ ִיהְּ ֵכם שֶּ לֹו.־ָברְּ ָבאֹו ַעל ִּדגְּ ת ּוצְּ דֶּ  ַהמֹולֶּ

)...( 

ָליֹות  ב כְּ ֵחלֶּ  .הד  ש ָ ל בַ בּויְ ל הַ ה, כָ טָ ִח הַ  –ּוכְּ

ָגֵדל יִר ן ּפְ תֵּ ץ נֹועֵּ הָ   (91. )יםִמ ּודְמ ִד ים לְ ִמ ּודְמ ין ִד ה בֵּ ע  ֹור גד  עֵּ הָ וְ , ַהַטף הֹוֵלְך וְּ

 

 גם כאן הטבע אינו יעד תמטי בפני עצמו, אלא אמצעי בידי המשורר לקידום נושאים ציבוריים.

בשירים אהבת בשרים, "הקטרוג". יש שמוזכרת מ שירי אהבה במובן המקובל נפקדים לחלוטין

מהלך ההיסטורי של העם היהודי בגולה ובארץ ישראל, ולכן מקבלת מקום שולית ביחס ל היאאך 

צדדי הן מבחינת תדירות הופעותיה והן מבחינת חשיבותה התמטית בשיר. כך למשל בחלק א של 

( מספר הדובר שיש גברים המתנחמים בגוף האישה 92"מולדתי באש ופני לאלהים ולאמי" )

ובאהבה, אך מסתייג ומסביר שהוא אינו יכול ליהנות מן המנעמים הללו בעוד מולדתו עולה באש 

 על אדמתה:מתים  ויהודיהָ 

 . )...(ְךַר בֹ יְּ  –ר חֵ ַא  ישִא  ְךיֵק חֵ ב בְּ כֵ ֹום שה! ִא שָ ִא 

 ן.טָ ָק הַ  ֹובלִ , לְּ פֹוגּוה לְּ ֹשֶּ א עֹוב הּון טֹוהֵ 

)...( 

 ֲאִני לֹא! –ַאְך ֲאִני 

 

השיר היחיד מבין שירי הקובץ שניתן לקוראו כשיר אהבה, גם אם בלתי שגרתי, הוא חלק ג במחזור 

בעודו יושב (, שבו מתפלל הדובר לפגוש שוב את אמו. את השיר כתב אצ"ג 94שהוזכר מעלה )

 :היושבת באירופה , ובו הביע געגועים עזים לאםבירושלים

ַזֵכִני ַהֵשם ָלשּוב עֹוד לִ  יְּ ת ָּפַנִיְך, ִאִמי.שֶּ אֹות אֶּ  רְּ

)...( 

ַרת ֵביֵתְך, שּוב ִאֵתְך. יֹות ַתַחת ִתקְּ ַזֵכִני ַהֵשם ִלהְּ יְּ  שֶּ

ֹאַמר ָלְך: ִאִמי! לֹא ֵמָרחֹוק.  שֶּ

ֵמְך, ַהִניַח רֹאִשי ַעל ִשכְּ ֵיְך ּולְּ חְּ לֶּ ת ָּפַני לְּ ַחץ אֶּ לְּ אֶּ  שֶּ

)...( 
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ֵריֵחְך, ִא  ד לְּ לֶּ ָהִריַח ַכיֶּ  ִמי.ּולְּ

 

מהשיר המרגש עולים רגשות עמוקים כלפי האם, אך מובן שזהו אינו שיר אהבה במובן המקובל 

 אהבה לאישה. יצירה שבמרכזה תו(. לבד משיר זה אין בספר)שיר אהוב לאהוב

 שירה פוליטית ואקטואלית המבקשת להשפיע על המציאות .2.2.2

האקספרסיוניסטית, בחומרי מראשית כתיבתו בארץ ישראל השתמש אצ"ג, ברוח התפיסה 

. הכרעה זו לא הייתה מובנת המציאות הלאומית והפוליטית כחומר גלם ראשון במעלה לשירתו

רבים מהמשוררים בני זמנו של אצ"ג התנגדו לנטייה אומנותית זו, וטענו שלמשורר חובה  מאליה,

את ההבדלים  אצ"ג טשטש בשירתוש ( טען13חנן חבר )תשס"ד, מוסרית לנהוג באופן ההפוך. 

המסורתיים בין האסתטי לפוליטי: המעשה האסתטי פעל כפוליטי, ובמקביל המעשה הפוליטי 

התעצב והתפתח בתבניות אסתטיות. נראה כי מבין המשוררים בני דורו מימש אצ"ג את האפשרות 

 נטייתו המובהקתאף ש(. 175, 1995הרדיקלית ביותר מהאפשרויות של יחסי שירה ופוליטיקה )חבר 

 ם מהמתנגדים לו לפקפק בערך שירתו,לכתוב על סוגיות פוליטיות בנות הזמן הובילה, כאמור, רבי

אצ"ג ראה בכתיבה על פוליטיקה ועל אקטואליה הכרח מוסרי. בקטע "ושוב איסטניסים" ציטט 

השיב להם רתו, ובלעג את טענות הקוראים, המוחים על הנוכחות האינטנסיבית של הפוליטיקה בשי

 אירוני:בטון 

לשירה... למשל, השמש שוקעת... הציפורים עפות... שביל הכסף על הגלים אחרממ... כן. חומר 

 – –ושפת הכוכבים שבאהבה 

אנוכי ַארנין את אדם על האדם אדבר. ־ים, שפת הכוכבים. ואנוכי בלשון בןִתנעם לכם, איסטניס

 (163)טו,  .פוליטיקהיוטית: פ־תיהמלה הבל

ולכן גם בפוליטיקה. הוא בז לדרישת הציבור לשורר על  צריכה לעסוק בחיי האדםצ"ג השירה לפי א

הכוכבים, וכינה את שפת השירה הזאת "שפת על הגלים ועל הציפורים, על השמש, על הטבע, 

 כוכבים", כלומר שירה המנותקת מן ההווי הארצי והיום יומי של בני האדם.

ע עד צוואר בפוליטיקה המקומית, וככותב קבוע משך רוב שנותיו בארץ ישראל היה אצ"ג משוק

בעיתונים לקח חלק פעיל במפעל האקטואליה היומית. הוא היה ממקימי התנועה הלאומית 

הרוויזיוניסטית "ברית הבריונים", היה חבר בתנועה הרוויזיוניסטית של ז'בוטינסקי ואחד מעורכי 

, ואף 1931–1930ימות ומאמרים בשנים עיתונה "דֹאר היום". בעיתון זה פרסם כמעט מדי יום רש

נבחר לכהן כחבר כנסת  . הואעשר כדובר התנועה הרוויזיוניסטית־גרס הציוני השבעהננשא נאום בקו



52 
 

גם לאחר שפרש מן החיים הפוליטיים הממוסדים הוסיף להיות מעורב מטעם תנועת "חירות", ו

בפואטיקה  ת הלאומיות.בפוליטיקה הארץ ישראלית ועקב בעניין ובחרדה אחר ההתפתחויו

המוקדמת של אצ"ג באה האקטואליה לידי ביטוי במובן הרחב של המילה: דיון במצב היהודים 

בעולם המודרני, במתח בין עולם המסורת היהודי למודרנה, בארץ ישראל הנבנית וכדומה. 

במרכזו עומדות תגובות  גת הגלישה בין הספרות והפוליטיקה."הקטרוג" ציין, כאמור, את פס

ישירות לאירועים ספציפיים שאירעו בגולה ובארץ ישראל, ושיריו מסכמים את האירועים 

די של יהלאומיים והפוליטיים המרכזיים, לדידו של אצ"ג, משנות השלושים. קהל הקוראים המי

וראיו יפרשו חדשות ובאירועי השעה, והמשורר יכול היה להניח שקמעורה בַ ה"הקטרוג" היה ציבור 

 את השירים בהקשרם האקטואלי.

העיסוק האינטנסיבי בפוליטיקה ובאקטואליה מתפקד כמנגנון מגביר בשירת אצ"ג. שירה שהיא 

תגובה לאירועי השעה הציבוריים, הנוגעים לחיי העם והמדינה, היא מטבעה מוגברת יותר משירת 

בד שחומרי הגלם של שירת אצ"ג יתרה מכך: לא זאת בלהיחיד על עצמו ועל סביבתו הקרובה. 

שירתו ביקשה להשפיע על המציאות. אצ"ג קיווה אלא שנשאבו מן המציאות החוץ שירית, 

ראו כציווי לפעולה וכהוראות המתוות את הדרך יָק שהשירים יחרגו ממסגרתם כאומנות גרידא, ויִ 

 26הלאומית והצבאית הנכונה, להשקפתו. כך ניסח אצ"ג את תפקיד השירה:

דרכי על אדמת ירושלים ראיתי את השירה לא כנוגדת את ההווי בממש, כמין "מיטיבה  מיום

אלא כתורה לאדם, לעם, למדינה, כמסכת צווים עיניים, כשעשוע רגשות ריטמי, ־נגן" ויפת

־כחוקת, כחושפת ומגלה, כתובעת, כיעוד, כדיקטט קדוש של הנפש החושבת, להגשמה מתמדת

ויים וכיסופים שהם פורים ומפרים. )מצוטט אצל חבר תשס"ד, ולמאו יסוד למושגים נכונים

179) 

, אלא לקוראים הנאה וריגוש, "שעשוע רגשות ריטמי" לדידו של אצ"ג אין תפקיד השירה לגרום

, מנםוואולמדינה, לכוון את הקוראים ל"מושגים נכונים" ולדרוש את ביצועם.  להורות תורה לעם

הגם ששירי "הקטרוג" התקבלו בזעם  ות החוץ שירית.מציאלשירים הייתה השפעה מסוימת על ה

מורה דרך ומקור השראה לחיי  וותיק של אצ"ג, אנשי הלח"י ראו בהםבקרב קהל הקוראים ה

איון ששירי אצ"ג, ובראשם "אמת י( העידה בר2012(. גאולה כהן )242המחתרת שלהם )חבר תשס"ז, 

וו אותה ואת חבריה הלוחמים במחתרת הלח"י, (, לי180–179אחת ולא שתיים" )מתוך "הקטרוג", 

 כי "שורות הלח"י נולדו מתוך שורות השיר של אורי צבי". ואמרה

                                                           
 .9571־קטע זה הוא חלק מהנאום שנשא אצ"ג לרגל קבלת פרס ישראל ב 26
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תפיסת השירה כבעלת תפקיד לאומי חוץ ספרותי הייתה יוצאת דופן בקיצוניותה בקרב 

באים לעורר שינוי של ממש בשדה מי שהשירים מכריזים על עצמו כהמשוררים בני זמנו של אצ"ג. 

. זאת ועוד, שירתו הפוליטית של אצ"ג ה זו היא אלמנט מגבירעמדהלאום והצבא בעולם המציאות, ו

הן רדיקליות, נחשבת לחריפה במיוחד בתולדות השירה העברית משום שעמדותיו, כאז כן היום, 

זרם הפוליטי שניתן לכנותו "מרכזי". אצ"ג העמיד במרכז תפיסתו הלאומית ואינן מקובלות ב

ליטנטי קיצוני יאלי ותמך בקו מריהקיצונית את רעיון תחיית הלאום, שאף למקסימליזם טריטו

כמעט כל שירי "הקטרוג" נטועים  27(.2010בריטים )לאור ־ערבים־בכל הקשור ליחסי יהודים

במציאות האקטואלית של ארץ ישראל ושל אירופה היהודית משנות השלושים, ומשתקפות בהם 

הפוליטיות והצבאיות בנות הזמן. מתאריכי הכתיבה של השירים, המצוינים  הסוגיות הלאומיות,

בשולי השירים, ניתן ללמוד כי הם נכתבו בעצם התרחשותם של האירועים, ולא ממרחק השנים. 

 להלן כמה דוגמות בולטות במיוחד לכך ולתפיסותיו החריגות של המשורר.

 העבריים( הדובר יוצא כנגד המשוררים 16–13בשיר הנפתח במילים "הזמן יצק דם על עיני" )

ומנהיגי היהודים בארץ ישראל, אשר מעודדים את העם להבליג על מאורעות הדמים שאירעו בשנת 

 הכתיבה של השיר:

ב ַהִשיר ֲאִני ָבא, ָהֲעֹשּוָיה ַבֲחזֹון ֵאש רֶּ חֶּ  בְּ

ָדנֹו ַהמּוָצק: ל ַהטֹוב ַעל סְּ כֶּ ַפִטיש ַהֹשֵ  בְּ

)...( 

ד גֶּ ָתב. נֶּ ר ַהכְּ קֶּ שֶּ הֹוֵמנּו בְּ ַכֵסי תְּ  ָכל מְּ

י ְבַתְרָצ"ויִט מַ הַ   (15) ִפים ַהְבָלָגה ַעל גּופֹות ֲהרּוגֵּ

 

ִהַלתהקישור האקטואלי של השיר ב , כלומר (13) יב"בִ ל ָא ֵת  רור: היצירה נכתבה בשלהי תרצ"ו "ִבקְּ

ידית ידוגמה לתגובה מ יהוז 28.ר ומתוך העיר שהותקפהבשנת המאורעות המוזכרת מפורשות בשי

אין מדובר בשיר שנכתב במבט לאחור אלא ביצירה המתעדת  ל המשורר לאירועים שהתרחשו.ש

את האירועים בשעת התרחשותם ממש, בדומה לדיווח חדשותי. בשיר קורא הדובר לקוראיו למרוד 

 בהנהגה היהודית, הדורשת מתינות, ולהילחם בערבים:

ַגּפֹו ַאָתהֱהֵיה  ָויֹו בְּ  ַהמֹוֵרד, ַהיֹוֵצא ִבדְּ

ֵרָקה ֹּפה! ) ִדים ִלשְּ ת בֹוגְּ רֶּ ים ֲעצֶּ  (14ַנֵּפץ ַחלֹונֹות, ֹשִ

 

                                                           
 (.3על מיקומו של אצ"ג במפה הפוליטית הארץ ישראלית ראו בספרו של יוחאי אופנהיימר )תשס"ד,  27
 לימים כונו הפרעות הללו "המרד הערבי הגדול". 28
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השיר הוא אפוא ניסיון ממשי לגרום לשינוי בעולם החוץ שירי, לדרבן את הקוראים להכיר בעליבות 

( כתב אצ"ג בלהט על 159–143ההנהגה ולקחת את גורלם בידיהם. גם במחזור "פנים אל פנים!" )

 ארתהדובר מצי ביקורתו כלפי היהודים המשלימים בהכנעה עם המצב. יהמרד הערבי והפנה את ח

אביב למרות גל הפליטים המציף את העיר, ולועג ליהודים ־את החיים הנמשכים כסדרם בתל

 הקוברים את מתיהם בבוקר ויוצאים לבלות ולאכול גלידה בערב:

מּו עַ  מֹול ָרגְּ ָקרּום.תְּ ת ַאַחי ּודְּ ִביִאים אֶּ  רְּ

ֵבית ֵני ַאַחי, כְּ ִביִאים ּפְּ שּו ַערְּ מֹול ִכתְּ  ַבד.־תְּ

אּום ַבחּוֵרי ֵתל ֹשָ ַהיֹום נְּ  – –ָאִביב ־וְּ

ִאים  ֵדי ַהנֹוֹשְּ ִתי יְּ ַמָבט. –ֲאִני ָחַתמְּ  בְּ

 

ב ָרִאיִתי  רֶּ ה ֵעיַניּוָבעֶּ ֵאלֶּ  בְּ

אּו הֲ  ָנשְּ ֵדי שֶּ ת ֵאלּו יְּ  רּוִגים,אֶּ

ם ִפיהֶּ ִליָדה לְּ ִביֵעי גְּ  ַמֲחִזיקֹות ּגְּ

ה ֵלנּו נּוִגים! )ָכְך זֶּ צְּ ִתי, אֶּ ַהרְּ  (146–145, ִהרְּ

 

לח הדובר גם בהנהגה הבריטית, המאפשרת לערבים לשרוף את שדות תבהמשך המחזור מש

 היהודים באין מפריע:

ַסֵּפר: ִעים לְּ ה יֹודְּ ִריִטים ָהֵאלֶּ  ַהבְּ

ה  ַמרַמֲעֹשֶּ ִמשְּ ָפר־בְּ ק ַהכְּ  ָהֵעמֶּ

ֵלקֹות  ַבע ּדְּ שֶּ ַתֵתר וְּ  בֹו. ַהִקבּוץ ִמסְּ

ֵּדר  ֵנס ַהַמעְּ ָבָתיו ּובֹוֵטַח בְּ  –בְּ

 

ֵנס ַהרֹוִביםֵלאֹמר:   הּוא בֹוֵטַח בְּ

ַמר ַהָצָבא ל ִמשְּ ִלים ַהטֹוִבים! )שֶּ ּגְּ  (152–151... ָהַאנְּ

 

בין היתר בקיבוץ משמר וואכן, בזמן המרד הערבי שרפו הערבים את גידולי השדה של היהודים, 

העמק. מחזור השירים משקף את האירועים הסוערים שהתרחשו בשנות הכתיבה, ואת השקפותיו 

 המדיניות והצבאיות של המשורר. 

בנושא השליטה  נתן המשורר ביטוי להשקפותיו המדיניות (59בשיר ב במחזור "עם לבדד" )

. בשיר מקונן הדובר על האמון שנתנו היהודים בארץ ישראל בבריטים, וטוען הבריטית בארץ ישראל

ֹאד, ִכי  שהתקווה לעצמאות יהודית תחת השלטון הבריטי היא תקוות שווא )"ֵאין זֹאת, ִכי ָשִגינּו מְּ

גֹוי!"(. גם כאן ההקשר האקטואלי ברור: השיר נכתב  ֱאַמנּו לְּ על השלטון הבריטי בארץ ישראל הֶּ
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בעצם התרחשותו, ומטרת כתיבתו הייתה להוביל את הקוראים למסקנה שמוטב להשתחרר בכוח 

 הזרוע מעול השלטון הנוצרי הזר ולחתור לעצמאות מדינית.

ואליות שלו ועל ( מכריז בשמו על האקט176–167המחזור "בֹחדש הרביעי... / בפני אל הגולה!" )

המחזור נכתב במלאת ארבעה חודשים למרד הערבי הגדול, ובו פונה הדובר אל  יות.מטרותיו הרטור

–174קהילות היהודים בגולה ומדווח להן על האירועים מנקודת מבטו. בחלק האחרון של המחזור )

הם האשמים במצב, ומסיים מסכם הדובר את מצב העניינים בארץ ישראל המדממת, קובע מי  (176

 י הגולה ולבחורי הארץ:בקריאה נרגשת ליהוד

יֹוֵני ֵעיַנִיְך, ֵאיְך ֹּפה  ִמלְּ  ּגֹוָלה, לּו ָרִאית בְּ

ֵקי ֲחָלָקיו: לְּ חֶּ ָגַדל ָהָאסֹון בְּ ַהֵלְך וְּ  ִהתְּ

ל יםִר בְ עִ ים הָ ִד דּוגְ ק הַ רּוּפֵּ ִמ  ף ַהֹכתֶּ דֶּ  ֲעֵדי גֶּ

ָכל ַמֲחַשָכיו! ברֹוזֹולֹוְר ַא ־ַּפטְׁש ִמ לְ ַוֲעֵדי   בְּ

)...( 

ל ִמָכל ָהעֹוָלם.]הבחורים  בֶּ ּפּוט, תֹורֹות הֶּ ֵלִאים ִּפטְּ  היהודים בארץ ישראל[ מְּ

)...( 

ֵפי תּוקֹות. ַכנְּ פּותֹות,־ַהָיַדִים שְּ ָעִמים כְּ  ַהזְּ

ַצו ה בְּ ֹש.־ַהֹמַח הֹוגֶּ בֶּ מֹו כֶּ ָלָגה כְּ  ַהבְּ

ג, רֶּ ה ַההֶּ ֵחי זֶּ ְך ַירְּ שֶּ מֶּ  ּגֹוָלה, לּו ָרִאית בְּ

לָ  ס!ֵאיְך ַבֲחרּות ִנפְּ בֶּ תּוָנה ֹפה ַבּגֶּ  ָאה נְּ

)...( 

ָרֵאל,ֹורָקדֹוש הָ  ם, ַבחּוֵרי ִיֹשְּ כֶּ דְּ יֶּ ה בְּ  בֶּ

ר ֵספֶּ ל ֲחֵזה ָהֻאָמה.־כְּ ָמד אֶּ  ַהתֹוָרה ַהִנצְּ

ת ַהַּדַעת ם ִשֵבש אֶּ ָיִליזְּ ם ָטֵמא, ַהסֹוצְּ ָיִליזְּ  ַהסֹוצְּ

רֹוִבים־ַבֲחזֹון ן ַבֵלב ּובְּ ק־ֹחסֶּ ָיַדִים ָנקּום ִלתְּ  ּוָמה!בְּ

 

( בתגובה היהודית הרופסת למרד 174, ת"יִ בַ ד בַ גֶּ בֶּ הדובר בשיר מאשים את הבוגדים היהודים )"הַ 

הערבי, ואומר שאילולא התגובה החלושה של ההנהגה היהודית, יכול היה העם לכונן זה מכבר את 

קפתו, מציין מפורשות את האירועים האקטואליים, החמורים להש הואמלכות ישראל השלישית. 

פירוק הגדודים העבריים ומשפט ארלוזורוב. לדידו היהודים שהתרחשו בסמוך לכתיבת השיר: 

בארץ ישראל מפטפטים במקום להילחם, עסוקים בסוציאליזם במקום בהקמת מדינה ואומה, 

ר אינו מתייאש וקורא ליהודים לאזור אומץ הדוב למרות זאתומשותקים כמו היו כלואים בגבס. 

וכוח, לאחוז בכלי נשק ולהילחם. השיר עוסק בסוגיות ציבוריות ומבקש לפנות אל קהל עצום 
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בהיקפו: הן לחלוצים היהודים בארץ ישראל והן ליהודים באירופה, שכלפיהם חש המשורר כנראה 

 "חובת דיווח" על המתרחש בארץ.

על אירועי השעה הבוערים שהתרחשו ביישוב היהודי בארץ הכתיבה המפורשת והשיטתית 

ישראל ובקרב הקהילות היהודיות בגולה, כמו גם הניסיון והציפייה להשפיע באמצעות היצירה 

צבאיות פות המדיניות, הפוליטיות וההספרותית על המציאות, פועלים כמנגנון הגברה תמטי. ההשק

צמת השירים, והוקעתו של אצ"ג לאחר פרסום ואת עהחריגות העולות מן השירים מגבירות אף הן 

מקובל באותה העת ביישוב היהודי. הבחירות שהיה הספר מעידה על קיצוניותן ביחס לקונצנזוס 

 יוצרים יםהשירשהתמטיות של המשורר הן אפוא בעלות חשיבות מכרעת מבחינת האפקט 

  29יגה והמוגברת ביותר.באפשרות החרבחר אצ"ג  בקוראים, ואין ספק שמבין משוררי הדור

 רחבות על פני ציר הזמן .2.2.3

הרחבות התמטית בשירת אצ"ג באה לידי ביטוי לא רק בהכרעות תמטיות יסודיות, כלומר בהחלטה 

של על מה לכתוב, אלא גם בהתפרסות חסרת התקדים של השירים על פני ציר הזמן, שהיא גילום 

עבר קרוב, הווה ועתיד, והקוראים משירי אצ"ג כורכים יחד עבר רחוק, . רבים עקרון השפע

סטוריה וגם על פני ציר הזמן של ההי הזמן הענקי של ההיסטוריה היהודיתמיטלטלים על פני ציר 

לדובר הגרינברגי נטייה "לחרוג מן הגבולות ש ( טען162שהם )תש"ס,  ראובן הפרטית של המחבר.

פני הגלובוס וההיסטוריה כולה". ־, כדי להתפרס, ככל שניתן, עלהמצומצמים של הזמן והמקום

שני ביטויים עיקריים: האחד הוא מעבר חד, לעיתים יש  של אצ"גלרחבות הזמנים בפואטיקה 

קרובות מפתיע, מתיאור העולם בעבר לתיאורו בהווה ובעתיד, והשני הוא סיטואציות דמיוניות 

זמני, או שדמויות מן ההווה, ־מההווה במעין יקום מקביל עלשבהן דמויות מן העבר פוגשות דמויות 

ובראשן הדובר עצמו, חוזרות אחורה בציר הזמן ומתהלכות בעולם העתיק בעודן מצוידות בידע 

העולם החדש. רחבות הזמנים הזו היא בעלת אפקט מגביר: המשורר אינו מסתפק מובתובנות 

נמי וחסר המנוח המשתקף בשיריו, אלא נע בשירה על האירועים המתרחשים סביבו בהווה הדי

קדימה ואחורה על פני ציר הזמן, ומאפשר לדמויות המופיעות בשירים "לשייט" ברצף ההיסטוריה 

 היהודית. 

בשירי "הקטרוג" מתגלמת הנטייה להתפרסות על פני ציר הזמן בעיקר בשרטוט של רצף היסטורי 

יד. המשורר השווה בשיריו בין המצב של עם הקושר את ההיסטוריה של העם היהודי להווה ולעת

וייחל לעתיד המשחזר את  צמה מדיניתוישראל בעבר למצבו בהווה, ערג לזמנים שהתאפיינו בע

בי ההיסטוריה הלכידות היהודית ששררה, כביכול, בהיסטוריה של העם. הרצון "לסייר" במרח

                                                           
 לפריסה נרחבת של נושא הפוליטיקה בשירת אצ"ג ראו את ספרו של חנן חבר "פייטנים ובריונים" )תשנ"ד(. 29
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(. הדובר 117מיטב הפריה" ) את באופן מפורש בשיר הנפתח במילים "הכעס אוכל היהודית מובע

 קדומים, עדל, ומבקש מאלוהיו להובילו במסע ניסי אל זמנים ל מהמצב בארץ ישראוסכתבשיר מ

 לתקופת המלכות של עם ישראל בארצו:

דּוִמים: ִתי ֵמֵאת ֱאֹלֵהי ֲאבֹוַתי ַהקְּ  ַוֲאִני ַאַחת ִבַקשְּ

 

ס־ְּוְבכ חַ ר ש ָ בָ י הַ ינֵּ ת עֵּ ר א  ג  ְס י לִ נִ נֵּ ְת  ל־ַהנֵּ ף אּוַבל,־ׁש   ַהכ ס 

 ,םדּוָק ף הַ ֹונל הַ א   – תמֹוקֹוְמ ים ּונִ מַ י זְ בִ ע  ק וָ מ  ע   ְךר  ד  

ב!/ רֶּ הּוִדי ֲחגּור חֶּ ָכל יְּ ם וְּ ָיִליזְּ ֵאין סֹוצְּ ַעִמי וְּ כּות לְּ יֹות עֹוד ַמלְּ  /ִבהְּ

ל  ֹש שֶּ רֶּ ל ָהעֶּ דַעד ָאבֹוא אֶּ לֶּ  ָּדִוד. ַהיֶּ

 

ק ָוֳעבִ תפיסת "תפיסת הזמן של אצ"ג היא  ההווה "מקפל" בתוכו גם את העבר, ובכל  ":יֹעמֶּ

התרחשות עכשווית משתקף העבר במבנה מרובה שכבות. ביטוי לתפיסת העומק הזו ניתן לראות 

סטורי הרחוק להווה של כתיבת השיר, (, הנפתח בקישור של העבר ההי61–56במחזור "עם לבדד" )

ונן כי הצהרת כורש הפיחה בו ובעמו תקוות מדיניות, אך מתלהדובר תחילת שנת תר"ץ. בשיר  הוא

 בריטניה הכזיבה אותן, ולכן הקמתה של מלכות ישראל השלישית מתעכבת:

וּוִיים:ְךל  מ  י הַ נִ יַת ִמ ִר  ַעם ַהּדְּ ָראנּוָך בְּ  , קְּ

ָלִכים ָבעֹולם!ְךל  מ  הַ  ׁשר  ֹוכ ִביר ַהמְּ  , ּגְּ

גֹונֹות הַ  יְּ דּות שֶּ ִפַלת ַהּפְּ ֱאִפילּוהָ ִבתְּ  ּדֹורֹות הֶּ

ַהִּגיַּה ) דֹוָלה לְּ ְך ֵאש ֵחרּות ּגְּ לֶּ  (56ִהַצָת ַהמֶּ

 

לפני הספירה, המאפשרת לכל העמים  538של המלך כורש משנת  הכרזההצהרת כורש היא ה

לפני הספירה  586־במלכות המלך לחזור לפולחן אלוהיהם, וכן מתירה ליהודים שהוגלו לבבל ב

הדובר בשיר משווה במרומז בין הצהרת כורש  30יהודיים אוטונומיים בארץ ישראל.לחזור לחיים 

העתיקה להיתר שניתן ליהודים במאה העשרים לשוב אל אדמת ארץ ישראל ולכונן בה חיים 

בצו בארץ מכל יהודיים עצמאיים, אך מתלונן שהעם רּומה, ההבטחה לא קוימה, ואף שיהודים התק

ָיה  ִריַטנְּ יהודים. בהמשך האינה מאפשרת את כינון הממלכה בשל שנאת  )שם( ה"לָ דֹוגְּ התפוצות, "בְּ

משווה הדובר את החיילים הבריטים לחיילים בממלכת רומא הקדושה, ואומר שאלו וגם אלו רודים 

 סים:יביהודים וגוזלים את כספם באמצעות המ

 י,סַ ִמ י ִמ נֵ דַ עֲ י מַ לֵ כְּ , אֹוְךלֶּ מֶּ הַ  יָךרֶּ שָ וְּ 

                                                           
 .4–1בעזרא א על תוכן ההצהרה מדווח  30



58 
 

 (57ד. )יָ ף הַ דֶּ ה גֶּ זֶּ : בְּ םד  ק  י ִמ מֵּ רֹוכְ  יים בִ ִד רֹו

משרתת שתי מטרות רטוריות של הדובר: ראשית, היא מזכירה לקוראים את  להווההשוואת העבר 

העבר המפואר ועתיק היומין של העם, ושנית, ההבניה של ציר הזמן העצום מעניקה לשיר ממד 

חשוב, וממקמת את הכותב בעמדה של צופה אפוסי, קובעת את מעמדו כמסמך תיעודי ־היסטורי

וכותב אותם  ראל. זאת ועוד, הדובר מפרש את אירועי ההווה על סמך העברהמרכז את תולדות יש

. תפיסת ההתיישבות הציונית בארץ התחוללומחדש כמו היו גלגול מחודש של התרחשויות שכבר 

יישבות מעמד מיתי, ומדגישה ישראל במאה העשרים כגלגול מודרני של הצהרת כורש מעניקה להת

את חשיבותו של הרגע ההיסטורי. במובן מסוים הקישור לעבר ההיסטורי מאפשר למשורר לכתוב 

ק השנים, כמקובל בכתיבה , ולא ממרחה היהודית של ההווה בזמן התרחשותהאת ההיסטורי

ות ולקבוע אם הציונות היא הגשמה מודרנית של הצהרת כורש, שומה עליה לכונן מלכ היסטורית.

כמטרות ראשיות את כינון העצמאות המדינית ואת עבודת האל. זאת ועוד, מההשוואה עולה כי 

הקשיים שמערימה בריטניה על הציונים בארץ ישראל זהים או דומים לאלו שהערימה הממלכה 

צמה שהפעילו לוחמי המרד הגדול והרומית בתקופת הבית השני, ולפיכך יש לפעול נגדה באותה הע

 הודה במאה הראשונה לספירה נגד נוגשיהם.בי

( את מאבק היהודים בבריטים 186–184"כד מטיא שעתא..." )באופן דומה מתאר הדובר ב

ובערבים בשנות השלושים של המאה העשרים כגלגול מודרני של המרד הגדול בכלל ושל המצור על 

 יודפת בפרט:

 ם!עַ ד ּפַ ת עֹוּפַ ְד יָ ה בְ ּפ   נּונְ ִה 

יבְ   .ינּויאֵּ בִ צְ ם מַ נָ ס ִה יּוְפַלבְ ־נֵּ

ָרִח  ָבָעה יְּ  ים ַהָמצֹור.ַארְּ

ָרִחים ַהבְּ  ָבָעה יְּ  ֵעָרה.ַארְּ

י  יגלִ בְ הַ ים לְ ִר ס מֹויּוְפַלבְ ־ְבנֵּ

ִדבּור  ַהַזַעם ָכפּות בְּ  – –וְּ

 ת:ּפַ ְד יָ ה בְ ל ּפ  ת קֹותֵּ ם לָ י ָק נִ אֲ 

יּוס! ַלבְּ ֵני פְּ עּו ִלבְּ מְּ  ַאל ִתשְּ

 רצָ בְ ִמ ל הַ ּפ  , יִ יגּולִ בְ ם ַת ִא 

 (186; )םֹוּיס, הַ יּובְ לַ י פְ ימֵּ ז, בִ ָא  מֹוכְ 

 

וכחלק מתפיסת העומק שגיבש המשורר ביחס ל"זמן היהודי", המצור של  ,לדידו של הדובר

פעמי בהיסטוריה היהודית, אלא התרחשות החוזרת ־אינו אירוע חד 67הרומאים על יודפת בשנת 

ֵני"כ הדוברעל עצמה בווריאציות. את מנהיגי היישוב היהודי, הקוראים להבלגה, מציג  יּוס־בְּ ַלבְּ ", פְּ



59 
 

לאחר שיודפת ומצדה נכבשו.  של יוסף בן מתתיהו, שערק למחנה הרומאי בניו הרוחנייםככלומר 

צעות שירו ולמנוע מהאירועים להישנות, ומתעלם מן מבקש לשנות את מהלך ההיסטוריה באמ הוא

( מגשר 77–76ההבדלים ההיסטוריים בין האירועים הנידונים. בשיר "מדמי אבותי בספרד..." )

הדובר במו גופו על מאות שנים של היסטוריה יהודית, וקושר בין תקופת השגשוג של היהדות בספרד 

דנטלית את ייסורי הגוף והנפש נחוויה טרנסבשיר ב הדובר חווה לזמן חייו בירושלים בשנת תרצ"א.

מודעת לזמן שלא עצר ו מתקיימת בהווה בספרד, ובמקביל אישיותו המודרניתשחוו האנוסים 

טבעי שחל בגופו: דמו הוא דם היהודים מספרד ־מכריז על האיחוד העל הוא מלכת. בפתח השיר

 שמע, נשמעת מפיו:בו היא המייתם. זעקתם, שאינה יכולה עוד להייוהמיית ל

ֹ ֵא   דַר פָ ְס ים בִ ִׁש דֹוְק י הַ ַת בֹוי אֲ מֵּ ְד י ִמ ם בִ דָ הַ י את כִ ין ז

 ,רחָ אֻ ר ְמ דֹום בְ יִ לַ ׁשָ רּות יְ מַ ְד ַא ל ה עַ זֶּ בָ  יב בִ לֵּ ת הַ יַ ְמ ה  וְ 

ֹ ִה   :םה  לָ ׁש  ה יָ מְּ הֶּ את הַ יא ז

 .דַר פָ ְס ם בִ מָ דָ ִמ ה יָ מְּ הֶּ הַ 

)...( 

ָעָפר! ) יִמ עַ ה בְ ל ּפ  כָ זֹוֵעק  ינִ מ  ִמ  ָלא בֶּ ִנמְּ  (76שֶּ

 

גופו מחיה את העבר השתוק ואת  ל ההיסטוריה היהודית ארוכת השנים,הוא הגילום ש־הדובר הוא

הזעקות שהוחרשו. גוף הדובר משקף בעת ובעונה אחת את ההווה ואת העבר, ומגשר על השנים 

אצ"ג, כמו גם הנטייה אוגרפי הגדול. תפיסת הזמן הבלתי שגרתית של ישחלפו ועל המרחק הג

ים בהווה הם פועלות שתיהן כמגבירות. אף ששירי "הקטרוג" מתמקד ,להתפרסות על פני ציר הזמן

 בכך תועלת רטורית. כאשר ישלהווה בלבד, ומרחיקים אל תקופות קדומות  אינם מוגבלים

 ובמקום בזמן המעוגנת קונקרטית שירה .2.2.4

אוגרפיה קונקרטית ומדויקת יג", מתאפיינים בגשירי אורי צבי גרינברג, ובעיקר שירי "הקטרו

ובתיארוך מפורט. אצ"ג עיגן את שיריו במקומות המוכרים לקוראים מן המציאות החוץ שירית, 

ציוני הזמן מעגנים את השירה בהקשרים ו ת, ערים, חבלי ארץ, נחלים וכדומה,כגון ארצו

ם, שנים, מאות ספציפיות היסטוריים ממשיים מן המציאות החוץ שירית, וביניהם תאריכי

ולכן שאובים מן העולם הממשי של עם ישראל. צייני הזמן והמקום ואירועים מן ההיסטוריה 

ידה רבה את הנתק קושרים את השירים בקשר הדוק למציאות החוץ שירית, ומנטרלים במ

 ם מפיקים קונקרטיות גבוההשירה לבין העולם הממשי. ציוני הזמן והמקוההפוטנציאלי בין 

. בכך הם הם מאפשרים לקוראים לזהות את האתרים ואת האירועים המדובריםש במיוחד, מפני

 מתפקדים כמגבירים בשירה. ולכן חזקים את כוחה האקטואלי של השירה,מ
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הוא ערים, ארצות ואתרים )הרים, נחלים,  הראשוןאצ"ג הביא בשיריו צייני מקום משני סוגים. 

ידיים. בקבוצה ישבה חיו הוא וקוראיו המ החוץ שיריתחבלי ארץ, רחובות וכדומה( מן המציאות 

 זו כמה קטגוריות:

אביב, צפת, יפו, חיפה, נחל ארנון, הר ־, למשל ירושלים, תלערים ואתרים ארץ ישראליים .1

ן חרוד, יהודה, הר הבית, הכותל המערבי, עי הכרמל, הרי הגולן, הכנרת, ים המלח, מדבר

  , מגרש הרוסים, נהלל, תל חי ועוד;, עמק יזרעאל, בית שאןאביב־שדרות רוטשילד בתל

טורקיה, לבנון, נהר למשל ירדן,  אוגרפית הקרובה לישראל,ימדינות ואתרים מהסביבה הג .2

 הנילוס ועוד;

קבה, ליטא, לבוב, איטליה, פראג, , למשל בריטניה, מדריד, מוסמדינות ואתרים באירופה .3

גרמניה, אוקראינה, פורטוגל, פולין, הולנד, רחוב נלבקי )המצוי בוורשה(, פאוויאק )בית 

 לטר, נהר הדניפר, הים השחור ועוד;כלא בוורשה(, מנזר וסטמיניסטר, מיצרי גיבר

 הודו, יפן, סין ונהר הגנגס.  מדינות ואתרים מהעולם הרחב, למשל .4

התרשם מרשימה חלקית זו, שנאספה כולה משירי "הקטרוג", שמות האתרים כפי שניתן ל

והמקומות המוזכרים נבדלים אלו מאלו במידת הספציפיות שלהם: לעיתים ציין אצ"ג שם כללי של 

מדינה או של עיר ולעיתים ציין שם ספציפי של אתר )נחל כלשהו, הר, כנסייה כלשהי, רחוב מסוים 

אזכור האתרים המוכרים לקוראים מן המציאות החוץ שירית, ופעמים בעיר אירופית וכדומה(. 

השיר אינו עוד נחלתו האישית  בנה מכנה משותף למשורר ולקוראים.רבות גם מהתנסות אישית, מַ 

ם בשיר, פרטיים ככל שיהיו, של המשורר אלא חוויה משותפת שהקוראים חולקים עמו. האירועי

 והעולם, ולכן הם במידת מה נחלת הכלל.אדמת אירופה נטועים באדמת הארץ וב

היסטוריה מן ההוא שמות של ארצות, של ערים ושל אתרים  בשירים מקוםההסוג השני של צייני 

הים התיכון הקדום, ושהם חלק מן המורשת של העמים באזור. כאלה  סביבתשל עם ישראל ושל 

בו, הר הזיתים, הר הצופים, שכם, הם למשל כנען, מואב, ארם נהריים, סיני, בבל, הר המוריה, הר נ

מצדה, היאור, יודפת, סדום ועמורה ועוד. רבים מהמקומות שציין אצ"ג בשיריו שייכים לשתי 

הן להווה הארץ ישראלי והן לעבר של העם היהודי בשבתו בארץ ישראל, למשל  הקבוצות שנזכרו,

ת של ההתיישבות היהודית הר הצופים ומצדה. המשורר נעזר בשניות זו כדי להדגיש את ההמשכיו

בהיסטוריה בארץ ישראל ואת הלגיטימיות שלה. כך למשל ירושלים מוזכרת כעיר חשובה 

  31המוקדמת של עם ישראל וכן כעיר הקדושה של היישוב המתחדש במאה העשרים.

                                                           
(, שבהם ירושלים 79–78( ואת שיר ה במחזור "על בארות גזעי" )68ראו למשל את שיר ה במחזור "בכתב המכוה" ) 31

 מופיעה הן בהקשר להווה והן בהקשר לעבר.
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דוגמה אופיינית לעקרון השפע:  ים של שמות הארצות, הערים והאתרים מבטאיםאזכורה

בוטל מהם חוזר ומופיע פעמים ב"הקטרוג" מופו כמאה ושלושים )!( אתרים שונים, וחלק בלתי מ

העיר ירושלים, למשל, מופיעה ביותר משלושים שירים. בשירים רבים מופיעה "דבוקה" של  רבות.

 , שבו(41–39מלככם מת" )"זה למשל ב של אתרים רבים ברצף, בזה אחר זה, אתרים, כלומר ציון

על פני חבלי  "משוטט"מקונן הדובר על מות החזון לכיבוש הארץ בקרב יהודי ארץ ישראל. מבטו 

 :צער ובאהבההארץ וההרים בארץ ישראל, וכמו מלטף את אותם ב

יַהִביטּו:  ִעיֵפי ןלָ ֹוגהַ ־ָהרֵּ ִביִלים ־ִבצְּ פֹות  תר  נ  כִ לְ ָשָרב ַמהְּ טֹוטְּ יָהֵאם... ּוִמָשם לְּ  ילַהָגלִ ־ַהְררֵּ

ל  יכְ רֻ ּוִמָשם אֶּ  ;ןדֵּ ְר ּיַ יא הַ גֵּ , ַעד תל  ז  ַהבַ ־סֵּ

ה  בָא מֹו־ירֵּ ְר הַ : חלַ ַהמ  ־םיָ ּוִמָשם ֱאֵלי נֹוף  יְר הַ וְ ִמזֶּ ה! הדָ צָ ְמ ־רֵּ  ִמזֶּ

ְפַר ־נֹוף־ְבעֹותגִ ַעד  הדָ ּוְיה־ַברְד ִמ לְ ּו יָה ָיגֹון ) םיִ לַ ׁשָ רּויְ : טּור טּור ֲעֵדי םיִ א  כֶּ צּוֵקי ִברְּ  (39ָהֵאם וְּ

 

הדובר אינו מסתפק בהכרזה כללית על ייחודה של אדמת הארץ ועל האהבה שהוא רוחש לה, אלא 

מציין מפורשות את שמות חבליה. האזכור המפורש מבליט את הקונקרטיות של השיר ומסייע 

הדובר טוען לאהבה עמוקה לאדמת הארץ, והיכרות מעמיקה עם  :ובהשגת המטרות הרטוריות של

רים, הפעם אירופיים, מופיעה חבליה מחזקת את אמינות הטענה. דוגמה נוספת למקבץ צפוף של את

(, שבו מהרהר הדובר על היהודים שנהרגו במרוצת הדורות 77–76"מדמי אבותי בספרד..." )ב

 באירופה בידי הנוצרים:

ה  הֵכן, ַיַען זֶּ ָכזֶּ ָחזֹון שֶּ  ָכְך: ֵהם ֵמִתים ַהּדֹורֹות בֶּ

ִמיָתה ת ָכזֹאת,־ּובְּ שֶּ ֻקּדֶּ ֻשָנה מְּ  מְּ

ָאז  לגַ טּוְר פֹוּו דַר פָ ְס בִ ָאז   זנַ כְ ְׁש ת ַא ינַ ִד ְמ בִ וְּ

ַעל   יןלִ ֹות ּפרֹוהֲ נַ וְ  רּפ  י  נְ ְד ת הַ דֹוגְ וְּ

ִבי ֲעָמֵלק  ַאת ַהבֹור  היָ נְ מ  רּובְ ּוִבשְּ לְּ חֶּ ַגם בְּ  (76) בָר עֲ בַ וְּ

 

עדיף את הביטוי המשורר ה והאזורים הוא ביטוי לעקרון השפע. הציון המפורש של שמות הארצות

אפקט  פני אמירה כוללנית ובלתי מפורטת, ולהכרעה סגנונית זו יש המרובה, השופע והגדוש על

 מגביר. 

 כשם שצייני המקום נחלקים לשתי 32צייני הזמן נפוצים פחות בשירת אצ"ג, אך בולטים אף הם.

קבוצות, מקומות מן העבר ההיסטורי ומקומות מן ההווה, כך גם צייני הזמן מצביעים הן על 

 ים את מעמדצייני הזמן מדגישרחשויות מן ההווה. אירועים מן ההיסטוריה הקדומה והן על הת

                                                           
כאמור, ברבים מהמקרים ציין המשורר בשולי השיר או מחזור השירים את תאריך הכתיבה. הכוונה במונח "צייני  32

 יא לציוני זמן מפורשים בתוך היצירה, ולא בשוליה.זמן" ה
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ואת חיבורו החזק  מגבירים את הקונקרטיות של השירו שיר כפרוגרמה עכשווית ואקטואלית,ה

למציאות החוץ שירית. השנים תרפ"ט ותרצ"ו חוזרות בשירים בתדירות גבוהה יחסית כציון זמן 

מפורש. שנת תרפ"ט מסמנת את פרוץ הפרעות האלימות של ערביי ארץ ישראל ושנת תרצ"ו את 

אצ"ג סבר שההימנעות מהתחמשות ומאימונים בין תרפ"ט תחילתו של המרד הערבי הגדול. 

לא הפיקו לקחים גינה את העם ואת מנהיגיו משום שרה להיסטוריה לחזור על עצמה, ותרצ"ו ִאפשל

 "האחד לא שכח" כתב המשורר: מדורבשיר הפתיחה הבלתי מנוקד של המהמאורעות בתרפ"ט. 

 , שבה הדממהבתרפ"טואחרי הקבורה הגדולה 

 להיות / והשכחה היתה רבה מאוד )...(

 לילך באימת האחד, שההשגחה מחזקת בו

 הקו של המאורעות, רואה בפנים הכתושים

 תרצ"ווהגויות המרוסקות של הרוגי ישראל ב

 (33)תרפ"ט והנה הם דומים ממש לאלו ההרוגים ב

 

קטע זה הוא מחאה נוקבת על השכחה שפקדה את היהודים לאחר הפרעות, שתחת חסותה אירע 

את השיר במציאות ההיסטורית והופך  סבב הפרעות הבא. הציון המפורש של שנות הפרעות מעגן

אותו למפורש למדי. גם ב"נאום אל העם" מוזכרת שנת תרפ"ט: הדובר טוען כי בעוד מנהיגי העם 

הבאה  (. הקונקרטיות הגבוהה97" )"טּפָ ְר ַת  יעֵ צְּ ל ּפִ כָ ד ִמ ם עֹות ּדָ ֵת ֹושכחו את המתים, הוא עצמו "ש

 33מכוונת את הקוראים לפרשנות הרצויה למשורר. לידי ביטוי בצייני הזמן

צייני הזמן מן ההיסטוריה של העם היהודי מאזכרים אף הם ברוב המקרים פרעות או ניסיון 

 שהתחוללו 1648 שנתת"ט, הרי הן הפרעות ביהודים מ–להחריב את העם, ובעיקר את פרעות ת"ח

וס ביהודים בזמן המרד הגדול מלחמות טיט בשטח השייך היום לאוקראינה. כמו כן מוזכרות

"אבוי ממעמקים" מתקומם הדובר על הרג היהודים לאורך בן בית המקדש השני. כך למשל בוחור

מזכיר הוא הדורות ועל השכחה האופפת את אירועי הדמים הללו. כדי לעגן את הקינה בהיסטוריה 

 מפורשות את הפרעות:

 ]את תיאורי הרציחות תוכלו למצוא[

ִקינֹות ּו קּויֹותבְּ ִליחֹות שְּ ַנז;־סְּ כְּ טּוַגל, ַאשְּ ָפַרד, ּפֹורְּ ִהלֹות סְּ ֵסי קְּ קְּ ִפנְּ ַמע ּובְּ  ּדֶּ

ַנת  ל שְּ ִהלֹות שֶּ ֵסי ַהקְּ קְּ ִפנְּ ָכתּוב בְּ ה שֶּ ֵהן זֶּ ַנת "ח ַת וְּ  34(37)"ט ַת ּושְּ

 

                                                           
מתוך  108מתוך "רקב לבית ישראל", עמ'  26לאזכורים מפורשים נוספים של מאורעות תרפ"ט ותרצ"ו ראו עמ'  33

מתוך "בֹחדש הרביעי... / בפני אל  168מתוך "פנים אל פנים", ועמ'  153־ו 143"כרוניקה שֹחרה / קרע הברית", עמ' 
 הגולה!".

 ( מוזכרות פרעות ת"ח. 174גם במחזור "בחדש הרביעי... / בפני אל הגולה!" ) 34
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המשורר שרטט אפוא ב"הקטרוג" רצף דמים יהודי, ובמסגרתו הזכיר פרעות שאירעו לקהילות 

ודיות בארץ ישראל ובגולה לאורך המאות. צייני הזמן הספציפיים ממקמים את השיר ברצף יה

של אירופה ושל העם היהודי, ומקרבים את השירים למעמד של מסמך תיעודי.  הההיסטורי

 הרטוריות של המשוררת את המטרות תההימנעות מלשון רומזנית וממרחב פרשנות לקוראים משר

  כמנגנון מגביר. תומתפקד

 דמות הדובר .2.2.5

חשיבות מיוחדת בדיון באמצעי הגברה. הדובר השירי של אצ"ג יש לדמותו של הדובר בשירת אצ"ג 

ולעיתים קרובות הוא הגיבור של השיר והעומד במרכזו. תחושותיו  ,מעוצב כדמות דומיננטית

והשקפותיו מדווחות תדיר ובאופן מפורש, והדבר נכון לגבי חלק ניכר משירת אצ"ג, ובאופן מיוחד 

לגבי שירי "הקטרוג". נוכחות הדובר בשירים מודגשת באמצעות הלשון: הדאיקט "אני" ופעלים 

מצביעים על מסירת הדברים מטעם הדובר הסמכותי. ת אצ"ג, וון שכיחים מאוד ביצירבגוף ראש

שני מאפיינים עיקריים בעלי אפקט של הגברה: הנטייה לטשטש את  יש ב"הקטרוג"לדמות הדובר 

על של נביא ושל ־ההבחנה בין הדובר השירי למשורר הביוגרפי, והנטייה לעצב דובר בעל כוחות

 משיח.

 (ביוגרפי)פסבדו־שירידובר  .2.2.5.1

 אורי הכותב הביוגרפי. יצירת הספרות וביןהפנימי של נהוג להבחין בין הדובר ספרות בתורת ה

סונה"( ( טען כי בעת הכתיבה הסופר או המשורר מאמץ לעצמו דמות )"פר14–9, 2008) ברנשטיין

אותה "דמות כותבת" משנה את החשיבות היחסית של האירועים ו השונה מאישיותו הביוגרפית,

 רפי: מחיי הכותב הביוג

'האדם הכותב' יוצר, בעצם ניסיונו להשמיע קול משלו בעולם, פרסונה המדברת בעדו ובמקומו. 

לפרסונה זו )...( לשון משלה, מבחר מילים משלה, זיכרון משלה. )...( טווח עיסוקיה 

והתעניינותה, כפי שהם מתוארים ברבים על ידה, מצומצם או נרחב יותר מזה של 'האדם 

 (37האמיתי'. )שם, 

אורטיים ביחסים בין "האדם הכותב" ובין "האדם ( קבע שני קטבים ת13–12שהם )תש"ן,  ראובן

לים" לחלוטין את "האני האוטוביוגרפי" יתי": בציהאמ דו האחד של הקוטב משוררים אשר "ַמגְּ

שלהם, ובצד האחר משוררים שהאוטוביוגרפיה היא סימן ההיכר המובהק של שירתם. לדבריו, אצל 

המשוררים מצויה תרכובת כלשהי שניתן למקמּה על פני הרצף. אורי צבי גרינברג מצוי בלי ספק רוב 
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במכוון את הפער בין הדובר  הוא צמצם בשירתו האוטוביוגרפי של הרצף שהציע שהם; בקוטבו

תי", ובין הפרסונה של "האדם יהשירי ובין המשורר הביוגרפי, ואף ביקש ליצור בינו, "האדם האמ

זהות מוחלטת. טשטוש זה בא לידי ביטוי בראש ובראשונה בהערות האוטוביוגרפיות  הכותב"

הרווחות בשירים, שבאמצעותן ביקש אצ"ג להמחיש שהוא, גרינברג הביוגרפי, עומד מאחורי 

(, אצ"ג נטה לעצב חלק משיריו כיצירות 119–118, 1995הדברים ומחויב להם. כפי שהעיר חנן חבר )

( טען כי 157ו, וציין באופן מפורש את תאריכי כתיבתן. אלן מינץ )תשס"ג, המתעדות את קורותי

שירת אצ"ג היא שירה מגלומנית, וכי "מאכל אותה הצורך ליצור מיתוס אוטוביוגרפי". אותו 

(, את 128כדברי דן מירון )תשס"ג, ו דומיננטי במיוחד בשירי "הקטרוג", "מיתוס אוטוביוגרפי"

כרומן אוטוביוגרפי בשירים", הסוקר את קורות המשורר מראשית שנות "הקטרוג" ניתן לקרוא "

 השלושים ועד לשנת תרצ"ו.

אצ"ג נטה לשבץ בשיריו פרטי מידע אוטוביוגרפיים, ובהם שמו המפורש ושמות בני משפחתו, 

הדובר  "רקב לבית ישראל"ם נכח והשתתף ועוד. כך למשל בגילו ומראהו החיצוני, מאורעות שבה

כמה יהודית שעברה במשך הדורות בין גדולי הקהילה היהודית, ומזכיר בין וף של חרצמשרטט 

 היתר את רבי אורי מסטרליסק: 

ַבכּור, ָפַרד כְּ  ֵהן ֵחן ַבִשיָרה ָהֱאֹלִהית ִבסְּ

ר ָעכּור; ָחיּו ִמן ָהֵאש, לֹא ֵמֹחמֶּ ִרים שֶּ שֹורְּ  ִבמְּ

כֹו, ַהָּפָרש ַהמְּ  ֹלֹמה מֹולְּ ַרִבי שְּ  ִשיִחי, ַהָבחּור.בְּ

ָּפט, "ט ַבַקרְּ עשְּ ָאן ַהבֶּ ֹשָ ַפת, נְּ נֹוף צְּ ָפן ָהֲאִר"י בְּ  ֵצרְּ

ַגֲחֵלי ַהַתנּור גּופֹו ֱאֵלי ִּפיו כְּ ָלן בְּ ּגְּ  ִּגלְּ

 (22) ףָר ש ָ ק הַ יְס לִ ר  ְט ְס י ִמ ִר י אּובִ א ַר בָ סָ 

 

אזכורו המפורש כ"סבא", ו 35,הוא נקראועל שמו  סטרליסק היה אחד מאבותיו של אצ"גרבי אורי מ

כלומר כקרוב משפחה של הדובר, מטשטש את הפער בין הדובר השירי למשורר הביוגרפי. בשירים 

ויותר מכל מספר על מסעותיו מארץ ישראל אל  36את אמו, הדובר זכיראחרים ב"הקטרוג" מ

רה אליה אירופה ובחזרה בשנות השלושים. חשוב להטעים כי הדיווחים על עזיבת הארץ ועל החז

תואמים באופן מדויק את מציאות חייו של אצ"ג; אין המשורר משרטט דמות בדיונית ומסעות 

שלו. בשירים סיפר על ההיטלטלות בין היבשות, על ־אלא את המעברים שחלו בחייובדיוניים, 

הסיבות לעזיבה ולשיבה ועל הרגשות שחש בעקבותיהן. כך למשל בשיר הפותח את "כרוניקה שֹחרה 

                                                           
 (.10על ר' אורי מסטרליסק ועל הקשר שחש אליו אצ"ג ראו בספרו של דן מירון )תשס"ג,  35
 ית".מתוך "כרוניקה שֹחרה / קרע הבר 107מתוך "מולדתי באש ופני לאלהים ולאמי" וכן עמ'  94ראו למשל עמ'  36
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( מסכם הדובר את החזרה לארץ בתום שנתיים וחצי של חיים בגולה ואת 106–105רע הברית" )/ ק

 המפגש הבלתי נעים עם מכריו משכבר הימים בישראל:

 :הל  י גֹויִת יִ י הָ צִ חֵּ ם וָ יִ ַת נָ ְׁש 

)...( 

 ל:אֵּ ָר ש ְ ת יִ מַ ְד ל ַא ה עַ י פ  נִ ב אֲ ּוׁשוְ 

ִלי!־נּו ת שֶּ פֶּ סֶּ  נּו, ֲאָדָמה ַהִנכְּ

)...( 

ִגיִלי, ָהיּו ֲאֵחִרים.  ֲאֵחִרים בְּ

)...( 

ִרי ָשם אֹוִתי ֹּפה, ַאֲחֵרי ֵהָעדְּ ָפגְּ  ּובְּ

ָנַתִים ָוֵחִצי ָּגלּות ָבעֹוָלם,  שְּ

רּוִני  קְּ שִידְּ פֶּ כּותַבנֶּ ם זְּ  , ִכי ֵאין ָלהֶּ

ֵרִני ַבֲחִנית  ָדקְּ גּוִפילְּ ָקם.בְּ ִחשְּ  , כְּ

 ית:ִר בְ עִ ם הָ נָ ֹוְלׁש־יתנִ חֲ י בַ נִ רּוְק ְד יִ 

 

 !"יבִ י צְ ִר אּובּוז  –" 

 

הבחירה לנקוב בשמו המפורש ו ר כאילו היו דמות אחת בלתי נפרדת,הדובר מספר על קורות המשור

ִבישל המשורר )" נועדה אף היא לטשטש את הפער בין הדובר למשורר. הקווים  "(בּוז אּוִרי צְּ

ואת ההיסטוריה  האוטוביוגרפיים העולים מן השירים מבקשים לשקף באופן נאמן את העמדות

הדובר מציע לקוראים לקרוא את שירתו  ולנטייה זו יש אפקט של הגברה. הפרטית של המשורר,

נברג ללא חציצה אומנותית, ומבקש לבטל את כאילו היא נמסרת ישירות מהמשורר אורי צבי גרי

הפער, המתחייב מהמדיום האומנותי, בינו ובין הדובר. עמדה רטורית זו מעלה את השיר למעמד 

  37מיוחד, ודורשת מהקוראים לראות ביצירה "דברי אמת" ולא שעשוע אומנותי.

אינו ניתן לביטול,  יחד עם כל זאת חשוב להדגיש כי הפער בין הדובר השירי והמשורר הביוגרפי

לעצמו המשורר מחצינה את דמותו כאיש ציבור בעל  הפרסונה השירית שבנהגם במקרה של אצ"ג. 

. הגם מצד שני, אחרים באישיותו הביוגרפיתמצניעה חלקים ייעוד לאומי וחזון מצד אחד, ו

בדויה משורר הביוגרפי, הדובר הוא דמות בין הדובר לשהמשורר ביקש ליצור אשליה של זהות 

 38ונפרדת מן המשורר.

                                                           
( טען כי המטרה העומדת מאחורי הקטעים האוטוביוגרפיים היא לעגן את חזונו 147יוחאי אופנהיימר )תשס"ד,  37

 הפוליטי של המשורר בחוויות ילדותו המשותפות לו ולנמעניו, וכך לאפשר להם לחוש כי אין מדובר באידיאולוגיה בלבד.
 ל ראובן שהם )תש"ס(.עוד על דמותו של הדובר בשירת אצ"ג ראו במאמרו ש 38
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 שליחה־ביאהדובר הנ .2.2.5.2

ן שהוא גם משורר )שהם תש"ס, אורי צבי גרינברג דרש מן הקוראים לזהות את דוברו כאיש חזו

כבר בשיריו המוקדמים בארץ ישראל  שך השנים.בהדרגה במ ובנה את הפרסונה הנבואית (,144

יא מבחינת מרכזיותה הפרסונה הנבואית לשהופיעו חזיונות ונבואות, ובשירי "הקטרוג" הגיעה 

בשירה העברית המודרנית נטו לראות את הטקסט השירי כגרסה ש ( טען25, 1995ביצירה. חנן חבר )

מודרנית של החזון הנבואי המקראי, ובמסגרת מסורת זו ייחסו לא פעם למשורר את הרגישות 

ו העמוקה של המהלך ההיסטורי המיוחדת של הנביא, "כמי שקרוב אל דופק ההתרחשויות ושמהות

גלויה לפניו" )שם, שם(. ואכן, במקרה של אצ"ג, הן המשורר והן קהל קוראיו )האוהד( האמינו 

במציאות החוץ שירית. ישראל שייב  כביכול ביכולותיו הנבואיות, ובעיקר לאחר שכמה מהן התגשמו

 המתגשמות במציאות: , יט( פתח את מאמרו בהכרזה על היות שירת אצ"ג מיליםתש"י–)תש"ט

אלא מלים  אנוישנה לעתים הרגשה, שאין אין אנו רשאים ואין אנו יכולים להכחיש: 

. ואם יבוא המשורר עצמו שורות שירדו מעל דפי ספריו והיו לבשר ודם שהועתקו מתוך שיריו.

הוא אמרם. אין  שכברללא הועיל. אין הוא שליט עוד בדבריו  –ויכריז ויודיע, יסתייג ויתכחש 

 אחראי להם עוד. כל אחריותו היה ברגע שהצית את הלפיד. )פיזור האותיות במקור(

, לב( טענה במאמרה "התגלות הנבואה" כי "תפיסתו של אורי צבי תש"י–תש"טמרים עטרת )

" )פיזור גילויים וראיית מראות בחזוןגרינברג אינה התרשמות או התרגשות. היא קליטת 

טו( קבע כי אין ספק "שהיסוד הנבואי נתגלה הרבה –בין )תרצ"ח, ידיי האותיות במקור(. יהושע

פעמים בשירתו של אצ"ג", והביא ארבע דוגמות לנבואות משירי אצ"ג שהתגשמו. גם המשורר חיים 

איון על יכולות הניבוי של אצ"ג, וטען שהנבואות צמחו מתוך ראייה אשר י( דיבר בר2013גורי )

החזיונות של אצ"ג  39רועים, מתוך הזדהות עם הזולת ועם העם.נכנסת לעומק ההיסטורי של האי

ונבואותיו התמקדו בתחום הציבורי, וליתר דיוק בפוליטי ובלאומי. בשיריו טען ליכולות ניבוי 

ייחודיות, וכתב, באופן מפורש יותר או פחות, על התרחשויות שעתידות לבוא על העם היהודי בארץ 

 ובגולה. 

את אצ"ג  חיברה כמנגנון מגביר בשירים בכמה אופנים. ראשית, פרסונה זופרסונת הנביא פועלת 

למסורת נבואה ארוכת שנים בשירה העברית, שתחילתה בדברי הנביאים במקרא. אצ"ג הציג את 

הנביאים שנמשכה ־עצמו בשיריו באופן מפורש כממשיך דרכם של הנביאים ושל שושלת המשוררים

                                                           
( על האמונה בכוחו הנבואי של אצ"ג. 2013( ועליזה טור מלכא )2013(, זאב ייבין )2012בראיונות העידו גם גאולה כהן ) 39

 (.Shoham 2003, 201ג נביא שקר )מצד שני, היו שראו באצ"
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ָלה, או לפח 40חשובים. מאז, ושבה נמנים משוררים עבריים ות ההשתייכות לשושלת המכובדת ָאצְּ

ואכן, כמה ממבקריו ראו אותו כממשיכם של הנביאים ושל  נועדה לאצול סמכות גם על אצ"ג,

 (:15העבריים החשובים. כך למשל שאל אריה ליפשיץ )תש"ה,  המשוררים

שירת רבי יהודה האם אין הוא נראה לנו כממשיכה של שירת הנבואה העברית, מחדשה של 

  של שירת הזעם לחיים נחמן ביאליק?הלוי, אבן גבירול, ומחזקה 

פרסונת הנביא פועלת כמנגנון מגביר גם משום שהאמונה בכוחו הנבואי של אצ"ג יצרה סביבו 

ת יותר מזו של אחרים. טבעית ותחושה ציבורית שהוא בעל כוחות מיוחדים או ראייה חודר־הילה על

הילה מיוחדת ואמונה שביכולתו של הטקסט לנבא את  גם סביב שיריו נתהוותהכתוצאה מכך 

לדידו  החוץ שירית; העתיד. זאת ועוד, העמדה הנבואית מטשטשת את הגבול בין השיר למציאות

זה בשיריו את שעתיד לקרות במציאות החוץ שירית בארץ ישראל ובגולה, ולכן של אצ"ג הוא ח

האומנות הסגור אלא קשורים בקשר ישיר למציאות החיים של  השירים אינם מתקיימים בעולם

 הקוראים.

נבואית", המסמלת יכולת של ראיית העתיד ־בספריו המוקדמים בנה המשורר "קטגוריה קדם

(. התפתחות של ממש 112שאינה כרוכה באחריות המוסרית של השליחות הנבואית )מירון תשס"ג, 

בשירי "כלב בית" קבע אצ"ג שהתקפה ערבית  (.1929ט )אית חלה לאחר פרעות תרפ"בפרסונה הנבו

מנם התרחשה חש המשורר שנבואותיו וישוב היהודי בארץ ישראל, וכאשר היא איבוא תבוא על ה

התגשמו. התגשמות זו נטעה בו ביטחון פוליטי אך גם הטילה עליו תחושת אחריות וחרדה, משום 

(. בשירי "הקטרוג", שהם כאמור תגובה 111שחשש שגם להבא מילותיו תתגשמנה במציאות )שם, 

ישירה לפרעות תרפ"ט ותרצ"ו, כבר התיר לעצמו אצ"ג להציג פרסונה נבואית שאינה מנסה להצניע 

שאליו צירף את ספרו ובמכתב ששלח אצ"ג לגרשום שופמן באדר תרצ"ז,  41את שיעור קומתה.

 ו כשליח )"חייל"( וכבעל חזון:"הקטרוג" שזה אך ראה אור, נתן המשורר ביטוי לתפיסתו את עצמ

. אם תעיין בו עיון והלוהטשופמן היקר לי, שלחתי לך היום באחריות את ספרי החדש, העצוב 

המקום ו־הזמן־םגיהנומלא, עמוד אחר עמוד, תוכל לחוש ב"חוש המבין" שלך, גם מרחוק, את 

. אקלימה של שירה זו ודאי זר לך, אתה צריך להתברך, ששירתך היא בת נופים אחרים: שלי

נופי חמד ומעינות. מאותו יום שראיתני ב"בגדי שעטנז" בוינא ]הכוונה למדי הצבא שלבש אצ"ג 

                                                           
ָאָגה על היותו ממשיכם של נביאי ישראל התבטא למשל בשיר "קִהלות הֹקדש בגולה": "וְּ  40 ִמַלי ֲאִריּות ַהשְּ ִאם ֵאין בְּ

ִביֵאי ל נְּ ַהַזַעם שֶּ ִרית ־וְּ ִעבְּ ָשַאג בְּ ה שֶּ ֵרָשה ִמן ָהֵאש ּוִמן ַהַזַעם ַהזֶּ דּוִמים,/ֲאָבל יְּ ָדַמי!" ) –ִציֹון ַהקְּ  (.82ֵיש ַוַּדאי בְּ
 (.6ימר )תשס"ד, עוד על השתלבותו של אצ"ג בשושלת הנביאים ראו בספרו של יוחאי אופנהי

( ושל 1995מפורט של התפתחות המשיחיות והנבואה בפרסונה השירית של אצ"ג ראו בספריהם של חנן חבר ) לתיאור 41
 (.Shoham 2003, 199–327שהם )ראובן 
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שתי פעמים נלקחתי . )...( הריני בצבא –כשהגיע מהחזית הסרבית לווינה[ ועד היום הזה 

. בעלותי לארץ ונתפסתי לחזון –י אוסטריה, במלחמת עולם, ופעם שניה לצבא: פעם אחת בימ

 (97)מצוטט אצל ארנון תשנ"א, 

טת ביותר של ת היא התכונה הבולהנביאּוו ,ירי "הקטרוג"הנביא עולה ברוב ש־פרסונת המשורר

ו הוטלה עליו מציג את עצמו כנביא מיוסר ששליחותהדובר . בחלק ניכר מן השירים דמות הדובר

אינו יכול אלא לזעוק את נבואות הפורענות הגלויות  הם שהואמועולה  מטעם האל בעל כורחו,

בפניו, הגם שהאזהרות דוחקות אותו אל שולי החברה, מסווגות אותו כמשוגע וגובות ממנו מחיר 

רבן שנגזרה עליו שליחות והנביא המשורטטת בשירים היא דמותו של ק־אישי כבד. דמות הדובר

מתאר את הבוז  הדובר, והוא ממלא אותה בכאב ובקושי, גם אם באמונה ובהשלמה. קשה מנשוא

העמוק שרוחשים לו בני עמו מצד אחד, ואת כוח העמידה האיתן שלו נוכח הביזוי מצד שני, שמקורו 

"כרוניקה שֹחרה / קרע הברית"  המדורבקרבה לאלוהים ובחוסן פנימי. כך למשל בחלק האחרון של 

ה" בגלל ידָ לִ ּגְּ י הַ ֵק קְּ ֹואת יריקות הבוז ואת קריאות הנאצה שמטיחים בו "ל מתאר בר( הדו119–118)

 ואת תפילותיו לאל שיחזק אותו ויסייע לו להישאר נאמן לשליחותו. 42עמדותיו,

( קבע שאצ"ג העמיד את עצמו כמשורר וכאיש חזון יחיד בדורו, ובכך ביטל 47חנן חבר )תשס"ד, 

משוואה את כל בני דורו. ואכן, כדי להדגיש את ייחודו כנביא, לא פעם העמיד המשורר בשיריו 

עצמו, המשורר היחיד שדבריו דברי אמת )"נבואת אמת"(, גם אם דה האחד הוא ידיכוטומית: בצ

לים עֲ מֹותר המשוררים, נביאי השקר לדידו, אשר דה האחר כל ייקליטה ולקבלה, ובצקשים ל

פוליטיים. את המשוואה הזו ניתן לפרש לא ־בתפקידם ו"מרדימים" את הקוראים בשיריהם הבלתי

רק כביטוי לאמונת המשורר בצדקת דרכו אלא גם כניסיון לבסס לו מעמד במסגרת מאבקי הכוח 

לבצר את סמכותו בין יתר  לוהעמדה של אחד מול רבים אפשרה  השלושים.בשירה העברית בשנות 

 שירתו. תמשוררי דורו ולהבליט חשיבו

" שבו עולה בבירור פרסונה נבואית, ( הוא הראשון מבין שירי "הקטרוג35–34"במורא הנבואה" )

ים בשירת ביא הדומיננטיהנ־באים לידי ביטוי שלושת המאפיינים העיקריים של דמות המשורר ובו

הצער ו משורר על רקע בני דורו המשוררים,ייחודה של היכולת הנבואית של ה אצ"ג: יכולת הנבואה,

. בשני הבתים הראשונים והנטייה הציבורית לדחות את נבואות האמת שלשהוא חש בעטיה של 

משום  מביע הדובר את הצער הכרוך ביכולת הנבואית. נבואותיו הן נבואות חורבן, ועל כן אין בהן

 חדווה:

                                                           
בכמה משירי "הקטרוג" תיאר אצ"ג באופן סטריאוטיפי את היהודים האדישים למאורעות הלאומיים כציבור  42

 גלידה וריקודים. שבראש מעייניו
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ֵצל ַרְך ַבָשַמִים ֵצל ָמה, כְּ ָהה כְּ ם ָעָנן לֹא ִהכְּ שֶּ  עֹוד נֶּ

ֵקי ָשַדִים, ל יֹונְּ שֶּ דֹוִלים ָהָיה ָכְך, כְּ ל ַהּגְּ ֵשכֶּ  וְּ

 ְוָהִייִתי ֲאִני ַהִנָבא ַלתּוָגה ַהְגדֹוָלה:

רּוָשַלִים! – ֵמי יְּ  ֲעָנִנים ִבשְּ

 

 ַאְילֹות ַהָּיִמיםעֹוד ִּפְיטּו ַפָּיִטים ַעל 

ֵמי ַהָשַמִים! ַכרְּ ֵבי כֹוָכִבים בְּ  ַעל ִענְּ

 ְוָהִייִתי ֲאִני ַהִנָבא ְליֹום ׁש ד

מֹו ֲעֵלי ַמִים. ) ָצֵאנּו כְּ ר ִימְּ  (34ֲאשֶּ

 

ֵקי ָשַדִיםהם, בעלי תבונה השווה לתבונת תינוקות )" עמיד את עצמו כנגד ה"ָּפַיִטים".הדובר מ "(, יֹונְּ

ים עתידים להתקדר. לעומתם, הדובר בעל כוחות יעל יפי הטבע ואינם יודעים כי השממפייטים 

חמורה. הנבואה מעוררת בדובר הניבוי נאלץ לבשר על העננים המתקרבים, כמשל לנבואת חורבן 

אינו יכול להתכחש לה. ואכן, התגשמותה המצערת  , הואאך משום שהוא "נביא אמת" ושליח ,תוגה

 מתוארת בהמשך:

אִתי!ִה  ִנבֵּ יד ְוַהש ד ׁש   נֵּה הּוא ָהאֵּ

ה ֲאֻלְנקֹות ַהֲהרּוִגים ְבָיַדִים!  ִהנֵּ

לֹא ַדי, ִאם לֹא ָבא? ַמה ָיגֹון וְּ ַוי וְּ  ַמה ּדְּ

רּוָשַלִים! )שם( תז א־לִיַלְלִתי כָ  ֵני יְּ ָאזְּ  בְּ

 

אכן הזהיר אצ"ג רומז בבית זה להתקפות הערבים על היישוב היהודי בארץ ישראל, שמפניהן 

המשורר מכיר ביכולותיו המיוחדות  בשיריו. התגשמות נבואותיו מפחידה ומכעיסה אותו כאחת:

ההרג. לקראת סיום השיר הדובר זועם משום שמנהיגי היישוב לא היטו אוזן לדבריו ולא מנעו את ו

י לשירה הנעימה של המשוררים האחרים כאילו היו שיר ומאשים אותם בהאזנה משתלח בקוראים

ואומר שהם חכמים לאחר מעשה,  ם בני דורו הוא מפנה אצבע מאשימהערש. גם כלפי המשוררי

 שרים בדיעבד על האירועים שהוא צפה מראש:

ם  יַטְבת  ׂש ]הקוראים[הֵּ ר  ן ְלִׁשיָרם ִכְלִׁשיר ע   ;ִליׁש 

ם ָעַתִים: ָׁשִרים]המשוררים[  ַכּיֹום הֵּ ַקלּות ִשבְּ  בְּ

ָשר  ד ְתמֹולַעל ַמה ׁש   ,ַהַּפְּיָטן ַהָכבֵּ

רּוָשַלִים. ) ַהזֹועק ַהָּיִחיד ַשֲעֵרי יְּ  (35בְּ
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הנביא מעמיד ־בשיר זה ניתן לראות כיצד פועלת פרסונת הנביא כמנגנון מגביר מצד נוסף: הדובר

הוא מעניק לקוראים מן הידע  יג את המעשה השירי כאקט של נתינה.את עצמו לרשות הציבור ומצ

 43והכמוס הידוע רק לו, ובכך נוהג כביכול באחריות. הגורלי

(, 188–187"יהודה היום, יהודה מחר / משא דוי ומשא גיל'" )שיר נבואי שהתפרסם במיוחד הוא 

שנכתב בשלהי תרצ"ז וחותם את "הקטרוג". בשיר זה ניבא אצ"ג את נפילת בריטניה כאימפריה 

השלטון הבריטי ואת הסרת העול הבריטי מעל קולוניאלית, ובפרט את ההתקוממות של הודו נגד 

ניות האנגליות יעזבו את חופי הארץ, אך והיישוב היהודי בארץ ישראל. בחזון ניבא המשורר שהא

שזר הישג בסכנה, וחזה כי לאחר עזיבת הבריטים יתחוללו בארץ אירועי דמים. הוא חזה חגיגות 

ים לצד שריפה בהר הבית. התגשמות תקומה לצד יריות מלחמה, ואת כיבוש מגדל דוד בירושל

מילות השיר הותירו חותם בקוראיו הנאמנים, וחיזקו בהם את האמונה ביכולות הניבוי של 

  44המשורר.

הנביא גם פרסונה משיחית: הנביא חוזה את ־ברבים משירי "הקטרוג" נוספת לדמות המשורר

דוגמה בולטת לכך  45(.112 ,1995ולעיתים הדובר עצמו מופיע כמשיח וכמבשר )חבר  בוא המשיח

(, שהפך לאחד מהשירים המזוהים ביותר עם אצ"ג. בשיר מגיע 45–44"באזני ילד אספר" )מופיעה ב

 ועגים לו. אין הם רוצים את המשיחהמשיח אל שערי ירושלים אך הרוכלים רואים בו מתחזה ול

שיעשיר את קופת העיר. המשיח הפגוע עוזב את העיר ונכנס אל גופו של  (44) יר"ִש אלא "דֹוד עָ 

 הדובר:

ִדבּוק ָהֲאִרי.הּוא ִנְכַנס ִביאּוַלי )...(  נֹוֵהם כְּ זֹוֵעם וְּ לֹוֵהט וְּ ָלעֹות וְּ  : הּוא יֹוֵשב ַבצְּ

ָלעֹות. ַאֵחר ֵמֲחבֹואֹו ַבצְּ  ַוֲאִני לֹא ַמִּגיד לְּ

הּו  רַוֲאִני ַמֲאִכילֵּ הּו ָדםִמן ַהַחי  ָבש ָ  (45טֹוב ִמִני ַיִין. ) ּוַמְׁשקֵּ

 

הדובר לבדו זיהה את המשיח, ולכן הוא בעל כושר נבואה וראייה יוצאת דופן, ונוסף על אלו הוא 

הוא נציגו עלי המשורר מגלם בבשרו ובדמו את המשיח. המשיח פועם בתוכו וניזון ממנו, ולכן 

הדובר כותב בשיר פומבי כי  המשיח משום העמדת פנים, שהרי־ונת הנביאאדמות. מובן שיש בפרס

                                                           
גם בשירים אחרים "התנדב" המשורר לעמוד לרשות העם ולספק לו נבואות. למשל ב"נאום אל העם" הדובר מכריז  43

ָרֵאהּו ָלבֹוא  ָך/קְּ בֶּ ִקרְּ ַהָנִביא הּוא ָתִמיד בְּ יֹוִפיַע!" ) –כי הוא מוכן ומזומן למלא את תפקידו כנביא כשיידרש: "וְּ  (. 99וְּ
( כי ההפצצה של חיל האוויר הגרמני בלונדון היא ההתגשמות של נבואת אצ"ג 2013יים גורי בריאיון )כך למשל טען ח 44

ֵרי ֲעָמֵלק ִמן ָהֵרינּוס/ָעִפים ֱאֵלי ַגג  ת ִנשְּ המנוסחת בסוף "יהודה היום, יהודה מחר / משא דוי ומשא גיל": "ֲאִני ָחז אֶּ
ר ָהָרם" ) טֶּ סְּ ִמינְּ טְּ סְּ  ( 187ַהּוֶּ

 .(55, 1995)חבר  עמדה משיחית גלויה גם ברשימות ובמאמרים שפרסם בענייני ספרות ובענייני השעה אצ"ג ביטא 45
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ָלעֹותלא יגלה לאיש על המשיח החי בתוכו )" ַאֵחר ֵמֲחבֹואֹו ַבצְּ "(, אך הכוונה ברורה: ַוֲאִני לֹא ַמִּגיד לְּ

  46.נגלה בפניו טבעי־הנסתר והעלבר דורש מעמד נעלה משום שהדו

 פואטיקה־ארס פואטיקה ומטא .2.2.6

ים לא מבוטלים מהפואטיקה של היא הכתיבה על הכתיבה, מאפיינת חלק ארס פואטיקה, הרי

יש שמופיעות בשיריו הערות ארס פואטיות הנוגעות לעניינים שונים, ויש ששיריו מוקדשים  אצ"ג.

( מנתה את הנושאים המרכזיים 7בלום )תשמ"ב, ־קרטון רס פואטיות. רותלסוגיות א בשלמותם

פואטית: הדימוי העצמי של המשורר, התהליך והאיכות של שעת הבאים לידי ביטוי בשירה ארס 

כתיבת השיר, היחס אל לשון השירה, ההתבוננות במעשה השיר, יחסי הבדיה והמציאות ועמדת 

שני קטבים בשירה הארס פואטית: בלום ב־ו. כמו כן הבחינה קרטוןהמשורר כלפי קהלו ומבקרי

משורר, ובקוטב האחר שירים המעלים את בקוטב האחד שירים שנושאם הישיר הוא השיר וה

 (. 9הנושאים הללו בעקיפין, ובהם המסר על השירה חבוי ונחשף במעשה הפרשני )שם, 

במרכז כמה משירי אצ"ג עומדות סוגיות ארס פואטיות גלויות, העוסקות במפורש בשיר 

ם עם קהלו, וכן ובמשורר. בדרכו הישירה כתב אצ"ג על דימויו העצמי כמשורר ועל יחסיו המורכבי

על מודעותו לחריגות יצירתו בנוף השירי של דורו ולקושי של הקוראים להסכין עם סגנונו. גם הערות 

פואטיות מרבות להופיע ביצירתו, וביניהן כתיבה מפורשת על יצירות קודמות שלו, פריסה של ־מטא

פואטיקה הן ־טיקה ומטאארס פואדעותיו בנושא סגנון הכתיבה הרצוי וסגנון הכתיבה הלקוי ועוד. 

להעיד על ערך יצירתו ולהחצין  ת כלי בידי הדוברשמשומ, כיוון שהן הגברה בשירת אצ"ג אמצעי

הארס פואטיקה, כמו מנגנונים אחרים שהוזכרו  ת החשיבות העצמית. נוסף על כך,את תחוש

ולוגיות הביוגרפי ואת האידיאבפני הקוראים את היוצר החוץ שירי בסעיפים קודמים, חושפת 

לי . הדובר בשיר חושף את חבגם במובן זה ומשמשת כמגבירההמנחות אותו בכתיבה, הפואטיות 

, וכך וטפח מן ההכרעות האומנותיות המנחות אותו במלאכתו היצירה הכרוכים בתהליך הכתיבה

(, הארס פואטיקה 57על פי חנן חבר )תשס"ד,  47.המשורר הביוגרפי מטשטש את ההבחנה בינו ובין

 החריפה, מפניפואטיקה בשירי "הקטרוג" מאפשרות לספר לפעול את פעולתו הפוליטית ־מטאוה

                                                           
על נסיבות הכתיבה של השיר, על סיטואציית ההגדה שלו ועל השבר שהוא מסמל ביחסי אצ"ג והאתוס החלוצי ראו  46

 (.2016מונזון )־בהרצאתה של תמר וולף
ג בהרחבה על נושאים ארס פואטיים ועל סגנונות הכתיבה הרצויים והבלתי ברשימותיו הפובליציסטיות כתב אצ" 47

רצויים לטעמו. הדיון האומנותי היה חלק מהוויכוח בין "חדש" ל"ישן", שהסעיר את קהיליית הסופרים, והתפתח 
כתב שירה (. אצ"ג התמקד בשאלות כיצד צריכה להי56, 2005מונזון ־למאבק על כוח ועל שליטה בממסד הספרותי )וולף

עברית בארץ ישראל ומהם תווי ההיכר של פואטיקה ארץ ישראלית, שתשקף את האתוס של התקופה )שם, שם(. את 
המסות פרסם אצ"ג בראש ובראשונה בכתב העת "סדן". כמה מן הבולטות שבמסות הארס פואטיות שלו הן "ואלו 

( 217–195(, "כלפי תשעים ותשעה" )טז, 44–42 (, "מונטנגרו אינה מלכות" )שם,40–39יסודות למשורר כאן" )טו, 
 (.224–218ו"תוספת האלמנטים ותמורת המושגים בדעת האדם" )שם, 
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עצמו, ההיגדים המוסריים והפוליטיים בספר ־באמצעות העיסוק הפנימי של השיר ברטוריקה שלוש

 הופכים לפואטיים ולאסתטיים, והדגש מוסב מן התוכן אל אופן ההגדה.

הייעוד  בשלפואטיקה, כנראה ־ה מפורשת ויותר מטאפחות ארס פואטיק ישבשירי "הקטרוג" 

לקדם מטרות פוליטיות וצבאיות ולחתור לשינוי המציאות המדינית.  שקבע המשורר לשירי הספר,

"הקטרוג" מתמקדות בתפקידו של השיר כמורה דרך לאומי פואטיקה ב־ארס פואטיקה והמטאה

בדומה לדיכוטומיה שהעמיד המשורר . מדינית וצבאי, ובמקומו המרכזי ַבמהלך להשגת עצמאות

דמותו ובין יתר המשוררים, כן כתב על השיר הראוי, אשר מכוון את הקוראים לנתיב ־בןהדובר בין 

נת. כך למשל ב"רקב לאומי חיובי, ועל השיר הבלתי ראוי, הפועל על קוראיו פעולה מרדימה ומנוו

מו כלי יהנושא ע הרצוי, לעומת השיר ,שיר היפה" והבלתי רצויתב המשורר על "הלבית ישראל" כ

 נשק:

ְך  ֵאין ֵערֶּ  ,הפ  ּיָ יר הַ ִש לַ ִהֵנה ָבא ַהמֹוֵעד וְּ

ִלי  ָּדו בר  ַהח  ־רעַ ַת ִאם הּוא ָבא ָלעֹוָלם בְּ  ַיחְּ

ִלי   (14) – – םעֵּ ֹוזר הַ רֵּ ֹוׁשְמ ד הַ יַ בְ  תל  ק  ן סֹוב  א  ּובְּ

 

הוא דורש מהשיר לשמש נשק )כחרב  האסתטיקה.ה היא על פי הדובר אין ערך לשיר שמעלתו היחיד

ומי צמת ההבעה הנדרשת לדידו מן השירה והן לתפקיד של השיר במאבק הלאווכאבן(, ורומז הן לע

 את העט לחרב: והצבאי. בשיר אחר דימה

ת  ַאִּפיל ִמָיִדי אֶּ  (94הּוא ִלי ) בר  ח  כַ ׁש  , טעֵּ הָ שֶּ

 

ובאופיו, וכן בתפקידו של  המתמקדת בייעוד השירפואטיקה ־גם בשורה זו ניתן לראות מטא

כאן המשורר  . לא בכדי השתמשבשדה קרב כאילו היה לוחם המשורר, אשר נלחם באמצעות השיר

לוחם, שגם אם אינו מַתרגל ירי וקרב מגע, ־הוא ראה את עצמו כמשורר בדימוי מהתחום הצבאי;

מדינית. בשיר ג ב"לא אל לא מלך לא  שיריו הם חלק בלתי נפרד מהמאבק המזוין להשגת עצמאות

 גיבור" מתלונן הדובר על אטימות קהלו לשיריו הנוקבים:

ּפּוט  ִביֹון... ַהִּפטְּ ַתַחת ִכידֹון ַאלְּ  וְּ

ָסם. ֻכרְּ ל ַהּדֹור ַהכֹוֵפר, ַהמְּ סֶּ ל כֶּ  שֶּ

ִּפיַע ַהָּדם. )ל א ִהְׁשִּפיַע ַהִשיר  (144. לֹא ִהשְּ
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ִביֹון"(, ל"( בעודם מצויים תחת השלטון הבריטי )"סֶּ מפטפטים דברי הבל )"כֶּ , בני דורו להשקפתו ַאלְּ

לא ַהדם של חבריהם ההרוגים ולא שיריו. בית זה משקף את הציפייה של  ודבר אינו משפיע עליהם,

 48הדובר שלשירתו תהיה השפעה ממשית של המציאות, ואת האכזבה הבלתי נמנעת.

 האישים ודמויות מיתיות בשיר .2.2.7

יהודים ונוכרים, בני העת העתיקה מופיעים בה  מתאפיינת בגלריה אדירה של אישים; שירת אצ"ג

תיות, בדויות ימנים, נשים וגברים, דמויות ציבוריות ואישיות, אמוובני העת החדשה, מצביאים וא

רכזיותן ( עמד על מ113–90, 1979ומיתיות. הלל ברזל במאמרו "אורי צבי גרינברג: דמויות ועיצובן" )

 של מגוון הדמויות בשירת אצ"ג על כל תקופותיה:

]שירת אצ"ג[ גדושה ועמוסה דמויות. קובצי שירה שלמים מעמידים דמות בראשם, כאילו כל 

כולם לא נתכוונו אלא לשמש פה לאישיות בעלת ייחוד מוגדר. )...( אין כמעט שיר של אורי צבי 

 ( 90)שם,  .טוריה היהודית או הכלליתגרינברג שאינו נזקק לדמות בעל משמעות בהיס

( טען בצדק כי אצ"ג קשר את הדמויות בשירתו, ובעיקר ב"הקטרוג", אל ההווה ואל 93ברזל )שם, 

ב"הקטרוג"  בעיותיו, כלומר שילב את הקשרן התרבותי המקורי עם תמה עכשווית שבה ביקש לדון.

. המגוון האדיר של הדמויות ן השיריםשונות, רבות מהן חוזרות בכמה מכחמישים דמויות  מופיעות

ת לחלוקה על פי מגלם את העדפת הריבוי. הדמויות ניתנוהוא הוא ביטוי נוסף של עקרון השפע, ו

 שממנו ניתן להתרשם מן השפע של הדמויות ומגיוונן: להלן מיפוי אפשרי קריטריונים שונים.

השטן,  49הים,ואל סלאם:יהודית, מהתרבות המערבית ומהִא דמויות מיתיות מהתרבות ה .1

 ובודהה; מוחמד

דוד, הגר, יוסף, דניאל, ירמיהו, שלמה, אברהם, עשו, שאול, זכריה, דמויות מן המקרא:  .2

  ואבירם; דתן 50,סנבלט יונה, משה, יהושע, שמעון, לוי,

 51וניקנור; ביוס, פילטוס, כורשיהודים מן העת העתיקה: טיטוס, הורדוס, פל־לא .3

 ובר כוכבא; בר גיורא: יהודים מהעת העתיקה .4

                                                           
(. "כמתֹכנת מולדתי" )ב, 2000מונזון )־על ארס פואטיקה ביצירתו המוקדמת של אצ"ג ראו במאמרה של תמר וולף 48

ובו דיון ביחס ללשון, בבחירה בעברית כלשון  ( מתוך "כלב בית" הוא שיר ארס פואטי שהתפרסם במיוחד,66–65
 היצירה, בדימוי העצמי של אצ"ג כמשורר ובעמדתו כלפי קהלו.

דמותו של אלוהים חוזרת ומופיעה ברבים משירי אצ"ג ובאופן ניכר יותר מהדמויות האחרות. על יחסיו המורכבים  49
( ושל יוחאי אופנהיימר 141(, של בעז ערפלי )תשס"ה, 182, 102של אצ"ג עם אלוהים ראו בספריהם של דן מירון )תשס"ג, 

 (. 115–112)תשס"ד, 
נציג השלטון הפרסי בשומרון, מצוררי נחמיה. אצ"ג השתמש בשמו כקללה. לסקירה מקיפה על אופני השימוש בכינוי  50

 מונזון )תש"ס(.־המטפורי "סנבלט" בשירת אצ"ג ובכתיבתו הפובליציסטית ראו את מאמרה של וולף
 מצביא בתקופת מרד החשמונאים. 51
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אבן גבירול, יוסף דילה יהודים מתור הזהב, מן העת החדשה המוקדמת ומן העת החדשה:  .5

יוסף , מרטין בוברהרצל, מרקס,  55בריטס הנריקס, 54דוד הראובני, 53שלמה מולכו, 52רינה,

 57ה )צ'יזיק(;אפרים איש חולדו טרומפלדור 56לישנסקי,

עמנואל קנט, נפוליאון, טולסטוי, מן העת החדשה המוקדמת ומן העת החדשה: יהודים ־לא .6

  לנין וסטלין; 58ניקולאי,

 בני משפחה של המשורר: אמו של אצ"ג וסבו ר' אורי מסטרליסק.  .7

ראשית,  האישים והדמויות המופיעים בשירת אצ"ג מתפקדים כמנגנון מגביר מכמה בחינות.

הרחיב את יריעת האישים ביצירתו לעשרות דמויות, ועצם השפע אצ"ג  גלריית האישים היא עצומה.

מתפקד כמנגנון מגביר. שנית, כמתברר מן החלוקה שהוצעה כאן, האישים המופיעים בשירת אצ"ג 

 טוריות הנפרשות על פני מאות שנים,אינם נטועים בתקופה היסטורית אחת אלא בתקופות היס

זמנו של אצ"ג. אזכור הדמויות מעלה  ביהודים בניופת המרד ברומאים וכלה החל ממצביאים מתק

הדמות, הסיפור בתודעת הקוראים אוסף של אסוציאציות, כגון ההקשר ההיסטורי והתרבותי של 

אוסף האסוציאציות מעשיר את הטקסט השירי ומעורר את הקוראים ו מה וכדומה,יהמזוהה ע

ציאות טוריות קושר את השירים למלפרשנות פעילה. זאת ועוד, האזכור התכוף של הדמויות ההיס

הזמן והמקום, גם אזכור הדמויות מגביר את  צייניכמו ו החוץ שירית המוכרת לקוראים,

את קשריה לעולם המציאות. כך למשל בשיר מתוך "כרוניקה מחזק הקונקרטיות של השירה ו

באופן  שחורה / קרע הברית" מוחה הדובר על שכחת היהודים את הרוגיהם, ומנסח את דבריו

 קונקרטי:

יָה, חֶּ ַרצְּ חּו ַלֲעָרב תֹוֲעבֹות מְּ  ֵהם ָשכְּ

אּו ִמָּדִמים; ָמלְּ ָחִלים שֶּ ת ָכל ַהנְּ  אֶּ

 

ת  ֵתל יוָר בֵּ חֲ ר וַ דֹולְ ּפ  ְמ רּוף ְט סֵּ יֹואֶּ  ַחי,־בְּ

ת   (115; )הֻחְלדָ ־יׁשם ִא יִ ַר פְ א  אֶּ

 

                                                           
 עשרה.־מקובל בספרד במאה החמש 52
 עשרה, נהיה לרב מקובל והוצא להורג בידי האינקוויזיציה. ־יהודי אנוס מהמאה השש 53
 עשרה, פעל למען גאולת ישראל.־יהודי מן המאה השש 54
 .אנוסה בפורטוגל 55
 בדמשק.מראשי ארגון ניל"י. נידון לעונש מוות והוצא להורג  56
 נהרג במאורעות תרפ"ט בקרב ההגנה על חולדה.  57
 (.1918–1868ניקולאי השני, הקיסר האחרון של האימפריה הרוסית ) 58
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הערבים ואת הדם שזרם  בידיהיהודים שכחו את רצח חבריהם  הבית הראשון בשיר מעמיד הכללה,

 כדי להשפיע ביתר יעילות על הקוראים השני מוקדש לקונקרטיזציה ולפירוט.הבית ו בנחלים,

שבו נהרג  ,(1920הקרב על תל חי ) של הרג יהודים בידי ערבים, ציפייםמזכיר שני מקרים ספ הדובר

 שבמהלכו נהרג אפרים צ'יזיק. ,(1929רומפלדור, והקרב על חולדה )טיוסף 

 קשר הדוק למסורת היהודית .2.2.8

 לשון והן מצד העולם המיוצג. בשיריםהעבריים הן מצד ה־שירת אצ"ג ספוגה במקורות היהודיים

מופיעים זכרי פסוקים מן המקרא, ייצוג אינטנסיבי של דמויות מקראיות ושל סיטואציות מקראיות 

למדני ־צ"ג היה מסורתיחינוכו של אפיוטים ומהקינות. הכרי מקורות מהתלמוד, מהמדרש, מוכן ז

וטבול באווירה של מיסטיקה חסידית. בשנות לימודיו התוודע התוודעות עמוקה לטקסטים 

(, וכל אלו באים לידי ביטוי 12היהודיים המקודשים, לרבות הטקסטים של הקבלה )מירון תשס"ג, 

ירה עבריות גם אזכורים של יצירות ספרות וש בשירים נוסף על אלו מופיעיםביצירתו הפואטית. 

העבריים מתפקד כמנגנון ־מתקופת התחייה. הקשר האינטנסיבי למסורת הטקסטים היהודיים

מסמן את עצמו כשייך לארון הספרים היהודי  של אצ"ג הטקסט, משום שבאמצעותו הגברה

קשר של השיר שימוש בזכרי מקורות. הַ היהודית, שקו היכר בולט שלה הוא ולמסורת הכתיבה 

של הטקסט  ,"מרחף" הקשר נוסף השיררבדים: מעל ־יים הופך את הטקסט לרבלמקורות היהוד

מן הקוראים המשכילים, הבקיאים בטקסטים העבריים, מצּופה ו העתיק המצוטט או הנרמז,

בשיר, ולהעלות בתודעתם את ההקשר המקורי של הדברים.  המהדהדלזהות את הטקסט העתיק 

, 2005מונזון ־ני של הספרות העברית לדורותיה )וולףכך נוצר שיח אינטראקטיבי עם המאגר הקנו

(, ומיוסדים יחסים מורכבים בין הטקסט החדש, שבו "נטועים" זכרי המקורות, ובין הטקסט 179

  59העתיק.

 פחות מאשרטקסטואליות בשירי "הקטרוג", הגם שהיא קיימת, דומיננטית ־ואולם, האינטר

ניתן לשער שהסיבה לכך היא התפקיד המכריע שייעד אצ"ג בספרים אחרים שהוציא אצ"ג תחת ידו. 

בציר הנמתח בין פיוטיות ואומנותיות מצד לשירי "הקטרוג", להשפיע על הקוראים ועל המציאות. 

־ר זה לקוטב הפרוגרמטי. האינטרפרוגרמטיות מצד שני, נטה אצ"ג בספלאחד למובנות ו

להמונים  שיועדספר "ן, התאימה פחות לטקסטואליות, בהיותה אלמנט שירי אומנותי ליודעי ח

לעורר שינוי. היחסים עם המקורות העבריים באים לידי ביטוי בשירי "הקטרוג" שמטרתו היא 

                                                           
( עמדה על סוגים שונים של בין־טקסטואליות. האינטר־טקסטואליות המוזכרת כאן היא מהסוג 1985־פורת )זיוה בן 59

(. בן־פורת )שם, שם( תיארה את מימוש הרמיזה 176טקסטים )שם, המכונה "אלוזיה", שבו מופעלים סימולטנית שני 
הספרותית כתהליך שבו קולט השדר מבחין בנוכחותו של מסמן יסוד, הנובע מטקסט מקדים. הבחנה זו גוררת היזכרות 

תיארה  בצורתו המקורית של המסמן, ופירושה זיהוי האלמנט המסמן כפי שהוא מופיע בטקסט המקורי. במאמר אחר
 .(Ben-Porat 1990)יחסים אינטר־טקסטואליים בשיר "בשער" מתוך "אנקראון על קוטב העצבון"  ן־פורתב
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באופן זה  וואתן למציאות בת זמנו של המשורר.בעיקר באזכור תמטי של דמויות מקראיות ובהש

טוריים. כך למשל שיר ו כיו הרהעשיר המשורר את יצירתו ועורר אסוציאציות ששירתו את צר

 השוואה ליונה הנביא:הראשונים מובאים כאן, מבוסס על  (, ששני בתיו135"בברחי מהם" ) במדור

ה,  יאבִ נָ ה הַ נָ יֹוכְ , ןֹויצִ  ֱעלֶּ  ִאם ַלחֹוף אֶּ

ֵשהּויאבִ נָ ה הַ נָ יֹוכְ  ָפגְּ ָאָדם לֹא ָיָצא לְּ  , שֶּ

ָחַזר  לֹוַמר לֹו: ָשלֹום ַלָנִביא שֶּ ֵצהּו!,וְּ ַארְּ  לְּ

 .הּונֵּ מַ זְ י כִ נִ מַ זְ . ִכי ָאֵכן יי לִ ִה ן יְ כֵּ 

 

ִשיָשה ֵמֵאל  הּומּוי כָ כִ נ  ם ָא גַ  ִתי ַתרְּ  ָבַרחְּ

ֵעי ָדג. גֹוַני ִהִטיַלִני, ַאְך לֹא ִבמְּ ָים יְּ  ּובְּ

ִשיֵבִני, חֹוַפִיְך ִאם ֵאל יְּ ה, לְּ ל ָים זֶּ ִסיסֹו שֶּ  ִמבְּ

ה ֵלאֹלִהים, כִ  ָתִנים ַיִטיֵלִני.לֹא אֹודֶּ ֵשן ּפְּ  י לְּ

 

, לאחר שעזב לאירופה בצער משום שהרגיש שאין מטים 1935־את השיר כתב אצ"ג בוורשה ב

באמצעות  תחושת הנרדפות והבדידותאת הוא בחר להביע בישראל אוזן קשבת לאזהרותיו. 

יונה נשלח בידי האל  משותפות לו ולנביא:הנביא, ובעזרת סימון תחנות חיים השוואה ליונה 

ה אך ברח לתרשיש, והדובר בשיר נשלח ל  התנבא בארץ ישראל אך ברח לאירופה;להתנבא בננוֶּ

גם אותו, כמו את יונה, איש לא ש והדובר מניחלמסע של יונה במעי הדג,  ומההשיט לאירופה מד

ַמֵנהּובמילים "יברך בחוזרו ארצה.  ַמִני ִכזְּ כך גם בימיו  מו בימי יונההדובר כי כ " רומזָאֵכן זְּ

מן ההשוואה עולה במרומז שגם הדובר, ו שינוי, וזה יבוא רק בעזרת הנביא, התנהלות העם דורשת

טקסטואליות בשירי "הקטרוג": הפנייה ־האל. זוהי דוגמה טיפוסית לאינטר כמו יונה, הוא שליח

מקור ה ;מעמיק ורשת מן הקוראים ידע מקדיםואינה ד פשוטה לפענוחהיא מקראי הלמקור 

 ובמקרה זה הוא תובע לעצמו המטרות הרטוריות של המשורר,המקראי משמש באופן יעיל את 

ושוזר בסיפור עזיבתו את הארץ חוטים הרואיים, משל היה  ,מעמד דומה עות ההשוואה ליונהבאמצ

ג קנה אצ"בלב ים ושבי במעי הדג. באופן זה הגם הוא מעורב באירועים דרמטיים כמו סערה 

אין הוא עוד אחד מן החלוצים העוזבים מפאת הרעב והמחסור,  ;ביון ייחודילנסיעתו לאירופה צ

 אלא נביא מיוסר שבוגד בעל כורחו בשליחותו, ומתעתד לשוב.

קטרוג", ובפואטיקה של אצ"ג בכלל, הוא שיבוצים טקסטואליות בשירי "ה־סוג נוסף של אינטר

הקוראים למקור המקראי ומעשיר את השיר ברובד  של חלקי פסוקים מהמקרא. השיבוץ מפנה את

( יצר המשורר זיקה טקסטואלית 153טקסטואלי נוסף. כך למשל בשיר יב במחזור "פנים אל פנים" )

 וגיאוגרפית לקינת דוד, ושיאה בקללה ששלח בתושבי משמר העמק:
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דּו ַבַחלֹון ַיַען ָבַנִיְך ָעמְּ  וְּ

ר–בֹוִזים ַלָצָבא ּו ִחים בְּ  ֹוָביו,בֹוטְּ

ִדיָנה, ַמַּפת ַהמְּ ִשימֹון בְּ  ֲהִיי יְּ

 ף!ל טַ ַא ץ וְ ל עֵּ , ַא ְךיִ ַר הָ ל בְ ל טַ ַא 

 

בשיר חירף הדובר את תושבי משמר העמק משום שנסוגו מנקודת יישובם בזמן ההתקפה הערבית 

. קללת המקום שהוא מטיל על היישוב מבקשת להכחיד כל אפשרות לחידוש ההתיישבות: 1936־ב

מייחל הדובר להפסקת הגשמים, הצמיחה והילודה, ולכן להפסקת החיים. במקור המקראי בציווי 

ההבדל ו יהונתן נפל עליהם,( מקלל דוד את הרי הגלבוע בהפסקת הגשמים משום ש21)שמואל ב א 

ה את כישלונם בין הסיטואציה המקראית לסיטואציה שהתרחשה במציאות חייו של אצ"ג מדגיש

ו הלוחמים על מנם הקרב המקראי הסתיים בכישלון, אך במהלכו נאבקוא של תושבי משמר העמק.

תושבי משמר העמק נכנעו ללא קרב. על כך יצא קצפו של המשורר, ועל  כבודם הלאומי, ולעומתם

טקסטואליות מעשירה את הטקסט ברובד ־האינטר 60כן קילל אותם בקללה חמורה מזו המקראית.

מה הקודמת המקור המקראי הוא בסיסי, כיאה לשיר המיועד כמו בדוגהסמוי ומתפקדת כמגבירה, ו

 להמונים, ואינו דורש היכרות מעמיקה עם המקורות. 

אומר כי הזהיר את היהודים חזור והזהר מפני  ( הדובר35–34"במורא הנבואה" )בית הרביעי בב

ה בדובר,  ,האויב  לא ניתן לכבות:עד כי נפל לבו אל מעיו כגחלת, אך את הגחלת, היא הייעוד המפכֶּ

ָפַתִים, ש ֹשְּ ֹיבֶּ ל ָנָשאִתי בְּ טֶּ ֵלל קֶּ  יְּ

ִריד ֲהמֹון ֵמֵרָעיו, ִליט ַמֲעָרָכה, ֹשְּ  ִכפְּ

ֵמָעיו, ת ָנַפל בְּ לֶּ ַגחֶּ ִלבֹו כְּ  שֶּ

ל א ְיַכבּוָה ָכל ַנֲהרֹות ַמִים  (34. )ׁש 

 

ים לֹא ִים ַרבִ מַ )" 7השורה האחרונה בבית מפנה את הקוראים לשורה המוכרת משיר השירים ח 

ת ַכבֹות אֶּ לּו לְּ פּוָה ִאםָהַאֲהָבה ־יּוכְּ טְּ ָהרֹות לֹא ִישְּ ת־ּונְּ . "(הֹון ֵביתֹו ָבַאֲהָבה בֹוז ָיבּוזּו לֹו־ָכל־ִיֵתן ִאיש אֶּ

מנם ההקשר בשירו של אצ"ג רחוק מאוד מההקשר המקראי, אך המילים "לא", "יכבוה", וא

ההפניה לשיר השירים עשויה ו בקשר מילולי למקור התנ"כי,ת השיר "נהרות" ו"מים" קושרות א

להעלות בתודעת הקוראים את רגש האהבה, שהוא המרכז בפסוק המקראי. מן התשתית המקראית 

נרמז כי אף הדובר זועק את זעקותיו מתוך אהבה רבה לעמו, ושגם אותה, כמו את אש שליחותו, 

 לא ניתן לכבות. 

                                                           
עוד על הרקע ההיסטורי לכתיבת מחזור השירים ועל השפעתו על הידרדרות היחסים של אצ"ג וקהל קוראיו ראו  60

 (. 2016מונזון )־בהרצאתה של תמר וולף
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ימי הימים ותחושת המצוקה שחש ים שבהם עסק אצ"ג בספר, ֵא מכל האמור לעיל ניכר שהנושא

הנפשית של המשורר למשברי לנוכח המציאות, משמשים כמגבירים במישור התמטי. הזיקה 

  שפיעה גם על הלשון ועל אופני הכתיבה הפיוטית, כפי שיתברר בסעיפים הבאים.התקופה ה



79 
 

 סמנטיקה .2.3

אפיינות את שירת גרינברג ב"הקטרוג". הסעיף הבחירות הסמנטיות המ סעיף זה מבקש לבחון את

סעיף זה מבקש להאיר את ה"איך": את המעשה הלשוני שבאמצעותו ו ",הקודם התמקד ב"מה

כדי  הסמנטית מעוררת הגברה. הבחירהמביעים השירים את התמות השונות, ואת האופן שבו 

ורר בלשון, ובראש יש להבין את השימוש שעשה המש מוד על מאפייני הפואטיקה של אצ"גלע

. את הצירוף "מילון פואטי" אני שואלת מבעז ערפלי השונים של מילונו הפואטי ובראשונה את פניו

( במחקרו על שירת עמיחי. ערפלי הניח שניתן לזהות זיקות גומלין מגוונות בין 273–248, 1986)

העקרונות הקובעים  עקרונות הבחירה והצירוף הקובעים את תמונת הלשון השירית של עמיחי לבין

את תמונת העולם של השיר, ובמילים אחרות את היחסים בין ה"מה" ל"איך". ערפלי הצביע על 

כי מילים מתחום ה"מופלא" נעלמו  יוחד את שירת עמיחי, ומצאמגמות ועל נטיות המאפיינות במ

בעקבות ערפלי פנו  61בשירת עמיחי או נדחקו לשוליים, ובמקומן באו מילים של "העולם הזה".

( במחקרה 2006חוקרים נוספים לבחון את מילונם הפואטי של משוררים שונים, למשל תמר סוברן )

מסגרות על על הלשון הפואטית של אגי משעול, עוזי רותם )תשע"ג( במחקר על שדות סמנטיים ו

, 1989ך, זהר סקר )( במחקרה על מאפייני הלשון של יונה וול2005תוכן בשירת ביאליק, חגית יצחקי )

 תשנ"ג, תשנ"ד( ועוד.

"הלשון היא החומר  (,87שביט )תשמ"ג, זהר ובלשונה של מילים הן כלי עבודתו של כותב השירה, 

חומר של המוסיקאי". על כן מילונו של המשורר, כפי שהאבן היא החומר של הפסל והתווים הם ה

(, 22ונו. על פי רינה בן שחר )תש"ן, הפואטי של משורר הוא אולי הרכיב המרכזי ביותר של סגנ

 –"מערכת לשונית המספקת אפשרויות מגוונות ביותר לעיצוב סגנוני היא מערכת אוצר המילים 

( הגדירה סגנון כ"בחירה בין מבעים חלופיים 31הלקסיקון". מאיה פרוכטמן )תש"ן, 

סעיף זה ו המידע". )אלטרנטיביים(, או במילים אחרות: בחירה בין מבעים, המוסרים בערך אות

עקרונות הברירה והצירוף שהנחו את אצ"ג בבחירת מבעים מסוימים ובדחיית  בוחן אפוא את

אילו לקסמות נכנסו לשירה של אצ"ג, אילו הסעיף בודק  בעים אלטרנטיביים, או בניסוח אחר,מ

ן הפואטי נותרו מחוץ לשירתו, וכיצד הלקסמות שנבחרו משפיעות על רושם ההגברה. באפיון המילו

מסייע גם מושג השדות הסמנטיים, שפּותח בעשורים האחרונים במחקר הבלשני ובמחקר 

( עמד על חשיבות הסמנטיקה 12הסמנטיקה ההכרנית )קוגניטיבית( בפרט. עוזי רותם )תשע"ג, 

 1982פילמור )כצ'רלס ( וKittay 1992אווה קיטאי ). הוא סובר כספרותההכרנית למחקר ה

                                                           
–296של בעז ערפלי )תשס"ה,  "חדוות ההשוואה"גם במופיע בשינויים קלים הפרק על המילון הפואטי של עמיחי  61

342). 
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Fillmore) עותן המלאה של מילים עולה רק מהתבוננות בדרכי השימוש בהן במסגרת שמשמ

קהיליית הדוברים. רותם הצביע על חשיבותם של שדות סמנטיים ככלי הפעילות הלשונית של 

מנטיים הדומיננטיים בשירת אצ"ג משמשת כלי אפיון חשוב של ההבחנה בשדות הס פרשני, ואכן,

  .ק באופן חלקי חוקרי שירתו בעברהפן הסמנטי של שירתו, שעליו עמדו ר

 :שהמילון הפואטי של אצ"ג הוא פשוט ומובן( טען 284–283, 1984שלום לינדנבאום )

בדרך כלל אוצר מילותיה ]של שירת אצ"ג[ פשוט וטבעי, כשרק מדי פעם בפעם מופיעה סטייה 

אמוציונלית או מילה חדשנית ־, מלה ארכאיתכלפי מעלה וכלפי מטה –מן המילון הנורמטיבי 

כדי ליצור באופן זה את הממד הפיוטי, לחרוג מן השגרה ולמשוך את  –משל המשורר וכו' 

 תשומת לב הנמען, הקורא או השומע. עם זאת תדמיתה נשארת על פי רוב של דיבור טבעי.

 א דופן:( טען דווקא למורכבות לקסיקלית ותחבירית ולעושר יוצ7לעומתו, דן מירון )תשס"ג, 

לשונית הפעילה השירה הזאת את המערכת הלקסיקלית והתחבירית המקיפה ]מבחינה[ 

והמורכבת ביותר המוכרת לנו בשירה העברית במאתיים השנים האחרונות. כל הרבדים 

ההיסטוריים של הלשון העברית, למן לשון המקרא ועד עגות מודרניות רוויות לעז, מצאו 

 בה את מקומם.

מירון שלשונו של אצ"ג, עוד מתחילת דרכו הפיוטית, הייתה ייחודית כל כך, עד כי  טעןבמקום אחר 

את  (. גם מבקרים אחרים ציינו35, , הקדמת העורךניתן לראותה כאידיוסינקרטית )גרינברג תשס"ז

 (:11ש' ברנשטיין )תשל"ד,  לשון שונים ומילים משפות מגוונות, למשלהנטייה לערב רובדי 

ידי ערבובה עם ־רי קלסי ומדבר בעברית שורשית, הנעשית יותר מענינית עלגרינברג הוא עב

מלים ופרזות מארמית ואף מיידיש. זוהי תערובת של תנ"ך, מדרש, קבלה, עם וולרי בריוסוב 

תערובת, שתחת ידו האמנותית של גרינברג, מקבלת קולוריט מיוחד  –ואלכסנדר בלוק 

 ד במינו.במינו ומגבשת סגנון עברי מודרני, יחי

כאשר הוענק לאצ"ג פרס ביאליק לספרות יפה בפעם השלישית, ציינו השופטים כי לשון שירתו 

אופנהיימר  יוחאי (.190טט אצל חבר תשל"ז, מתאפיינת בעושר צלילי ובצירופי לשון מקוריים )מצו

ת שירת אצ"ג "מתאפיינת בשימוש אינפלציוני כמעט במכמני השפה והתרבוש ( טען107)תשס"ד, 

 היהודית". 

גם  , וזה המשיך לתת את אותותיו בשירתולזרם האקספרסיוניסטי בתחילת דרכו הצטרף אצ"ג

(, הלשון האקספרסיוניסטית היא בלתי 72–71, 1984שנים רבות לאחר מכן. לפי שלום לינדנבאום )

רבה גם פיוטית, ופנתה עורף למוזיקליות ההרמונית, לחרוז המטופח ובמידה ־פיוטית ואפילו אנטי
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חינת הדקדוק והתחביר לתבניות הפרוזודיות הסדירות. לשון זו לא תמיד שמרה על תקינות מב

ובדי הלשון הבליעה אותיות, קטעה משפטים, שינתה את סדר החלקים במשפט ועוד. ר הפורמליים,

 , רוחניותטומאהו ובמסגרתו משולבים לשון עתיקה וניאולוגיזמים, קודש עורבבו באקספרסיוניזם,

תמונות שיופי וכיעור משמשים בהן בערבוביה )שם, שם(. ואכן,  ומכניות. השילובים הללו יוצרים

ברוח האקספרסיוניזם חרגה פעמים רבות גם לשונו של אצ"ג מחוקי התקינות הלשונית ומן 

 ם,דש מילים והציב בסמיכות לקסמות ממשלבים שונים ומרבדים שוניי. אצ"ג חביר המקובלהתח

ף אותם בעושר אוצר המילים כמו תוקף את הקוראים ומצי כל אלו היא ייחודית; התוצאה שלו

 להלן ייפרסו שדות סמנטיים דומיננטיים ב"הקטרוג". ובגיוון חסרי תקדים.

 פואטיקה של גוף .2.3.1

שירת אצ"ג היא שירה של גוף: שירת איברים פנימיים וחיצוניים, שלמים וקטועים, חיים או 

שירה, וגם היבטים בגופו של האדם, ולעיתים אף בגוף החיה, כשר כחומר לבתהליכי ריקבון. כל חלק 

שנחשבו באופן מסורתי מוקצים ובלתי ראויים לכתיבה נוכחים בשירת אצ"ג. הגוף בשירת  גופניים

גרינברג הוא מקבץ עלוב, חלוש, רעוע ושברירי של איברים, שעשוי בכל רגע לקרוס, להתקלקל, 

. גם אם יש בחלק מהשירים בקורפוס המלא של יצירת אצ"ג מוטיבים להיקרע, להיפצע ולהתאיין

של הישארות הנפש לאחר המוות, הגוף הוא לעולם חומר הנידון לכליה ולריקבון, סעודת מלכים 

כל פרט גופני, גס ונמוך ככל ו וקט לשון רומזנית בכתיבה על הגוף,לרימה ולתולעת. אצ"ג אינו נ

פן מפורש. הפרשות הגוף כולן )דם, דמעות, רוק, שתן, צואה, זרע, שיהיה, ראוי להיכתב בשיר באו

בשירים, ושמות עצם מתחום הגוף ונוזליו,  ם הווסת, מוגלה, זעה וקיא( חוזרות ומופיעות, דאם חלב

שבדרך כלל מוטל עליהם טאבו בשירה, באים ללא תחליפי לשון נקייה )יופמיזם(. מהשירים עולה 

ון הגוף וות רודפת אותו, ויחד עם זאת הוא נכון להתמודד עם כילידמותו של משורר שאימת המ

של הופעת הגוף והמוות  (אובססיהֵטָרדֹון )שהאינטנסיביות, ואולי אף ה באומץ ובפיכחון. ייתכן

פועל יוצא של חוויות המלחמה והפוגרומים שחווה המשורר בצעירותו. דם שפוך,  בשירים הם

מלחמת  אחריהם חזון נפרץ בשדה הקרב, וכמו אמנים אחרים  איברים מרוטשים וגופות מרקיבות

 העולם הראשונה, גם אצ"ג הביא את המראות הללו לשיריו, ויסוד זה מגביר את רושמּה.

רעיונות של ציורים ושל ר שאין תקדים לנוכחותם של מילים, ( סב64–62בעז ערפלי )תשס"ה, 

פי שהם מתגלים בשירה של אצ"ג ושל פיזיולוגית של האדם, כ־המתייחסים להוויה הפיזית

שלונסקי. לדבריו, בשירתם האדם מוגדר ומעוצב ראשית לכול כיצור פיזי ופיזיולוגי, ומילים 

פיזיולוגית של האדם משמשים גם כאמצעים שכיחים ־וצירופים המתארים את ההוויה הפיזית

השימוש בחומרים מההוויה לעיצוב פיגורטיבי של ממשויות שאינן אנושיות. עוד טען ערפלי כי 
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הפיזית והפיזיולוגית משקף התפכחות מאשליות הומניסטיות והומניטריות, ומודעות למהפכה 

ואכן, מפתיע לגלות עד כמה  62(.64שחלה במושגים הללו בעקבות מלחמת העולם הראשונה )שם, 

רי ובלשון , ועד כמה הוא דומיננטי בעיצוב העולם השיבשירת אצ"ג נוכח הגוף על שלל חלקיו

 הפיגורטיבית. 

עם עליית הלאומיות  הצהירה הספרות העברית ( הראה כיצד29–13, 2007גלוזמן ) מיכאל

עשרה על הצורך לכונן גוף יהודי חדש. ספרות דור התחייה אימצה ־היהודית בשלהי המאה התשע

לש והלא גברי הפנתה עורף לגוף היהודי הגלותי, הח היא ערכים גופניים ניאו קלאסיים, ובמסגרתם

, ויצרה זיקה מובהקת בין התחייה הלאומית ובין שיקומו הגופני של הפרט. הגוף "היהודי הישן"של 

הגברי, היפה והחזק שעיצב טשרניחובסקי בשירתו הוא דוגמה מובהקת לניסיון לכונן מחדש את 

העליות  ספרות העברית שלעל האמביוולנטיות שאפיינה את ה גלוזמן הצביע גםהגוף היהודי. 

נקראו כלפיו גם קריאות תיגר ונחשפה  ,לצד שירת ההלל לגוף החדשש הראשונות, וטען

נוסח המלאכותיות שלו. אצל אצ"ג ממעט להופיע הגוף החזק, הבריא, האיתן והיפה 

ר ילך ואין בו הגוף הגרינברגי עלול תמיד להתפרק ולקרוס, המוות אורב לו בכל אש טשרניחובסקי;

עצמותיו חשופות, גפיו פצוע, חבול, חולה, עקר, רעב, חתוך ומרוסק,  בשירים הוא וףגשגב או הוד. ה

ער והשיניים נושרים והשדיים נפולים. גופת האדם המת מצחינה, ואם רבים הם קטועות, השי

טנציאלי שבעתיים. העור החשוף מביך וראוי לכיסוי והבשר הוא מאכל פו חריפה הצחנההמתים 

אכילה, שתייה ומין, ואף הצורך להטיל שתן, מורידים את האדם  זיים,לטורפים. הצרכים הפי

 לדרגת חומר נחות, ואין בהם מן הרוממות הרוחנית של הנפש. 

בשמותיהם של איברים נקב  אצ"ג עשיר באופן מיוחד בשירי "הקטרוג". הסמנטי של הגוף השדה

 מוזכרים ו. בשירתהה ביותרחיצוניים ופנימיים, ובכך הגיע לרמת פירוט גבודולים וקטנים, ג

כגון לב, אוזניים, עיניים, שיניים, שערות,  י בספרות,חומר ראואיברים הנחשבים באופן מסורתי כ

דם, ולא פחות יידיים, רגליים, כפות ידיים, אצבעות, שפתיים, עור, לוח החזה, רחם ושדיים. לצ

רה, רבים מהם איברים מהם מבחינה מספרית, מופיעים איברים שהופעתם מקובלת פחות בשי

אות, לסתות, עור גולגולת, עצמות, עורלה, כליה, רי פנימיים, כגון מעיים, ציפורני הרגליים, גידים,

יותר מכל בולט בשירים ו וליות, גידים, ושט, נחיריים ועוד,, צלעות, מוח, לוע, עכוז, חהתוף, קיבה

המסמן הדם. שירי אצ"ג הם נהר של דם זורם, זב, ניגר, מטפטף, חם, מסריח, אדום או שחור, 

טען במשמעויות לאין ספור, אוות, לכעס, לחרדה ועוד. הדם, הנמרמז לתשוקה, להת פציעה ומוות,

                                                           
( בהרחבה בגוף בשירת אצ"ג ושלונסקי ובשינויים שחלו 141–61בספרו "חדוות ההשפעה" עסק בעז ערפלי )תשס"ה,  62

בהופעת הגוף בשירתם, הגם שהדיון מתרכז בשירת אצ"ג הקודמת ל"ספר הקטרוג והאמונה". להרחבה ראו את הפרק 
פואטי בשירת א"צ גרינברג ואברהם שלונסקי בשנות ־'הדם הבשר' כצומת אידיאולוגי –"ממשבר העולם לגאולת הלאום 

 , שבו מציין הכותב את אפקט ההגברה של מופעי הגוף בשירה.99", ובפרט עמוד העשרים
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שהדובר בשירי  (, דומה83, 1938הוא גיבורם של רבים משירי אצ"ג, וכפי שכתב מנחם דורמן )

 63דם".־דם־"הקטרוג" "מטיח את ראשו בכותל וצועק: דם

השירה האירופית של תחילת המאה העשרים, שהביאה אל עולם מ העמדת הגוף בחזית הושפעה

הגודש השיר את המלוכלך, את הגס ואת הנמוך, שקודם לכן לא נחשבו לגיטימיים באומנות. 

משום החידוש שבדבר בשירה  כמנגנון הגברה, ראשיתהסמנטי של איברי הגוף בשירת אצ"ג פועל 

גילום נוסף  הגודש הסמנטי של איברי הגוף והדומיננטיות שלהם בשירים הםמפני ש, שניתו העברית,

נים, ורובם חוזרים ונשנים של עקרון השפע. בשירי "הקטרוג" מופו למעלה מארבעים איברי גוף שו

לא רק איברי הגוף דומיננטיים במילון הפואטי של  .הלב, הידיים והפה הדם, בשירים, ובמיוחד

המשורר, אלא גם תחושות ותופעות גופניות, כגון צמרמורת, סביאה, חיוורון, חריקת שיניים, יריקת 

 דם וכאב.

בשירת אצ"ג מקשים על הקוראים להישאר אדישים, ומתפקדים זאת ועוד, תיאורי הגוף החבול 

ין שירת אצ"ג שירה הרמונית ולירית, ותיאורי הגוף התכופים כמגבירים גם במובן זה. בלאו הכי א

הסמנטית יוצאת  משווים לה נופך מסויט, אלים וכאוטי. חשוב להדגיש בהקשר זה את הסלקציה

באופן מובהק מילים מהשדה הסמנטי של הגוף על פני  הועדפוהדופן של המשורר, שבמסגרתה 

וף משמשים לא פעם להבעת רעיונות שאפשר היה מבעים אלטרנטיביים. במילים אחרות, איברי הג

להביעם בדרכי ביטוי אחרות, והבחירה דווקא בשדה הסמנטי של הגוף, וליתר דיוק במופעים 

ם שלו, היא בעלת השפעה גדולה מאין כמותה על אופי השירה. יהמנוולים, החולים והוולגרי

סנת, ישירה, לעיתים גסה, שאף הבחירה הסמנטית והרעיונית של אצ"ג יוצרת פואטיקה בלתי מרו

מסלקציית החומרים המגמתית של אצ"ג, ניתן להתרשם עשויה להביא את הקוראים לידי מבוכה. 

"רקב לבית ישראל".  במדורלמשל  ,יםאחר שדותהמעדיפה את הגוף כשדה סמנטי דומיננטי על פני 

תרצ"ו, מטיח הדובר , שנכתבה בעצם הקרבות עם הערבים בשנת לקראת סופה של היצירה הארוכה

ת ההתקפה הערבית הביא עליהם אלוהים משום שהיו רופסים מבחינה גופנית ובעיקר שאֶּ  בקוראיו

מבחינה מדינית וצבאית. לדבריו, היהודים החיים בארץ ישראל נהגו במורך לב, וההתקפה הערבית, 

את למרות כל חסרונותיה המובנים מאליהם, לפחות מעוררת אותם מתרדמתם הצבאית. 

 :ונחים מהשדה הסמנטי של הגוףמאמצעות ב ניסח המשוררההאשמות 

ֵחי –לּוֵלא הּוא ]האויב הערבי[  ם ַירְּ כֶּ לְּ צְּ פּו אֶּ ָנקְּ  קבֵּ ְר מַ ־ֵאבּוס־וְּ

ם  ָחה ָלכֶּ ָצמְּ  .דּיָ ת הַ סַ פִ בְ , ַּגם ףר  ע  ת בָ ס  כ  וְּ

ם  ָחה ָלכֶּ ָצמְּ  ...בגַ ית הַ ִת ְח ַת בְ : ַּגם הּיָ נִ ס ְׁש ר  כ  וְּ

                                                           
את ההתפתחויות שחלו במטפורת הדם בשירת אצ"ג ובכתביו, ואף עמדה בקצרה על  ( חקרהStahl 2009שטהל )נטע  63

 (.166הדומיננטיות של הדם בשירי "הקטרוג" )שם, 
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ה  ל ָאן ִיטֶּ ְך ַאַּגב? בל  חֵּ ף הַ ד  ע  ִכי אֶּ רֶּ דֶּ  בְּ

 

ָצִרים –לּוֵלא הּוא  ָנַסִים קְּ ֹבש ִמכְּ ם ַּגם ִללְּ תֶּ  ַוֲחַדלְּ

ַאט ַאט ־לְּ ָעִרים  –לְּ ם בֶּ שֹוֵתיכֶּ ֵהֵחלּו ֵלֵלְך נְּ  וְּ

ָתן  כְּ לֶּ ֵקנֹות. היָ ְר ע  בְ כְּ ִעירֹות ּוזְּ ַפת ָים, צְּ  ַעל ֹשְּ

ֵבה   ( 28! )ילבִ ְה ן מַ ט  ב  ם ּויִ דַ ׁשָ ב ל  ת חֵּ נֹוטֹוַהרְּ

 

־הרפיסות הצבאית של היהודים מתגלמת כאן בבשר העודף העולה על גדותיו בגופם של תושבי תל

עצמם כמו עגלי מרבק, עגלים מפוטמים המיועדים למאכל, ובאירוניה  את הם מאביסים יב.אב

יים, כמו כף היד והגב. גוף מעיר המשורר שאילולא הּפרעות, היה בשרם גדל גם במקומות לא צפו

טֹונֹות "שון בוטה וגסה )בלוגם כאן מנוסחים הדברים  מאופיין אף הוא בלשון היפרבולית, הנשים

ִבילחֵ  ן ַמהְּ טֶּ ב ָשַדִים ּובֶּ ים בארץ ישראל, אלא היהוד . נושאו של השיר אינו התעבות הבשר של("לֶּ

ף היא הכרעה מהשדה הסמנטי של הגוהבחירה לנסח את הדברים במונחים ו רפיונם הצבאי,

קטת פירוט מקווי ההיכר של הפואטיקה הגרינברגית. הלשון הבוטה והמדויקת נו סמנטית,־סגנונית

רה, ולא פחות מכך , ופועלת כמגבי(תחתית הגב, כרס, פיסת היד) איברי הגוף בציוןמקסימלי 

ן דרסטי את יחס הקוראים לא קשה להבין מדוע שירי "הקטרוג" שינו באופ כמעליבה, ולאורּה

בשירים אחרים האשים אצ"ג את המנהיגים שבמקום שכל ומוח יש  הוותיקים לשירת אצ"ג.

(, וכינה את גופם של היהודים הקומוניסטים היושבים בארץ ישראל 149בראשיהם בשר אחוריים )

שים ששיריהם (. את ה"פייטנים" )המשוררים בני דורו( הא19–18גופים המלאים ביב, שתן ומוגלה )

ָדָמם" ) ִתין בְּ מֹו ִהשְּ ַעצְּ  (. 155"מרדימים" את הקוראים, וכתב כי "ַהָשָטן בְּ

לא בחל בתיאורי גוף קשים, מפורטים ומזעזעים, והם פועלים כמנגנון מגביר ראשון  גרינברג

–36במעלה, מהטעם הפשוט שקשה להישאר מולם שווי נפש. כך למשל בשיר "אבוי ממעמקים" )

מובא כאן, זועם  ו הראשוןביתים ובלתי נעימים לקריאה. בשיר, שמופיעים תיאורי גוף מפורט (38

 שכחת האסונות האופפת את היהודים, ומתאר את הפן הגופני של המוות בפירוט מצמית: הדובר על

ָברֹות  ָבֵתי ַהקְּ ם בְּ כֶּ חּו ִמִלבְּ כְּ  יםצִ צּוְק ם הַ יכ  לֵּ לְ חַ ַכֵמִתים ִביֵדי ֱאֹלִהים ִנשְּ

ת. לֶּ ּפֶּ ִציֹון ַהֻמשְּ ָלם בְּ בֹות ָהִאיֹשְּ ַחרְּ ָנה ּובְּ ַריְּ אּוקְּ ִרים בְּ בֹות ַהנֹוצְּ ַחרְּ  בְּ

ם  ֵליכֶּ יְׁש ַחלְּ  .עלָ צֵּ הַ ב וְ לֵּ הַ , םיִ ינַ ָהעֵּ ־ירֵּ קּוְד , בגַ הַ ־יׁשֵּ רּוחֲ , םיִ עַ ַהמֵּ ־פּוכֵּ

ם  ֵליכֶּ יחּפְ ַחלְּ ם ארּוָ צַ ה ִמ ָת רּוכְ , תל  ג  לְ גֻהַ ־ּומֵּ ֵליכֶּ ילּוצְ , ַחלְּ  יםזִ עִ י הָ לֵּ גְ ַר ם כְ יִ לַ גְ ַר הָ ־יֵּ

ם. כֶּ ֵביתְּ ִהִצית ָהאֹוֵיב בְּ דּוָרה, שֶּ ֵאש מְּ  בְּ

ם  ֵליכֶּ ן ָהָגר ֵזד םכָ ָר ְד ם ּוסָ ָר ְד ׁש  ַחלְּ ֵבית ַהַבִּדים־בֶּ ַכַזִית ַבַּגת ּובְּ  ַהָּדם, ָכֵעָנב ּוְּ

ר ַּגם  ֲאשֶּ  – – טחּושָ הַ ר ש ָ בָ ה כַ ָר בּוְק לִ  אּובְ הּווְּ
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אֹום  ַתע ִּפתְּ פֶּ ת: לְּ ה ַהָמוֶּ ת ָהָיה זֶּ  ...ׁשתּוכָ ק וְ ָת בֻ ְמ ּו ְךעָ מ  ְמ ַמר ִמָמוֶּ

הּוִדים יםִט ְק לַ ְמ הַ  טּוְק לָ ׁש   , ֲאבֹוי!םיה  פֵּ ּוגים ִמ לִ דֵּ בְ , יםֲאָבִר ־םיִר בָ אֲ   ַהיְּ

 ,הׁשָ רּוְק  חַ מ  ם וָ ת דָ בַ כְ ִש ִמ ִמָשם ־ִמֹּפה ֵאי־ֵאי

 ,יְךִר כְ ַת ף בְ טָ עֻ ת ְמ ף מֵּ גּום לְ ָר בְ חַ לְ  עּוְד א יָ ל  וְ 

 (36) !אה ל  ז  י וְ לִ ה ׁש  ז  ט: קֵּ לַ ְמ יד לַ גִ ּיַ ה ׁש  ז  כָ ת ׁש  ף מֵּ גּוה לְ ן ּפ  יי אֵּ כִ 

 

מעיים, גב, עיניים, לב, צלע, גולגולת, צוואר, רגליים, דם ) טע מוזכרים עשרה איברי גוף שוניםבק

ההשחתה הגופנית שגרמו  כדי להמחיש אתנוסף על כך המשורר נעזר במגוון פעלים ו ,(ומוח

הרוצחים ליהודים הנרצחים. הפעלים משתייכים לקבוצת הפעלים הסבילים ולקבוצת פועלי המצב 

נדרסו, נדרכו,  הם שנגרמו לגוף הנרצחים:במשקל פעּול, ובעזרתם מובעות הפעולות האלימות 

 ולכן הם שפוכי מעיים, חרושי גב, דקורי עיניים, צלויי רגליים וקצוצים. סיוםונכתשו,  בותקונמעכו, 

הם, אך מתקשים לשייך יהבית משרטט תמונה מזעזעת וחריפה: היהודים מלקטים את איברי יקיר

חלוש, הפגיע המשורר בחר להציב ַבחזית את הגוף ה את פיסות הגוף המפוזרות לגופה הנכונה.

את מתיהם  שכחת היהודים וכתב על להבעת הרעיון המרכזי של השיר, והמרוטש כאמצעי מהותי

 באמצעות הגוף המרוטש בלשון מפורשת ובתמונות מזעזעות. 

"כלרבי יוסף דילה רינה" ם אלטרנטיביים בולטת במיוחד במבעים של גוף על פני מבעי העדפת

י האל ולראות חזיונות טבעית לשמוע את דבר־(, שמרכזו הוא התוודות הדובר על יכולתו העל73)

ם מהשדה הסמנטי במונחי מנסח בבית השלישיהוא וחדות אחרים רואים. את יכולותיו המיהשאין 

 גוף:ה של

ָלה רֹות ַהֲהרּוִגים־ִכי ַליְּ ַעל ִקבְּ ָרף ָלֹגל ּגֹוֵלל ָהֲאָדמֹות שֶּ ָלה ָבא ֹשָ  ַליְּ

ִריָכם  ַתכְּ בֹוָנם בְּ ִרקְּ ִדיּוק: – –ַוֲאִני רֹוָאם ָאז ֻמָנִחים בְּ  ֲאִני יֹוֵדַע בְּ

 .תֹוצָ ב ְק ַק ְר נִ ִמי ־רב  אֵּ וְ  ֹולב כֻ ַק רְּ נִ ִמי ־רב  אֵּ 

 .קּפֵּ ְר מַ ֲעֵדי  –ִמי ־דיַ ת וְ ר  ב  ִק  ידֵ עֲ  הבָ ְק ָר ִמי ־דיַ 

ת ֵאשֶּ ִתינֹוק ןט  ב  ד וָ ׁשָ ִמי ֵאין ־לְּ  עֹוד. תיֹולְ חֻ ִמי ֵיש ַרק ־ּולְּ

 

 קבריאת המלאך החושף את בפעולה את היכולת לראות  של הדובר מקנים לו הייחודיים יוכוחות

בהן הוא מצביע על קשריו עם אינו מסתפק בשתי השורות הראשונות, ש המתים. הדובר היהודים

ואשר מספקות כביכול אישור למעמדו המיוחד בסֵפרות השמימיות, אלא ממשיך ומספר על  המלאך

ברים נרקבו באופן יחים: הוא יודע אילו אהידע המדויק שהוא מסוגל להפיק ממראה הקברים הפתו

מלא ואילו באופן חלקי, ואף קובע ביתר פירוט אם יד המת נרקבה עד למרפק או עד לקיבורת. זוהי 
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גיבור בשיר ומשמש את ההגוף הופך להיות  רעיונית אופיינית לאצ"ג, ובמסגרתה־ה סמנטיתבחיר

  המשורר להבעת רעיונות מופשטים.

את הנטייה להנכחת הגוף  64דומיננטיים בשירי "הקטרוג" גם בלשון הפיגורטיבית.מופעי הגוף 

האנשה המנצלת  ( "האנשה פיזיולוגית", כלומר63)תשס"ה,  בלשון הפיגורטיבית כינה בעז ערפלי

את הצדדים ה"נמוכים", החולניים והמורבידיים של הגופניות האנושית. הלשון הפיגורטיבית 

למשל מהדימוי להתרשם בשירי "הקטרוג", כפי שניתן  הגוףהדומיננטיות של גילום נוסף של מהווה 

(, שבמסגרתו מתוארים עלוני ההנהגה 146–145"לא אל לא מלך לא גיבור" )המתפתח בשיר ה ב

ִטיִניםבּוהיהודית כאספלניות המכסות מורסות קשות. העלונים )" אביב ־"( קוראים ליהודי תללֶּ

 משמעת ובסדר, ולא כציפיית המשורר במרי ובקרב:להגיב לפרעות של הערבים ב

ל לּוחֹותבּו רּו אֶּ ִטיִנים ֻחבְּ  מֹוִדיִעין,־לֶּ

 ת;ֹוׁשת ָק סֹוְר ל מֻ ת עַ ֹוּינִ לָ ּפְ ְס ִא כְ 

)...( 

ט!" קֶּ ַמַעת ָושֶּ ִטיִנים ָכתּוב: "ִמשְּ  ַבבּולֶּ

ת! / קֶּ חֶּ ֹשַ קֹו!" / ַהָשָעה מְּ ִעסְּ  "ִאיש ִאיש לְּ

)...( 

ַבַלִטים  כֹוַנת ַסנְּ ת: ִאְסְּפָלִנּיֹותּומְּ קֶּ ַסּפֶּ  מְּ

ר ט!־ֹבקֶּ קֶּ ַמַעת ָושֶּ ר: ִמשְּ  ַבֹבקֶּ

ט! קֶּ ַמַעת ָושֶּ ב: ִמשְּ רֶּ ב ָועֶּ רֶּ  עֶּ

 

ָטִפים.  חְּ  ָכל ִעתֹון יתנִ לָ ּפְ ְס ִא ִעתֹוִנים נֶּ

ה, ְלִרּפּוי ְרִמָּיה  .ְלִכסּוי ְמֻדמ 

ה ַעל ְמקֹום ַהְכוִ  רּור ְמֻדמ   .ָּיהְלקֵּ

י  ְללֵּ  ןיתֹוִק ִמ  יֹוּדְּ  ְךפֶּ שֶּ  –ת ֹויִת אֹוג 

 

המורסות הקשות הן מטפורה לפגיעות בנפש שנגרמו ליהודים במהלך הפרעות. הדובר מצפה מן 

נקמה, אך במקום זאת מבקשים המנהיגים להרגיע את הרוחות באמצעות שקט  ליזוםההנהגה 

מסתירות את פלסתר, הוא מתאר כאספלניות הכתבי ומשמעת. את העלונים, שמבחינת הדובר הם 

ִוָיה") הפצע  אינן מרפאות דבר. השוואת העלונים לאספלניות מתחילה כדימוי מפורשו ("ַהכְּ

                                                           
( עמד על נטיית אצ"ג 35ת בשירת אצ"ג. יהודה פרידלנדר )תשכ"ו, רבים דנו בפניה השונים של הלשון הפיגורטיבי 64

ליצור מטפורות שבהן מרחק עצום בין חלקי המטפורה, ובפרט על המתח הפנימי המיוחד במטפורות על המוות )שם, 
ראה ( 54( הזכיר את הקיצוניות האופיינית למטפוריקה של אצ"ג. דן מירון )תשס"ג, 149(. גם ראובן שהם )תש"ס, 21

בלשון הפיגורטיבית בשירת אצ"ג גורם מארגן, ודן בייחודה של הלשון הפיגורטיבית בפואמה "קהלות הקודש בגולה" 
( הצביעו על נטיית אצ"ג לאוקסימורונים. כאמור בדברי 315, 1מונזון וזהר לבנת )תשס"ה־(. תמר וולף147–139)תשנ"ט, 

פיגורטיבית. בסעיף זה מופיעות רק כמה הבחנות נקודתיות הנוגעות המבוא, חיבור זה אינו עוסק באופן ממוקד בלשון ה
 לשימוש הפיגורטיבי באיברי הגוף בשירים.
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סֹות ָקשֹותכְ ") ָלִניֹות ַעל ֻמרְּ ּפְּ בבתים הבאים האספלניות הופכות לחלק מן העולם המיוצג ו (",ִאסְּ

 65, ואת אותיות העיתון מדמה המשורר לגללים.עיתון הוא אספלנית לבמהלך של החייאה: כ

 בעלי חיים .2.3.2

חסר תקדים: בשירי "הקטרוג" מופיעים בסך הכול הוא בשירת אצ"ג  בעלי החיים ייצוגו של שדה

יש  66כחמישים וחמישה מינים שונים של בעלי חיים, ורבים מהם חוזרים ומופיעים במגוון שירים.

ם כסמלים או כיסודות שבעלי החיים מופיעים בשירים כחלק מן העולם המיוצג ויש שהם מופיעי

מעלה נתונים סמנטיים מאלפים. ראשית ראויה לציון דרגת הפירוט והדיוק  סקירתםו פיגורטיביים,

בשמות כלליים של מינים ושל  אצ"ג נקב ר המשורר בשדה בעלי החיים. בשיריםשאליה חת

 העופותבמשפחת  .זניםים שמות ספציפיים של לצד אלו מופיעו למשל "ציפורים" ו"צאן", משפחות,

, כבשה, פר, מופיעים שה, כבש ובקבוצת הבהמות ונית, עיט, יונה, יען, עורב ופרס,מוזכרים נשר, סנ

פרה, סוס, עגל, חמור, שור, פרד ועיר. בעלי חיים נוספים הנזכרים בשירי "הקטרוג" הם חתול, 

, שממית, אריה, לביאה, כלב, זבוב, זאב, תולעת, חפרפרת, דג, נמר, דוב, סוס ים, צבי, יעל, עכבר

 תן, איל, גמל, עטלף, קוף, חזיר, שפן, חגב, ראם, שועל, ארנבת, תנין ועוד.

נטיים, יש דגמים המייצגים את האב בשדה הסמנטי של בעלי החיים, כמו ברוב השדות הסמ

ם בעיני דוברי כך למשל כלב, חתול, סוס ופרה נחשבי 67מהמרכז. טיפוסי, ושוליים המתרחקים

טיפוסיים של בעלי חיים, ואילו סוס ים נחשב ראוי פחות לייצג את קטגוריית עברית למייצגים אב 

לא הסתפק בבעלי בעלי החיים. מן הרשימה של מיני בעלי החיים בשירי "הקטרוג" ניכר כי המשורר 

לשולי השדה, למשל  אלא הרחיב את היריעה הסמנטית והתפרס גם טיפוסיים,חיים הנחשבים לאב 

החפרפרת, השממית והראם. את ההתפרסות הסמנטית ניתן לראות כמימוש נוסף של  באזכור

ששירי "הקטרוג"  , וחשוב לזכורמאודת אצ"ג רחבה עקרון השפע: גלריית בעלי החיים בשיר

 יה תמטית זולל משירת הטבע. הטרך כוהתנזרו בד קדו בנושאים לאומיים וקולקטיבייםהתמ

בשדה  הרחבות הסמנטיתזאת ועוד, מטעימה את ייחודו של הגודש הסמנטי בתחום בעלי החיים. 

, העשיר משפיעה על היקפו של המילון הפואטי של המשורר בעלי החיים, כמו גם בשדות אחרים,

  68במיוחד.

                                                           
(. על ריאליזציה של מטפורה בשירת 91, 1985; 57–50 1978במחקרי הרשב ) על תופעת ההחייאה של מטפורות ראו 65

 (. 162–159אצ"ג ראו במאמרו של ראובן שהם )תש"ס, 
 מצאו בשירי "הקטרוג" מאות מופעים של בעלי חיים.בסך הכול נ 66
( בדיון בממצאי 124, 119–118על דגמים המייצגים אב טיפוס ושוליים בקטגוריה ראו בספרה של סוברן )תשס"ו,  67

 אלינור רוש.
י לשירת אצ"ג טרם נכתבה קונקורדנציה ולכן קשה לקבוע קביעה מספרית בדבר ממדיו המדויקים של המילון הפואט 68

 של המשורר, אך ברור כי לאצ"ג מילון פואטי עשיר מאוד, ומגוון בעלי החיים בשירתו מוכיח זאת.
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המוסרית ובניוון הצבאי של  לא פעם משמשים בעלי החיים כפלטפורמה לעיסוק בהתפרקות

היהודים תושבי הארץ בשנות העשרים והשלושים. כך למשל ב"רקב לבית ישראל" זועם המשורר 

ן טָ ָק ם הַ יהֶּ ִח על היהודים אשר מרחמים על הכלב ומאכסנים אותו בביתם, אך אינם מרחמים על "אֲ 

חוב. ההשוואה בין הכלב לעולה החדש ומפקירים אותו לחיי רעב בר (19ן" )ימָ ֵת בְּ  יֹובְּ ִש ח/ִמ ַר בָ שֶּ 

מאפשרת למשורר להציג את קהל קוראיו כציבור שסדר העדיפויות שלו משובש מן היסוד. בהמשך 

(, 27ל", זֵ רְּ בַ הַ י ילֵ ֵא משווה הדובר את ִרכבי היהודים, שהיו אמורים להפוך לרכבי מלחמה )"לְּ 

חום. גם כאן ההשוואה לבעל החיים לזבובים שנלכדו בנייר דבק והם משותקים ואינם יכולים לל

הזבובים הלכודים  התנהגות העם באופן מקורי ויצירתי.מאפשרת לדובר להביע את השקפותיו על 

רואה את היהודים הנרפים כך הדובר ו סיביות ולחוסר אונים,הם סמל לפ , שדינם מוות,דבקהבנייר 

ותופסים את הסכנה הקיומית  ים את המציאות ללא התנגדות פעילהמקבלבארץ ישראל, אשר 

הנשקפת לחייהם כגזרת גורל. דוגמה נוספת להשוואה אפקטיבית ניתן לראות ב"כלרבי יוסף דילה 

 ל היהודים האדישים להרג של אחיהם, ומשווה את אדישותם(, שבו זועם הדובר ע73רינה" )

 לאדישות של בעלי החיים:

 ם.טֶּ אֹ בָ  ְךם כָ יהֶּ יֵ ים חַ יִ חַ  יםלִ מַ גְ הַ ים וְ ִר מֹוחֲ ים, הַ בִ לָ כְ הַ ים וְ ִס ּוסהַ ־עזַ ם ּגֶּ ן ּגַ ... הֵ ְךב כָ ֹוטר, שֶּ שָ פְּ אֶּ 

 

על אדישות היהודים יכול  גם כאן בולט יסוד הבחירה במבע מהשדה הסמנטי של בעלי החיים, שהרי

. ההשוואה לבעלי החיים היא בחירה סגנונית וסמנטית, ואינה התלונן במגוון דרכי הבעההדובר ל

 בארץ ישראל מופיעהנובעת מעצם הנושא המרכזי של השיר. התבטאות בוטה במיוחד נגד היהודים 

ם ינָ כי ראשי ההנהגה היהודית "ֵא אצ"ג בו כתב (, ש113–111בשיר הנפתח במילים "את ככר לחמם" )

ולהנחה שמקור האדם מן  וציהלתורת האבול רומז המשפט(. 111יר" )זִ ע חֲ זַ ּגֶּ י ִמ ף, כִ ֹוקע הַ זַ ּגֶּ ם ִמ ּגַ 

הם קרובים יותר מבחינה גנטית לחזיר, הטמא  , עד כיראשי ההנהגה כה שפליםש ומסביר הקוף,

ומדיר אותם  ואה מנמיך הדובר את מושא ההשוואה, ראשי ההנהגה,. באמצעות ההשווכלךוהמל

 מחברת בני האדם. 

. תחילתה של השוואה זו בולטת במיוחד בשירי "הקטרוג" בין הדובר השירי לכלבההשוואה 

. והמשכה ב"הקטרוג" ות העשרים, שיאה בשירי "כלב בית"בשנ אצ"ג בשירים המוקדמים שכתב

 ( אומר הדובר:51–50"האחד לא שכח" )למשל בחלק ז במדור  כך

ַחַיי ֹּפה  בל  כ  כַ   ףּוּגהַ וְּ ָהִייִתי ָתִמיד בְּ

מַ ־ּוׁשחוְ  בֵא ֹושט הַ נֵ גְּ מַ  ֹולכֻ   .חַ תּוע מָ ׁשֵּ

 .יםִמ דּול ְר הַ ְק ר בִ עֵּ הָ , די עֹונִ ב אֲ ל  כ  כַ וְ 
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ָעה הּוא ָהֵריַח ַהָבא ִלי  לֹא ֵריַח ָחִציר ַבִבקְּ

ק  ַנַען. תידּוִד בְ הַ ֵמֹעמֶּ ִרי ִבכְּ ט ִעבְּ ל ֵשבֶּ  שֶּ

ֵלָלם.  ייַר ִח נְ ים לִ בִ אֵּ זְ  יחַ רֵּ הֹו,  ַכַסם יְּ  וְּ

 

ריח לשמוע קולות ולה ושבכוחו חודדים מחושי האדםשחושיו מ ,נאמן הדובר מדמה את עצמו לכלב

, כך משתמע מן הדברים, ת שבני האדם הרגילים אינם קולטים. בזכות יכולותיו המיוחדותריחו

הדובר הוא סמל לאויבים, ־מוטב לתת לדבריו תוקף מיוחד. "ריח הזאבים" שמריח כביכול הכלב

ִדידּות)"בודד  ואה והדובר ק ַהבְּ בשיר הנפתח  69הוא מריח את הריח המאיים. "( משום שרקֵמֹעמֶּ

 ת הדובר לכלב להטעמת תכונה נוספת, היא( משמשת השווא108–107במילים "בשנת תרפאגימל" )

 בנביחות היכולת לזהות סכנה מבעוד מועד והניסיון להתריע מפניה, כמו כלב המזהיר את בעליו

 מפני אויבים:

ַרֵחש,תאֹובָ לַ  יחַ ִר מֵּ ב הַ ל  כ   מֹוכְ ּו  , ַלִמתְּ

ַמן. ִתי ֹּפה ִבזְּ ַחַּפרְּ  ִהתְּ

ִתי בֹוא לֹא  טֹוב,־ּוִמֵּדי ַחשְּ

 (107!! )הנָ כָ ! סַ מּוי: קּוִת ְח בַ נָ 

 

הכלב מזהה ראשון ־, והדובר(, כלומר כחיה טורפת ומסוכנת108האויב הערבי מתואר כזאב ) כאןגם 

. בעלי החיים משמשים אפוא את צרכיו הרטוריים של המשורר, ומגוונים מפניהאת קרבתו ומתריע 

  70את אופני ההבעה של התמות החוזרות בשירי "הקטרוג".

 המסמנים אינטנסיביות פעלים .2.3.3

שדה סמנטי של  ר, ניתן לסדר על פי שדות סמנטיים, למשלאת הפעלים, כמו את יתר חלקי הדיב

את  71י אמירה, של פועלי תנועה, של פועלי תפיסה וכן הלאה.פועלי ראייה, שדה סמנטי של פועל

ילידים על פני רצף, מה"חלש" ביותר מנטי נתון יכולים לסדר בדרך כלל דוברים הפעלים בשדה ס

  למשל דוגמה לסקאלה של פועלי אמירה: זוהי 72ועד ל"חזק" ביותר.

                                                           
 ( חוזר הכלב כסמל לנאמנות של הדובר ולחושיו המחודדים.55–54גם בשיר יב באותו המחזור ) 69
 (.258, 253–252עוד על פרסונת הכלב בפואטיקה של אצ"ג ראו בספרו של חנן חבר )תשנ"ד,  70
חוקרים רבים עסקו במיפוי של פעלים משדות סמנטיים שונים, אם כי לא בהקשר פואטי. ראו למשל בספרה של זהר  71

 (.124–122לבנת )תשע"ד, א, 
ורד סיידון )תשס"ג( עסקה במחקרה בפעלים על פני רצף ויצרה סקאלה המסמנת את דרגת הוודאות של הדובר ביחס  72

לא דנה ב"עוצמה" שהם מסמלים. ככל הידוע לי, טרם הוצעה ֵתאוריה כלשהי לאמיתות התוכן הנתפס על ידו, אך 
 המדרגת פעלים בשדה סמנטי נתון על פי דרגת עוצמתם. סוגיה זו נסקרת כאן בקצרה אך דורשת בירור מעמיק.
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 לאט, לחש, לחשש, רחשש צמת קול נמוכהוע

 מלמל, למלם, המהם ↓

 אמר, סיפר, שח, הגה  ↓

 צעק, זעק, צרח, הרעים, הצטעק, הזדעק, שאג צמת קול גבוההוע

הפעלים "לאט", "לחש", "לחשש" ו"רחשש" מסמנים קול בעצמה נמוכה; "מלמל", "למלם" 

ו"המהם" מסמנים קול נמוך גם כן, אך מעט יותר חזק; "אמר", "סיפר", "שח" ו"הגה" הם פעלים 

צמת קול ו"צעק", "זעק", "צרח" וכו' מסמנים עו צמת הקול אינה מסומנת,וליים ובהם עניטרא

טית ונינוחה יגבוהה. גם את פועלי התנועה ניתן לסדר על פני סקאלה, מפעלים המסמנים תנועה א

 לפעלים המסמנים תנועה מהירה ואף מבוהלת:

 זחל, השתרך טיתיתנועה א

 פסע, צעד, הלך ↓

 מלטרץ, ברח, נס, נ תנועה מהירה

טית; "פסע", "צעד" ו"הלך" הם ניטראליים ומסמנים יהפעלים "זחל" ו"השתרך" מסמנים תנועה א

טי ואינו מהיר. הפועל "רץ" מסמן תנועה מהירה, ולפעלים "ברח", "נס" יתנועה בקצב שאינו א

ו"נמלט", המסמנים אף הם תנועה מהירה, נוסף רכיב המשמעות ]מפני סכנה[. בשדה הסמנטי של 

פעלים מתחום הרצון הפועל "רצה" מסמן רצון מתון, ואילו "השתוקק", "התאווה", "כמּה" 

 ו"נכסף" מסמנים רצון עז.

הבחירות הסמנטיות של אצ"ג ב"הקטרוג" מייצגות פעמים רבות, אם כי לא תמיד כמובן, את 

אך בדרך הקוטב האינטנסיבי בשדה הפעלים הרלוונטי. בשירתו מופיעים גם פעלים ניטראליים, 

אפקט בע הדברים צמה נמוכה. לנטייה סמנטית זו יש מטוכלל נפקד מקומם של פעלים המסמנים ע

פעלים המסמנים אינטנסיביות מקנים אופי דחוס למשפט כולו ויוצרים ש של הגברה, מפני מובהק

יוחד רה דומיננטים במעֵ פועלי האמירה, פועלי החיתוך והשבירה ופעלים המציינים בְּ צמתי. ומבע ע

 ב"הקטרוג" מבחינת העוצמה שהם מביעים.

 אמירהפועלי  .2.3.3.1

ובמיוחד פעלים  מהשדה הסמנטי של פועלי האמירה,מגוון פעלים  נמצאו בשירי "הקטרוג"

"הקטרוג" רואה את עצמו כבעל ר. כאמור, הדובר הגרינברגי בהקול שמפיק הדוב המציינים את טיב

של צעקות, שמטרתן לטלטל את הקוראים ולהחריד  שליחות וייעוד, ועל כן מתאר את שיריו כהפקה

את שלוותם. את פעולת הדיבור, שתוצריה הם השירים המונחים לנגד עיני הקוראים, בחר המשורר 



91 
 

 רה והדיבור. הדוברבי של פועלי האמייסנלתאר בפעלים עזים, הנמצאים בקוטב הקיצוני והאינט

לים מהקוטב "החלש" של השדה הסמנטי עצמו בפע־לעולם אינו מתאר את מעשה הפקת הקול שלו

זו הם הפעלים המשמשים אותו בדרך כלל למטרה ו ועלי הדיבור, למשל "לחש", ו"לאט",של פ

 "זעק", "שאג" ו"נבח". 

טי של פועלי שמקורו במקרא, הוא מן הפעלים האינטנסיביים ביותר בשדה הסמנ הפועל "זעק",

הפקת קול רם הוא נושא גם רכיב סמנטי של  נוסף על המשמעות הבסיסית שלש האמירה, כיוון

י ֵר עֲ שַ יד בְּ ִח יָ הַ  קעֵּ ֹוזהַ דחיפות ושל אינטנסיביות. כך למשל הדובר מתאר את עצמו בתור הפייטן "

( ועוד. לא 49ל" )ֵא ָר שְּ י יִ טֵ בְּ ת ִש אֶּ  יקעִ זְ הַ לְ כועס על עצמו משום שאינו יוצא "]ו[ הוא (,35ם" )יִ לַ שָ רּויְּ 

(, 81ה", נָ רֹוחֲ ה ַא ָק עָ זְּ  קעַ זְ ּוה מָ גם את המשיח הוא מעודד לזעוק )"קּו הדובר לזעוק, צמו דורשרק מע

(, ואף מתאר 173אות לכך שקיבלה את דבריו )כְּ  הגולה לזעוק כאשר שירו יגיע אליההוא מבקש מ

(. השימוש התכוף בפועל הקיצוני משמש כמגביר 67את פצעי היהודים שנפגעו מאויביהם כזועקים )

 שירה.ב

קול של בעלי סמנטי של הפקת שדה ־המקראיים אף הם, שאובים מתת הפעלים "שאג" ו"נבח",

כאמור, הדובר של אצ"ג הרבה לדמות את עצמו לכלב, וגם האריה  ואין בכך משום הפתעה. חיים,

צמה הנשמעת היטב ובעהפעלים הללו מסמנים הפקת קול חזק, גם  73בשירתו. בולטתהוא חיה 

מֹו  למרחק. כך למשל ב"כרוניקה שֹחרה / קרע הברית" הדובר מאפיין את הפקת קולו כנביחה: "]ו[כְּ

ב )....(  לֶּ ָּפ"ט" ) "ָנַבְחִתיו (107: קּומּו! ַסָכָנה!!" )ָנַבְחִתיכֶּ (. ב"פנים אל פנים!" הדובר מצטער 108ַעד ַתרְּ

דָ ָעַליו בֵ  יִת ְח בַ נָ שהתגשם הדבר "שֶּ  ב"בברחי מהם" הוא מתאר את עצמו ו (,143ִמים" )ין ָּדִמים לְּ

ג כ"ָנִביא  חֹוַבִיְך" )ַהשֹואֵּ בשיריו גם האדמה ו עצמו מייחס הדובר את יכולת השאגה,(. לא רק ל134ִברְּ

(. הבחירה בפועלי האמירה 92ם שואגים, למשל ב"מולדתי באש ופני לאלהים ולאמי" )וגם המתי

 .הומתפקדת כמגביר ,סגנונית הקיצוניים היא

 פועלי חיתוך וקריעה .2.3.3.2

 קשייםהדובר מתאר  ים גופניים.עיקר בהקשר"הקטרוג" בב יםמופיע פועלי החיתוך והקריעה

נפשיים באמצעות ביטויים מתחום הגוף, ומשתמש לשם כך בפעלים השאובים מהקוטב הקיצוני 

צע", למצוא את הפעלים הניטראליים "בָ  ניתןשל השדה. בשדה הסמנטי של פועלי החיתוך והקריעה 

רס", "פיצל", "שרט" ו"חילק", ואת הפעלים ה"חזקים" יותר, המסמנים בדרך כלל חיתוך אלים, "ּפָ 

כגון "חתך", "קצץ", "קרע", "ריטש", "שיסף" ועוד. כאשר מושא הפעלים ה"חזקים" הללו הוא 

                                                           
ות מצפה הדובר ממנהיגי העם לנהוג כארי 22הארי מרבה להופיע בשירי "הקטרוג" כסמל לרצוי. כך למשל בעמ'  73

מתואר המשיח נוהם כארי  45מתואר עם ישראל כארי. הארי חוזר בשירים גם כדימוי למשיח, למשל בעמ'  162ובעמ' 
 מדמיין הדובר את המשיח עולה כארי אל היישוב. 102ובעמ' 
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כמו קציצת איברי בדרך כלל מזעזעת  אינה עץ אלימותם אף מוגברת, שהרי קציצת ,הגוף האנושי

כֹות ַעל ַהֵמת  ב"הקטרוג" אדם. הדובר ַתִים ָעָליו" )לִ  ְוִלְקר עַ קורא לציבור "ִלבְּ קריעת  (;39בֹות ִלשְּ

 מכריז הלב היא פעולה אלימה ומתאימה לדרכי הביטוי הקיצוניות של המשורר. באופן דומה הדובר

ם ָבָשר ֵמָעַלי!" )ָכל  ָקַרְעִתיבאקט של ייאוש "וְּ  קֶּ (. בשתי הדוגמות הללו פעולת הקריעה של הגוף 166רֶּ

"ג להבעת משמשת מטפורה למצב נפשי של זעזוע ושל אכזבה. גם הפועל "חתך" שימש את אצ

ש" )יהָ ִת כְ ַת חֲ תב "היידיש, הוא כעל שפת אמו,  פעולות שהגוף הוא מושאן. פֶּ ר ַהַחי ִמן ַהנֶּ ֵאבֶּ  ,(53/כְּ

ניכרת המגמה לבטא  בדוגמות הללו(. גם 58ַכֵצָלע ִמּגּוִפי" )ה כָ ְת ְח נ  וחבל הירדן הוא לדידו ארץ "שֶּ 

עניינים שונים באמצעות מופעיו של הגוף הפצוע והחבול. המשורר יכול היה לבחור בסלקציה 

ר" את הסמנטית פעלים אחרים, קיצוניים פחות, למשל "הסרתי" או "פשטתי" את הבשר, "לשבו

הלב לשתיים, "להפריד" את היידיש מן הגוף, "לנתק" את הירדן מן הארץ וכדומה. הבחירה בפעלים 

 הקיצוניים, בשילוב התמונות הגופניות הגרוטסקיות, פועלת כמגבירה. 

 הָר עֵּ בְ פועלי  .2.3.3.3

מצד אחד הדובר מתאר את  ורית נפוצים מאוד בשירי "הקטרוג".פעלים המציינים הבערה מטפ

הכוויות הנצרבות בעורו ובעור נמעניו על " באש שליחותו, ומצד שני מדווח בוערי ש"עצמו כמ

מאוד  נבואותיו הבוערות. עצם הבחירה בשדה הסמנטי של פועלי הבערה כשדה דומיננטימכתוצאה 

רוב הפעלים בשדה זה מביעים התפרצות פתאומית של אש, ובשירי  מבטאת קיצוניות, שכן

נֶּה" ולכן  ינִ ַת ִהצַ "הקטרוג" האש היא תמיד יסוד מסוכן ומכאיב. הדובר מדווח שאלוהים " ַכסְּ

ֵא  ׁשאֵּ "]ה[ הדברים שהוא נושא כה לוהטים עד כי הם  (;64ית" מלהטת בקוראים את שיריו )לֹא ִנרְּ

ּדּום" ונראה "כִ  רעֵּ בֹווהוא " ,(08במעיו ) לכוויהגורמים  טהדובר "]ו[ 74(.93ַבֵלילֹות" ) הָר דּוְמ ַכִּדמְּ  לֹוהֵּ

ר ּגּוָפם" של היהודים המתים ) הֹוִמי  ְלַהִציתומבקש " ,(76ִמתֹוְך ֵאפֶּ ם ַהתְּ כֶּ חֹובְּ בּוָאה"  ׁשאֵּ ־דַעמּוִברְּ ַלנְּ

אֹות ַהִּגּדּוף" ) הו  כְ נִ (. הקורא מתואר כמי ש"85) (, כלומר מדברי השיר, והעם ננזף משום שלבו 26ִמַמרְּ

(. הבחירה בשדה הסמנטי של הבערה להבעת האפקט של השירים בעולם מבטאת 98" )הו  כָ יִ לא "

   75צמה העזה, בכוח או בפועל, שייחס המשורר לשיריו.ואת הע

                                                           
תוְּ האש בגופו של הדובר רומזת להזדהות עם הנביא ירמיהו: " 74 רֶּ ֵאש ֹבעֶּ ִלִבי כְּ ַעצְּ  ָהָיה בְּ  (.9" )ירמיהו כ ֹמָתיָעֻצר בְּ
 (.199–196, 2017עוד על מופעי הבערה בשירי "הקטרוג" ראו בספרה של אורית מיטל ) 75
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 תארים מעצימים .2.3.4

ת התואר המגדילים "אדיר", "גדול", "מאוד", הדובר בשירי "הקטרוג" משתמש תדיר בשמו

"המון" וכדומה. שמות התואר הללו אינם מוסיפים תוכן חדש אלא מתפקדים כאמצעים לשוניים 

קֹוָלם" ) ַאִדיִריםמגבירים. כך למשל שירי הללויה היוצאים מפיהם של אנוסים מעונים הם "  (,21בְּ

ק 53" )כֹוָכִבים ֲהמֹוןים "יבלילה הדובר רואה בשמ (, הוא "מארח" את המשיח בגופו ומנגן לו "ָבֹעמֶּ

'לֹו" ) ְמא ד ת 45ֲעֵלי צֶּ בֶּ נּו 53" )ְמא ד(; בלבו "צֹורֶּ ִמַּגֵני  ְמא ד( התוכחה העצמית, הוא מצטער כי "ָרַחקְּ

ֵבי ָהֵעִצים" ) לְּ ֻלבְּ ת מְּ דֶּ ָעָקה 88ַהמֹולֶּ כדי להחריד את ( 46ּוָמָרה" ) ְגדֹוָלה(, ויודע כי עליו לצאת "ִבזְּ

 76היהודים היושבים בציון. שמות התואר הללו הם בעלי נטייה להיפרבוליות ובעלי אפקט מגביר.

 שפות זרות .2.3.5

יחד עם זאת יש בה מילים, בעיקר שמות  77שירת אצ"ג כתובה באותיות עבריות ובשפה העברית.

מוסיפות וחלקן נקלטו בעברית וחלקן לא, והן בולטות בצלילן הזר עצם, שמקורן בשפות אחרות, 

. הגם שהמבקרים עמדו על סוגל סגנוני זה של תחושת הריבוי והגודש העולה מהשיריםגוניות ול־לרב

בשירת אצ"ג שיבוצים רבים מאוד של  78.לא העריכו נכונה את היקף התופעה שירת אצ"ג, ייתכן כי

לנורמות הכתיבה של בני דורו, ולשיבוצים הללו, משום הבולטות שלהם מילים לועזיות, ודאי ביחס 

ומספרם הרב, יש אפקט ניכר בשירה. בפואטיקה של אצ"ג מופיעים שמות עצם רבים שמקורם 

גרמנית(, שמות עצם וביטויים ו צרפתית, איטלקית, יוונית, פולניתבשפות האירופיות )אנגלית, 

 בים מן הערבית. מהארמית ומהיידיש ושמות עצם השאו

היום, ממרחק השנים, קשה לשפוט את מידת היקלטותן בעברית של המילים הזרות המופיעות 

זרות אכן השפות ן המילים השאובות מהבשירי "הקטרוג". במילים אחרות, קשה לקבוע עד כמה 

הן  , ובאיזו מידהידיים של אצ"ג בשנות השלושיםיהיו בעלות צליל זר לאוזניהם של הקוראים המ

ד, גם אם באופן . על קליטת המילים הזרות בעברית ניתן ללמוהפכו את עיבוד הטקסט למורכב

נוספו לו ערכים  1930, כעשר שנים לפני "הקטרוג", ובשנת 1927פורסם בשנת חלקי, ממילון גור, ש

הביא במילונו "הרבה מהמילים הארמיות והזרות, שהקנו במדור המילואים. בהקדמה ציין גור כי 

הערה זו מלמדת שבעל המילון לא הדיר ממילונו ו העתיקה והחדשה", להן זכות אזרח בספרותנו

                                                           
( טענה כי השימוש בתארים המביעים עוצמה בשירה מוטה מבחינה מגדרית. 2, הערה 81ציון ימיני )תשס"ח, ־בת 76

 משוררות הם אינם שכיחים. לדבריה, משוררים גברים מרבים להשתמש בתארים הללו ואילו בשירי ה
 כאמור, אצ"ג כתב גם שירה יידית אך היא אינה עניינו של מחקר זה. 77
מונזון ־( ציין כי בשירת אצ"ג "פה ושם אנו מוצאים שיבוץ של מילים לועזיות". וולף62יהודה פרידלנדר )תשכ"ו,  78

שנות העשרים הושפע מהמפגש עם העגה ( טענה שהשימוש המרובה של אצ"ג במילים לועזיות בכתיבתו ב219)תש"ן, 
 הארץ ישראלית, שהורכבה בין היתר ממילים לועזיות שמוקמו במציאות החדשה. 
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משפות זרות, אלא השתדל דווקא להיות קשוב לחדירתן לעברית המתחדשת.  מילים שאולות

קליטתן ־דה בהכרח על איהיעדרותם של שמות עצם המופיעים ב"הקטרוג" ממילון גור לא מעי

ברור עצם כלשהו היה נפוץ בדיבור ולמרות זאת לא נכנס כערך למילון, ו בשפה, שכן ייתכן ששם

שבעשור שחלף מכתיבת המילון ועד לפרסום "הקטרוג" נוספו לקסמות חדשות רבות לעברית 

על מידת זרותן בשפה המתחדשת. יחד עם זאת היעדרותם של שמות העצם מן המילון עשויה לרמז 

אים כאן כדוגמות למילים שאולות משפות זרות אינם כל שמות העצם המובו בשנות הכתיבה,

 מופיעים כערכים במילון גור.

שמות העצם בשירי "הקטרוג" שמקורם בשפות האירופיות הם רבים, וניתן לחלקם לכמה 

(, "פשיזם" 18קבוצות עיקריות. שמות לועזיים של תנועות ושל גישות הם למשל "סוציאליזם" )

(, 42קומוניזמוס" ) (,שם(, "סוציליזמוס" )שם"פילוסופיזמוס" ) (,שם(, "ניהיליזמוס" )20)

(. שמות עצם לועזיים המציינים חפצים 153( ו"מיליטריזם" )153(, "אימפריליזם" )88"רפובליק" )

(, "ניקוטין" שם(, "טבק" )24(, "רדיו" )שם(, "פטפון" )19(, "קפה" )17לשימוש הם למשל "דינמיט" )

 80(,83"קסרקט" ) 79(,21(. מושגים צבאיים לועזיים הם למשל קנטוניסטים" )163ו"פיג'מות" ) (25)

 (.163(, וגוברנטור" )98"מרש" )

ייצוגי הארמית והיידיש משקפים בדרך כלל את הדיבור החי של המשורר ושל סובביו, למשל 

ת מהערבית מופיעים בשירי "הקטרוג" שמו 82.(23" )פוילעציעןו" 81(184הצירוף "מטיא שעתה" )

יש  (.69קדס" )־יה דוברת ערבית, למשל "אלירבה לאוכלוסעצם שוודאי נכנסו לשפה בהשפעת הִק 

"לא אל לא מלך לא גיבור" הדובר "ַמִּגיש בלמשל בשיר יא  לב כתיב לועזי בכתיב העברי,שאצ"ג שי

ַית ַדלְּ ת מְּ ָגה־אֶּ ָכל ִקבוֵצי ַהשֹוֵמר ַהָצִעיר/A ַהבּוז ַּדרְּ  בכדי שילב כאן המשורר כתיב לועזי.(. לא 152" )לְּ

והזעיקו את  הערביבז לחברי הקיבוצים שזנחו את ההגנה על בתיהם נוכח האויב הדובר בשיר 

ַית ַדלְּ ָגה ַהבּוז ־החיילים האנגלים בשעת המתקפה. הצירוף "מְּ את ההתבטלות בפני  " ממחישAַּדרְּ

( 155–154תיבּה הלועזי. בשיר יד )האנגלים, הבאה לידי ביטוי בין היתר גם בקבלת שפתם על כ

מצטט כביכול הדובר את היהודים בני תרבות גרמניה, האומרים בגרמנית כי עליית  המדורבאותו 

בחירה ו בים באותיות לטיניות משמאל לימין,הפשיזם הגרמני היא טירוף זמני בלבד. דבריהם כתו

דבקים בשפה הגרמנית ובהשקפות החיים בארץ ישראל אך  ,יהודיםמשקפת לעג כלפי הסגנונית זו 

                                                           
עשרה ברוסיה, חונכו בבתי איכרים ־כינוי לנערים יהודיים שנחטפו מבתי הוריהם במחצית הראשונה של המאה התשע 79

 ונשלחו בבגרותם לעבודות הצבא.
"קסרקטין" במשמעות "בית מגורי אנשי הצבא". נראה כי למשמעות זו התכוון אצ"ג )"הּוא במילון גור מופיע הערך  80

לּוָנס ֵאי ַבֲחַצר   (.83", ְקַסְרָקטצֹוֵנַח ָירּוי ַעל כְּ
 "חיי עולמים". 81
 הצורה היידית לשמה של מפלגת פועלי ציון.  82
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, והופכות אותו אירופיות. האותיות הלועזיות קוטעות את רצף הקריאה, בולטות בטקסט העבריה

 83הן מבחינה לשונית והן מבחינה ויזואלית. למורכב יותר

הם הנוכחות של " מילה זרה אחת או שתיים, ויש שירים שבבכמה משירי "הקטרוג" "נטועה

. מקבץ של מילים לועזיות מופיע בשיר הפותח במילים "אני עולה ה הרבה יותרהמילים הזרות תדיר

(, שבו מספר הדובר על ביקורו ב"נלבקי'ס", רחוב בוורשה שבו מתגוררים יהודים, 101בנהימה" )

סים הכבד. המילים הלועזיות הרבות יועל פגישותיו עם היהודים המיואשים, הכורעים תחת עול המ

יום, מקנות לשיר ־שפת היוםת כנראה את הדיבור היהודי החי בשקפוהמשובצות בשיר, המ

 הדובר מספר על היהודים העניים המגלגלים סיגריות מנייר עיתון משומש:כך למשל אותנטיות. 

רּו ִפסֹות זְּ ָלְך ִיגְּ ַיר ִעתֹון ַהֻמשְּ ן ־ִמנְּ גֹוֵלל ָבהֶּ ת. הָק ְר כֹוְמ ִרבּוַע לְּ ֹטרֶּ  ִלקְּ

 

שם העצם "מכורקה", שמשמעותו טבק גס המשמש בעיקר לסיגריות זולות, שאוב מן הרוסית. 

המילה הלועזית משקפת את הווי החיים הגלותי, ונראה שעל כן העדיף אותה המשורר. בהמשך 

ת לידי ועובר וגופותיהןמספר הדובר שהנשים היהודיות הִמסכנות לוקות בשיגעון ומתות, 

 הסטודנטים הגויים:

ַחן ַהִבתּוִריםהֵ  מֹוָתן ֲעֵלי ֻשלְּ יָנה בְּ ַתֲעלֶּ ָנה וְּ ַתַּגעְּ ָנה, ִתשְּ ַקבְּ  ן ִתרְּ

ֵמל  ִאזְּ ְנִטיםבְּ ִאים, בְּ  ְסטּוד  נְּ ֹשַ ַרְך ַהּגֹוִיי. )שם( הֹוְסִּפיָטִליםמְּ ל ַהכְּ  שֶּ

 

 ישיבת היהודיםגם כאן הבחירה בשמות העצם הלועזיים "סטודנטים" ו"הוספיטלים" משקפת את 

 בקרב הגויים. הדובר גם מאשים את היהודים הנתפסים לרעיונות זרים:

ָוָיה ִמִבַצת ַהֵיאּוש קֹומֹוִניְזמּוסֲחזֹון  ָשתּו ִלרְּ ַקַּדַחת ַאֲחֵרי שֶּ  רּוִסי ֲאָחָזם כְּ

)...( 

כּות  ל ַמלְּ ֵור שֶּ ַסנְּ ה מְּ ֲעֵדי ָחזֹון זֶּ יָטִריםִבלְּ  )...( )שם( ְּפרֹולֵּ

 

את ההווי  רי, ומשקפותבטקסט העב יזמוס" ו"פרולטרים" בולטות בזרותןהמילים "קומונ

את אחיו  מציין האותנטי של החיים היהודיים בגולה. לעומת היהודים המתכחשים לציונות, הדובר

במילה הלועזית "סרטיפיקט" בהקשר אליהם המבקשים לעלות לארץ ישראל, ומשתמש 

ְרִטיִפיָקט)"ו קּום!", שם(. – ְס  ף ַביְּ הריאליסטי של  שמות העצם הלועזיים תורמים לעיצוב ָכל ַהֹכסֶּ

 השיר.עולה מן התוכן של ות משקף באמצעות הלשון פן מסוים העירוב השפהעולם האירופי החי, ו

                                                           
ַמִני, זֶּ  –בהמשך השיר מצטט הדובר את אותם הדוברים אומרים בעברית: "  83 (. 155..." )יְךלִ ְד נְ ט  ְׁש ְר פ  ְט ְס בְ לְ ז  הּו ֵטרּוף זְּ

, שמשמעותה "כמובן", "ברור מאליו", "זלבסטפרשטנדליך"במקרה זה בחר המשורר לתעתק את המילה הגרמנית 
 לכתיב עברי, ואף על פי כן היא בולטת בזרותה.
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העולם היהודי עם העולם האירופי, ונטיעת המילים הזרות בטקסט העברי של השיר נפתח בעימות 

 וצר אפקט של הגברההשפות י התנגשות העולמות ואת הקושי ליישב ביניהם. עירובממחישה את 

ת אלא גם בין העברית לשפות הקוראים מיטלטלים לא רק בין המשלבים השונים של העבריש משום

  נכונים לשינויים פתאומיים ובלתי צפויים.ו דרוכים םתובאופן זה הטקסט מותיר או אחרות,
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 מורפולוגיה: תחדישים .2.4

מאמרו "השיר הפרוע" פירט עוזי שביט )תשמ"ו( את המאפיינים המרכזיים של השירה העברית ב

בשנות העשרים בארץ ישראל. בין היתר ציין שביט את נטיית המשוררים להרבות בתחדישים 

(. לטענתו, מגמה זו ניכרת בעיקר בשירי 178)ניאולוגיזמים(, כאמצעי לחידוש לשון השירה )שם, 

לם, עיון מדוקדק בשירת אצ"ג מעלה שגם בשירתו מופיעים תחדישים, כמה מהם שלונסקי, ואו

את הסופרים ואת ש( סבר 129–128, 1993חדשניים ובנויים בדרכי תצורה בלתי שגרתיות. רפאל ניר )

חלל  הראשונה היא מילוי ת מרכזיות לחדש חידושים מילוניים.המשוררים מניעות שתי מוטיבציו

פעמי. ־היא יצירת סגנון חדקציה הפואטית של הלשון, נפונייה, המתמקדת בהשמילוני של ממש, ו

מילים בשירתו הייתה להעשיר את הלקסיקון הפרטי שלו הנראה כי המוטיבציה של אצ"ג בחידוש 

 ולהשיג באמצעות התחדישים אפקטים שונים, ולא הרצון להעשיר את המילון הכללי של השפה.

נדרשים לעצור את  חדשהקוראים הנתקלים במילה  עומדים החידוש וההמצאה. יס התחדישבבס

שטף הקריאה ולעמוד על טיבה, להבין את משמעותה המשוערת, לשייך אותה לקבוצת חלקי הדיבר 

רכיב סמנטי התחדיש הוא המתאימה ולעמוד על דרך יצירתה ועל קרבתה למילים מוכרות אחרות. 

המבע עצמו, אל אל הוא מפנה באופן אינטנסיבי את תשומת הלב  זר בלקסיקון של השפה, וככזה

 84דים הגדירו תחדישים בדרכים שונות,. חוקרים אח, ולכן מעורר הגברה(129הסימן הלשוני )שם, 

במחקר זה ננקטה הגדרתו של אבי מעפיל )תשנ"ז(, שעל פיה תחדיש הוא לקסמה שאינה מופיעה ו

 שושן.־במילון אבן

הקטרוג" אינם תו דומיננטי מבחינה כמותית, ודאי שלא כמו בשירי התחדישים בשירי "

שלונסקי, ובכל זאת ראוי לציין אותם כהיבט נוסף בפואטיקה של אצ"ג וכרָאיה לכישוריו בתחום 

חדישים בשירי "הקטרוג" הוא מפתיע, שהרי אצ"ג ייעד לכאורה השימוש בתהחדשנות הלשונית. 

 ר ממבעיו בקובצי שירתו המוקדמים.כן יצר בהם מבע בהיר יותול ,תפקידים חוץ ספרותיים לשירים

אומנות הבין  "הקטרוג" "נקרעים" בין שני קטבים,ואולם, כפי שצוין בפתח הדברים, שירי 

לקוטב האומנות. הנטייה לחידושי לשון  םעל נטיית אולי תחדישים מעידיםהלפובליציסטיקה, ו

                                                           
 (.37ראו את הסקירה במחקרה של עדית שר )תשס"ה,  84
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עשרות בודדות נמצאו בשירי "הקטרוג"  85הגברה. והיא בעלת אפקט של אינה מאפיינת כל משורר

 86תחדישים, שנוצרו בחמש דרכי תצורה שונות. של

 משמות עצם קיימים באמצעות הוספת סיומת ירה קווית: גזירת שמותגז .2.4.1

ת" זוהי דרך התצורה הנפוצה ביותר בשירי "הקטרוג". כזה הוא למשל שם העצם (, 23" )ִבֹצצֶּ

ץשמשמעותו ככל הנראה ארץ  רֶּ ץ: ־לֹא־שיש בה בוץ או ביצה קטנה )"אֶּ רֶּ תאֶּ ת"(. ִבצ צ  טֶּ ֻרּפֶּ רּוָטה ּומְּ , טְּ

ִביאּות" התחדיש 87בשם העצם "ביצה" הוכפל העיצור צד"י ונוספה הסיומת המקטינה תי"ו. " לְּ

( מציין את היות דבר מה נושא את תכונות הלביאה )אומץ, חוזק וכדומה(, ונוצר באופן דומה: 126)

(, שמשמעותו אנשים רדומים, 182" )ַסֲהָרִנים"לביאה" נוספה הסיומת "ּות". בתחדיש " לשם העצם

בֹוִכים!"(. תחדיש מקורי במיוחד הוא  ַסֲהָרִניםנוספה הסיומת "נים" לשם העצם "סהר" )"עּורּו,  ּונְּ

(, שבו למילת הקישור "אולם" נוספה סיומת הרבים "ים". מילות קישור 158" )ָלִמיםאּושם העצם "

דיותו. תארים שיצר אצ"ג כר פורה לתחדישים, ולכן התחדיש בולט בייחובדרך כלל אינן מהוות 

ִתי, 127" )עּוָגִבית"הם למשל בדרך תצורה זו  ָאַהבְּ (, שמשמעותו בעל תכונות של עוגב )"ִציֹון, שֶּ

מ ִבדְּ ִאיִתיָה:/שֶּ בּוָאה רְּ ָקּה"(, עּוָגִביתּות ַהנְּ ָעמְּ נוצר מתוספת הסיומת "ית" לשם העצם ש ,"ַלֲהִבית"ו בְּ

ִשיָרה ש"להבה", ו ִפינֹות ַהּגֹוָלה בְּ ָתם ִמסְּ ִרדְּ  (. 171", ַלֲהִביתמשמעותו בעל תכונות של להבה )"בְּ

 גזירה מסורגת: גזירת שם עצם או פועל משורש קיים .2.4.2

טֹון" שם העצם ִטיקְּ ( נגזר מהשורש התלמודי המרובע קטק"ט, שמשמעותו מעיכה ושיטוח 133" )קְּ

טקוט, ואכן ההקשר באמצעות חבטה. ניתן להניח כי משמעות התחדיש היא התוצאה של פעולת הִק 

ת ַבַצו,/ֲעֵדי ִכי ַנֲעָשה  טֶּ קֶּ ַקטְּ ת ַהָיד ַהמְּ ֹאד ַקל". שם , ַּדק ְקִטיְקטֹוןמרמז לכך: "יֹוֵדַע ֲאִני אֶּ ַפח ּומְּ כְּ

תהעצם החדש  בֹוכֶּ את  (, שמשמעותו היא כנראה הימים שבהם רוצחים )"זובחים"(158) ִתזְּ

ך" באמצעות הצבת השורש זב"ח  זירה מסורגתהיהודים, נוצר בג מֶּ במשקל תקטולת. בשם העצם "נֶּ

                                                           
השנים האחרונות התמקדו בדרכי היצירה של תחדישים ביצירתם של סופרים ושל משוררים. ראו למשל  מחקרים מן 85

( על תחדישי אהרן מגד, את 1979את מאמרו של מנחם מורשת )תשנ"ח( על תחדישי עגנון, את מאמרו של רפאל ניר )
( על 2003ת מאמרה של אפרת שטיין )( ושל אבי מעפיל )תשנ"ז( על תחדישי יזהר וא1995מאמריהם של מלכה מוצ'ניק )

 תחדישי גרוסמן.
בספר השירים מופיעים בין היתר שמות פרטיים של מקומות, כגון שמות ערים ורחובות, והם אינם מופיעים כמובן  86

במילון ולא נספרו כתחדישים. כמו כן לא צוינו כאן כתחדישים נוטריקונים, למשל "בעש"ט", ומילים לועזיות, למשל 
דות", אף שאינם מופיעים כערך במילון. בשירת אצ"ג לתקופותיה נפוצה האונומטופאה האקוסטית, שהיא "אמבס

" )חיקוי של קול ההשתנקות יכִ ־יכִ קְּ (, וסוג של תחדיש, למשל "45מילה המחקה את הקול המאוזכר )צרפתי תשס"א, 
" )קול גלישת החלב מן 102" )ציוץ הציפור, ט, יץוִ צְּ צְּ יוִ צְּ (, "97" )קול הניתור של הציפור, ה, ןֹוּג־ןֹוּג(, "38מעשן, א,  צְּ (, "צְּ
( ועוד. בשירי "הקטרוג" אין כלל ייצוגים לאונומטופאה 36" )חיקוי של קולות שירה, יב, םבַ בִ בַ (, "37הסיר, י, 

 האקוסטית, אולי בגלל האופי ה"רציני" שביקש המשורר להקנות לשירים. 
את נטייתם של סופרים ליצור צורות שבהן חוזרים אותו העיצור או אותה ההברה בסוף  ( ציין134, 1993רפאל ניר ) 87

 המילה.
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ל )"ֵאין 18) טֶּ ְך( הוצבו אותיות השורש נמ"כ במשקל קֶּ מ  ט ָכזֶּ  נ  קֶּ שֶּ ַצץ" )ו ה"(,וְּ ( הוצב 19בפועל "ִנפְּ

 השורש פצ"צ בבניין נפעל.

 גזירה קווית: הלחמים .2.4.3

כך למשל שם עצם חדש. ויוצרות בדרך תצורה זו מתחברות שתי מילים, בדרך כלל שמות עצם, 

ָרֵטיֹכלההלחם " ( מורכב משמות העצם "פרטים" בצורת הנסמך ו"כל" )"אֹוִתיֹות ַהָשָפה 168" )ּפְּ

ם ַהִשיר  קֶּ רֶּ ַהִּגיש ָלְך בְּ קֹות/ִמלְּ ַתמְּ יכ לִמסְּ ַּפת ְּפָרטֵּ רְּ חֶּ רּוג/לְּ רּוָשַלִים"(.־ַהִקטְּ  יְּ

 יצירת פועל יש מאין .2.4.4

ֹמַעְך פעם אחת בשירי "הקטרוג",  אצ"ג נקט דרך תצורה מקורית זו רֹוִני מְּ ִנּגּון ּגְּ בפועל "יחחח" )"בְּ

חַ  ההקשר עולה כי משמעות זהים )חח"ח(. מן  משורש חדש ששלושת עיצוריו המורכב ,(69", ְיַחחֵּ

אה שהמשורר מפיקה את הקול בקטע היא אדם ערבי, ונרהיא הפקת קול גרוני. הדמות ההפועל 

 88הגרונית.הערבית ל העיצור חי"ת כחיקוי להגייה בחר בחזרה משולשת ע

 גזירת שם עצם מנוטריקון .2.4.5

 בתחדישיםקט המשורר פעמיים בשירי "הקטרוג", זוהי דרך תצורה מקורית נוספת, ובה נ

ל" ֵּפאִגימֶּ ַנת 107" )ַתרְּ ִתי ֹּפה ַבחֹולֹות"( ו" לימ  אגִ ּפֵּ ְר ַת , "ִבשְּ לָיַרדְּ ָצִדיִגימֶּ  לימ  יגִ ִד צָ ְר ַת , "108" )ַתרְּ

נים המיוצגות ַהָשָנה"(. שמות העצם החדשים הללו הם תעתיק של ההגייה הנהוגה בדיבור לשָ 

תרצ"ג(. נוטריקונים נוצרים מן החלקים הראשונים של הבסיסים המרכיבים ־בנוטריקונים )תרפ"ג ו

(, ואילו אצ"ג פירק באופן חלקי את הנוטריקונים, ובמקום להשמיט יסודות 88, 1993אותם )ניר 

לפונטיים וגרפיים הוסיף להם פונמות, וכך יצר שמות עצם חדשים. בתחדיש " ֵּפאִגימֶּ " מופיעות ַתרְּ

שלוש האותיות הראשונות של הנוטריקון בצורתן המקוצרת המקורית )"תרפ"(, אחריהן אל"ף 

ל"גִ )ִ המסמנת הארכה, ואחריה האות גימ"ל בכתב מלא  , החורג מהקיצור הנוטריקוני. בתחדיש"(ימֶּ

ל" ָצִדיִגימֶּ " באות שתי האותיות הראשונות של הנוטריקון כבמקור )"תר"(, ואחריהן שתי ַתרְּ

(. צורות חריגות אלה מושכות את תשומת הלב אל "לימֶּ גִ ", "יִד צָ "האותיות הנוספות בכתב מלא )

 השנה הנקובה ואל האירועים הקשים שהתרחשו בה.

  

                                                           
במחקרה המקיף הציגה עדית שר )תשס"ה( שלל דרכי תצורה של תחדישים, אך לא הזכירה את דרך התצורה  88

בעברית בת זמננו בבחינת ( שורשים חדשים אינם מופקים 50, 1993המקורית הזו, של יצירת פועל יש מאין. על פי ניר )
"יש מאין", למעט מספר מצומצם של שורשים שנוצרו בדרך של אונומטופיאה. את התחדיש "יחחח" ניתן לפרש 

 כאונומטופיאה, ובכל מקרה הוא מקורי וייחודי.
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 תחביר .2.5

הוא מעמיד אותם ברצף לוגי  המארגן את חלקי המשפט;סוד הבסיסי תחביר המשפט הוא הי

(. 33כלשהו, מציב אמצעי תחימה וקישור וקובע את המסגרות של המשפטים )יצחקי תשס"ו, 

בעשורים האחרונים הקשר בין הבלשנות למחקר הספרות הולך ומתהדק, ובמסגרת זו נחקר גם 

את האופנים שבהם הבחירה חקרה מאיה פרוכטמן )תש"ן( התחביר כמאפיין סגנוני של השירה. 

בנימיני ־תמר פלג .בצורות לשון ובמבנים תחביריים משרתת מטרות אסתטיות בטקסט הספרותי

את השימוש של נתן זך בשירתו המוקדמת  בעקבות הבחנותיה של פרוכטמן )תש"ן(הציגה  )תשס"ה(

עמדה על חשיבותו של ( 147, 2013תמר סוברן ) המשועבדת כאמצעי לריסון השירה;בפסוקית הזמן 

 89התחביר ביצירת אפקטים שונים בארבעה משירי לאה גולדברג ועוד.

התחביר שהעמיד אצ"ג בקורפוס המלא של שירתו הוא יוצא דופן וייחודי, ואף שטרם נחקר 

(, המערכת התחבירית 7על כמה ממאפייניו. על פי דן מירון )תשס"ג,  עמדו החוקריםבאופן שיטתי, 

בשירת אצ"ג היא המקיפה והמורכבת ביותר שנראתה בשירה העברית במאתיים השנים האחרונות. 

( כתב כי אצ"ג הרחיב את יכולת קליטתו של התחביר, וטען כי רבים 8, 1978בנימין הרשב )

(. שלום לינדנבאום ואבידב ליפסקר 58ליפטיים )שם, מהמשפטים בשירת אצ"ג הם מקוטעים וא

(, 72–71, 1984לפי לינדנבאום ) וניזם בעיצוב התחבירי בשירת אצ"ג;עמדו על השפעת האקספרסי

בשירה ו נות הלשון מבחינת התחביר הפורמלי,השירה האקספרסיוניסטית לא תמיד שמרה על תקי

א כמקובל. לדבריו, שירת אצ"ג, הבאה לייצג זו המשפטים קטועים וסדר החלקים במשפט מופיע של

המקובל, כזה שיתקרב לדיבור  רשה תחביר שאינו מתיישב עםחוויה נסערת, כואבת ומהפכנית, ד

או בבהירות של הדברים  "היבש"החי ויתחשב בהדגשי מילים מסוימות יותר מאשר בחוקי הדקדוק 

האקספרסיוניסטי מדלגת על המבנים  (, הרטוריקה של השיר205הנאמרים. על פי ליפסקר )תש"ע, 

פוסקת של הקורא בהרכבה ־התחביריים הלוגיים של הפסוק השירי, ו"נשענת על ההתערבות הבלתי

מחודשת של הקליידוסקופ התמוני באופן שימשמע את השיר השלם כמבע שיחני רציף". במילים 

השיר, ועליהם מוטלת אחרות, חוסר הבהירות התחבירי דורש מהקוראים קשב רב ומאמץ בפענוח 

 90המשימה להפיק משמעות מחוסר הסדר השירי המונח לפניהם.

יד חשוב ביצירת הרושם התחביר, מעצם היותו היסוד המארגן את חלקי המשפט, הוא בעל תפק

משפט קצר לעומת משפט ארוך, משפט פשוט לעומת משפט מחובר או מורכב, משפט  על הקוראים.

                                                           
"ס, ושל מאיה פרוכטמן )תש (36–30רינה בן שחר )תש"ן, עוד על חשיבות התחביר במחקר הספרות ראו בספריהן של  89

37–45.) 
 ( עמדה על מאפייני התחביר הסוטה מכללי הדקדוק בשירי "אימה גדולה וירח".108, 2005מונזון )־תמר וולף 90
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בה"א השאלה, במשפטי ייחוד, במבנים דיבוריים ועוד, כל  חסר לעומת משפט שלם, השימוש

בעלות פוטנציאל להגברה. גם בתחום התחביר הן אפקט ו יוצרותהאפשרויות התחביריות הללו 

הקוראים מיטלטלים בין  ע ובגיוון, ואלו פועלים כמגבירים.מתאפיינת הפואטיקה של אצ"ג בשפ

ין השירים השונים, ומתקשים לעמוד על סגנון סגנונות תחביריים שונים במהלך השיר האחד וב

הוא ־תחבירי שאפשר לכנותו "טיפוסי" למחבר. למעשה, סגנון תחבירי מגוון ובלתי אחיד הוא

הטיפוסי בשירת אצ"ג. זאת ועוד, רבים מהמבנים התחביריים בשירת אצ"ג מורכבים ורחוקים 

 אפקט של הגברה.  יוצריםמאוד מתחביר שגור, ולכן 

יצירותיו משנות  תמתנות מפליגה בתחביר בשירת אצ"ג.ין כי מבחינה דיאכרונית חלה החשוב לצי

העשרים ומתחילת שנות השלושים מתאפיינות במשפטים ארוכים במיוחד ובתזזיתיות תחבירית, 

שספק אם יש להן אח ורע בשירה העברית המודרנית. לעומת זאת, התחביר בשירי "הקטרוג" מתון 

חודיים. את ההתמתנות ניתן להסביר כשינוי טבעי מתאפיין בכל זאת בקווים ייהרבה יותר, אם כי 

שאיפתו של אצ"ג ליצור ב"הקטרוג" טיקה של משורר לאורך השנים, וכן כחלק מבפוא המתחולל

 המוקדמים.  ושירה מובנת ותקשורתית יותר מזו שבספרי

 חוסר אחידות באורך המשפטים ומורכבות תחבירית .2.5.1

( ציינה את אורך המשפטים בסיפורת כסוגל סגנוני, והדבר נכון גם ביחס לשירה. 70פרוכטמן )תש"ן, 

הקו התחבירי הבולט ביותר בשירת אצ"ג, במיוחד בשירה המוקדמת אך גם בשירי "הקטרוג", הוא 

שלוש ־חוסר האחידות באורך המשפטים. זה לצד זה עומדים משפטים קצרים המונים שתיים

עשרה מילים ומשפטים מורכבים ומחוברים המונים ארבעים ־שפטים המונים כחמשמילים, מ

עשרה מילים, אחריו ־( נפתח במשפט בן שלוש41–39"זה מלככם מת" ) כך למשל השירמילים ויותר. 

משפט ארוך בן שלושים ושלוש מילים ובהמשך משפטים באורכים משתנים, הקצרים ביניהם מופיע 

ָשַא  מונים שלוש מילים בלבד ה!", )למשל "ַרן וְּ מיטלטלים הלך הקריאה הקוראים במ (.40ג: ִיָבנֶּ

משפטים דקלרטיביים קצרים. את חוסר  ורכב אלמשפטים ארוכים בעלי מבנה תחבירי ממ

י סדור ובשורות קצוצות האחידות באורך המשפטים ניתן למצוא גם בשירים הכתובים במבנה צורנ

, ארוכים וקצרים לסירוגין וללא תבנית טוריםעל פני כמה  המשפטים גולשים שוות אורך, ובהם

השורות הקצוצות יוצרות מבנה  (, שבו153" )אחידה. כזה הוא למשל שיר יב במחזור "פנים אל פנים!

עשרה ללא ־עתחבירי נע בין ארבע לתשהצורני סדור פחות או יותר, אך מספר המילים במשפט 

 ם הראשונים של השיר:אחידות תבניתית כלשהי. להלן שני הבתי

 ן,גֵ מָ ן הַ ֹויבִ לְּ י ַא פֵ נְּ ת כַ חַ ַת 

 ב,ָר קְּ  מֹוים לְּ בִ ֹוטיו הַ בָ ת רֹועַ דַ בְּ 
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 ןגֵ הָ לְּ את ּוצֵ לָ יג ִמ לִ בְּ הַ ר לְּ שָ פְּ אֶּ 

 ב.ָר ת עֲ רֶּ מֹ כְּ ִמ ים בְּ לִ פְּ ֹונים הַ ִח ל ַא עַ 

 

 ןגֵ מָ ן הַ ֹויבִ לְּ י ַא פֵ נְּ ת כַ חַ ַת 

 ב.ָר ת עֲ בֹועֲ ֹות חַ ֹלסְּ לִ  חַ נֹו

ֹ קְּ ר לִ שָ פְּ אֶּ   ן.ּגֵ נַ ר לְּ שָ פְּ ר, אֶּ פֶּ א סֵ ר

 ב.ָת כְּ בִ שֶּ ־טיסְּ נִ מּות קֹויֹוהְּ ם לִ ר ּגַ שָ פְּ אֶּ 

 

ובבית השני שלושה משפטים קצרים,  עשרה מילים־בבית הראשון משפט ארוך המונה שמונה

 הראשון בן שמונה מילים והשני והשלישי בני חמש מילים בלבד.

המשפטים חלק ניכר ממאפיין ייחודי נוסף בתחביר הגרינברגי הוא המורכבות התחבירית. 

 פסוקיות מרובות ,איבריםכמה מכילים הם מורכבים או מחוברים, ופעמים רבות בשירתו הארוכים 

מובן שיש בשירי "הקטרוג" גם משפטים פשוטים בעלי מבנה קל לקליטה, אך חלק  חלקים כוללים.ו

. שהוא בין היתר פועל יוצא של אורכן מבנה מפותל, בעלות מהיחידות התחביריות הןלא מבוטל מן 

וא הריחוק בין ה בשירת אצ"גהתחבירי  המשפטמאפיין נוסף המקשה לעיתים על הקליטה של 

 חוצצים חלקים תחביריים אחרים, וכתוצאה מכך שבין הנושא לנשואש י הנושא לנשוא במשפט.

גם ומאתגר את הקוראים.  יים לשפה הדבורההמבנה התחבירי השירי מתרחק מהמבנים האופיינ

את התחביר השירי מן  תפתיחה במשלימים )מושאים, תיאורים, לוואים או פסוקיות( מבדל

 שלושת הדפוסים 91.את יכולת הקליטה הולעיתים מאט ,, מעלה את המשלבהתחביר הדיבורי

התחביריים הללו, חוסר אחידות באורך המשפטים, מורכבות תחבירית והנטייה לפתוח במשלימים, 

גם אם תוכנם של שירי "הקטרוג" ברור ומובן יותר מהשירים האסוציאטיביים  מעוררים הגברה.

ִהיֵנה למשל  ההבעה למורכבות.הופך את דרכי המוקדמים של אצ"ג, הרי שהארגון התחבירי הסבוך 

 (:12"רקב לבית ישראל" )עשר ב־המבנה התחבירי של הבית האחד

ַעָמם, לאֵּ ָר ש ְ י יִ רֵּ חּובַ  ֵעת ֵאיד לְּ ִריִאים, בְּ  ַהבְּ

ָלם ִשֵני ָהִאיֹשְּ רּות וְּ ַכּפֹות ַהַנצְּ ֵּדם בְּ ַדמְּ  ַהמְּ

ָכל ָהעֹוָלם ַהָּגדֹול  ַשע ִמּגֹוי לֹו בְּ ֵאין יֶּ   –וְּ

ָקם: ּוטִה  ָדפְּ ִלָבם וְּ ָנם וְּ ָאזְּ ת ֵעיָנם וְּ  אֶּ

ָיא רּוסְּ ש ַלֹכל;־לְּ מֶּ ַהשֶּ ִביָאה וְּ  ִאָמם... ַהלְּ

מֹאל; ת ַהֹשְּ רֶּ ד ֲעטֶּ בּונְּ צּוַדת ַהשּוצְּ ִויָנא, מְּ  לְּ

ִסין ֵני ַיָּפן ַהָנֵמר;־לְּ ִצָּפרְּ  ֲאחֹוָתם בְּ

                                                           
על פי א"ל שטראוס, משפטים הנפתחים במשלימים הם משפטים דינאמיים, שכן הריחוק של הנושא ושל הנשוא  91

 (.87גורמים ליצירת מתח ולהשהיה )מצוטט אצל פרוכטמן תש"ן, 
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ם... ָלל ַהסֹוֵבל ִמָפִשיזְּ ַנז ָהֻאמְּ כְּ ַעם ַאשְּ  לְּ

ת ִמימֹות ַהֵביַנִים!לִ  נֶּ ֻציֶּ ָפַרד ּדֹוָדָתם... ַהמְּ  סְּ

ם. ָיִליזְּ ֵשם סֹוצְּ ָלב... אֹו בְּ ֵשם צְּ ָדם: בְּ ת לְּ פֶּ סֶּ  ַהִנכְּ

 

לכאורה את ראשית לכול בולט אורכו של המשפט, המונה חמישים ושש מילים. הפיסוק קוטע 

 משפט ארוך אחד.בשה מדובר מד כי למעלמקטעים, אך התוכן מל התוומחלק א יחידה התחביריתה

מופיעים באמצע רצף של חלקים כוללים, ועל כן וסימן הקריאה הנקודה ופסיק שלוש הנקודות, 

מאותתים על הפסקה קלה, אולי על רגע מתאים להבליע אנחה, ולא על קטיעה של ממש. המשפט 

ִריִאים"(, אחריו  ָרֵאל ַהבְּ ַעָמם"(, ולאחר מכןתיאור מופיע נפתח בנושא )"ַבחּוֵרי ִיֹשְּ ֵעת ֵאיד לְּ  זמן )"בְּ

ֵאין  ובה תמחוברופסוקית לוואי כוללת  באה ָלם/וְּ ִשֵני ָהִאיֹשְּ רּות וְּ ַכּפֹות ַהַנצְּ ֵּדם בְּ ַדמְּ שני איברים )"ַהמְּ

ָכל ָהעֹוָלם ַהָּגדֹול"(. רק אחרי שלושה טורים מגיעים הקורא ַשע ִמּגֹוי לֹו בְּ הנשוא של המשפט  ים אליֶּ

. לאחר הנשוא מופיע משמעותו ת המשפט ואת הבנתטת את קליבמעכ דחיית הנשואו טּו"(,)"ִה 

ָקם"( ָדפְּ ִלָבם וְּ ָנם וְּ ָאזְּ ת ֵעיָנם וְּ ואחריו מושא נוסף המורכב  ,מושא כולל בעל ארבעה חלקים )"אֶּ

היטו בחורי ישראל את אוזנם  שלּהאו עיר  לים, כל אחד מהם מייצג מדינהמחמישה חלקים כול

)למשל  לוואי ארוךברוסיה, וינה, סין, אשכנז וספרד(. כל אחד מן החלקים הכוללים מלווה )

ש ַלֹכל""הַ  מֶּ ַהשֶּ ִביָאה וְּ צּוַדת ַהשּוצְּ ו לְּ מֹאל"(."מְּ ת ַהֹשְּ רֶּ ד ֲעטֶּ את החלק הכולל הרביעי )"עם  בּונְּ

ם"(, ואת החלק הח מישי והאחרון )"ספרד"( מלווה אשכנז"( מלווה פסוקית לוואי )"ַהסֹוֵבל ִמָפִשיזְּ

ם"(.  פסוקית לוואי כוללת ָיִליזְּ ֵשם סֹוצְּ ָלב... אֹו בְּ ֵשם צְּ ָדם: בְּ ת לְּ פֶּ סֶּ  משפט מורכב זהו לסיכום,)"ַהִנכְּ

ת ופסוקי שתיים מהן מכילותשתי פסוקיות מושא כוללות, ו בעל פסוקית לוואי כוללת ומחוברת

בהמשך "רקב לבית  .לעיבוד ולקליטה, יש אפקט מגביר הקשהכוללת. למבנה זה,  , אחת מהןלוואי

 :מופיע משפט הנפתח במשלים ישראל"

ִאים םִא  ַחבְּ ֵרי ֵלב ִמתְּ ָכל ִישְּ ִדים ֹּפה וְּ  ַתמּו מֹורְּ

ַאּפֹו; ָבם ֵמִקיא ָדם, ֵאין בֹוֵער בְּ ָחד ִמִקרְּ ֵאין אֶּ  וְּ

יּוס  ַלבְּ ֵני פְּ ִכים בְּ רּוָשַלִים הֹולְּ חּוצֹות יְּ  ַרִבים;ּובְּ

ַגּפֹו )דרֵּ ֹומהַ  הָת ַא ה יֵּ ה   ָויֹו בְּ  (14, ַהיֹוֵצא ִבדְּ

 

 ַהמֹוֵרד"( נדחים עד לשורה הרביעית, וקודמת להם פסוקית ַאָתההנושא והנשוא של המשפט )"ֱהֵיה 

תנאי ארוכה. פסוקית התנאי, הנפרסת על פני שלושת הטורים הראשונים של הבית, כתובה כמשפט 

איברים, כל אחד מהם מעמיד תנאי )אם תמו מורדים; אם ישרי הלב  חמישהמחובר בעל 

. (אם בחוצות ירושלים הולכים בני פלביוסאם אין בוער באפו; מתחבאים; אם אין אחד מקיא דם; 

לחלק העיקרי של המשפט נאגר מתח רב, הבנת המשפט נדחית והקליטה של  הקוראים מגיעיםעד ש
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בשירי  נפוצות מאוד ,במשלימים המשפט נפתחת ממין אלו, שבהן מלוא המשמעות מושהית. דוגמו

 .המשורר, וכאמור הוא מעורר הגברה תחבירי שאימץ־זהו סוגל סגנוניש "הקטרוג", ולכן ניתן לקבוע

 משפטים חסרים .2.5.2

( מוגדרים 297רובין )תשנ"ה, שורצולד ובעקבות בשירת אצ"ג מופיעים לא פעם משפטים חסרים. 

"כל מלה או רצף של מלים, שמבנם העילי חסר נושא ונשוא או נשוא כבמחקר זה משפטים חסרים 

משפטים  92פועלי, והוא מסתיים בסימני הפיסוק האלה: נקודה, סימן שאלה או סימן קריאה".

תדירה. המשפטים עתם וגם בשירי "הקטרוג" הופ יעו בשירת אצ"ג למן ראשית פרסומהחסרים הופ

"הקטרוג" הם בדרך כלל יחידות תחביריות המונות מילים ספורות, לעיתים אחת או החסרים ב

דקלרטיבי, ותפקידם הרטורי הוא להביע את הלוך הנפש של הדובר או להשרות  ים הואשתיים, אופי

ינים מול נוזף הדובר ביהודים על הרפיון שהם מפגב"רקב לבית ישראל" כך למשל אווירה כלשהי. 

 הערבים, ומנסח את דבריו ברצף של משפטים חסרים:

ָמם... ֵזַעת ַעצְּ ִחיַרִים לְּ ָבִטים... נְּ כּוִסים... לְּ  ִּפרְּ

ִנית, לֹא ִכסּוף, לֹא ָמעֹוף. ) ִּפים, לֹא ָהגּות, לֹא ָתכְּ  (24ִנרְּ

 

של נאום.  ומזכיר רטוריקה שפט של ממש, מחקה את לשון הדיבורמבנה מקוטע זה, שאינו מעמיד מ

מקטעים תחביריים קצרים מסוג זה מופיעים ברבים משירי "הקטרוג", ובמרבית המקרים הם 

חבירי השטף הת"נטועים" בין משפטים שלמים אחרים. המשפטים החסרים הקצרים עוצרים את 

אמצעות החסרת החלקים בלהעביר רגש דווקא יש בכוחם  ומשנים את האווירה של השיר,

  93גבוהה. שלהם אקספרסיביותים של המשפט, ולכן ההבסיסיהתחביריים 

 חזרות .2.5.3

חזרות מסוגים  94בפואטיקה של אצ"ג. סוגל סגנוני תחבירי נוסףהנטייה לחזרות מילוליות היא 

 תן יורדת בהדרגה בספריו המאוחרים;שונים נפוצות מאוד בשירה המוקדמת של אצ"ג, ושכיחו

ִשיר" ציין  משנות העשרים. יצירותאת התפוצתן נמוכה מזו המאפיינת בשירי "הקטרוג"  בספרו "ַמזֶּ

שמשת לעיתים תפקיד אסתטי בשירה: היא יוצרת תבנית ( כי חזרה מילולית מ112, 2002זנדבנק )

                                                           
( ויצחק צדקה 165–162(, אליעזר רובינשטיין )תשכ"ט, 32להגדרות אחרות למשפט החסר ראו שמחה נהיר )תשכ"ו,  92

אבא )תשס"ח( עסקה במבעים מקוצרים בעברית המדוברת. שלמה יזרעאל ־(. אסתר בורוכובסקי בר63–59)תשמ"א, 
 ל המשפט החסר, בעברית המדוברת.סוג ש־איבריים, שהם תת־)תשע"ו( הציע הגדרות חדשות למשפטים חד

איברי בשירי דור שלונסקי. אף שלא ־ציון ימיני )תשס"ח( בחנה את ההבדלים המגדריים בשימוש במשפט החד־בת 93
איבריים כדרך ־עסקה בשירת אצ"ג, מממצאיה עולה שהמשוררים הגברים בדור שלונסקי הרבו להשתמש במשפטים חד

 לביטוי הריגושיות בשיר.
 (, גם בכתיבה הפובליציסטית נטה אצ"ג לחזרות.322, 2005מונזון )־חינה וולףכפי שהב 94
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צורך פנימי ראשוני שפריט כלשהו יחזור. כמו כן  , וכך מספקתריתמוס מושך לבשל ו יפה של מילים

מילים )ולא בהוראתן(, במסמן ולא רק במסומן. החזרה ממקדת את תשומת הלב בצורתן של ה

( טען כי בשירי "אימה גדולה וירח" ניתן למצוא "חזרות בתדירויות 245, 1984שלום לינדנבאום )

לדבריו, ו נות" של תבניות לשון ושל צירופים,סדירות ולא רצופות, ולעיתים בווריציות שו־לא

(. 248ומגבירות את האפקטיביות שלה )שם,  החזרות הללו תורמות לאופי הרטורי של שירת אצ"ג

: חזרה על שם עצם, חזרה על פועל וחזרה עיקריים סוגים משלושהבשירי "הקטרוג" מופיעות חזרות 

לחזרה יש אפקט רטורי של הדגשה, ולכן גם של הגברה. בשיר "כלרבי יוסף דילה  של תבנית רטורית.

 ת" חוזר פעמיים:גֶּ פֶּ ברצף והפועל "סֹוים" שלוש פעמים ִמ ( חוזר שם העצם "דָ 73רינה" )

ן בֶּ ל אֶּ אֶּ ִחים ־וְּ ִתָיה קֹולְּ ן, ִכי ָדִמים, ָדִמים, ָדִמיםַהשְּ בֶּ ֹאד רֹוַתַחת ָאז ָהאֶּ ת , ּומְּ ג  ג תִהיא, סֹופ    סֹופ 

 

ים" ִמ החזרה המשולשת על שם העצם "ּדָ ו הוא השכחה של היהודים את הרוגיהם,עניינו של השיר 

 ה למספרם הרב של היהודים הנרצחים;הכמות העצומה של הדם הזורם, כסינקדוכממחישה את 

את תחושת הגודש. גם  ומדגישההחזרה אינה מוסיפה תוכן חדש אלא פועלת במישור הפואטי 

האבן נדרשת לספוג ולספוג  " ממחישה את הכמות הגדולה של הדם, שכןתגֶּ פֶּ החזרה על הפועל "סֹו

ל שם של פועל וש( מופיעות בסמיכות חזרות 85–82דש בגולה" ). גם ב"קהלות הקאת הדם הרב

 עצם:

טֹות ִויֵחפֹות  ַלִים רֹוטְּ ַרגְּ ם בְּ ַאתֶּ ִרים וְּ מְּ ם ַמסְּ ָבהֶּ ָרִכים שֶּ ֵמר םטֹוְפִפי־יםְפפִ ֹוטּודְּ ל ַמסְּ ֵמר אֶּ  ִמַמסְּ

 (83. )תאֹוסָ ְר ת, ּפַ אֹוסָ ְר ּפַ 

 

 סורים,ישנאלצים היהודים ללכת ביים" מסמנת את המרחקים הארוכים פִ פְּ החזרה על הפועל "טֹו

ת", שמשמעותו מידת מרחק קדומה, ממחישה גם כן את התארכות אֹוסָ רְּ החזרה על שם העצם "ּפַ ו

י", כאילו היה 'יִד זִ  יְּ הדרכים. בהמשך השיר מתואר גוי הרוכב על סוסו ומצליף בשוט בעודו קורא "ַא 

 מצליף ביהודי:

שֹוטֹו ָבֲאִויר,  'יִדי!ַאְי זִ  ִליף בְּ  ַאְי ִז'יִדי!הּוא ַמצְּ

שֹוטֹו...  ִליף בְּ הּוִדים הּוא ַמצְּ ַגב ַהיְּ  (84) !ַאְי ִז'יִדיִכבְּ

 

ש לשיר אלא ממלאת פונקציה פואטית, החזרה המשולשת על קריאת הגוי אינה מוסיפה תוכן חד

בשיר  ת עצמו מצליף ביהודים חזור והצלף.מקנה לקריאה אופי אכזרי, כאילו היה הרוכב מדמיין או

  ":עַ ֵק ֹוד מתוך "האחד לא שכח" חוזר פעמיים הפועל "ש
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ִרי ָהַאֲחרֹון ָבעֹוָלם, ִאי ָהֵנס, –  ָהִאי ָהִעבְּ

ַע! ַע, ׁשֹוקֵּ ָרה ַיד ֱאדֹום ַוֲעָרב. ) ׁשֹוקֵּ  ( 49ָּגבְּ

 

ִרי ָהַאֲחרֹוןָהִאי החזרה על הפועל מדגישה את תהליך השקיעה המהיר של " ", קרי ארץ ישראל ָהִעבְּ

ות עם הבריטים ועם היהודית, ומטעימה את הצער שחש הדובר לנוכח תבוסת היהודים בקרב

הפועל מופיע פעם אחת יותר ממשפט אלטרנטיבי, שבו  חזקבעל אפקט  המשפט במופעו זההערבים. 

ִרי ָהַא  בלבד  ֵקַע!(. שֹוֲחרֹון ָבעֹוָלם, ִאי ָהֵנס,/)ָהִאי ָהִעבְּ

המשורר תבנית  בשיג. במקרים אלו ותת רטוריותבניגם חזרות של  מופיעותבשירי "הקטרוג" 

( מתלבט 50זר עליה כמה פעמים בווריאציות. בשיר ה ב"האחד לא שכח" )אפקטיבית כלשהי וח

בבית השני התלבטויותיו ו עקור לגולה כדי להגשים את ייעודו,הדובר אם לעזוב את ארץ ישראל ול

 לובשות צורה תבניתית חוזרת:

ה  ז  ְפָׁשר, ׁש  פּוִכים.א   ַצו ַהָּדִמים ַהשְּ

ה ז  ְפָׁשר, ׁש  הּוִדי. א   ִיעּוד ַאֲחרֹון ַהיְּ

ה ז  ְפָׁשר, ׁש  ִחי. א  ָבִני ַהִנצְּ  ַצו ֻחרְּ

ְפָׁשר, סֹוף ֵאש  א  רּוִדי!שֶּ ִיי ּומְּ ָענְּ  לְּ

 

ה )...(" י זֶּ ָשר, שֶּ פְּ  וצרת התגברות הדרגתית של רגש, מעין אינטנסיביותהחזרה על התבנית "אֶּ

קדחתנית שמוצאת פורקן בחריגה מן התבנית בשורה הרביעית. ב"רקב לבית ישראל" מופיעה 

לקראת סוף היצירה מאשים הדובר את היהודים  ת רטורית.דוגמה ארוכה במיוחד לחזרה על תבני

עד שהיו  אופפת אותם בכל תחומי החייםשכחה שלולא היה האויב הערבי מקיז את דמם, הייתה ה

 שוקעים בכהות חושים מוחלטת ושוכחים את עובדות החיים הפשוטות ביותר:

ַאט ַאט ־לְּ ָהִבין ִּגילוִיים: –לְּ ם ֲחֵדִלים לְּ ִייתֶּ  ִוהְּ

ָוה גּוף ֵעיֹרם ַעל ַהָים. תט  ה  לֹו ׁשמ  ׁש   המָ לָ   ַמכְּ

ָצִריְך ִכיסּוִיים. דרֵּ ם יֹוׁש  ג   המָ לָ  ִטיב וְּ ַהרְּ  לְּ

ם דב  עֲ לַ  ְךר  צ   המָ לָ  ֵאין ֹּגלֶּ  ַתֲחִליף ָלָאָדם.־וְּ

ס תכּולְ מַ  ְךר  צ   המָ לָ  כֶּ בּולֹות, טֶּ ק.־ִבגְּ שֶּ  ַעם, ֲהמֹון נֶּ

ָמם ֲעָנִבים תלֹוֹוכְׁש ין א  אֵּ  המָ לָ   ַמִשיִרים ֵמַעצְּ

ַעת ה ִבשְּ ל ַהּפֶּ ק.־אֶּ  ֵחשֶּ

 ָאִביב־ַעל ֲעֵצי ֵתל יםינִ פִ ּוין תאֵּ  המָ לָ 

ֵשם ַצִיץ. ַרק ִצֳּפִרים לְּ  וְּ

ה ּגּוש למ  ְר כַ ין הַ אֵּ  המָ לָ  ָעבֶּ זּוגֹות־הֶּ ִליָדה לְּ  ּגְּ

ֵעת ַקִיץ  ָליו בְּ ַרגְּ ִרים לְּ ֹשָ מּוז בְּ ִמזְּ ָבאּו לְּ  (28) – –שֶּ
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ונשוא )או ת הראשונות היא מילת השאלה "למה", נושא התבנית הרטורית החוזרת בארבע השאלו

דומה  משלימים. בשלוש השאלות האחרונות התבנית התחבירית מעט שונה, אךנשוא ונושא( ו

. שבע פעמים חוזר הדובר על התבנית, ושאלותיו הולכות החזרה תורגשמספיק לקודמותיה כדי ש

ם לפה, למה לא גדלים מאפים מ)למה ענבים לא נושרים מעצ ונעשות בהדרגה יותר ויותר לעגניות

תת את ומשר ,. החזרה על התבנית הרטורית היא גילום נוסף של עקרון השפעאביב ועוד(־עצי תל על

היא מכבידה על הקוראים, מתגברת בהדרגה מבחינת תוכנּה  הצרכים הרטוריים של המשורר.

  95ומשהה את התפתחות השיר עד למיצוי מלוא הפוטנציאל המגחיך שלה.

 ה"א השאלה .2.5.4

עברית ב וכמעט שאינה קיימת מזדמנת לעיתים רחוקות בלשון חז"לה"א השאלה נפוצה במקרא, 

(. בשל נדירותה 431, 2016אשר ־החדשה; כיום היא ממעטת להופיע אפילו בטקסטים כתובים )בן

ומגבירה בשירה המודרנית מגביהה את המשלב  לסגנון המקראי, ה"א השאלהוהקשר החזק שלה 

המלך בשאלות  היא דרךירי "הקטרוג", ולמעשה את הפיוטיות. ה"א השאלה מופיעה ברבים מש

מבעים י בחר בין שנמסוג "האם" בספר השירים. כשרצה אצ"ג להעמיד בשירו שאלה מסוג זה 

ה"א השאלה או השמטה מוחלטת של מילת השאלה, בדומה ליידיש, למשל : אפשריים עיקריים

ִריַע ָלֵאל ַאָתה לֹא ַתפְּ ולהלן שתי דוגמות בשירי "הקטרוג", מאוד  (. ה"א השאלה תדירה13ּו?" )"וְּ

 מהן ניתן ללמוד על הכלל. בשיר א במחזור "האחד לא שכח" שואל הדובר:ש

ָּדףהֲ  הְּ ל ָהִאיש ַהנֶּ מּות זֹו שֶּ  ֵתַדע ּדְּ

ה? ) ל ַגָנב ָכזֶּ ש שֶּ פֶּ ת תּוַגת ַהנֶּ אֶּ  (58וְּ

)...( 

 לבּוגְּ ־יבֵ נְּ ֹום ּגָת י אֹונֵ ּפְּ  ְךלֶּ מֶּ ע הַ דַ ֵת הֲ 

 שֹ עַ כַ הַ ם וְּ בָ שֶּ  שפֶּ נֶּ ת הַ מַ לִ כְּ ּו

ם? ָלהֶּ ַמת ָּדִוד שֶּ א ַעל ַאדְּ לֶּ  )שם( ַבכֶּ

 

 בשיר כד ב"לא אל לא מלך לא גיבור" שואל הדובר: 

שֹוַקִיְךהֲ  ל בְּ זֶּ רֹועֹות ּוַברְּ ת זְּ שֶּ ִלי ֵאין עֶּ  ִמבְּ

ן ַבֲחרּות? ֹחסֶּ ָרֵאל וְּ ַכר ָבְך ָמֵגן ִיֹשְּ עְּ  נֶּ

                                                           
לחזרות נוספות של תבניות רטוריות ראו למשל את רצף השאלות הפותחות במילת השאלה "ֵאי" ב"זה מלככם מת"  95
(, חמש החזרות על שם העצם "ֹּפה" בתיאור 42(, רצף השאלות הנפתחות במילת השאלה "ֵאיְך" ב"אקלע סיקריק" )39)

בע השאלות הפותחות במילת השאלה "ִמי" ואחריהן ( וש105חיי הדובר בארץ ישראל ב"כרוניקה שֹחרה / קרע הברית" )
 (. 182פועל חבור ב"העלם שנעלם בגופנו, עלה!" )
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ִלי ֵאין ֵאלהֲ  ִציֹון, ָלֵכן ֵאין ָמֵגן ֹּפה ִמבְּ  בְּ

ל  ל ַהֹכתֶּ גֹוָרלֹו שֶּ  ( 169ּגֹוַרל ָהִאיָלן ַהָכרּות? ) –ּוכְּ

 

נדירות הצורה. חשוב להדגיש כי רוב שירי  בשלהבחירה בה"א השאלה היא בעלת אפקט של הגברה 

ן לתלות את לא נית בדרך כללאינם שקולים כלל, ולכן "הקטרוג" שקולים באופן בלתי מדויק או 

 הבחירה בה"א השאלה בשיקולי משקל. 

 שימוש תכוף בוי"ו החיבור .2.5.5

שירי אצ"ג, ובכללם שירי "הקטרוג", מתאפיינים בשימוש תכוף בוי"ו החיבור. לכאורה אין בכך כל 

רבותא, שהרי התחביר הגרינברגי נוטה, כאמור, למשפטים מורכבים ומחוברים בעלי כמה איברים. 

המיוחד והראוי לציון הוא מספרם הרב של המשפטים התחביריים הפותחים בוי"ו החיבור, בדרך 

בית ולא פעם בתחילת השיר. מספר ההיקרויות הגבוה הבראש הטור השירי, לעיתים בתחילת  כלל

של תופעה תחבירית זו מסמן אותה כסוגל סגנוני חשוב ובעל אפקט. פתיחת הטור והמשפט בוי"ו 

החיבור מקנה לתוכן הדברים אופי בהול ודחוף, כאילו פורצות המילים מפי הדובר ללא סדר 

וסף של פתיחה בוי"ו החיבור הוא קישור הדברים באופן ישיר לעניינים קודמים. ושליטה. אפקט נ

ה ( טען כי פתיחה של שיר בוי"ו החיבור מאפשרת לתפוס את היציר148אבידב ליפסקר )תשס"ז, 

 באמצעות השימוש בוי"ו החיבור קרא המשורר תיגר ,ואכן כהמשך לפרקים הספרותיים שלפניה,

את כל שירי "הקטרוג" לכדי גוש אחד  יחדאירים, לבתים ולמשפטים, וורים, לשעל החלוקה למחז

 מנם מחולק ליחידות אך עוסק כולו באותו עניין מרכזי.ומתמשך, שא

בוי"ו החיבור מצויות למכביר ב"הקטרוג".  םלפתיחת משפטים, בתים, שירים ומחזורי דוגמות

נפתחים בוי"ו החיבור, וביניהם ( ארבעה מתוך חמשת הבתים 66בשיר ג במחזור "בכתב המכוה" )

 גם הבית הראשון:

הּוִדים ַהֵמִתיםּו – – ִכים ַהיְּ ַהלְּ רֹון ִמתְּ בְּ חֶּ  בְּ

ָרָהם ָאִבינּו ַהטֹוב. ָבָאם: ַאבְּ ר צְּ ֹשַ  וְּ

 

השיר, שעניינו השכול האופף את הארץ, כמו ממשיך את השיר הקודם במחזור, שבו דן הדובר 

המשיח. הפתיחה בוי"ו החיבור מרמזת על המלאכותיות של  בעיכובים שמערימים היהודים על בוא

( בולט 45–44החלוקה לשירים ועל היות כל שיר חלק משלם גדול ממנו. ב"באזני ילד אספר" )

 נפתחים האפקט של וי"ו החיבור כמכתיבה טון בהול. עשרים מתוך שישים וארבעה טורי השיר
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מטור שירי קודם, אלא בטורים הפותחים  הגולשבמשפט בוי"ו החיבור, וחשוב להדגיש שאין מדובר 

 :בור בולטת במיוחד בבית החמישיוי"ו החיפתיחה של הטור השירי ביחידה תחבירית חדשה. 

ַדםו ִתיו שֹוֵאל בְּ ַמעְּ בֹוִאי,־ֲַאִני שְּ ִחכּו לְּ ַאָים ַהּדֹורֹות שֶּ ה: וְּ  ּפֶּ

ָראּוִני ֵמרֹוָמא, ִמַשַער קְּ ת־שֶּ שֶּ ל־ַהקֶּ כּות?־שֶּ ל ַסף ַהַמלְּ  ִטיטּוס אֶּ

ִתיו ּגֹוֵמר: ֵאין ִאִתי ַהּדֹורֹות... ֲאבֹוי ִלי, ֲאבֹוי.וַ  ַמעְּ  ֲאִני שְּ

ֵּדן!וַ  ֵרי ַהַירְּ בְּ ֵני עֶּ ִצי, ִבשְּ  ֲאבֹוי ָלְך, ַארְּ

כֹו וַ  ת ַּדרְּ טְּ ַהָמִשיַח ַוֵיט אֶּ ל ָאן לֹא יֹוֵדַע ֲאִני, לֹא יֹוֵדַע ֲאִני, הַ  –ֵיֹשְּ אֶּ ַסֵּפר.וְּ  מְּ

ַנַען... מי כְּ ַכרְּ ַיֵלל ֹּפה בְּ  אּוַלי הּוא ַהַתן ַהמְּ

ִדידּות ַבבֹוֵדדוְ  ֵרי־ִמָכל־אּוַלי ָהַלְך לֹו ִלבְּ צְּ  ָהעֹוָלם:־ִמבְּ

ַצר ִמבְּ סּות.־לְּ ִלי כְּ ָשם הּוא יֹוֵשב בְּ ָצָדה... וְּ  מְּ

ַהּגּוף ֹכה ָסִטיף... הּוא יֹוֵשב.  ָהָשָרב בֹו דֹוֵלק וְּ

תכְּ ּו סֶּ ִקים ַבשֹוֵתת... הּוא יֹוֵשב.־נֶּ בּוִבים לֹוקְּ  זְּ

ַהֲעלֹות ִמֵמי ָיםוְ  רּוחֹות ֲעָרָבה לְּ ה לְּ ַצּוֶּ ן ־ַהֵליל מְּ ִחיֵריהֶּ ֹשף ִבנְּ ִלנְּ ַלח ַהֵמת וְּ  ַהמֶּ

ל ָהִאיש ַהמּוָזר, ַהיֹוֵשב  ָצָעיו שֶּ  (45) – –ֲעֵלי פְּ

 

רה אין מדובר באילוצי משקל, מקנה לקטע תחושת הכבגם כאן נית הייחודית הזו, והבחירה הסגנו

כאילו  ף בדבריו עוד תיאור ועוד התרחשותהדובר מוסי ומתפקדת כמגבירה. ,וקוצר נשימה

המופעים התכופים , ובשופי על המפגש עם המשיחההתרגשות המפכה בו אינו מאפשרת לו לספר 

 דיבור מקוטע ונרגש. של וי"ו החיבור מייצגים 
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 הרחבות ריתמוס: ומבנים סוגות .2.6

שירת אורי צבי גרינברג נודעה בנטייתה לפרוץ את גבולות השירה, להתפרס על פני טורים ארוכים 

חריזה, משקל וחלוקה סדורה לבתים. עקב  , כגוןולהימנע מצורות מקובלות במסורת השירה

שיר אלא צריך לבכות ( כי את שירת אצ"ג אי אפשר ל1948המבנים הבלתי שגרתיים הכריז י' חורגין )

 ולהיאנח אותה:

לא יקבלו לפעמים בפרעות ראשוניותם,  משקליו הקפריסיים הפראייםאת גרינברג אין לשיר. 

של נימה חיצונית. משקלים כאלה מעלים את נעימתם המיוחדת אתם, שיש בה  עליהם מרות

והסוגרים של ואין בה כלום מן הסייגים מן הקצב האלמנטרי והנעלם של נשמה בפרפוריה 

 . )...( את שירי גרינברג יש לבכות, להאנח, לקונן )...(תוים מודרניים

השירה שכתב אצ"ג ניתצה כל דפוס צורני מוכר, הציגה פריצה מודרניסטית אדירה וחתרה למבע 

י (. בראשית כתיבתו העברית ריכז אצ"ג את מאמצ7טוטלי הכופר בכל סייג מעדן )מירון תשס"ג, 

שיריו, בהכללה, הוסיפו  בהמשך ממבנה הפואמה, נסוגפואמות רחבות היקף, ואף שהכתיבה שלו ב

להיות ארוכים ביחס לשירה שנכתבה במקביל לו, ושמרו בחלק ניכר מן המקרים על מבנה הדוחה 

המבנים של שירי "הקטרוג" הם השתלשלות מאוחרת של פריצת את כבלי המשקל, החרוז והבית. 

יש לסקור את  ם, ועל מנת להבין את מלוא משמעותםנות העשריהדרך החדשנית של אצ"ג מש

 .אורטי וההגותי העומד מאחוריהםהת הבסיס

הזדמנויות שונות "ריתמוס את המבנה הייחודי שפיתח, ארוך השורות והכאוטי, כינה המשורר ב

י הדופן בשירת אצ"ג. בדבר הדן במבנים יוצאי ,ספרובנימין הרשב ל גם ובשם זה קרא הרחבות",

 אורטיים בין הצורה לתוכן בשירה:( על שני סוגים של יחסים ת5, 1978הרשב ) המבוא לספר עמד

בתפיסה האחת הצורה היא נציגתו של היסוד האתסטי, היא מרסנת, מעדנת ומעצבת את 

החוויה הערטילאית; היא באה מטעם התרבות, מטעם האמנות המסורתית; היא באה בשם 

יונלית ביסודה. הדרך המנוגדת לה יסודה בתפיסה ה"אורגאנית" מוסד האמנות והיא קונוונצ

; בראיית את תוכנו של השירה כמביעה, תפיסת הצורה כאקספרסיביתבשל יצירת הספרות; 

כזאת היתה . שבירת הצורות שבמורשתבוממילא  – בחידושייחודו של משורר וייחודו של דור 

 יסט העברי. )פיזור האותיות במקור(האקספרסיונ בעיקרה תפיסתו של אורי צבי גרינברג

אצ"ג הוא נציגּה של ו יאל לרסן ולעדן את תוכנו של השיר,יש פוטנצאכן לכתיבה במבנים סדורים 

ואשר מבקשת לראות את הצורה כנתיב הבעה נוסף, מקביל, לתוכן  כאלההתפיסה השוללת מבנים 

של השירה. לסגנון המבני הייחודי הזה, שהפך לתו ההיכר של אצ"ג, יש כמובן השפעה מכריעה 
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ביצירת הגברה. המבנים המרסנים, שהם כמו גדרות התוחמות את השיר ומטילות עליו מגבלות של 

הלימה בין התוכן  מבחינה זו מתקיימתו וצמה,לימות ובעאסתטיקה ושל צורה, נפרצים בשירתו בא

הבא לידי ביטוי בשירת אצ"ג, ובין המבנים הפרוצים שעיצב. עוזי שביט  ,האלים, הקשה והמתפרץ

( סבר כי "ריתמוס הרחבות" ביטא את ההוויה היהודית המסוכסכת ואת המתכונת 173)תשמ"ו, 

קשר בין הבחירה הצורנית הייחודית של אצ"ג  (1963הארץ ישראלית המחוספסת. גם הלל ברזל )

 לתוכן שירתו:

]שירת אצ"ג[ התפרקה מכבלי המשקל של השירה האירופית, בעטה במכוון בכל מקצב )...( 

הסיבה המכרעת היתה קשורה ברצון לפוצץ כל מסגרת צורנית, משום שהיה בה כדי לשמש 

 מחסום ללב ההומה, הרוגש, המפרץ כהר געש.

עיד בכתביו כי בחירתו במבנים לא שגרתיים באה לשרת את תוכן השירה. במאמר אצ"ג עצמו ה

יצא נגד משוררים הכותבים אידיליות  1925( משנת 94–90המוקדם "מסביב לנקודה אחת" )טו, 

וסונטות, וטען כי משורר עברי צריך לזעוק בשירתו, ולא לכתוב שירים הנענים לתכתיבי צורה 

 אירופיים:

 ומן השאלה לא אחדל: –רקות של ברזל סרקו בשרי במס

 –כן. משורר עברי  – מיצקביץ'כן.  – פטררקהסונטות )ואידיליה(?  עבריכותב משורר  כיצד -

 (92לא. )שם, 

 לקי)פטררקה האיט על פי אצ"ג, צורות שיריות סדורות כמו הסונטה והאידיליה יפות לגויים

 רי. לדבריו, עצם השימוש בשפה העברית, כמו, אך אינן מתאימות למשורר העבמיצקביץ' הפולני(ו

(. 212עצם מעשה הכתיבה הספרותית בארץ ישראל, מחייבים מהפכות פואטיות )חבר תשנ"ד,  גם

 אצ"ג גרס כי הקיום היהודי סוער מכדי שיתאים לסד הצורה:

סונטה? הכי לא מוטב לעיין בתנ"ך, ־זהב־היימצא ביטוי לזה ]לקיום היהודי הסוער[ בשיר

על אחת כמה וכמה לא. אנו נמצאים  –רש תנחומא, בחרוזים לבנים, לבנים? ואידיאליה במד

 (93–92, טובהזדעזעות מתמדת. )

יצא כנגד זו במסה  ( דברי אצ"ג נמרצים אף יותר.217–195"כלפי תשעים ותשעה" )טז, ב

פי  לעג למשוררים הכותבים ב"צמצום" עלבשירה העברית בת זמנו,  פשה לדעתוש ה"צמצום"

תית לכתיבה כולת וחוסר הכישרון הם הסיבה האמי, וטען כי חוסר הימבנים אירופיים מקובלים

 עלובה שכזו:
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]המשוררים בני הדור שאחרי ביאליק[ חיים חיי נפש וגוף ב'צמצום' ויוצרים ב'צמצום'. 

דרישתם ענייה זו מובנת. אילו חיו חיי גוף ונפש  –ודרישתם: 'רק צמצום', 'השורה טובה' וכו' 

 הרחבּות; והיו נאמנים לריתמוס למרחקים, היו הללו כותבים בוודאי: בהתאם מרחקיםשל 

כך' אילו היתה הלבה בנפש. אלא הקב"ה לא ִמנה להם, כנראה, ־בוודאי; ולא היו מתאפקים 'כל

 (202הרחבות הרבה. )שם, ־מברכת

הנאמנה לקיום היהודי במאה העשרים, כינה אצ"ג "ריתמוס הרחבות", את הכתיבה "הנכונה", 

כלומר שירה הנכתבת בשורות ארוכות שאינן כפופות למבנה סדור וקבוע מראש. בשירה זו התוכן 

הלוהט והלב הרותח הם המכתיבים את המבנה. הוא הביע את אכזבתו מן המשוררים 

ה"( שבנפשם לבוא לידי ביטוי ד הבוער )"הלבה"מתאפקים" חסרי הכישרון, שאינם מאפשרים ליסו

שיבח במאמר אחר את משוררי היידיש בני זמנו, שאינם  ייםלעומת המשוררים העברו בשיר,

 נרתעים, לדבריו, משירה רחבת היקף:

ויחיד סגולה שָבעם בגולה שותים בצמא דבריהם של משוררי ישראל ביידיש, משוררים אלו 

של חבריהם העברים הצעירים להתאים למפרע את מידת ברחבות, שאינם יודעים טעמם 

 (14גופיהם בגדולה לפי 'מיטת סדום' אשר לאסתטיקה ול'נוסח'. )טז, 

ה היצירות הראשונות שפרסם אצ"ג בעברית בארץ ישראל, אלו שפרצו לו דרך בזירת השיר

אפית ארוכה  מציין שירהעשרה, ה־נח רוסי מהמאה השמונהא מוהעברית, היו פואמות. "פואמה" הי

עשרה )שם, ־(. הפואמה העברית החלה להתהוות בשנות העשרים של המאה התשע14אל תשנ"ה, ־)בר

מונזון ־(, והפכה לז'אנר נפוץ ומקובל במיוחד בקרב משוררי העלייה השלישית הצעירים )וולף29

ים (. המודל הפואמטי ִאפשר מסגרת רחבת יריעה, סוערת ואקספרסיבית, בעלת משפט66, 2005

תוס )שם, שם(. הפואמה המודרנית מורכבת אארוכים, מבנים תחביריים מורכבים ולשון רוויית פ

יש בה עלילה מסוימת המדגימה בעיה כללית ומרכזית, ו סיפורי או דרמטי, ממערכת שירים על רקע

(. על פי בעז 8, 1952ופה של משבר או של תסיסה חברתית )הרשב שזמן היווצרה הוא בדרך כלל תק

(, עקרונות הארגון של הפואמה המודרנית מבוססים על צירוף אלמנטים, 13ערפלי, )תשמ"ג, 

ם יאספקטים ו"גושים" על בסיס דמיון, על "רשתות" של מוטיבים ושל סמלים ועל יחסים מטפורי

 כוללים. 

ואולם, הפואמות של אצ"ג, שהחלו להיכתב בשנות העשרים של המאה העשרים, פתחו מהלך 

הבחירה בפואמה המודרנית, המושתתת על מתח בין צורות  96(.201אל תשנ"ה, ־דש )ברפואמטי ח

                                                           
( עמדה על הדמיון ועל השוני בין הפואמות הראשונות שפרסמו בארץ ישראל אצ"ג, 68–66, 2005מונזון )־תמר וולף 96

 שלונסקי ולמדן.
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הארגון המסורתיות ובין פריעתן, הלמה את המרד של אצ"ג במציאות החברתית הישנה, היהודית 

(. בספר שיריו הראשון בעברית, "אימה גדולה וירח", 67, 2005מונזון ־והאוניברסלית כאחד )וולף

ויתר אצ"ג על המבנה הממוקד של השיר המסורתי, בעל המרכז התמטי היחיד, ופיתח מבנים 

(. ברוח האקספרסיוניזם פנה אצ"ג עורף 56גושיים רחבים ומרובי מוקדים )מירון תשס"ג, 

במידה רבה גם לתבניות הפרוזודיות הסדירות למוזיקליות ההרמונית, לחרוז המטופח, ו

השירים בשני ספריו הראשונים של אצ"ג בארץ ( הוכיח ש1978הרשב )מנם ו(. א71, 1984)לינדנבאום 

אך אורך הטורים מקנה להם אופי ריתמי תזזיתי  97שקולים בקריאה בהטעמה אשכנזית,הם ישראל 

  את האפקט של המשקל. (, ומפחית, עד כדי העלמה מוחלטת,56)מירון תשס"ג, 

 ר "אווירה פסיכולוגית של ביטחון", והסביר( טען כי ריתמוס סדיר יוצ16–15, 1988ראובן צור )

ניתן לחיזוי מראש עשוי לעורר תחושת ודאות ברמת העמודים המטריים והשורה. הריתמוס ש

ובלתי צפויה, ניסיונו לעצב שירה פרועה צ"ג על תבנית ריתמית קבועה הולמת את הוויתור של א

נטה לאגד את שיריו  וגם לאחר שנסוג מן הפואמות ינה מעניקה תחושת ביטחון לקוראים,שא

במחזורים ארוכים המונים כמה חלקים. הבחירה במחזורי שירים כעיקרון מארגן משקפת אף היא 

 נטייה לרחבות ולמורכבות.

לט על חריזה, ולעיתים ויתר אצ"ג בשירתו המוקדמת ויתור מוח לצד הבחירה בסוגות רחבות

בהזדמנויות שונות כינה ו (,56של הרצף השירי )מירון תשס"ג, קרובות גם על החלוקה הסטרופית 

את בתי השיר "בתי כלא", כלומר צורות הכולאות את ההתפרצות הספונטנית הרצויה. כמו כן עיצב 

לבד יחידה אחת שווה אחידים, כך שלעיתים רחוקות ב לאהמשורר את יצירותיו במבנים ובמקצבים 

הטורים הארוכים ביותר בשירת אצ"ג עוברים את רוחב הדף, (. 239, 1984לקודמתה )לינדנבאום 

(. שיטה זו שחררה את הלשון 72הברתית בלבד )שם, ־והקצרים ביותר הם לעיתים בני מילה אחת חד

הרגשות העזים  הפיוטית מן הצורה האומנותית המרסנת, והעניקה לה טבעיות המסייעת לדובב את

תרגיל הממחיש היטב את האפקט החזק שיש בספרו ( הציע 42–41, 1978הרשב )(. 73ביותר )שם, 

לשורות הארוכות בשירת אצ"ג: לאחר שזיהה את המשקל העומד בבסיס השיר "טור מלכא" )ד, 

 העתיק את השיר במבנה של שורות קצוצות שוות משקל. השינוי הגרפי מקנה לשיר אופי (99–97

קליל ושגרתי בהרבה מהמקור, מפחית את המתח, ומוכיח עד כמה ֵשירתו השורות הארוכות את 

 המטרות המוצהרות של אצ"ג.

                                                           
לישית, הוא לא הוביל את המהפך הפרוזודי של דורו של הגם שאצ"ג ראה את עצמו כפייטנם של חלוצי העלייה הש 97

המעבר להגייה הספרדית. באמצע שנות העשרים עברו משוררים עבריים רבים להגייה הספרדית, ואילו בשירת אצ"ג 
 (.273, 2005מונזון ־יש שרידים להגייה האשכנזית גם בסוף שנות העשרים )וולף
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" מתאפיין . "הקטרוגוהוא חוסר אחידותלכלל מרכזי אחד,  המבנים בשירי "הקטרוג" נענים

אלא נדרש פירוט  במבנים מגוונים להפליא, ועל כן לא ניתן לסכם בהכללה את מאפייניו הצורניים,

מפורט בהמשך, פועל כמנגנון הגברה, שכן במהלך לגבי כל אחד ממדורי הספר. עצם הגיוון, שטיבו 

המשורר מתרכז בסגנון ש ל סגנונות צורניים, וגם כשנדמהלשפע ש נחשפים הקוראים הקריאה בספר

 בתודעתם.  גיבשו הקוראיםירה הבאה ומֵפרה את הכלל שצורני כלשהו, באה היצ

השירים בנויים וימת ברוב שירי הספר בתחום המשקל. רבים מ, ניכרת אחידות מסהגיווןלמרות 

ולא במשקל סדור של ממש.  חשוב להדגיש שמדובר בתשתית בלבד על גבי תשתית אנפסטית, אך

מספר הרגלים בטורים אינו אחיד והחריגות מתבנית המשקל רבות מאוד, עד כי בחלק מן השירים 

שירים, בעיקר אלו הכתובים בשורות קצוצות, שבהן  קל שולי עד בלתי מורגש. ישהמש האפקט של

המשקל יחסית סדור ועל כן מורגש, אך גם בשירים הללו נתן המשורר קדימות לתוכן, וחרג מתבנית 

 להלן סקירה של המבנים האופייניים לכל אחד ממדורי הספר.המשקל על פי הצורך. 

ם, שאורכם בלתי לבית ישראל", מורכב משלושה שירים ארוכיהמדור הראשון של הספר, "רקב 

השיר הראשון מונה עשרים בתים, השני עשרים וחמישה בתים והשלישי מאה  אחיד בכל המובנים.

ושבעה בתים )!(. גם מבחינת מספר השורות בכל בית אין אחידות או חוקיות כלשהי, לא בתוך כל 

שרים בתיו של השיר הראשון מונים שניים עד עשרה ע לעצמו ולא בין שלושת שירי המדור. שיר

 ,טורים; בשיר השני הבית הקצר ביותר הוא בן טור אחד בלבד והבית הארוך ביותר בן שישה טורים

וגם בשיר השלישי מספר הטורים משתנה בכל בית. אורך הטורים השיריים בלתי אחיד בעליל אף 

דם טורים שיריים ארוכים בני ילוש מילים ולצהוא: במדור מופיעים טורים שיריים קצרים בני ש

עשר מילים ויותר, והמבנה אינו מציית לחוקיות חיצונית כלשהי. במילים אחרות, אורכם של 

השירים, של הבתים ושל הטורים השיריים נקבע על פי פרמטרים המנותקים מכל מסגרת צורנית 

נראה שהעמדת מבנה צורני וריים, ורכיו הרטר חילק את שיריו ליחידות על פי צחיצונית. המשור

 . אחיד לא הייתה אחת ממטרותיו

חתר למבע אלא  לא שאף לריסוןאצ"ג  יש כאמור פוטנציאל לרסן את השיר, אבל לצורות הדוקות

חלק מטורי המדור "רקב  98אנרגטי, נלהב ומלהיב, ועל כן לא "הכניע" את שירתו לכבלי הצורה.

יתים לסכמת חריזה קבועה ומחזורית. זוהי למשל סכמת לבית ישראל" חרוזים, אך אינם מצי

 החריזה של שני הבתים הראשונים:

                                                           
ת הנהר", שנכתבו, כאמור, במהלך מלחמת העולם השנייה ואחריה. דן מירון שינוי מסוים בגישה זו חל בשירי "רחובו 98

( טען כי בשירי "רחובות הנהר" התרחק אצ"ג מהעיצוב האקספרסיוניסטי הפרוע ופנה למתכונת עיצובית 167)תשס"ג, 
ת לשירים אופי נורמטיבית בסיסית, המיוסדת על מתכונת הפיוט. לדבריו, מתכונת זו הייתה נחוצה למשורר כדי להקנו

מסורתי וכן כאמצעי לשליטה עצמית רגשית. במילים אחרות, אצ"ג נעזר בצורות נורמטיביות ככלי לאיפוק ־יהודי
 מסוים כשנזקק לו. 
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ְך  ְך ֹּפה ֹחשֶּ ש ִמַמַעל  –ֹחשֶּ מֶּ ַהשֶּ תוְּ ב   )א(   !לֹוה 

ָפר  ְך ַבכְּ  )ב(     – – ּוָבִעירֹחשֶּ

בּוַשי ַעמּוד ה ־ַוֲאִני ִבלְּ כּות זֶּ ַחשְּ טֵאש בְּ ב   )א(  ַהשֵּ

 )ב(   :ְלָהִאיר... ַהיֹום ַהלֹוֵהט םצֶּ עֶּ בְּ ּפֹוֵסַע 

ף ַשכּוֵלי לֶּ ַבע ֵמאֹות אֶּ כּות ־ֱאֹלִהים־ַארְּ  )ג(  ;הּפ  ּוַמלְּ

בּוֵרי נּות ־שְּ ָחזֹון ָלַאדְּ ֵהִקים הֶּ  )ג(  .הּפ  ַהֻסָלם שֶּ

ם יֹוָמם ַהלֹוֵהט צֶּ ה עֶּ זֶּ ם בְּ  )ד(  ִמי ֵהִביא ֲעֵליהֶּ

ל ִריר־ֹמחַ ־ֹאפֶּ ש, ַסגְּ פֶּ ה? ִמי ־ָונֶּ ל ָכזֶּ כֶּ קֹשֵ  )ה(  ִסלֵּ

ן רֶּ ֵאש־ִמָכל קֶּ ִכיָנה וְּ גָּדת? ִמי ־ָזִוית ַהשְּ  )ה(  ִּפלֵּ

ִקצּוֵצי ַהָּדג  ת ַהַּדַעת, כְּ דַלֲחָלִקים אֶּ  )ו(  ?ָהרֹועֵּ

 

בּוָרה כּות ַהשְּ ל ַמלְּ רּוָטאֹות שֶּ ַאף לֹא גְּ טּוִטים וְּ ַמרְּ  )ז( סְּ

ְך ַא  לֶּ ַית מֶּ ֻּפרְּ ַאף לֹא ִמֻּפרְּ  )ח(    ַחת,וְּ

ה ִניר זֶּ כּוֵתנּו ־בְּ ה ַמלְּ נֶּ בֹו סְּ ָלִכים, שֶּ  )ט(  ,ָבַערַהמְּ

ָרת  ַרִים ַעד ּפְּ  )ט(   (11! )ַהָנָהרִמַנַחל ִמצְּ

 

חר כך סכמת החריזה ג(, וא-ב(, ממשיך בחריזה צמודה )ג-א-ב-השיר נפתח בחריזה מסורגת )א

פתח בשני טורים לא . גם הבית השני נזים כללוהעשירי אינם חור הטורים השמיניו מופרת לחלוטין

ז -ואחריהם חוזרת החריזה הצמודה )ט חורזים רֶּ ט(. רוב החרוזים הם מסורתיים, מתבססים על חֶּ

בני דורו של  םמשורריהואינם נענים לנורמות החריזה שאפיינו את כתיבתם של כמה מ 99,מינימלי

החרוז אצ"ג, ובראשם שלונסקי, אשר "הבריקו" בחרוזים מודרניסטיים עשירים ומורכבים. 

ת בֶּ ט-"לֹוהֶּ ומבחינה זו הוא וירטואוזי, אך החרז  חורז שני חלקי דיבר שונים )פועל ושם עצם(, "ַהֵשבֶּ

ָהִאירגם החרוזים " ( הוא מינימלי.EVETשלו ) חורזים פועל )או שם פועל(  ג"ִּפלֵ -ו"ִסֵלק ּוָבִעיר"-לְּ

הוא מונוטוני ובלתי חדשני. יש שהמשורר  ֹּפה"-הזהה "ֹּפהבשם עצם והחרז שלהם מינימלי. החרוז 

לבלתי מתוחכמת ולדלה העמיד חריזה המבוססת על סיומת דקדוקית של צורן הריבוי, הנחשבת 

ִעים" )-למשל "ִזיִויםבמיוחד,  ִהיָגיו14ִעוְּ ָשָמיוֲהִגיָגי-(, "ַמנְּ (. החרוזים 15מֹורֹו" )-"דֹורֹוו ָדָמיו"-ו", "גְּ

 ואינם מצטיינים בווירטואוזיות.  בסיסיים בהשוואה לשירת בני הדור במדור זה הם אפוא

לנטייה לחריזה לא מתוחכמת ולא סכמטית יש כמה משמעויות. הראשונה היא שאצ"ג שאף בכל 

קוראים לספר כן שהמשורר חזה את תגובות הזאת לחריזה כלשהי, גם אם לא סדורה וקבועה. יית

תסייע "למשוך" את שירי "הקטרוג" לז'אנר השירה, ולהרחיקם  שיריו, וסבר שחריזה מזדמנת

במידת מה מז'אנר הכתיבה העיתונאית הפולמוסית. עוד ייתכן כי המשורר האמין שחריזה כלשהי, 

                                                           
ז על פי הגדרתו של שמעון זנדבנק ) 99 רֶּ  ( הוא הצלילים המשותפים לשני איברי החרוז.130, 2000חֶּ



116 
 

גביר את כוח המשיכה של השירים גם אם אינה מהודקת, תסייע ביצירת מסרים קליטים יחסית, ות

בשירי "רקב לבית ישראל" מתאפיינת ( טען כי החריזה 131בקרב קהל הקוראים. דן מירון )תשס"ג, 

תות יאת האמומאפשרת לקוראים לחלוף על פני השיר הארוך בקלות ולקלוט  בגסות מצלולית

כוונה לראשי רוג" ח, צב( סבר כי החריזה ב"הקטייבין )תרצ" למסור. יהושע ביקש המשוררש

הנכונות "לכבול" שנית, חוסר מחץ מוגבר" על ראשם. ־ההנהגה בארץ ישראל, ונועדה ליפול "בֹכח

את השירים לסכמת חריזה קבועה ומהודקת מעידה על הקו הסגנוני שאצ"ג עמל על פיתוחו 

מתאימות אינן ככלל צורות מהודקות י קו זה התוכן קודם לצורה, ומראשית דרכו היצירתית. על פ

בלתי החלקית והיזה חרהעברי במאה העשרים. משמעות שלישית של המשורר דרכי הביטוי של הל

להיתלות  אינו מאפשרנוצר בשיר: חוסר האחידות בסכמת החריזה סכמטית קשורה לאפקט ה

 נציאל שלה כמרסנת. חריזה החלקית אינה מממשת את הפוטבחרוזים כגורם מאזן, ועל כן ה

שכח" הוא הארוך במדורי הספר, ומתאפיין בגיוון יוצא דופן מבחינת הסוגות  המדור "האחד לא

ור הקודם המאוגדות בו. השיר הראשון במדור, "במורא הנבואה", ממשיך את הקו הצורני מן המד

קצוץ שורות ומחולק לבתים, כולם בני ארבעה טורים לבד מהבית  ואף מהודק יותר מקודמיו. הוא

וירטואוזית. לעומת  היא אינה סדירה ואינהיימת חריזה מסוימת, אם כי האחרון. גם בשיר זה ק

זאת ארבע היצירות הבאות, "אבוי ממעמקים", "זה מלככם מת", "אקלע סיקריק" ו"באזני ילד 

אספר", כתובות כשירה גושנית המזכירה את היצירות המוקדמות של אצ"ג משנות העשרים. 

. "זה מלככם מת", למשל, מונה שאין חלוקה לבתים הן ארוכות וכמעט בשירים הללו השורות

יש שסופי הטורים  זדמנת,מיצירות הללו טורים הבאים כגוש אחד. החריזה ב שמונים ושלושה

 סכמה כלשהי. ל נעניתאינה ובכל מקרה החריזה חורזים ויש שלא, 

מיד את אחרי ארבע היצירות אדירות הממדים חזר המשורר לשירים קצוצים וקצרים יותר, והע

ימצאו הקוראים עשר שירים. ואולם, גם כאן לא ־הכולל שנים ,המחזור הארוך "בין דמים לדמים"

(, 48–47(, הקצר ביותר במחזור, מונה בית אחד בלבד, ושיר ג )52שיר י )אחידות צורנית כלשהי. 

ד כי עשר בתים. מספר הטורים בכל בית אינו אחיד והחריזה כה דלה ע־הארוך ביותר, מונה אחד

, "עם לבדד", "בכתב המכוה", "על המעטות נראות כמעט מקריות. היצירות הבאותהופעותיה 

שירים עצמאיים,  גם מחזורים וגם תי באש ופני לאלהים ולאמי" מכילותבארות גזעי" ו"מולד

–82הפואמה "קִהלות הקודש בגולה" ). המבנהבחוסר אחידות מוחלט מבחינת  ומתאפיינות כולן

 בהיקפה הגדול ובגושניותּה. מחולקת כלל לבתים, בולטת ביניהן (, שאינה85

 ותהבא, "גלות", קצר יותר מקודמיו, ומאגד ארבעה שירים הכתובים בשורות ארוכ המדור

"כרוניקה שֹחרה / קרע הברית", שנכתב בעקבות פרשת רצח  דולי ממדים. במדורובבתים גושניים ג

)"יבוא  והשיר האחרוןהכתובים בשורות קצוצות,  עשר שירים־רוב ותוצאותיה, ארבעהוארלוז
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 (, במדור140. על פי מירון )תשס"ג, ( ארוך מקודמיו ואורך שורותיו מגוון במיוחד121–120זמן..." 

ם מעין סדרת כתבות. רוב שירי וכתב בטורי שיר קצרים ובהירי ריקה עיתונאיתזה נקט המשורר לי

יזה היא מבוססת ברובה על סיומות של צורנים, למשל אינם חרוזים, וגם כאשר מופיעה חר המדור

דֹולֹות-"חֹולֹות (. מקצתה מעט יותר 110ָּדם" )-ָּדם-(, או על חרוז זהה, למשל "ָּדם107ּדֹורֹות" )-גְּ

 מתוחכמת.

"ציונים" ומשלושה שירים הנושאים את הכותרת מחזורים מהם" מורכב משני  "בברחי המדור

 המחזורים הללו הם הסדורים ביותר. הצורני של יתר שירי הספר, שירינוספים. בהשוואה למבנה 

נחלקים לבתים השווים במספר טוריהם, אם כי בחריגות מסוימות, וכמה מהם  הםחלק משירי

חרוזים בחריזה צפופה יותר מן השירים האחרים. חלק מן החרוזים מבוססים על סיומות של 

א על ם יכולת חריזה וירטואוזית, גם אם לא מבריקה וללא מעט מהם מפגיניוצורנים, חלקם זהים, 

, שמבנהו די סדור (134–133) ב שיר ב במחזור "ציונים" פי תכתיבי תבנית כלשהי. ִהיֵנה לדוגמה

 אף שאינו מדויק: וסכמתי

ִזים ָבְך ֻאָמֵני ַהִּפיּוט,ןֹויצִ  חֹורְּ  )א(  , אֹוִתיֹות שֶּ

לֹא ִמָּדם  ָמעֹות וְּ ִניִנים ִכדְּ  )ב(  .ַאְלֻמִגיםֵאיָנן ּפְּ

ִרים ָבְך תּוָגה ַבֲחרּוִזים, לֹא ֵהם   )ב(  .ַהנּוִגיםָהאֹומְּ

יֹו ִהיא, ִמזֹו ָכל ַכֵּדי ִפיּוָטם  ֵאר ּדְּ  )ב(  .ְמזּוִגיםבְּ

 

ה ַהנֹוֵדף ִמן  ש הּוא זֶּ ֵריַח ָהֹעבֶּ  )ג(   ַהְכָתבוְּ

ַבָּדם לֹא  ל ָחזֹון, שֶּ ֵריַח ַהִקיא שֶּ ְעַכלּוכְּ  )ד(   .נ 

ת  טֶּ קֶּ ַקטְּ ת ַהָיד ַהמְּ  )ג(   ,ַבַצוָהּה! יֹוֵדַע ֲאִני אֶּ

ֹאד  ַפח ּומְּ טֹון, ַּדק כְּ ִטיקְּ ה קְּ  )ד(  .לַק ֲעֵדי ִכי ַנֲעֹשָ

 

דּו ַגם ִמָים   )ה(   !ְיגֹוַנִיְךאֹוי ָלְך, ִציֹון, ִכי ָכבְּ

ִויֹות ַּגם הַ  ָלא ֵגו ִמּגְּ  )ו(   .ָהָעְגָמהר ָבְך ֵאינֹו אֶּ

ֵאין ִאיש ָבְך ַבר ר זֹו ָידֹו לֹא ־וְּ  )ו(  ָרְגָמהָיד, ֲאשֶּ

ן בֶּ אֶּ ף ָנִביא ַהשֹוֵאג ־בְּ דֶּ  )ה(   .ִבְרחֹוַבִיְךַהּגֶּ

אינו נשמר בקפידה, כל טור בן חמש רגליים,  , אם כי הואושת בתי השיר כתובים במשקל אנפסטשל

ֻמִּגיםב. החרוז -ב-ב-כל בית מונה ארבעה טורים. סכמת החריזה בבית הראשון היא א -ַהנּוִגים-"ַאלְּ

זּוִגים" וסס על סיומות של צורני ריבוי, ואת החרז המינימלי של סיומת הריבוי מעשיר העיצור מב מְּ

ָתבד(. החרוז "-ג-ד-ת )גהחריזה בבית השני היא מסורגגימ"ל.  ( AVחורז בחרז מינימלי ) ַבַצו"-ַהכְּ

ַכל" שני שמות עצם, עְּ הגיוון בעיצורים ההומופוניים )ב/ו, כ/ק( יוצר ו שם תואר,חורז פועל ו ַקל"-נֶּ
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גֹוַנִיְך" ה(,-ו-ו-לישי החריזה היא חובקת )העניין. בבית הש חֹוַבִיְך"-יְּ רן השייכות של מבוסס על צו ִברְּ

ָמהגוף נוכחת, ו ָמה-"ָהָעגְּ  . פועל( וחורז שם עצם וGMAהוא עשיר ) "ָרגְּ

בשיר  היא ביטוי לאירוניה דקה ומושחזת. הבחירה לכתוב דווקא את השיר הזה במבנה סדור

", הרי הם המשוררים בני דורו של אצ"ג, כותבים לה ֻאָמֵני ַהִּפיּוטפונה לציון ומספר לה ש"הדובר 

אינה היא משום ש ,שירתוערך נופל מ של שירה זו ערכּה"תּוָגה ַבֲחרּוִזים"(. גה )שירה מחורזת ונו

בוקעת מן הלב ואינה נכנסת אל הלב. בשיר א במחזור תיאר הדובר את עצמו כמתהלך על קרקעית 

ל ָים",  ִסיסֹו שֶּ ַהֵלך ַעל בְּ ִני ִכמְּ הוא  שבעוד(, ובשיר השני, המצוטט כאן, הוא מסביר 133הים )"ִהנְּ

שירה "עמוקה", שהפקתה מסוכנת ליצור מסוגל להעלות מן הקרקעית פנינים ואלמוגים, כלומר 

יֹו"(, הרדודה והרגועה פי כמה  ֵאר ּדְּ ומסובכת, הפייטנים האחרים דולים את שירתם מן הבאר )"בְּ

סדורי שירים ב המשוררים ב"כלי הנשק" שלהם, כלומר ביוירימנהל קרב מול  מן הים. הדובר בשיר

כאן עמיד ה ,ער והפרץ הצורניים של השירים במדורים הקודמיםמבנה, שקולים וחרוזים. לאחר הס

המשוררים ביכולותיו הצורניות. ואולם,  משארוכיח שאינו נופל המשורר שיר שקול וחרוז, וכך ה

ית סכמתי אינה דרכו, לא מבחינה פואטסדור ממש מבהיר כי הדבקות במבנה חוסר ההיענות למבנה 

א רק כלי בידו הכותבת להוכיח את כישוריו הטכניים הצורה היולא מבחינה אידיאולוגית, וכי 

 100כמשורר.

והוא מורכב ממחזור  101המדור "לא אל לא מלך לא גבור" הוא מעין יחידה עצמאית ב"הקטרוג",

במסה "פנים אל פנים", "על שלא עמדנו ) חידותארוך בן עשרים ושבעה שירים, המחולקים לשלוש י

. ליחידה השלישית צירף המשורר שישה שירים (/ קטרוג ובכי" ו"בחדש הרביעי... / בפני אל הגולה"

החותמים את הספר כולו. המבנה הצורני של המחזור הארוך חריג בפואטיקה של  ,נוספים

לעומת זאת ששת השירים  ריגותו."הקטרוג", וכדאי להתעכב על מאפייניו ולשער את הסיבה לח

 סיים שהעמיד אצ"ג ברוב ספר שיריו, ומפגיניםם את ספר השירים מצייתים למבנים הטיפוהחותמי

חוסר אחידות במספר הטורים בכל בית ובאורכם, חריזה מזדמנת ובלתי סכמטית ונטייה לטורים 

 (.185–184( וב"כד מטיא שעתא..." )183–182במיוחד ב"העלם שנעלם בגופנו, עלה!" ) ,ארוכים

בן עשרים ושבעת השירים, המהווה את רוב החומר של המדור "לא אל לא מלך המחזור הארוך 

מהודק, סדיר ועקבי במיוחד. מספר  ל מבנה צורני חריג בספר "הקטרוג",לא גיבור", הוא כאמור בע

אף שסכמת החריזה אינה קבועה ממש, מרובעות.  ןהסטרופות בשירי המחזור איננו אחיד, אך רוב

                                                           
מש בחלק מיצירותיו בחרוזים פשטניים ומלאכותיים כדי להביע ביקורת ( טענה שאצ"ג השתStahl 2014נטע שטהל ) 100

על השירה העברית, הבלתי אותנטית להשקפתו, הנכתבת בדורו. באמצעותם הוא הגחיך והוקיע את המשוררים 
הכותבים שירה מחורזת. אצ"ג סבר שחרוזים מלאכותיים ומתוחכמים מביעים רדידות דתית ותרבותית, ושיבץ אותם 

 (.56רותיו כדי לעורר אפקט רטורי )שם, ביצי
 את שם הספר שאל אצ"ג מ"האינטרנציונל" בתרגום שלונסקי. 101
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והכפיף לשם כך צורות דקדוקיות.  ,ל לחרוז לפחות חלק מסופי הטוריםהמשורר השתדאין ספק ש

ץ", כדי שתחרוז ל"מֶּ  רֶּ ץ", ולא הצורה השגורה "ּפֶּ ת לֶּ שֶּ מְּ כך למשל בשיר ה נבחרה צורת ההפסק "ָּפרֶּ

ץ" ) ַקִים" כדי שתחרוז ל"ַעָדִיים" )145ָהָארֶּ ( 150(; בשיר ט נבחרה צורת הזוגי הבלתי שגרתית "ַטנְּ

הוא מקנה לשירים  י מורגש במיוחד, ואף שאינו מוקפדבמחזור זה המשקל האנפסט וכדומה.

 תמוס אחיד ומתנגן. רי

־התרחקות מסוימת מן ההצהרות החד , החריזה והמשקל,ניתן לראות בשתי המגמות הללו

הסתייג מכל הכפפה של  ר בתחילת דרכו בשנות העשרים, שבמסגרתןמשמעיות שהביע המשור

לא קיבלה  מצד שני, חוסר הסדירות בכל מישורי המבנה מצביעה על כך שהצורההתוכן לצורה. 

מעמד שווה לתוכן, ויוקרתה עלתה רק במעט בסדר העדיפויות של המשורר. ואולי מדויק יותר 

הן בלבד. את המשורר בהכרעותיו הצורניות המטרות הרטוריות, ו ִהנחולקבוע כי גם במקרה זה 

"לא אל לא מלך לא גיבור" בצורות מוקפדות יותר מהרגיל לא משום  נראה כי המשורר בחר במדור

המחזור ת של רות אחרות. דווקא החריגות הצורנישראה אותן כיעד פואטי, אלא לשם השגה של מט

קצוצות מעוררת את החשד שהדבקות בחריזה, במשקל, בשורות  בקורפוס השלם של "הקטרוג"

שירי המחזור  (,142טורי מתוחכם. על פי מירון )תשס"ג, היא תעלול ר שוות אורך ובבתים מרובעים

חשוב להטעים שתחושה זו עולה מהמבנה, ולא מן התוכן, שהוא כאוב  מזכירים פזמונים, אבל

ורותח, כבשאר שירי הספר. במחזור זה מתריע הדובר מפני המציאות המסוכנת, בעוד קהלו, 

. המבנה הפזמונאי, הקליל יחסית, משקף להשקפתו, שקוע בריקודים, בבילויים ובאכילת גלידה

להם יפה הזמר המתנגן, השקול,  דעת של ציבור היהודים בארץ ישראל;אפוא את ההתנהלות קלת ה

 השיר הראשון במחזור: ה למשלנֵ יִה החרוז והסדור. 

ָין  ֵביִתי ַהַבכְּ ִהֵנה ָבא לְּ  )א(   ַהִנְמָהרוְּ

שּוֵלי ֵתל  )ב(   ים.ָאִביב ֲהרּוגִ ־ַוַיֵּגד: בְּ

ַצרּוָבִתים בֹוֲעִרים... ַהִישּוב   )א(  – – ַבמֵּ

ִתי:   )א(   ,ַהָדָברָאֵמן, ָאֵכן ָקם ָאַמרְּ

 

ִשיַר  ִנֵבאִתי ָעָליו בְּ  )ג(   .ַהָּיִמיםת שֶּ

ִתי ָעָליו ֵבין ָּדִמים  ָנַבחְּ  )ג(  .ְלָדִמיםשֶּ

ִפי. ָהרֹוִעים   )ג(  ַהְמַרִמיםֵאין ֹנַחם בְּ

ָלם  –עֹוָדם ֲעֵלי ֵכס  ַרגְּ  )ג(  .ַהָדִמיםּולְּ

 

ת ַאַחת ַעל  לֶּ ן סֹוקֶּ בֶּ  )ד(   ַהַסףֵאין אֶּ

ף  לֶּ ל ַהַבִית ַההּוא, בֹו ַהסֶּ  (ד)  .ֻסַלףשֶּ
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ָּפ"ט  ל ַתרְּ ַבַלט שֶּ  (ה)  !"וְבַתְרצָ אֹותֹו ַסנְּ

ִצלֹו   (ה)  – – ְמֻׁשָלבֵאין ֵצל ַהנֹוֵקם בְּ

ף  ב ָבֹערֶּ ל ֵחלֶּ ד שֶּ בֶּ  )ד(  (143. )נֹוַסףַרק רֶּ

 

(, כל טורי טור אחד )בהבית השלישי מונה חמישה טורים. למעט ו הראשונים מרובעיםבתים השני 

ד(. -ה-ה-ד-ג, ד-ג-ג-א, ג-א-ב-בית כלשהי )אהשיר חורזים, אם כי החריזה אינה מעמידה סכמה עק

ָדִמים-י )"ַהָיִמיםחרוז ג מבוסס על סיומות של צורני ריבו ַרִמים-לְּ ַהָּדִמים"( אם כי לחרז -ַהמְּ

ָצ"ו. "ומעשיר את החרוז מצטרף העיצור מ"ם IM המינימלי ַתרְּ ֻשָלב-בְּ פועל נוטריקון ב חורז" מְּ

(. למעט חריגות מינוריות השיר כתוב AVהגם שהחרז מינימלי ) ,, ולכן החרוז הוא מיוחדסביל

רגליים בכל טור. המשקל הופך את השיר למתנגן, אך תוכן הדברים במשקל אנפסט מדויק, ארבע 

ומשירי "הקטרוג" בכלל, מעמיד  ו. בשיר, כמו ברבים משירי המחזורהכואב ממתן את השפעת

די המתרס את עצמו ואת כל יתר היהודים: הוא ניבא ונבח והם התעלמו, וכעת, יהדובר משני צ

 וגידים, מאוחר מדי להתגונן.  עור קורמתונבואתו  "ָקם ַהָּדָבר"כאשר 

נוכחותו של הדובר מובלטת מאוד  ני הגברה נוספים הפועלים בשיר זה.זכיר בקצרה מנגנוא

ֵביִתיבאמצעות השימוש בגוף ראשון ובדאיקטים )"ָבא  ִתי", "לְּ ִתי", "ִנֵבאִתי", "ָאַמרְּ ִפי", "ָנַבחְּ  (,"בְּ

דמות של נביא בפועל, כלומר נביא שנבואתו משכבר הימים התגשמה )"ָקם  לובש והוא

ִשיַרת ַהָיִמיםַהָּדָבר// ִנֵבאִתי ָעָליו בְּ  מתריע מפני הסכנהמדמה את עצמו לכלב ה"(. הוא שֶּ

ִתי"( ָנַבחְּ ִתי ָעָליו בֵ וב, . הדם תופס בשיר מקום חש)"שֶּ ָנַבחְּ  ָדִמיםין חוזר בבית השני כמה פעמים )"שֶּ

ָלם  –... עֹוָדם ֲעֵלי ֵכס ְלָדִמים ַרגְּ  ,באופן היוצר חרוז מדויק ,ומיקומו בסופי השורות "(ַהָדִמיםּולְּ

הדובר מאשים  הרופס מופיע בשורה האחרונה כאמצעי לעלוב בהנהגה;מדגיש את מרכזיותו. הגוף 

עד כי  ,את המנהיג שאינו נוקם את נקמת המתים, ובמקום זאת משמין מחוסר תזוזה ומבילויים

ף  ב ָבֹערֶּ ל ֵחלֶּ ד שֶּ בֶּ ַבַלט", נֹוַסףקפל שומן חדש גדל בעורפו )"ַרק רֶּ "(. הוא מגדף את המנהיג בקללה "ַסנְּ

ָּפ"ט  בשיר מופיעים תאריכים 102.וומצר על כך שאיש אינו סוקל את בית ָצ"ו"(מדויקים )"ַתרְּ ַתרְּ  ,בְּ

שּוֵלי ֵתל ָאִביב"(, ־הקושרים את היצירה הפואטית למציאות החוץ שירית, וכן ציון מקום ספציפי )"בְּ

 אשר מבהיר באילו מאורעות מדובר. 

ֵביִתי"( יוצרת תחושה שוְ בוי"ו החיבור )" פתיחת השיר בעצם  הדובר מדקלם את השירִהֵנה ָבא לְּ

ָבִתים בֹוֲעִרים"( ּובוי"ו החיבור )" המשפט השני פותחעות, ממש ברגע התרחשותם, וגם המאור

ִהֵנה ָבא  ומקנה לדברים תחושת בהילות וחיפזון. מבחינה תחבירית השיר נפתח במשלימים )"וְּ

ֵביִתי"(,  ָין", "ַוַיֵּגד"(. השורה השישית היא פסוקית שאין ולְּ לה חלק הנושא והנשוא נדחים )"ַהַבכְּ

                                                           
 על השימוש התכוף של אצ"ג בקללות ראו בהמשך. 102
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ִתי ָעָליו ֵבין ָּדִמים  ָנַבחְּ ָדִמיםעיקרי )"שֶּ "(, כלומר משפט חסר. רבים משמות העצם בשיר מופיעים לְּ

בצורת הרבים )"ֲהרּוִגים", "ָבִתים", "ָיִמים", "ָּדִמים" "רֹוִעים"(, המגלמת שפע והכברה. כל 

משיג את האפקט המגביר  מערכת: כל אחד לבדו לא היה־המנגנונים הללו פועלים יחדיו כרב

צמתי. אף שהצורה הסדורה ופעמי וע־הפנומנלי של השיר, אך פעולתם המשותפת יוצרת מבע חד

 מרסנת את השיר, יתר המנגנונים המגבירים מותירים את ה"ווליום" גבוה.
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 רטוריקה וגרפיקה .2.7

 אפוסטרופות .2.7.1

אפוסטרופה היא "פנייה ריטורית ישירה של הדובר בשיר אל נמען מסוים )האל, המוזה, הטבע, 

(. 54לבקשה או לתלונה, להלל או לווידוי וכו'" )ריבלין תשל"ח,  –אהובה, ידיד וכו'( לתכלית כלשהי 

לאפוסטרופה תפקיד רטורי מובהק: היא מנכיחה באופן אפקטיבי את הדובר בשיר ואת נמעניו, 

(, האפוסטרופה 393נאומי. על פי חניטה גוטבלאט )תש"ס, ־עשויה לשוות לטקסט אופי הצהרתיו

משמשת ביטוי לרגש העז של הדובר ומעצימה אותו. פנייה ישירה לנמען משמשת להדגשת רגשותיו 

( Culler 1977, 60–61של הדובר, וכן מעניקה לנמען יכולת תגובה )שם, שם(. על פי ג'ונתן קלר )

 בשירה, מאפשרת להצהיר על מצב ויוצרת דרמטיזציה. טרופה מתפקדת כמגבירהאפוס

אל החיים ואל  השונות שופעת אפוסטרופות. הדובר פונה בשירים שירת אצ"ג לתקופותיה

ות כאלוהים טרנסצנדנטאליהמתים, לערים ולארצות, לאיתני הטבע, לבעלי חיים ולישויות 

ת רבות מאוד ואין בכך משום הפתעה, עות אפוסטרופובשירי "הקטרוג" מופיגם וכשכינת השיר. 

עשויה להיות , ולכן פנייה ישירה לקוראים השירים הוא להשפיע על המציאות תפקיד שהרי

הדובר דרישות שונות מנמעניו ומצפה לתגובה או  דורש באמצעות האפוסטרופותאפקטיבית. 

של ירושלים, בריטניה, סערה, סלעים, לפעולה. זאת ועוד, הפנייה לנמענים דוממים או מופשטים, למ

שיח גם ־לנהל דו שבזכותם הוא יכול טבעיים שבהם ניחן הדובר,־כוחות עלציון וכדומה, מרמזת על 

 עם ישויות דוממות ומופשטות.

שיר "הקטרוג" היא פניית הדובר אל נמעניו הקוראים. כך למשל האפוסטרופה השכיחה ביותר ב

נוכח דברי התוכחה הדובר מאחיו היהודים לשנוא אותו פתח בדרישת " נבמחזור "בין דמים לדמים י

 הקשים שהוא מטיח בהם:

מּוִני ַאַחי י,נִ מּוטְּ ֹשִ  טְּ ָדן. ) –! ֹשִ ַטן ָהָאבְּ  (52ַּפיְּ

 

צמת הדרישה של הדובר, והגברה נוספת מתקבלת והפנייה הישירה לקוראים מגבירה את ע

מּוִנימהשימוש בפועל הקיצוני " טְּ המביע שנאה עזה במיוחד, וכן מהשימוש הבלתי שגור במושא ", ֹשִ

 פונה אליהם בלעג:לכן החבור. ב"כלרבי יוסף דילה רינה" מבקש הדובר לעלוב בקוראיו האדישים ו

ם ם ִׁשְקטּו ָלכ  תּו. )ְוַאת  ַלֲעסּו ּושְּ ם וְּ  (73, ַסֲחרּו ָלכֶּ
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–82"קהלות הֹקדש בגולה" )ורי בהמהלך הרט גם כאן הפנייה הישירה מעצימה את התוכן המובע.

את  כביכולומבטל  ,הדובר פונה אליהם בגוף שני כולו על אפוסטרופה ליהודי הגולה; ( מבוסס85

, םכ  נְ גֹויְ קוראיו היהודים בגולה "ַרב ִמָים ל אומר תחייב ממדיום השירה. הוא, המהפער בינו וביניהם

אוגרפי, ואת היכרותו יאליהם, חרף המרחק הג מדגיש את קרבתו הרוחנית (, ובהמשך82!" )ידַ הּויְ 

 העמוקה עם אורח חייהם, למשל:

ַהִצית  ה לְּ ת ֹעז ַהתּוגָ  םכ  בְ לִ בְ ַוֲאִני רֹוצֶּ  הַּגם אֶּ

)...( 

ִני ָדם   ֹוֵעק ִמבֹורֹות ַהּדֹורֹותַהז םכ  ְמ ִד ִמ ִהנְּ

)...( 

ת  ֵסם אֶּ ִכרְּ ָכל ָּדג שֶּ ה ּוַמִכיר בְּ ָלה ַבַמִים ) םכ  ְר ש ַ בְ ֲאִני רֹואֶּ  (83–82ַליְּ

 

 את השיר מסיים הדובר בקריאה נרגשת אל קוראיו לא לשקוט ולא להסכין עם המציאות הקשה:

רֹום! )ידַ הּויְ , םכ  לָ ַאל ֳּדִמי  פֹוגְּ רֹום לְּ  (85! ַאל ֵשָנה ֵבין ּפֹוגְּ

 

של ת ולגיטימציה לשאיפ , ואלו נותנותקרבהו וצרת אינטימיותגוף שני יהבחירה בפנייה לנמענים ב

 103הדובר להשפיע על נמעניו.

בעוד שהיהודים בגולה עשויים להיות נמענים ממשיים, הפנייה לישויות מופשטות היא תחבולה 

( פונה הדובר לבריטניה ומטיח בה את 47–46. בחלק ב במחזור "בין דמים לדמים" )ת גרידארטורי

 זעמו נוכח שלטונה בארץ ישראל וכוחה הרב:

ַבר ַבר־ּדְּ ִפיְךְבִריַטְנָיהֵאש ִלי, ־ָּדם ִלי, ּדְּ ַלח לְּ מֶּ  , כְּ

ֵעיַנִיְך. ִרית לְּ ְך ָּגפְּ פֶּ שֶּ  ּוכְּ

הּוִדי: יֹוֵדַע זֹאת ָכל יְּ  יֹוֵדַע ֲאִני, וְּ

ִרים.  ְת ַא  ֹשָ ִצִיים, ַחָיִלים וְּ  ַרַבת ִאִיים וְּ

)...( 

דֹוִש  יּוִ צַ ְת ִכי ַצו  חֹוַפי ַהקְּ ִצֵיְך בְּ  ים:לְּ

ִרי ַהָקָטן ל ִאִיי ָהִעבְּ ַכֵּון תֹוָתָחיו אֶּ  לְּ

ַהצֹאן, נּו ֻכָלנּו ֲאַזי ִעם ַהַטף וְּ ָנַפלְּ  וְּ

ם  ָחד. –ִעם ָכל ַהָבִתים ַוֲעֵציהֶּ ק אֶּ סֶּ  ַּגל רֶּ

                                                           
 (.139–138עוד על הבחירה הרטורית לפנות ביצירה זו ליהודי הגולה ראו בספרו של דן מירון )תשנ"ט,  103

 (. 176–167( ו"בחדש הרביעי... / בפני אל הגולה!" )79–78הודיה ראו "משא ערי הכתר" )לאפוסטרופות נוספות לגולה ולי
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 הציג את עצמו כבעל כוחות מיוחדים.פנייה לישות המופשטת בריטניה מאפשרת לדובר להַ 

ר המוכן לעמוד מול בריטניה כולה, לנזוף בה ולשפוך גופרית לעיניה הוא מצטייר כגיבובאמצעותה 

ֵעיַנִיְך"(. גם פנייה לירושלים  ִרית לְּ ְך ָּגפְּ פֶּ שֶּ את הדובר כבעל כוחות מיוחדים  מעצבתהמטפוריות )"ּוכְּ

ירושלים היא בעיניו ישות חיה ואהובה, ולכן  עיר.המתקיימת בינו ובין ההאינטימיות  ומדגישה את

ופונה אף  ,ניתן לפנות אליה כאילו הייתה אישה מוכרת וקרובה. הדובר אינו מסתפק בפנייה לעיר

 לסלעיה, כאיברים המרכיבים את גוף האהובה:

ִני  ְךִהנְּ ת! ִליׁש  ־ַלִיםְירּוׁשָ , רֹואֵּ סֶּ רֶּ  ַהִנדְּ

ַזע חֹוִזים  לּוֵלא ָהִייִתי ִמּגֶּ הוְּ נֻּדֶּ  מְּ

כּות ֲאבּוָדה ַמלְּ ַלי בְּ דֹות ֹּפה ַרגְּ ִתי: עֹומְּ ָאַמרְּ  וְּ

רֹוֵמי, ַּגם   .ַאְת ל א ָתקּוִמיּוֵמִעם ַהֵמִתים, כְּ

)...( 

ִני אֹוֵמר  ִהנְּ רּוָשַלִים!ִלְסָלַעִיְךוְּ ֵרי יְּ בְּ  : אֶּ

ִפי ָצִעיר ִביהּוָדה:ַהֲאִזינּו  בּוָאה בְּ ַבר ַהנְּ  ִלדְּ

ַחכֹות. ), כִ ֲחיּו ְוַחכּו ַדאי לְּ  (68י כְּ

 

עוד עתידה  היאהדובר מבקש לעודד את ירושלים הרמוסה, וטוען שלמרות מצב העניינים העגום, 

מצטרפת גם אפוסטרופה מגבירה את הרגשות העזים המובעים בשיר, ואליה הלחזור לגדולתה. 

רּוָשַלִים ִלי".־פניית החיבה האינטימית "יְּ  שֶּ

הדובר פונה אליו, מאפיין את יחסיהם ומבקש  ישיר קבוע בשירי "הקטרוג".א נמען גם האל הו

מראית עין של קרבה בין הדובר לאלוהיו. כך למשל  נוצרת אפוסטרופהה ובאמצעות ו בקשות,ממנ

 הדובר מבקש מהאל להאריך את ימיו בארץ ישראל כדי שיספיק לחזות בה תחת שלטון יהודי:

ֹלַהיַהֲאִריָכה ָיַמי,  ץ,, א   ֹּפה ָבָארֶּ

ֵני ת ּפְּ ַקֵבל אֶּ ה לְּ כֶּ זְּ ַמַען אֶּ  לְּ

ת ) רֶּ תֶּ  (71ַההֹוֵלְך ַבַמחְּ

 

 מאלוהים לקרוא לו להיות שליחו: הוא מבקשבשיר אחר 

ַמן יהַ ֹלא   ר ָאב ַהיֹוֵצא ַעל ִסּפֹו ינִ אֵּ ָר ְק ! יבִ ָא : יָךאִת ָר ְק , ִאם ַרק ַּפַעם ִבזְּ  ָלשּוב, ַכֲאשֶּ

נֹו לְּ  ָתה;קֹוֵרא ֱאֵלי בְּ ב ַהַביְּ רֶּ  ֵעת עֶּ

ָאשּוב ִמן ַהשּוק. ) ָעֵיף ֲאַצֵית וְּ  104(93ִכי ַכֵבן הֶּ

                                                           
( טענה שהיחסים עם האל ב"הקטרוג" תופסים מקום הולך וגדל בעולמו של הדובר, ואילו 183, 2017אורית מיטל ) 104

נה את יחסי האב והבן ( בח190–187מיטל )שם,  ישראל הולכים ומתדרדרים.־היחסים עם ה"אחים" הציונים בארץ
 המכוננים בין הדובר לאלוהים בשיר זה ובשירים נוספים ב"הקטרוג".
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 בשל השימוש בכינוי השייכות "ֱאֹלַהי" ובכינוי המשפחתי חזקה במיוחד מיותהאינטיבמקרה זה 

 מרכזי י מגבירכאמצע ןתוהריבוי המספרי של האפוסטרופות בשירי "הקטרוג" מעמיד א 105"ָאִבי".

 בפואטיקה של אצ"ג.

 חרפות וגידופים .2.7.2

ראוי לציון בשירי "הקטרוג" הוא נטיית הדובר לחרף ולגדף בבוטות. את )וסמנטי(  רטורי קו סגנוני

ם "מבית" ומהם אויבים גוון של נמענים, מהם אויביהגידופים מפנה הדובר בשירים כלפי אוסף מְּ 

יהודים שאינם נוקמים את מות חבריהם, מנהיגי העם היהודי בארץ ישראל, ה "חיצוניים", למשל

המשוררים בני דורו, הקומוניסטים, הערבים, המלומדים באוניברסיטה העברית ועוד. בעוד 

שבשירתם של רבים מן המשוררים בני דורו של אצ"ג קללות מפורשות נותרו מחוץ לגבולות השירה, 

מהן יצירתיות וחדשניות. ו ותפואטי של אצ"ג עשיר בקללות שונות, מהן שגורות ומוכרהמילון ה

קללות מסמנות מעצם מהותן רגש עז ונושאות מטען ריגושי שלילי חזק, ועל כן השימוש בהן מעורר 

ונראה שגם הם העלו את חמתם של קוראיו גידופים מקוריים,  ב"הקטרוג" הגה אצ"גהגברה. 

 .הוותיקים

מאבק הפוליטי שניהל אצ"ג ( הסביר שכדי למקסם את יעילותו של ה202דן מירון )תשנ"ט, 

של אצ"ג, ובראשם  פעמים רבות היו יריביו ציה של יריביו הפוליטיים.בשיריו, הוא נדרש לדמוניז

ונהנו ממעמד של  מקובלים על חלק מקבוצת ההתייחסות שאליה פנה,מנהיגי היישוב היהודי, 

ליים, שיקבעו את משום כך נזקק אצ"ג לאמצעים רטוריים ופואטיים רדיקסמכות ושל השפעה, ו

. את החרפות שהטיח במתחריו ובמתנגדיו ניתן אפוא )שם, שם( היריב המותקף בהקשר שלילי

 106.נגד יריביו המשוררל לגיטימציה הפואטי ש־לראות ככלי רטורי נוסף במסע הדה

כי הגברים הבוכים על מות חבריהם כה מאוסים  אומר "רקב לבית ישראל" הדוברבבשיר השני 

ֹחר בָ ) ם ראויים לשמש אף כשרוכים לנעליואינהם בעיניו, עד כי  ִתים ַאף ִלבְּ ַאסְּ ָעַלי "מְּ ם ֱהיֹות ִלנְּ

רֹוִכים",  הדובר מכנה את היהודים החיים בארץ ישראל בכינויי גנאי  (. בשיר הבא באותו המדור15שְּ

ַנּוְּ  ים:שונ ַטֵני"ִניִנים ִמתְּ ָדִוד", "קְּ ִבים ַעל ־ִנים לְּ ָבִרים ָהשֹוכְּ ָיטֹוִרים", "ַעכְּ ַלגְּ ַּדַעת", "ֲעִנֵיי ַהָשָגה", "ּפְּ

ּפּון" )־ִּדיָנר", "מּוֵגי ָטם" ) מכנה את דורו הוא(. בהמשך השיר 20רּוַח" ו"מּוֵגי ַמצְּ ֻטמְּ ולערבים  ,(26"מְּ

ַאת ֲעָרב ראקוהוא ההורגים את היהודים  לְּ ות " )שם(. בשיר אחר מכונים היהודים ההולכים בעקב"חֶּ

יהדות הקומוניסטית מייחד הדובר אוסף גידופים יצירתי במיוחד (, ול18המנהיגים "ֲעָגִלים" )

                                                           
 (.90לאפוסטרופה נוספת לאל ראו את השיר "תפלת מגן" ) 105
( טענה שהקללות ב"הקטרוג" פעלו כחרב פיפיות, משום שהן שימשו כנשק היעיל ביותר 211, 2017אורית מיטל ) 106

לב ליבו של הספר.212את אצ"ג. מיטל )שם, בידיהם של מי שביקשו לנגח   ( הציעה לראות את גידופים ב"הקטרוג" כְּ
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גּוָפּה:/מהשדה הסמנטי של הגוף: "ַצֲחַנת ַיֲהדּות קֹומּוִני ר ִביב בְּ ִטית ֲאשֶּ ֱאַגר ָכל ַהַמר, סְּ ַהָטֵמא, בֹו נֶּ

ן ֵמַעם;/ָכל הַ  תֶּ ָעִגים" )שֶּ ֻעִנים ִנלְּ ל ּדֹורֹות מְּ ַלת ַהֹמִחין שֶּ הפותח את  הבלתי מנוקד (. בשיר19–18ָכל ֻמגְּ

ל", וטוען אומר ( הדובר 33"האחד לא שכח" ) המדור סֶּ כי אנשי ההנהגה היהודית "עלו גם בדרגת הכֶּ

ל של מנהיגים" )שם(. כי "תהליך האסון והקלון" שאירע משלהי תרפ"ט ואילך הוא אשמת "בֶּ  סֶּ ד וכֶּ גֶּ

ֵני לֹא ֱאֹלִהים" ) ד, בְּ גֶּ ֵדי בֶּ  (.42ב"אקלע סקריק" מכונים המנהיגים "בֹוגְּ

נפתחים  (48–47עשר הבתים בשיר ג במחזור "בין דמים לדמים" )־למעט הבית הראשון, כל שנים

ַרִמים", הטוענים שבציון הכול  בקללה "ֲארּוִרים". הדובר מכנה בשם תואר זה את "ַהמֹוִרים ַהמְּ

סֹוֵרי ,מתנהל על מי מנוחות, את מי שמתעלם מנציגי המשיח רֹופֶּ ד" )כלומר הבוגדים( ־ואת "ּפְּ גֶּ ַהבֶּ

בשם התואר "ֲארּוִרים" את הצופים, אשר מטיפים, לדבריו, בעד שלטון ערבי. עוד מכנה הדובר ־מהר

תו שים להמתין בסבלנות לגאולת ישראלהמבק ת ֱאמֶּ ִפים אֶּ ַסלְּ ַמן", ומסיים ־את "ַהמְּ ל ַהזְּ ָוָעה שֶּ ַהזְּ

ַצח ַהזֶּ  ֵשם ַהנֶּ ֵשם כֹוֲאֵבי יֹום יֹום,/בקללה הכללית "ֲארּוִרים, בְּ ה!". בשיר החמישי ה ּובְּ ַצח ַהזֶּ מֹוֵרי ַהנֶּ

את המנהיגים החיים בשלום עם הערבים  מכנה שֹחרה / קרע הברית" הדובר"כרוניקה  מדורב

ֵרי ֵרי־"ַחסְּ ּפּון", "ַחסְּ ֵרי־ַמצְּ ִסיִלים" )־ִביָנה", "ַחסְּ ודי הגולה לא חוסך הדובר (. גם מיה112ָכבֹוד" ו"כְּ

(, 174) טוען שכסילי הגולה גברו על גאוניהָ הוא בשיר כו ב"לא אל לא מלך לא גיבור" ו את שבטו,

מּות ַחכְּ ש" )שם(. מצאי הגידופים המרשים בשירי "הקטרוג", ־ובמקום גבורת נפש הפגינו "ִהתְּ פֶּ ַהטֶּ

שרק דוגמות ממנו הובאו כאן, יוצר מבע מתריס במיוחד, וניתן לראותו כגילום נוסף של עקרון 

 השפע.

 היפרבולות .2.7.3

בלשון היצירה, שמגמתה לעורר  היפרבולה )הגזמה( היא "אחת מן הפיגורות הריטוריות המצויות

שמעון (. 19ידי הפרזה מעבר לאמת הידועה והגלויה" )ריבלין תשל"ח, ־רושם, תדהמה והתרגשות על

( הגדיר היפרבולה כ"הגזמה פרועה לשם אפקט רציני או קומי". על פי בעז ערפלי 269, 2002זנדבנק )

בו הקורא מזהה פער של גודל, של (, ההיפרבולות נפוצות בשירת אצ"ג, והן מצב ש327)תשס"ה, 

(, אצ"ג מימש 126שהם )תשנ"ז,  לפי ראובןו המציאות,צמה או של ערך בין לשון התיאור לבין עו

היא ש משום ,"הגזמה רבתי". להיפרבולה יש אפוא אפקט מגביר מובהק בשירתו פואטיקה של

 רושם רב ולעיתים קרובות מדהימה.  יוצרת

הדובר נוקב  םשירין הבכמה מ טרוג" היא ההיפרבולה המספרית."הק היפרבולה מרכזית בשירי

הריבוי  במספרים מוגזמים באופן מופגן, שאין מטרתם לסמן מספר קונקרטי אלא ריבוי מופלג.

שפע בלתי רגיל. מספר דומיננטי במיוחד בשירי  המספרי משמש כמגביר, מפני שתפקידו לציין

"הקטרוג" הוא שבעים. ב"רקב לבית ישראל" הדובר כותב כי מן המילים העבריות התפתחו 
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ִעים" ִעים(, כלומר השפות שאינן עברית, והיהודים החיים בארץ ישראל הגיעו "19ַהָשפֹות" ) ִשבְּ  ִמִשבְּ

ג" ) צֹות ָהרֶּ על היהודים בארץ ישראל שנפשם  כועס שכח" הדובר"האחד לא  (. במדור20ַארְּ

ת  פֶּ טֶּ עֶּ ִעים"ִמתְּ ִשבְּ ֹרד 48ָגֻליֹות" ) בְּ (, ועל היהודים בגולה שאינם מעודדים את האחד שיצא "ִלמְּ

ִעים ִשבְּ ֻכיֹות" ) בְּ ב"רקב לבית  ות אחרות מופיעות בשירי "הקטרוג".גם הפרזות מספרי 107(.83ַמלְּ

יהודים תושבי ארץ ישראל מסכינים עם ההתמשכות הבלתי נסבלת, ישראל" מתלונן הדובר שה

 :, ומוכנים להמשיך ולסבול גם אלף שניםלהשקפתו, של השליטה הזרה על אדמות הארץ

ףלּו לְּ  ל  ָטר ָכל ִשנּוי, א   ָשָנה ֹּפה לֹא ָחל ַבִמשְּ

ַחִיים  ִכים וְּ ָהיּו ֵהם הֹולְּ ִליוְּ  (24ַהִשנּוי. ) ִלבְּ

 

לת ין הדובר מתכוון לאלף כמספר קונקרטי של שנים, אלא כסמל לתקופה בלתי מוגבברור שא

 אלףכי משנאיו היהודים שלחו בבשרו  אומר "האחד לא שכח" הדוברוארוכה במיוחד. בשיר י ב

 (. ההפרזה המספרית מגבירה את תוכן הדברים ומשרתת מטרה רטורית. 52חיצים )

 מילות קריאה .2.7.4

(, 276, 1970מופיעות מילות קריאה לרוב. רומן יאקובסון ) י "הקטרוג"בשירת אצ"ג ובפרט בשיר

הבלשן פורץ הדרך, העיר בהרצאתו המפורסמת "בלשנות ופואטיקה" כי "השכבה האמוטיבית 

( הבליט את העובדה 171ידי מלות הקריאה". מ"צ סגל )תרצ"ו, ־הטהורה בלשון מיוצגת על

רגש טבעי פתאומי שמתפרץ בדיבור. מילות קריאה אינן מביע הדובר  הקריאהמילות באמצעות ש

שורצולד . רטוריות מגבירותות, ולכן הן ממלאות תפקיד מובהק של התרגשנימה ומביעות תוכן אלא 

ברבים משירי ( טענו כי מילות הקריאה הן רכיבי דיבור מעצם טיבן, ואכן 303רובין )תשנ"ה, ו

בחלק ניכר מהמקרים ית האופיינית ללשון הדיבור. מחקה קריאה ספונטנמילת הקריאה "הקטרוג" 

אופי נמרץ ונסער, כאילו נאמרים הדברים  למשפט כולובאה מילת הקריאה בפתח השורה, ומקנה 

בפרץ של התרגשות. כך למשל הדובר "נאנח" ומתלונן על המשוררים ה"מרדימים" את קהל 

 הקוראים:

מֹוהו ם, ֵהם ַהָללּו ִמתְּ  (35ל! )ֹ, ַהֲאִזינּו ָלהֶּ

                                                           
ֻאָמיו",  ִׁשְבִעיםלמופעים נוספים של המספר שבעים ראו את חלק ג במחזור "עם לבדד" )"ָּגדֹול הּוא ָהעֹוָלם וְּ  107 ֵהם לְּ
ֻכיֹות",  יםעִ בְ ִׁש (; "דבר לבית אדום" )"59 ָרף בְּ 88ַמלְּ גְּ לֶּ חּוֵטי טֶּ ַחִקים",  ִׁשְבִעים(; "יבוא זמן..." )"ֲאָבל ָהרֹאש ֲאַזי ָאץ בְּ רְּ מֶּ

ץ ָּגלּות בְּ 120 רֶּ  יםעִ בְ ִׁש בְ ( ושיר כו, שם )"ּגֹוָלה 168ֲאָרצֹות ָּגֻליֹות",  ִׁשְבִעים(; שיר כג ב"לא אל לא מלך לא גיבור" )"ֵאי אֶּ
ֻכיֹות",   (.174ַמלְּ
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מילת הקריאה "ֵהי"  הקריאה מכתיבה את הטון הדברים, המיואש והמתלונן.פתיחת השורה במילת 

 :(46בשיר א במחזור "בין דמים לדמים" ) משמשת את הדובר להבעת הפתעה, למשל

ָוָעהיהֵּ  – תֹוֵכנּו זְּ שֹוִתים ּובְּ ִלים וְּ  , ֵכיַצד אֹוכְּ

רּוָשַלִים! ַדן יְּ ָאבְּ  וְּ
 

היהודים סביבו מוסיפים לאכול ולשתות כאילו היה העולם נוהג כמנהגו, בעוד שהדובר מופתע 

מילת הקריאה מאפשרת לו להביע ו בל על השלטון הזר המולך בירושלים,שלהשקפתו צריך להתא

ח" מביעה  צער כבד, בשירים באפקטיביות את היחס שלו להתרחשויות במציאות. מילת הקריאה "אֶּ

 הודי הגולה:למשל צער על עוניים של י

ח ֵאר ַמִים ִעםא  ם ִניר ּובְּ דֹות. ִמי הֹוִריש ָלהֶּ ם ֵאין ֹשָ  (100ַלָשַמִים? )־ָקרֹוב־ִקילֹון־, ָלהֶּ

 

 " מביעה עצבות גדולה:גם מילת הקריאה "הֹו

ת! הֹו לֶּ ֱאכֶּ ת, ִציֹון ַהנֶּ לֶּ לֶּ ץ ֻאמְּ רֶּ  אֶּ

ת! ) הֹו אֹוָתּה ַהָּפֹרכֶּ ֻדָקר כְּ  (158ַעם ַהמְּ
 

בשיר ב במחזור  מסמנים הדגשה יתרה, למשללאחר מילות הקריאה סימני קריאה ה באיםלעיתים 

 :"ציונים" ב

 (133) וצַ ת בַ טֶּ קֶּ טְּ ַק מְּ ד הַ יָ ת הַ י אֶּ נִ אֲ  עַ דֵ יֹוָהּה! 

 

" ־נּו", "ֵהי־מילות קריאה נוספות המופיעות בשירי "הקטרוג" הן "ֲאבֹוי", "ַוי", "ָאֵמן", "נּו ֵהי", "ַאיְּ

ונתיב רטורי נוסף להגברת בטקסט ו"ֲאָהּה". השימוש התכוף במילות קריאה הוא סוגל סגנוני 

 .והאפקט של

 וגרפיקה ייחודית סימני פיסוק .2.7.5

לסימני הפיסוק בכל טקסט, וגם בזה השירי, יש תפקיד כפול: מחד גיסא תפקידם להנחות את 

(. 13להבעת סגנונו של הכותב )לשוננו לעם תשס"ב, הקוראים בקריאה, ומאידך גיסא הם אמצעי 

( כי הבחירה בין 138במאמרו על הִתפקוד של סימני הפיסוק בשירה העברית טען רפאל ניר )תש"ן, 

סימני פיסוק שונים מאפשרת לכותבים לפתח סגנון אישי, והצביע על ייחודו של השימוש בסימני 

 פיסוק בטקסט הספרותי:
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קסט הספרותי מעמד מיוחד שמעבר לסיוע בהעברת המסר המילולי; לסימני הפיסוק יש בט

כנושאי מסרים. לסטיות מן הכללים הנורמטיביים  – ובהעדרםבנוכחותם  –הם בולטים 

הקובעים את השימוש בסימני הפיסוק יש בטקסט הספרותי משמעות מיוחדת, משום שהן 

משמעות זו מתבטאת במישור נוגדות את הציפיות שפיתח הקורא תוך עיון בטקסט "רגיל". 

 , פיזור האותיות במקור(139התחבירי. )שם, ־פרוסודי, ולאו דווקא במישור הדקדוקי־הרטורי

ואכן,  (,142שלוש נקודות ומפרידים )שם,  ריבוי של סימני קריאה,ב לדבריו, שירת אצ"ג מתאפיינת

, מקפים, קווים מפרידים, נקודות, פסיקים ק.עומס יוצא דופן של סימני פיסויש שירת גרינברג ב

נקודתיים, שתי נקודות, שלוש נקודות, מירכאות, סוגריים, קווים נטויים, סימני שאלה וסימני 

קריאה, לעיתים כפולים ואף משולשים, כל אלו גודשים את הטקסט ומנחים את הקוראים כיצד 

שוואה למשוררים תקדים בהלקרוא את השורות. השימוש התכוף של אצ"ג בסימני פיסוק הוא חסר 

בין  היחסיםסימני הפיסוק הרבים מארגנים את  וסיבה אחת לכך היא אורך השורות; בני דורו,

לשימוש להתמצא בסבך המילים הרבות. סיבה שנייה  יםקוראלחלקי השורות הארוכות, ומסייעים 

־גרפיתהגודש של סימני הפיסוק הוא דרך  בסימני פיסוק רבים מאוד נעוצה בסגנונו של המחבר;

רטורית להגברת הרושם והאפקט של השירה, וניתן לראותם כגילוי נוסף של עקרון השפע. כך למשל 

ים את המשפט ליחידות משנה, אלא חלקושה סימני קריאה ברצף אינם מסימן קריאה כפול או של

 הפסקני שבו נאמרים כביכול הדברים;את ההתכוונות הגדולה של הדובר ואת הטון  מסמנים

 צמת השאלה וכן הלאה. ואת ע שאלה כפולים הוא להדגיש סימניתפקידם של 

הם  רק בשירים ספוריםבשירי "הקטרוג", ו סימני הקריאה בולטים במיוחדמבחינה מספרית 

כבר המשפט הראשון ב"הקטרוג" וכל תכליתם של סימני הקריאה היא הגברה, נעדרים לחלוטין. 

 מסתיים בסימן קריאה:

ְך ֹּפה ְך  ֹחשֶּ ת –ֹחשֶּ בֶּ ש ִמַמַעל לֹוהֶּ מֶּ ַהֹשֶּ  (11)! וְּ

 

ממשיכה ומלווה  זווהדברים,  השירים מציין את הנימה הנחרצת שלסימן הקריאה הפותח את ספר 

שורות או באמצען, ויוצרים האת שירי הספר עד לאחרון שבהם. סימני הקריאה מוצבים בסופי 

 מקטעים קצרים של אמירות נחרצות, למשל:

ל ָכֵתף ָכֵתף ַוח! אֶּ ִהי רֶּ ַבל יְּ  לְּ

פּוִפים ֵנהּו, צְּ ִמשְּ הּוִדי לְּ  (60) !!ֵבין ּגּוף יְּ
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וסימני השיר "מדמי אבותי בספרד..." מסתיים בתקווה משולהבת של הדובר לתקומת ירושלים, 

 הקריאה הרבים בבית האחרון מדגישים את התלהבותו הגדולה:

ַדֲהָבא רּוָשַלִים ּדְּ ֹבָההחֹוַמת ... יְּ  !ֵאש ִמָסִביב ָלּה, ּגְּ

 !ַהֲללּוָיּה ִאִתי – –ַהֲללּוָיּה ַאַחי 

)...( 

ֻשָּפע ָלִבים ִבמְּ ֻשָּפע: ...ּוצְּ  ֲחלּוִדים, ּוַפֲעמֹוִנים ִבמְּ

פּוחֹות  שֹונֹות תְּ מֹו לְּ ם כְּ ֵליהֶּ בְּ  !ַהֲללּוָיּה – –ִענְּ

ַשַעֵרי  רּוָשַלִיםַהֲללּוָיּה ִאִתי, ָכל ַאַחי, בְּ  (77) !!יְּ

 

גם השימוש התכוף בשלוש נקודות ובמקפים משווה לטקסט אופי נאומי, כאילו היו הדברים 

נישאים בעל פה. בשיר כ ב"לא אל לא מלך לא גיבור" מופיעים ברצף סימן קריאה וסימן שאלה 

 בסיום כמה מן השורות:

ָרב תְּ ִמַלֲעֹמד ֱאֵלי קְּ  !?ִמי ָאַמר ָלּה: ָקֹטנְּ

רֹוָבהִמ  כּות קְּ  !?י ָאַמר ָלּה: ִכי ֵאין ַהַמלְּ

יָה ֵלאֹמר: יֹון ַבחּורֶּ גְּ ת הֶּ  ִמי ִסֵלף אֶּ

רֹוָבּה ַטח בְּ הּוִדית לֹא ִתבְּ  (163) !?ָהֻאָמה ַהיְּ

 

הבחירה הסגנונית הבלתי שגרתית להעמיד את סימן הקריאה לפני סימן השאלה מורה שטון 

תוהה: ראשית מדגיש הדובר את הדברים באמצעות סימן הדברים הנאמרים הוא תקיף יותר מאשר 

 108הקריאה ורק אחריו מאפשר תהייה ושאלה.

מנהיגים סוגל סגנוני נוסף בשירת אצ"ג בתחום סימני הפיסוק הוא מילים ממוקפות, למשל 

ֹ ־םּדָ ", (108" )ןטֶּ בֶּ ־יֵא לֵ מְּ ־שפֶּ נֶּ הַ ־ייֵק ֵר " הצירופים הממוקפים  ( ועוד.65" )השָ ִא הָ ־יקחֵ ־ילֵ אֱ ־רּגָ נִ ־אל

ָשר־הארוכים "ִאיכורכים יחדיו עד שמונה מילים, למשל בצירופים  פְּ דֹות־ָהַרב־חַ ַהכֹ ־ֵתת־ָהאֶּ ַעם" ־ִבשְּ

ֹ לְּ ־גהַ נְּ ִמ "ו (19) ֹ לְּ ־לֵא ־אל ֹ לְּ ּו־ְךלֶּ מֶּ ־אל בשירי "הקטרוג" גבוהה  ותדירות הופעתם ,(172" )םעַ ־לגֶּ דֶּ ־אל

ייבין )תרצ"ח, צג(, וטען כי "שני הממדים של המלה  נטייה סגנונית זו עמד לראשונה יהושע מאוד. על

יהודה פרידלנדר הכתובה" צרים לאצ"ג, וכדי להרחיבם הוא מחברן "כמו צריחים עבִרים עתיקים". 

( גרס כי באמצעות המקפים יצר אצ"ג ביטוי אחד ואיחד ספירות קוטביות לספירה אחת. 60)תשכ"ו, 

( הטעימה כי ההופעה השיטתית של הבינומים )הצירופים 93–92יוסף )תש"ן, ־מוטל ברח

                                                           
, אם כי בשירי "הקטרוג" סוגרייםהופעות מרובות באופן יחסי של הוא בכלל שירתו אצ"ג נוסף של סוגל סגנוני ייחודי  108

כמעט ואין בהם שימוש. הסוגריים מופיעים בשירת אצ"ג בעיקר בשירי "אימה גדולה וירח" ו"הגברות העולה". על פי 
נקציה דיאקריטית, ומעניקים מעמד מיוחד למילים הכלואות בהם. ( סוגריים ממלאים בטקסט פו139רפאל ניר )תש"ן, 

אצ"ג נטה למסגר בסוגריים הן שורות מלאות והן חלקי שורות, ולסמן באמצעותם מעין הערות אגב. הסוגריים הם 
 אמצעי נוסף המאפשר לדובר לחקות בכתב את הדיבור, שבו הערות שוליות משתרבבות לעיתים לעניין המרכזי.



131 
 

הממוקפים( ביצירת אצ"ג היא בחירה סגנונית הדוחה אפשרויות אחרות, מקובלות יותר במסורת 

מונזון וזהר לבנת )תשס"ז( הקדישו את מאמרן ־תמר וולףו ן העברית, של בניית צירופי מילים,הלשו

במילים הממוקפות בשירי "רחובות הנהר" ו"מן החכליל ומן הכחול", ובפונקציה  לעיון מדוקדק

הרטורית שהן ממלאות בשירים. לדבריהן, המיקוף תובע מן הקוראים לראות מילים צמודות 

רושם חזותי  חבירי או הטורי של השיר, יש לוכנתונות ברצף מסוים, שלעיתים סותר את הארגון הת

 כמו כן טענו החוקרות(. 91 ,88 תמי )שם,יצלול של הטקסט ועל ארגונו הרבולט והוא משפיע על המ

(, משום שיצר צירופים 104באמצעות מיקוף כמה מילים "הגדיל אצ"ג את המנעד של השפה" )שם, ש

 חדשים אד הוק. מבחינה זו המילים הממוקפות הן גילום נוסף של עקרון השפע. 

ירי אצ"ג מתקבלת חזות גרפית "רועשת" כתוצאה בשש ( טענה282, 2005מונזון )־תמר וולף

את ואכן,  רידים, שלוש נקודות והדגשת מילים,מפ קוויםמשימוש מרובה בסימנים גרפיים, ביניהם 

סימני הפיסוק המרובים והמגוונים ניתן לראות גם כבעלי תפקיד גרפי. אצ"ג היה היוצר הראשון 

שווה לכתיבה השירית ולגימורּה הטיפוגרפי  שהפנה תשומת לב אסתטית ופואטית בספרות העברית

אצ"ג הושפע מהעיצוב (, ולעיצוב הגרפי נודעה חשיבות מיוחדת בשירתו. 17בדפוס )ליפסקר תש"ע, 

(, ועוד כשהדפיס באירופה את כתב העת 21החזותי של הסימבוליסט הגרמני סטפן גאורגה )שם, 

המודעות החזותית המשיכה ללוות  109(.35"אלבאטראס" בחר בקוד סגנוני אקספרסיוניסטי )שם, 

את אצ"ג לכל אורך דרכו הספרותית, והוא עשה שימוש בטיפוגרפיה דינמית שתרמה לתנופת שירתו 

 110(.89, 1984)לינדנבאום 

הגרפיקה ה"רועשת" בשירי אצ"ג באה לידי ביטוי בכמה לבד מהשימוש התכוף בסימני הפיסוק, 

יש שהגדיל שנית,  י להדגשה.מהמילים מוטות כאמצעי גרפאופנים. ראשית, ברבים משיריו חלק 

המילה הראשונה המופיעה בפתח כל אחד משירי המחזורים את למשל  בדפוס כמה ממילות השיר,

למשל בתחילת  הפוכה היא הדפסה של אותיות קטנות כמעין פתיח,טכניקה  111.(137–125"ציונים" )

(. במקרים אחרים הקטין 156אל לא מלך לא גיבור" )( ובתחילת שיר טו ב"לא 44"באזני ילד אספר" )

 למשל גרפי למעמדו המיוחד של קטע מסוים. כךהמשורר את האותיות דווקא באמצע השיר, כביטוי 

כאורה מאגרות ששלחו מובאים באותיות קטנות קטעים המצוטטים ל ב"קהלות הֹקדש בגולה"

(. 86פיור מופיעים באותיות מוקטנות )ב"האב היושב על הטיבר" כתביו של האפי (;85היהודים )

כדי ליצור  ,אצ"ג השתמש אפוא בכל האמצעים שעמדו לרשותו, גרפיים, רטוריים, סמנטיים ועוד

                                                           
( קשר את העיצוב הנועז של ספרי אצ"ג דווקא למגמות פוטוריסטיות. לדבריו, הגרפיקה 346, 1983ינפלד )דוד ו 109

 החדשנית של אצ"ג שאפה לקרב את שער הספר אל המיידיות של העיתון, כמייצג של הזמן החדש. 
־בספרה של תמר וולף על המודעות החזותית של אצ"ג בעיצוב הספרים "אימה גדולה וירח" ו"הגברות העולה" ראו 110

(. העניין של אצ"ג בעיצוב בא לידי ביטוי גם ברישום; אצ"ג נהג לרשום רישומים במשך 211–210, 65–63, 2005מונזון )
 חייו, ורבים מהם נדפסו בכרך יד במהדורת כל כתביו. בין היתר רשם אצ"ג טיוטות לשערי ספריו.

 (.76, 1979מחזורים "ציונים" ראו בספרו של הלל ברזל )על מאפייני הקינה המסורתית בפתיחות של שירי ה 111
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. העיצוב החזותי של הטקסט אינו שגרתי ו"שקוף", אלא שואב תשומת לב וקשב, טקסט מגוון

 ומאותת לקוראים על קטעים הראויים להדגשה יתרה. 

שימוש ייחודי נוסף של אצ"ג בסימנים גרפיים, שטרם נחקר דיו, הוא הנטייה להציב קווים 

 ,ו נמנה עם סימני הפיסוק השגרתייםנטויים )לוכסנים( באמצע השורות ובסופן. קו נטוי אינ

לסמן סיום מדומה של שורה,  שהקו הנטוי בשירת אצ"ג בא והשימוש בו בשירה איננו מקובל. נראה

השירי אינו מסתיים. כך "מרוויח" המשורר רווח כפול: מצד אחד החיתוך של הקו הנטוי אף שהטור 

מסמן את סיום הטור השירי, ומצד שני השורה הגרפית ממשיכה ומתארכת, ויוצרת אפקט גרפי של 

. את הקווים הנטויים ניתן למצוא ביותר מעשרים משירי הקובץ, ועל כן יש אריכותגודש ושל 

( "חתך" 100בשיר הנפתח במילים "הנה הם יהודי" ) למשל ט מצטבר ומורגש. כךלשימוש בהם אפק

 המשורר כמה משורות השיר באמצעות הקווים הנטויים: 

ם ֵיש ִאִיים: ֲעָירֹות  ַרִכים  /ָלהֶּ  ּוַבַקִיץ /אֹו ִגבּוֵבי ָבִתים ַבכְּ

כּוש הּוא ַהּג ִרי; ָכל ַהרְּ ֵאין ֲעֵצי פְּ בּוָשיוֵאין ַבר ָשם וְּ  ּוף ִבלְּ

ֵקט. ַאלְּ ָחד וְּ ר אֶּ דֶּ חֶּ ַבִית ָקָטן, אֹו בְּ ה ָגר לֹו בְּ זֶּ  וְּ

ִחָנם  / ַבַקִיץ ָּפתּוַח ַחלֹון: ָנה ִשיר בְּ ִצּפֹור נֹותְּ ף ָסגּור  /וְּ ַבלּול הּוא ַבִקיר  /ּוַבֹחרֶּ  – – /תְּ

י. הקיטוע התכוף הזה, התחביר, הטור השירי והקיטוע הגרפ ם יוצרים מתח עז ביןהקווים הנטויי

שאליו מצטרפים גם סימני הפיסוק הרבים המופיעים בקטע, מעודד את הקוראים לקרוא את 

 להתרשם מאורכה על פני הדף. ובד בבדהשורה הארוכה כאילו הייתה מחולקת לשורות קצרות, 
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 סיכום .2.8

ר שירה קולנית, אצ"ג היה אומן של הגברה ורתם את כל הכלים הפואטיים שעמדו לרשותו כדי ליצו

צעקנית, רמה וגדושה. יש הרואים אותו כגדול משוררי הדור ויש הסולדים משירתו, אך אין להכחיש 

ואינם כי פעולת שיריו על הקוראים חזקה באופן מיוחד. שירי אצ"ג אינם מותירים פתח לאדישות 

א יסגרו את דורשים מן הקוראים קשב מלא וקריאה ממושכת. קוראים של מאפשרים רפרוף, אלא

, שרקח אצ"ג רשפיםההספר בחמת זעם מפאת קיצוניותו יבואו על שכרם, ויזכו להתרשם ממופע 

 אולי המרשים ביותר שידעה השירה העברית. 

בפרק זה נסקרו מנגנוני ההגברה השונים בפעולתם העצמאית, אך ברור כי מלוא האפקט שלהם 

כולו, וגם להצטברות  נותר גבוה לאורך הספר . ה"ווליום" בשירי "הקטרוג"ביניהםמושג מהשילוב 

אל סיום הספר מגיעים הקוראים קצרי נשימה, כמו אחרי מסע מפרך, הלומי הטפות  הזו יש אפקט;

, כל ממד תורם את חלקו והמבנים , הרטוריקה, הגרפיקהסמנטיקה, התחביר, התמטיקהונזיפות. ה

 כדי לזעזע ולהדהים, לטלטל ולנער. 

 ברוב רובה של כלל יצירת אצ"ג, אם כי שנסקרו כאן פועלים במידה זו או אחרתמנגנוני ההגברה 

מובן שלכל תקופה מתקופות הכתיבה של המשורר יש מאפיינים ייחודיים. כך למשל שירי "אימה 

ב"רחובות ו ועות בהרבה מאלו שבשירי "הקטרוג",( מתאפיינים בצורות פר1925גדולה וירח" )

טתי בחורבן יהדות אירופה מעלה למדרגה יוצאת דופן, אפילו ביחס ( העיסוק השי1951הנהר" )

לקורפוס של שירת אצ"ג, את מופעי הגוף המנוול והפגוע. למרות השוני, ניתן להיעזר במנגנוני 

 המנגנונים לשמשכן יכולים , ודי לאפיין כל יצירה מיצירות המשוררההגברה שהוצגו כאן כ

 מות למאוחרות. כתבחינים להשוואה בין יצירות מוקד

(, שבו תמצת אצ"ג את משנתו הפואטית 181אחתום את הפרק בבית השני מתוך "השיר והסיף" )

השיר  וא רק בעזרת שילובם של שני כוחות,בוא תב הנכספת מדיניתהעצמאות ה ,והצבאית. לדידו

ו יביאו שניהם יחדיוצמתי והצבא החזק )"השיר והסיף"(. אחד מן השניים לא יביא לקוממיות, והע

 את הנס: 

ֻכיֹות? עֹוַלם ַמלְּ ָמִאי בְּ ַבח ַעם ַעצְּ  ִמי ּוַמה שֶּ

ה. ל ִשירֹו ַהָיפֶּ ף: ֹכַח ַהֵנס שֶּ  ָאלֶּ

ה. דֶּ ָבאֹו ַבֹשָ ל צְּ  ֵבית: ֹכַח ַהֵנס שֶּ

ה! ִלי זֶּ ה בְּ ַהַסִיף. לֹא זֶּ   ַהִשיר וְּ
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ם ַעל אֹודֹוַתי, ִאם  ּוָמה עֹוד ֲאַסֵּפר ָלכֶּ

לֹא ָּפשּוט. ה ָּפשּוט וְּ לֶּ ִלי ָכל ַהִנגְּ צְּ  אֶּ

 (139)שישה סדרי שירה, ג, 
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 1אברהם שלונסקי: שאגה בכיבושה .3

 הקדמה .3.1

ופעל כאיש רוח במרכז הספרותי  ,אברהם שלונסקי היה דמות מפתח בתרבות העברית המתחדשת

( סיכם את עיקרי "החוב העצום" שחייבת הספרות הארץ 90בארץ ישראל. משה שמיר )תשמ"ז, 

 ישראלית לשלונסקי:

שום בוכהלטריה ]פנקסנות[ היסטורית לא תוכל לאזן ולחקור עד תום את החוב העצום, 

וות חברים קטן, מה שהיום ישראלית חייבת לשלונסקי. הוא עשה לבדו, עם צ־שהספרות הארץ

 ענק.־עושים ארגונים ומוסדות, משרדים ממשלתיים ותקציבי

ספרים, קירב ועודד סופרים ומשוררים, השרה מרוחו ־ייסד במות ספרותיות, קיים הוצאות

על תיאטרונים, תירגם ספריה קלסית ומודרנית שלמה, ומעל לכל אלה, כמובן, הגעיש את 

העברית ונתן לה שירה מקורית, יחודית, שממנה פרצו והבקיעו ערוצי זרמה ושטפה של הלשון 

 יצירה רבים.

הרוב הגדול של הסופרים והמשוררים החיים עמנו היום חייב לשלונסקי חוב אישי. הוא היה 

ישראלית החדשה, וראוי הוא, ללא צל של פקפוק, לכינוי החיבה ־סנדקה של הספרות הארץ

 )ההדגשה במקור( המאסטרו!ירים, עם ניצוץ ההיתול שבו: וההערצה שקשרו לו חבריו הצע

גם המשורר אבות ישורון כתב על מקומו המרכזי של שלונסקי בחיי התרבות והשירה הארץ 

 ישראליים:

קשה להבדיל בין משורר ובין מעשיו. אין אתה יכול לדבר על שירת שלונסקי בלי הדמות 

אביב, בלי מרכז של משוררים צעירים, בלי מי ־שלונסקי )...( בלי הבלורית של שלונסקי בתל

שנתן תקווה לשירה החדשה ולשיר המודרני, ועורר שמחה. ושמחה מעוררת יצירה. )...( אני 

מתגעגע אליו. מי שחסר כאן זה שלונסקי. אנשים כאלה לא באים כל יום. הקסם הזה לא 

 (42–40, 2016חזר. )הלית ישורון 

נים, שלונסקי ראה את עצמו לפני הכול כמשורר. אף שבראשית למרות העשייה המגוונת ורבת הפ

הדרך נחשבה שירתו לבועטת ולמרדנית, ברבות השנים השתנה מעמדה, וכיום מקובל לראותה 

                                                           
הצירוף "שאגה בכיבושה" מופיע ברשימה "עטרה ליושנה?" מאת שלונסקי )תרפ"ט(. הרשימה נדפסה שוב ב"ילקוט  1

 (.175–173, 1960אשל" )שלונסקי 
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כקלסיקה עברית. ט' כרמי היטיב לנסח את השינוי שחל במעמדו של המשורר במשך השנים, 

 מ"אולטרא מודרניסט" ל"קלאסיקן":

מודרניסט' מסוכן; כעבור זמן, לאחר ־חסו אל שלונסקי כאל 'אולטראבשנות העשרים התי

דורו סיגלו לעצמם את חידושיו, הוא הועלה לדרגת 'מודרניסט'; כיום מגדירים אותו ־שבני

 (131יפה תשכ"ז, מצוטט אצל כמה מן המבקרים והמשוררים הצעירים כ'קלאסיקן'. )

א ששירתו נדחקה ממרכז התודעה הציבורית לא זאת בלבד שהיחס לשלונסקי ולשירתו השתנה, אל

 אל השוליים, וכיום כמעט ואינה נלמדת או מולחנת:

זה כחמישים שנה, נכון לעכשיו, ששירתו של אברהם שלונסקי איבדה כמעט את כל תוקפה 

פשוט אין מי שקורא היום בשלונסקי, להוציא קצת  ממשי בקרב קהל קוראי השירה )...(ה

חוקרים וסטודנטים של השירה העברית החדשה. )...( למעשה, אין אף שיר אחד מתוך יותר 

בפועל,  ו, שהפך לשיר מרכזי בחיינו )...(מאלף, הכלולים בששת כרכי השירה המכונסת של

 (2016היום, שלונסקי הוא משורר נידח מאוד. )בן 

חנך לשירה העברית, כמו לאה גולדברג ונתן שלונסקי ותם של כמה מהמשוררים שבעוד נוכח

אלתרמן, מוסיפה להיות חיה בתרבות, שירתו נזנחה ונשכחה. מנחם בן )שם( עמד על ארבע סיבות 

מרכזיות שגרמו לדחיקה של שירת שלונסקי אל שולי המודעות הציבורית. לטענתו, הופעת הספר 

של אלתרמן ערערה את מעמד השירה של שלונסקי; תרגומי שלונסקי ( 1938"כוכבים בחוץ" )

וכתיבתו לילדים השאירו בצל את שירתו המורכבת; פעילותו כעורך במוספים ספרותיים, בכתבי 

עת ובהוצאת ספרים מובילה עוררה כלפיו מתיחויות טבעיות, שהקימו מחסומים בינו לבין ציבור 

דורו מרדו בשירת החרוז, ומאז קם דור שלא מסוגל להעריך  הקוראים והמבקרים; ולבסוף, זך ובני

געות לעצם מהותה של יה. ארבע הסיבות הללו הן "חיצוניות", ואינן נויאת טעמיה ואת סוגי יופ

ייתכן שגם תכונות "פנימיות" של הפואטיקה השלונסקאית גרמו לדחיקתה. פרק  שירת שלונסקי.

עלים בשירת שלונסקי, ובפרט בספר "אבני בוהו". אפשר זה מתמקד במנגנוני הריסון וההגברה הפו

שיש באבחנות המופיעות בו משום הסבר מסוים לשינוי שחל במעמדה הציבורי של שירת שלונסקי 

 בעשורים האחרונים. 

שירת שלונסקי מגישה לקוראים תמהיל יוצא דופן של ריסון ושל הגברה. בכל אחד ממישורי 

, פועלים זה לצד תחביר, מבנים, גרפיקה ורטוריקה סמנטיקה, ,תמטיקה הפואטיקה השלונסקאית,

זה מנגנונים מרסנים ומגבירים ואין האחד דומיננטי מן האחר. פעולתם המקבילה של המנגנונים 

הללו יוצרת פואטיקה שקשה לאפיין אותה, ולכן גם קשה להתחבר אליה. מבקרי השירה של 
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ושל  ריסוןשל החק שבשיריו, ונראה שלמאזן שלונסקי במשך השנים הצביעו על היסוד המרו

הגברה יש חלק חשוב בכך. עמידה על מנגנוני הריסון וההגברה הפועלים זה לצד זה בשירת ה

שלונסקי היא אפוא בעלת רווח כפול: ראשית היא כלי שבאמצעותו ניתן לאפיין את שירת שלונסקי 

השינוי שחל במקומה במפת השירה על מישוריה השונים, ושנית, ייתכן שיש בכוחה להסביר את 

 העברית בעשורים האחרונים. 

הסעיף הראשון בפרק מציג את הביוגרפיה של המשורר, את תגובות המחקר והביקורת לשירתו 

ואת הקורפוס המרכזי המשמש בעבודה זו. עניינו של הסעיף השני הוא המוקדים התמטיים של ספר 

. הסעיף השלישי מציג את תווי המילון הפואטי וכמגביריםומעמדם כמרסנים השירים "אבני בוהו" 

של "אבני בוהו" ואת האפקט שמעוררים השדות הסמנטיים הדומיננטיים בספר. הסעיף הרביעי 

מתמקד בנטייה של שלונסקי לחדשנות לשונית, הבאה לידי ביטוי ביצירת תחדישים וחידודים. 

והסעיף השישי מוקדש לסוגות ולמבנים של  ,בסעיף החמישי מופיע עיון במאפייני התחביר בספר

השירים, ובעיקר לדיון במשקל ובחריזה. בסעיף השביעי מוצגים אלמנטים רטוריים ב"אבני בוהו", 

 ובסעיף השמיני דיון בעיצוב הגרפי של ספר השירים ובהשפעתו על אפקט ההגברה והריסון.

 ביוגרפיה .3.1.1

הרביעי מבין ששת ילדיהם של טוביה וציפורה בקריוקוב, אוקראינה,  1900שלונסקי נולד בשנת 

הוריו היו נצר לשושלות רבנים מפוארות, ושלונסקי גדל בבית יהודי, ציוני ופוליטי,  2שליונסקי.

שהיה פתוח לתרבות האוקראינית ולתרבות העולם. בבגרותו ייחס שלונסקי חשיבות מיוחדת 

ייצג כמשורר את המאה העשרים על כל לתאריך הולדתו, וטען כי בשל לידתו במפנה המאות הוא מ

 תהפוכותיה: 

. )...( עולםהיה גם תאריכו של  הפרטינולדתי, במזל או בחוסר מזל, בתקופה, שבה התאריך 

עובדה זו, ששלבי התפתחותנו האישיים ביותר, האינטימיים ביותר, היו שלבי התפתחות 

את שירינו. דורנו לא יכול  השייכים לעולם כולו, היא שקבעה את גורלנו, את מחשבותינו,

להשתחרר אפילו לרגע קט מן ההרגשה של 'אני והעולם', אני כחלק מן העולם, כנושא 

 , פיזור האותיות במקור(112–111באחריות לעולם. )ירדני תשכ"ב, 

התחוללו  1905־שלונסקי דיבר בילדותו רוסית ואוקראינית והחל ללמוד עברית בגיל צעיר. ב

שעל גדות נהר הדנייפר ברוסיה. שלונסקי  יקטרינוסלבם והמשפחה עברה לעיר בקריוקוב פוגרומי

נשלח ללמוד ב"חדר" וספג את האווירה של מסורת חב"ד. הוא החל לכתוב שירים כשהיה בן שמונה, 

                                                           
 .1922"הדים" בשנת  אברהם שלונסקי שינה את שם משפחתו מ"שליונסקי" ל"שלונסקי" כשהחל לכתוב בכתב העת 2
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למד  1912־ומגיל צעיר בלטו בקיאותו בשפה העברית ויכולתו ליצור צירופי מילים מיוחדים. ב

־עשרה הוחלט לשלוח אותו ללמוד בגימנסיה "הרצליה" בתל־כשהיה בן שלוש, ויקטרינוסלבבישיבת 

אביב. אף שלמד במוסד שנה אחת בלבד הייתה זו תקופה מכרעת בחינוכו. בישראל הסתגל לעברית 

ועסק בשכלול השפה העברית ובכתיבת שירים. באותן השנים החליט  ,ספרדיתהמדוברת בהברה ה

 הנושא בשורה חדשה.שייעודו הוא להיות משורר עברי 

, בעיצומה של 1921־בשנות נעוריו הצטרף שלונסקי לסניף המקומי של תנועת "צעירי ציון", וב

העלייה השלישית, הגיע עם חלק ממשפחתו ועם בת זוגו לוסיה לייקין לארץ ישראל. בתחילה 

עין ושהה במשך ארבעה חודשים ב ,אביב ובהמשך הצטרף ל"גדוד העבודה"־התגורר באוהל בתל

חרוד. חודשים אלו קבעו את מקומו כאחד מהנציגים המובהקים של משוררי העלייה השלישית. 

סאטיריים ־באותה התקופה כתב שירים בסתר ונודע בפזמוניו המושרים ובחרוזים ההומוריסטיים

אביב, והחל לפרסם שירים ורשימות בכתב העת ־עזב את "גדוד העבודה", שב לתל 1922־שחיבר. ב

ראה אור ספרו הראשון "דוי". המבקרים וקהל הקוראים דחו את הספר,  1924בשנת  "הדים".

אביב ועבד ־ובעקבות הכישלון החליט שלונסקי לעזוב לפריז. לאחר עשרה חודשים בניכר חזר לתל

 בעיתון הפועלים "דבר". בהמשך עבד בעיתון "הארץ" כעורך וכמתרגם.

ק המבקש ליצור נוסח ארץ ישראלי מודרניסטי בשנות העשרים בלט שלונסקי כמודרניסט מובה

סית, והצליח אבספרות. הוא כתב פואמות ומחזורי שירים ארוכים שהתרחקו מהאסתטיקה הקל

לפרוץ לתודעה הציבורית כמשורר צעיר וחדשן. הוא סבר שצריכים להתרחש בספרות העברית 

על מעמדו של ביאליק. "חילופי משמרות", תקף את שמרנותה של הספרות הנכתבת וקרא תיגר 

בעקבות פולמוס הלשונות, שניצת  1927־הקרע בין שלונסקי לביאליק והסופרים בני דורו העמיק ב

 ,בעת ביקורם בארץ של הסופרים היידישיסטים שלום אש ופרץ הישביין. בנאום שנשא לכבודם

לונסקי ביקר את הביע ביאליק את הדעה שהעברית והיידיש הן זיווג שאינו ניתן להפרדה, ואילו ש

לשונית היא "פורענות" המכרסמת "את ֵריאות האומה" ־עמדתו בחריפות וטען שמציאות דו

)שלונסקי תרפ"ז(. בהמשך תקף שלונסקי את שירו של ביאליק "ראיתיכם שוב בקוצר ידכם" וכתב 

  3שלושה מאמרים שעוררו סערה בזירת הספרות המקומית.

 תב העת של "אגודת הסופרים" בעריכת אליעזר שטיינמן.החל לצאת לאור "כתובים", כ 1926־ב

שלונסקי שימש כעוזרו וסביבם התגבשה חבורה של כותבים צעירים ארץ ישראלים וליטאים. 

בעקבות החיכוכים בין שלונסקי ושטיינמן לביאליק והסופרים בני דורו הפך "כתובים" לכתב עת 

התערערו יחסי  1932־טיינמן היה לקרע סופי. בעצמאי, והפילוג בין ביאליק וחסידיו לשלונסקי וש

                                                           
(; "חבלי שיר" 4.11.1931שלושת המאמרים פורסמו ב"כתובים" בשנה ו: "'ראיתיכם שוב בקוצר ידכם'" ) 3
 (.30.1.1932(; "מן הקצה אל הקצה" )26.11.1931)
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ושלונסקי פרש מעבודתו כעורך ב"כתובים". לאחר הפילוג קמה חבורת "יחדיו"  ,שלונסקי ושטיינמן

גם בין חברי "יחדיו" התגלעו ברבות הזמן  ו"טורים" היה לכתב העת שלה. ,בהנהגת שלונסקי

את "דפים לספרות" של "השומר הצעיר".  מתחים, ולאחר שחל פילוג בחבורה החל שלונסקי לערוך

מאותה העת הפך שלונסקי למשורר המפלגה ולעיתים נאלץ להגמיש את השקפותיו ולהתאימן לאלו 

 של תנועתו החדשה. 

החל מאמצע שנות השלושים התקבע מעמדו של שלונסקי כמעין "מוסד" בחיי הציבור בארץ. 

שונים והתפרסמו על חייו ועל יצירתו מאמרים,  התקיימו לכבודו מסיבות לרגל אירועים ספרותיים

ראיונות וכתבות. האסכולה המודרניסטית, שהיה מחלוציה, תפסה מקום נכבד בתרבות הארץ 

ישראלית בשנות השלושים, והוא הוכר כאביה של חבורת "יחדיו" וזכה להערכה על הפואטיקה 

ם והחמישים היו עשורים של החדשנית שעיצב ועל תרומתו הרבה ללשון העברית. שנות הארבעי

שיא בפעילותו הספרותית והציבורית. הצטרפותו לתנועת "השומר הצעיר" קידמה אותו למרכז 

 ,הסוציאליסטית־העשייה הספרותית, הוא היה לאדם רב השפעה שנמצא בלב הציבוריות הציונית

ך הספרותי של ונחשב ַלמשורר של ההתיישבות העובדת. כאשר הוקמה "ספרית פועלים" מונה לעור

ההוצאה. שלונסקי ניצל את מעמדו המרכזי כעורך כדי להשפיע על דור המשוררים הצעירים, 

וסופרים ומשוררים רבים ראו בו מורה ומנהיג רוחני. בשנות הארבעים עמד שלונסקי במרכז הקמת 

עסק בהוצאה  1950־"המרכז לתרבות מתקדמת" )"צוותא"( ובייסוד כתב העת "עתים", והחל מ

נבחר לכהן כחבר בוועד הלשון העברית. שלונסקי זכה שלוש  1945־לאור של כתב העת "אורלוגין". ב

היה חתן פרס  1967־זכה בפרס ביאליק וב 1960־(, ב1967, 1957, 1947פעמים בפרס טשרניחובסקי )

 יצאו לאור כל כתביו, מקור ותרגום, בעשרה כרכים.  1971־בישראל. 

ו ידעה גם תקופות של שפל. היוצרים בני "דור המדינה" ביקשו לערער שירת ,לצד ההצלחות שנחל

את מעמדה של השירה המודרניסטית והתקיפו את הפואטיקה שלו ושל אלתרמן. בסוף שנות 

וכן בהוצאת "ספרית פועלים" וב"צוותא".  ,השישים התמעטה פעילותו הפוליטית במסגרת מפ"ם

שך חייו. החל מסוף שנות העשרים ניהל מערכת יחסים גם מבחינה אישית ידע שלונסקי טלטלות במ

עם מירה הורוביץ, שהייתה אז אשתו של יעקב הורוביץ, ולאחר גירושיה חילק שלונסקי את זמנו 

ולאחר מותה עבר שלונסקי להתגורר  ,התאבדה לוסיה אשתו 1953־בין שני בתים ושתי נשים. ב

 באופן קבוע עם הורוביץ. 

הוא היה קנאי לעברית בשנות פעילותו חידש שלונסקי בשיריו ובתרגומיו מאות מילים וביטויים. 

וביקש ליצור שפה חיה ותוססת שיש בה ניבים וביטויים דשנים, אוצר מילים עשיר, קללות וביטויי 

ם, שלונסקי תרגם שירה, פרוזה ומחזות, כתב ספרי ילדים, שירי עם, פזמונים, מסות ומאמריסלנג. 

ערך קבצים ספרותיים, ספרי מקור וכתבי עת, אך לפני הכול ומעל הכול ראה את עצמו כמשורר, 
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ולא פעם הדגיש שהוא משורר "של כ"ד שעות", כלומר משורר מקצועי המקדיש לספרות את כל 

(, "בגלגל" 1927אמא" )־(, "לאבא1924שלונסקי פרסם בחייו עשרה ספרי שירה: "דוי" ) 4חייו.

(, "על מלאת" 1938(, "שירי המפולת והפיוס" )1933(, "אבני בוהו" )1930"באלה הימים" )(, 1927)

, 1973אביב בשנת ־הוא נפטר בתל(. 1968( ו"משירי הפרוזדור הארוך" )1960(, "אבני גויל" )1947)

וימים ספורים לאחר מותו ראה אור ספר שיריו האחרון "ספר הסולמות". בשנת תשס"ב ראו אור 

 שיריו בסדרה "שישה סדרי שירה" בהוצאת "ספרית פועלים".כל 

 סקירת הביקורת על שירת שלונסקי .3.1.2

שירת שלונסקי הארץ ישראלית פורסמה במשך כחמישה עשורים, ובשל המקום המרכזי שתפס 

 5נכתבו על שירתו ביקורות למכביר. ,שלונסקי כמשורר וכאיש רוח בתרבות העברית המתחדשת

אולי יותר מכל משורר אחר בן דורו, קשה להפריד בין האישי למקצועי. בניגוד במקרה של שלונסקי, 

תמיד היה חבר בחבורות  כשחקן בודד בזירת הספרות העברית, לאצ"ג, שלונסקי מעולם לא פעל

ספרותיות, וכעורכם של כתבי עת יוקרתיים תפס עמדה של חונך ושל מכתיב מגמות. לפיכך רבות 

ירתו במשך השנים הושפעו באופן מובהק מה"מחנה" שאליו השתייכו מהביקורות שנכתבו על יצ

הכותבים. מבקרים מהמחנה של ביאליק נטו לא פעם לזלזל בשירתו, ואילו מבקרים מהמחנה שלו, 

ובעיקר מחבורת "יחדיו", שיבחו את שירתו ועמדו על מעלותיה. משלב מסוים, סביב אמצע שנות 

ה המרכזי של שירת שלונסקי בתרבות העברית, אך היו השלושים, איש לא ערער עוד על מקומ

( ביטא את המחלוקת שניטשה סביב שירת 256, 1955שהמשיכו לערער תדיר על ערכה. דוד כנעני )

 רלוונטיים גם היום: עד מחצית המאה העשרים, ודומה שדבריו שלונסקי

רכה וחמש שנות יצירה עדיין סוערים ויכוחים ומשתברים קולמוס־לאחר שלושים  –ים על עֶּ

ממש כבראשיתה. הכל מפליגים בשבחו של שלונסקי הווירטואוז ואלוף השפה העברית אשר 

הלשון הסרבניות ביותר נשמעות לניד אצבעו ומציתות לו ־לא קם כמוהו, המאלף אשר חיות

. אלא שכמה מהמבקרים הופכים עושר זה לרעת בעליו: בכוחו שלו ממעטים את באהבה

ומצמצמים הם את  – הצורותנים הם להלל ולקלס ולשבח את מחדש . נכושירתודמות 

 , את שיעור החוויה המקורית שהזינה אותה. )פיזור האותיות במקור(תכניה

                                                           
. שטיינמן קבע כי 1926את הביטוי "סופר של כ"ד שעות" טבע שטיינמן בעקבות ועידת הסופרים שהתקיימה בשנת  4

 (.135, 2011סופר חייב להיות מקצועי ולא לעסוק בספרות רק בשעות הפנאי ולאחר יום עבודתו )הלפרין ושגיב ה
, אך פרק זה עוסק רק בשירים שפורסמו מ"דוי", ספר שיריו 1921־שלונסקי פרסם שירה עוד בטרם עלה ארצה ב 5

 הראשון, ואילך.
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בביקורות שנכתבו במשך השנים על שירת שלונסקי ניתן לזהות שלוש מגמות קוטביות. מגמה 

ו כי שירתו אינה מובנת בעוד ראשונה נוגעת לשאלת המובנות של הטקסט השלונסקאי. היו שקבע

שאחרים טענו כי שירתו כה פשוטה להבנה עד שאינה דורשת פירוש. מגמה קוטבית שנייה עניינּה 

מידת האותנטיות של השירים. היו שטענו שהשירים הם ביטוי כן לרוחו של המשורר ולרוח הזמן, 

שות "האמיתיים" של ואילו אחרים גרסו שהשירה מתחכמת ואינה מבטאת את המציאות ואת הרג

הכותב. מגמה קוטבית שלישית נוגעת ללשון. רבים העריצו את היכולות הלשוניות של שלונסקי 

וראו בו אחד מגדולי המחדשים בשפה העברית, ולעומתם היו שהסתייגו מהנטייה לחדש בלשון 

, לחוסר האותנטיות העולהשל שלונסקי ו"ללהטט" בה, וקשרו את הווירטואוזיות הלשונית 

לדעתם, משיריו. להלן כמה התבטאויות מן הביקורת הנוגעות לשלוש המגמות הללו. על הדעות 

פרידמן )תשל"ה(, הגם שהוא עצמו התפעל מן  ות באשר ללשונו של שלונסקי עמד יהושעהסותר

 6הלשון השלונסקאית העשירה:

שום מחסור העברית של שלונסקי עשירה היא ובטאנית עד להפליא. אין לפניו שום קושי ו

בחומר הלשון.  –"להטוטים" כלשונו  –ומרים, כי שלונסקי עושה סתם להטים יש אבמלים. 

היא נשמעת לו ונכנעת לרצונו, , אבל העובדה היא, כי העברית היא בידו "כחומר ביד היוצר"

 .רותגמישה ומתנצנצת בשלל צבעים וצו –

 של שלונסקי: ( שיבח ברשימה מוקדמת את לשונו530גם י' כהן )תרצ"ו, 

י כאילו השפה העברית נתגלתה לו התגלות חדשה והיא מסרה לו את המפתחות לגנזדומה, 

, מכוון לה בסיבי שרשיה, נוטע אותה נטיעה חדשה בקרקעגנזיה. הוא תופס, כביכול, כל מ

השירה העברית שלאחר שלונסקי תהא את גידולה ומטה את נטיותיה לאשר ירצה. )...( 

האמונות ־. הבטחון העצמי גדל, המסגרת נשתנתה, הדפוסים רחבים וכליות מזו שלפניאחר

 נתחדשו.

 7( שהחדשנות הלשונית של שלונסקי אינה אלא התחכמות:129לעומתם טען אהרון ראובני )תש"א, 

קי רב בלהטי לשון ובלהטי חריזה. אין לאמר, כי רוב המצאותיו הלשוניות סכחו של שלונ

. )...( בחדושיו נראית יש גם גרועות לא מעט –ם יש בהן מוצלחות והחרזניות משובחות הן. וא

 .ורוח של שירה מהם והלאה, רדיפה אחר רבּותה, רוח של התחכמות

                                                           
 שות כאן ובהמשך הן מטעמי אלא אם צוין אחרת. . ההדג30.3.1934המאמר פורסם לראשונה ב"הארץ",  6
; גיליון לה, 15.12.1937; גיליון לד, 8.12.1937המאמר פורסם לראשונה בהמשכים ב"בוסתנאי": גיליון לג,  7

22.12.1937. 
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 ( כי החדשנות הלשונית המופרזת באה על חשבון הרגש האותנטי:150–149)שם,  ראובניבהמשך טען 

נגיניות יפות, שנתנו אותותיהן במספר שירים ־שלונסקי היה מחונן מנעוריו בסגולות שיריות

ל, זַ ובמדה שָא )...(  האמתי שהוקצב לו מטבעו ל אוצר הרגשזַ בהמשך הזמן ָא פיוטיים )...( 

)...(: מליצה שאין בה ממש, התחכמות פליטונית, המצאות מילוליות,  קו בו יסודות אחריםזְ חָ 

כניים, "להטוטים", אפכא התוכן ו, קּוזְ ובמדה שחָ דומה. מסתברא, וכ־בקשת אפקטים תֶּ

 . הלקויים בטעם מקּוש, רבו ועָ חַ הפיוטי כָ 

על הנתק הקיים, לדבריו, בין השירים למציאות החיים בארץ  גם טרוניה הביע( 139ראובני )שם, 

 ישראל:

 .וש מעטות גושרות בין נפש המשורר ובין זרם החיים הגדולים, העוברים על פניומש־ניקר

אין כל הד, ואין כמעט רמז, לסערות )...( בכל ארבעת ספריו ]הראשונים של שלונסקי[ 

קורא אשר . הספרים הללו נדפסו בין תרפ"ד לתרצ"ד. העוברות על הארץ הזאת בזמן הזה

ראל בימי יש־ץיזדמנו לו ד' הספרים בלי שערים, לא ידע מתכנם כי מחברם התגורר באר

 את כל סדרי החיים., שזעזע בה מאבק לאומי כביר

 8תרצ"ה( טען שהשירים אינם אותנטיים ואינם מבטאים את רוח הזמן:–תרצ"דגם פנחס לנדר )

אזנינו לא תצלנה מכאב אין אנו רואים את הדם השפוך בשעה שמסופר על שלח ועל סכין, 

־ומאידך, לא תופיע על שפתינו בת .ושערותינו לא תסמרנה מפחד הזעקות, שעליהן מסופר

אני מחפש בכל ספר השירים הגדול בת צחוק. )...(  –צחוק, בשעה שמדובר על: טוב, יפה, 

 .ואיני מוצא)...(  הזה מגע נפשי ישר ואמיץ עם המציאות הטבעית

( טענה דווקא שלא זאת בלבד השירים מובנים, אלא שהם מהווים ביטוי נאמן 1954לאה גולדברג )

 ורה בעת פרסומם:לרוח הזמן ולתחושות שחשו היא ובני ד

בשביל אלה מאתנו, שהשירה היתה להם לא תורה מלומדה מפי מורים בלבד, ולא תחליף 

)...(  היחידה המובנת בלשון העבריתהיתה השירה הזאת לרומאנסה הסנטימנטאלית, 

ולכתוב שירים חדשים על עצמנו, על דורנו, על אהבתנו ופחדנו. וזה  שיר חדשרצינו לקרוא 

 . )פיזור האותיות במקור(אברהם שלונסקיי יד־לניתן לנו בימים ההם ע

                                                           
 ביקורת זו נכתבה על שירי "אבני בוהו". 8
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 9ת מאוד:( טען כי שירת שלונסקי מובנ190, גם ש' גרודזנסקי )תשל"ה

שיר אבל מסופקני אם היה פעם קורא עברי, הרגיל בשירה מודרנית, שהתקשה בקריאת 

. מבחינה זו אפשר לומר על של אברהם שלונסקי, עד כדי צורך לבקש לו פירוש או הסבר

 מאריך.  טוי, מסביר היטב,בי־שמפור"מודרני" עד להפליא, ־שלונסקי, שהוא משורר לא

כי שירי שלונסקי מניחים את הקוראים "בתוך תחתיות  תרצ"ה(–תרצ"דלעומתם גרס ש"י פנואלי )

מחילוקי הדעות שהתגלעו בין המבקרים מסתמן היסוד כפול  10תחושה".־ואיהבנה ־הערפל של אי

הפנים בשירת שלונסקי: יש בה מן הפשטות והמובנות וגם מן העומק והמורכבות; גם מן הרהב 

השיפוט של אלו תלוי בטעמו של המבקר ובנורמות הכתיבה הלשוני וגם מן הריחוק המלאכותי. 

 המקובלות עליו.

 יצירת שלונסקיסקירת המחקר על  .3.1.3

כיאה למשורר שייסד אסכולה חדשה בשירה העברית, נכתבו לאורך השנים מחקרים רבים על יצירת 

, ומתמקדים בשבר שסימן יםדיאכרוני גותו. כמה מן המחקרים הםשלונסקי, על חייו ועל ה

שלונסקי בתולדות השירה העברית: המעבר משירת ביאליק ובני דורו לשירה המודרניסטית. 

רים דיאכרוניים אחרים סוקרים את התפתחותה הפנימית של שירת שלונסקי ואת השינוי שחל מחק

במעמדו ממחדש ומורד למייצג הממסד. מחקרים סינכרוניים השוו את הפואטיקה של שלונסקי 

לזו של משוררים אחרים, ובעיקר לפואטיקה של אצ"ג, של למדן ושל אלתרמן, ואחרים עסקו 

עים פיגורטיביים, ביסודות ארס פואטיים ועוד. הלשון הייחודית של בסמלים בשירתו, באמצ

 שלונסקי זכתה אף היא לעמוד במרכזם של מבחר מחקרים. 

כבר בשנת תרצ"ז, בטרם  יי שלונסקי ועל יצירתומונוגרפיה מוקדמת על חישראל זמורה פרסם 

רה שכתב עד לאותה מלאו למשורר ארבעים, ובה סקר את הביוגרפיה של שלונסקי ואת ספרי השי

( בספרו "בין גדי וסער" הקדיש פרק לכל אחד מספרי השירה של שלונסקי, 1960העת. ישראל לוין )

( הרחיבה 1966והדגיש את מקומו המרכזי של המשורר כמחדש לשון. המונוגרפיה שכתב א"ב יפה )

שירה העברית את הכיוונים הביוגרפיים במחקר השירה של שלונסקי, וביססה את מקומו כחדשן ב

ושרטט את  ,החדשה. יעקב בהט )תשמ"ב( עמד בספרו על מוטיבים מרכזיים בשירת שלונסקי

גרין "שלונסקי בעבותות ־הקווים הכלליים של המילון הפואטי של המשורר. ספרו של אברהם הגרני

                                                           
 .1955הרשימה פורסמה לראשונה בשנת  9

י "אבני בוהו". יש לציין כי שלונסקי עצמו סבר ששירה טובה אינה אמורה להיות את הדברים כתב פנואלי על שיר 10
מובנת לקוראים עד תומה. במסיבה שהתקיימה בפריז לכבוד טשרניחובסקי התבטא שלונסקי בגנות המובנות בשירה: 

כי בקרבם תלין אמת "אושר אומלל הוא למשורר להיות מובן מיניה וביה". )...( יהיה כל הבלתי מובן והגא בבדידתו, 
 (.65גרין )תשמ"ו, ־היצירה". הדברים פורסמו ב"כתובים", לא, כ"ג בסיון תר"ץ, ומצוטטים אצל אברהם הגרני
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ביאליק" )תשמ"ו( התמקד בהשפעה שהייתה לשירת ביאליק על הפואטיקה של שלונסקי. מחקרו 

חגית הלפרין הניחה עדר בשירה ובהגות של המשורר. י( דן בהיבטים של ה2010ארי אופנגנדן )של 

(, שבו נסקרים בהרחבה 2011בספרה "המאסטרו" ) חשובה בחקר שלונסקי ויצירתואבן דרך 

( כתב אף הוא על הביוגרפיה 2011הביוגרפיה של המשורר והתחנות המרכזיות ביצירתו. הלל ברזל )

במשך השנים ראו והדגיש את מקומו המרכזי כמקימּה של חבורה ספרותית חדשה. של שלונסקי 

ביניהם "אברהם שלונסקי: מבחר מאמרים על יצירתו"  אור קובצי מאמרים על יצירת שלונסקי,

(, "ספר שלונסקי א" בעריכת ישראל לוין )תשמ"א( ו"ספר שלונסקי 1בעריכת אביעזר ויס )תשל"ה

שמ"ח(. כמו כן הוקדשו מאמרים או פרקים בספרים לניתוח שירים ב" בעריכת עוזי שביט )ת

(, 1959ספציפיים של שלונסקי, וכמה דוגמות בולטות הן "מקרא בשער הנפילים" מאת יונתן רטוש )

( 147–126, 1983; 169–143"עיון בבית הנתיבות" ו"'סופה' לשלונסקי" מאת ראובן צור )תשמ"ה, 

 י )תשס"א(.הנתיבות" מאת בעז ערפלו"מבית 

יעקב כנעני הניח  התמקדו בלשונו של שלונסקי, ובמיוחד בתחדישים שחידש.מחקרים רבים 

ב"ִמלון ִחדושי שלונסקי" )תשמ"ט(, שבו  כמותה לחקר חידושי שלונסקי תשתית חשובה מאין

במאמרו  11לוקטו כל התחדישים שחידש שלונסקי בספריו, בכתבי עת, במאספים ובעיתונים.

( על מקומו החשוב של שלונסקי כמי שהניח 1977"חידושי הלשון של אברהם שלונסקי" עמד כנעני )

יסוד ללשון העברית החדשה והשפיע על סגנונם של כותבים מהדור הוותיק והצעיר כאחד. מיכל 

 ועמדה ,אפרת )תשנ"ו( סקרה באופן שיטתי כמה מדרכי התצורה המאפיינות את תחדישי שלונסקי

נטייתו של שלונסקי לחדש  על ( כתבה1, תשע"א2000על התקבלותם בלקסיקון הכללי. חגית הלפרין )

חידודים בלשון, עמדה על דרכי היצירה שלהם והביאה מבחר חידודים, אנקדוטות ואמרות כנף של 

המשורר. עדית שר )תשס"ה( עסקה במחקרה בדרכי תצורה של תחדישים ונעזרה במאגר 

ציון ימיני )תשע"א, תשע"ג( עמדה על דרכי התצורה ־לונסקי כקורפוס מרכזי. בתהתחדישים של ש

 של שלונסקי להבעת הקטנה והגדלה.

 הקורפוס .3.1.4

בשירי הספר "אבני בוהו", שפורסם בדצמבר  מתמקד משום גיוונה של שירת שלונסקי מחקר זה

. ראשית, זמן הפרסום )להלן: "בוהו"(. כמה טעמים הובילו לבחירה ב"בוהו" כקורפוס מרכזי 1933

של "בוהו" קרוב לזה של "ספר הקטרוג והאמונה", שהיווה קורפוס מרכזי בפרק על מנגנוני ההגברה 

בשירת אצ"ג. הגם שהשוואה אינה המטרה הראשית של עבודה זו, ההבדלים בין שלוש הפואטיקות 

                                                           
( הצביעה על כך שעבודתו של כנעני, הגם שהייתה יסודית ומעמיקה, אינה מושלמת. למרות 57ציון ימיני )תשע"א, ־בת 11

 חקר החשוב והמקיף ביותר הקיים כיום בתחום החידושים של שלונסקי.זאת "ִמלון חדושי שלונסקי" הוא כלי המ
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מיכות הזמנים של המוצגות בה מסייעים לזהות את מנגנוני הריסון וההגברה הפועלים בשירה. ס

"ספר הקטרוג והאמונה" ושל "אבני בוהו" מנטרלת את השפעתן של התמורות מרחיקות הלכת 

שהתחוללו בעברית המדוברת, ובהשפעתה גם בעברית הכתובה, ואת השינויים הדרסטיים שחלו 

בנורמות הכתיבה בתקופת "דור המדינה". כמו כן לא ניתן להתעלם מהדמיון בביוגרפיה של 

סקי ושל אצ"ג בשנות העשרים והשלושים, שעיקרו העלייה לארץ, ההתחככות בציבור שלונ

החלוצים, הקמת כתבי עת, מסעות לאירופה והתמודדות עם ההתרחשויות המדיניות והצבאיות 

 בין השוררתבארץ ישראל. "בוהו" נבחר לשמש כקורפוס מרכזי במחקר גם עקב ההסכמה הרחבה 

שייסד את האסכולה המודרניסטית. ב"בוהו" עוצב ה"נוסח" השירי  המבקרים כי זהו ספר השירים

השלונסקאי הבסיסי, שבמסגרתו תרם המשורר את תרומתו העיקרית לספרות, הן כיוצר והן 

סיבה נוספת לבחירה  (.73, 1תשל"הכמדריך וכמנהיג של קבוצת משוררים רבת השפעה )מירון 

דותיו. יותר מכל ספר שירים אחר של שלונסקי, ב"בוהו" היא המחלוקת העקרונית שניטשה על או

"בוהו" עורר פולמוס וחילוקי דעות בקרב הקוראים והמבקרים, והטעם לכך הוא ככל הנראה 

 מעמדו כפורץ הדרך של האסכולה המודרניסטית. 

 "אבני בוהו" .3.1.4.1

"אבני בוהו" )תרצ"ד( ראה אור בהוצאת "יחדיו", וביטא במידה רבה את הרשמים שספג שלונסקי 

"בוהו" שונה באופן ניכר מספריו הקודמים: הוא מתרחק . 1930־וב 1924־ב בפריזבביקוריו 

, 2תשע"אסימבוליסטית בשירת המשורר )הלפרין ־מהאקספרסיוניזם ופותח את התקופה הניאו

(, שבהם מתאר הנביא את חורבן 11 דהו" שאב שלונסקי מדברי ישעיהו )ל"אבני בו (. את הצירוף427

ִקּפֹודבצרה: " נּו ִויֵרשּוָה ָקַאת וְּ כְּ ֹעֵרב ִישְּ שֹוף וְּ ַינְּ יָה ַקו־וְּ ָנָטה ָעלֶּ ֵני ֹתהּו־ָבּה וְּ ַאבְּ ". הצירוף "אבני ֹבהּו־וְּ

דן  12ור של מעשה הבריאה.בוהו" מביע אפוא את חורבנו המוחלט של המקום ואת ההשבה לאח

טען שכותרת הספר היא אוקסימורון המצרף את המוצק ביותר, האבן, עם  (63, 2תשל"המירון )

הרופס ביותר, הבוהו, את הצורה עם היעדר הצורה. לדבריו, עיר הגויים המקראית החוטאת הייתה 

( עמדה 426–425, 2תשע"א(. חגית הלפרין )64קרובה לכרך האפל שעליו שר שלונסקי בשירו )שם, 

 בקיצור על כמה ממאפייניו המרכזיים של הספר:

ישראל, לא גלבוע ולא חלוצים ־מכוון מה"כאן" וה"עכשיו": לא ארץשירי הספר התרחקו ב

אלא מתן ביטוי לתפיסת עולם קיומית שנמנעת מהבעה ישירה של רגש, משחזור חוויות 

ביקש להעמיק חקר בבעיות הקיומיות )...( אישיות או ניסיון חיים ממשי. 'אבני בוהו' 

                                                           
 (.4–3למופעים נוספים של הצירוף במסורת הפירושים ובשירת שלונסקי ראו את הסקירה של ציפורה יבין )תש"ם,  12
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והרגשת העולם  קוסמי והמוות שהם מקור הצערהנצחיות ובראש וראשונה לבחון את העוול ה

גדיה האנושית אהטראגית של האדם בכלל ושל האדם בכרך המודרני בפרט. בצד חשיפת הטר

ודד עם ביקש שלונסקי לתאר את האדם האמיץ שאינו נכנע ואינו מוותר, אלא ממשיך להתמ

 ורקי מכתיבת שירה "משתפכת" והעדיף ליצסגם כאן נמנע שלונ )...( הכאב באומץ ובהתרסה.

שירתו ביקשה להביא למודעות את מה שאנשים אינם רוצים )...( שירה מנוטרלת מרגש. 

 ר והאכזריות, ולהעלים את הפרטים.ות, הכיעור שנלווה ליופי, הניכוולשמוע עליו: המ

הו" תפקיד דרמטי: הוא קיווה שיהיה זה ספר היסוד של האסכולה שייסד, שלונסקי ייעד ל"בו

(. ואכן, הן 432, 2תשע"אושממנו ישאבו חבריו המשוררים מודלים חדשים לכתיבת שירה )הלפרין 

עוד בטרם ראה הספר אור  חסידי שלונסקי והן מתנגדיו ראו ב"בוהו" ספר שגיבש אסכולה חדשה.

 ,נרגשת על הדפסתו הקרובה, ובה בירכו את שלונסקי על הישגופרסמו חברי "יחדיו" הודעה 

 והצהירו ש"אבני בוהו" הוא סנונית ראשונה המבשרת את פתיחתו של עידן פואטי חדש:

בוהו' לאברהם שלונסקי הוא אחד מחגי הבציר המעטים של ־יום הופעת ספר השירים 'אבני

ו': ש'טורים' הוא כלי ביטוי הראשון הספרות העברית בימינו. )...( ואלו אנו, חבורת 'יחדי

רואים בהוצאה לאור של ספר השירים 'אבני בוהו'  –לכוונה ודרך חדשות באמנות העברית 

טוב לפעולות ספרותיות אחרות, השואפות להוסיף נדבך חדש בבנינה של קרית ־פתיחה בת מזל

 13הספר שלנו.

מרו בהם הוא מאי שבח, החשוב "יחדיו" מאמרבשבועות שלאחר פרסום הספר כתבו עליו חברי 

". משורר הביטוי האצילי והמחשבה האמוציונליתכינה את שלונסקי "של ישראל זמורה )תרצ"ד(, ש

וזו התמקדה בשני עניינים:  ,ואולם, מחוץ לחבורת "יחדיו" ספג הספר בעיקר ביקורת שלילית

ושאין התאמה בין  הלשון והאותנטיות. הכותבים גרסו שהשירים אינם מביעים חוויה אמיתית

ששירי "בוהו"  טען שמעון גינצבורג )תש"ה(כוונת הביטוי לאמצעי הביטוי. ברשימת ביקורת 

מאכזבים, וכי בעייתם המרכזית היא המלאכותיות וחוסר היכולת להביע את הזעזוע האמיתי של 

ששלונסקי (, וגרס 237הפוזה" )שם, ־גינצבורג כינה את שלונסקי "אלוף 14האדם במאה העשרים.

חריזה" הראויים ל"שיר בדחני", ולא לשירים ליריים ־ונקט "להטי ,הלך שבי אחר כישרונו הלשוני

(. הוא האשים את שלונסקי שנתן דרור ל"מוקיון" שבו, 238נפש" )שם, ־המבקשים להשרות "הלך

(. 239ומטיל עליהם צל של זיוף אומנותי )שם,  ,אותו "שטן קטן", כלשונו, המשתלט על השירים

                                                           
 .1, עמ' 22.12.1933ההודעה פורסמה ב"טורים",  13
 .9.10.1934הרשימה פורסמה לראשונה ב"הדואר",  14
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צירוף  –בסיום הרשימה סיכם גינצבורג את הכישלון: "שירה לאומית אין כאן. אלא מה יש כאן? 

תרצ"ה( –, פיזור האותיות במקור(. פנחס לנדר )תרצ"ד242" )שם, אפשרי של ילד ומוקיון־בלתי

טען שהקשר של השירים למציאות קלוש, ושלמרות היכולות הלשוניות הברורות של המשורר, אין 

 ירים חיוניים או בעלי כושר ריגוש:הש

. עובר אני מחפש בכל ספר השירים הגדול הזה מגע נפשי ישר ואמיץ עם המציאות הטבעית

אני בעיון על הדפים המגוהצים האלה. מציץ אל מאחורי הכוונות המרובות הגנוזות באמרות, 

אפילו חיוניות של אימים  . )...( מי יקלוט מכל זה חיוניות, נניחואיני מוצאבבטויים, בחרוזים, 

  מי יקרא ולבו יתחיל להמהיר את הטמפו שלו?ושל זועות? 

ובה טען ששירי הספר כושלים בניסיונם ליצור  15,דב סדן )תשכ"ג( פרסם ביקורת חריפה במיוחד

(. 90שם, אווירה של אימה ושל טרגיות, וכן שקיימת סתירה בין "כוונת הביטוי ופעולת הרישום" )

פרידמן )תשל"ה( ברשימה אוהדת כי שירי "בוהו" דווקא מבטאים נאמנה את  יהושע לעומתם טען

העולם רב התהפוכות של המאה העשרים. לדבריו, כל המוכר בעולם נהרס, ולכן נדרש המשורר 

לבנות מדמיונו מציאות חדשה. בעניין הלשון גרס פרידמן כי זיווגי המילים של שלונסקי מפתיעים 

( לימד זכות על "בוהו", וטען כי המשורר חתר 116גרין )תשמ"א, ־הם הגרניוהרמוניים. גם אבר

טענה דומה השמיע גם דן מירון במודע למערכת הבעה שאינה מבטאת באופן ישיר את החוויה. 

, אשר גרס כי הלשון העשירה ב"בוהו" אינה באה "לחפות" על דלות החוויה אלא (90, 2)תשל"ה

 .להכריז על מפנה ועל חידוש

 מבנה הספר .3.1.4.2

"אבני בוהו" במהדורתו הראשונה נשא את כותרת המשנה "ספר שירים" וכלל שלושה שערים: 

"כרכיאל", "אבני ֹבהו" ו"ויהי". במהדורות מאוחרות יותר, שהודפסו במסגרת כינוס כתבי 

השער  16המשורר, שּונה שמו של השער השני ל"נפילים", ו"ויהי" הפך למחזור בשער השני.

הראשון מבין שערי הספר, כולל ארבעה מחזורים: "מסע", "עלבונות", "חצות"  "כרכיאל",

ו"כרכיאל". כל אחד מן המחזורים מורכב משירים בודדים או ממחזורי ִמשנה. בשער השני, 

"נפילים", שלושה מחזורים: "נפילים", "פנסים באפל" ו"ויהי", וגם הם מורכבים משירים בודדים 

ל הספר כולל מאה ושבעה שירים, חלקם פורסמו בקבצים מוקדמים של וממחזורי משנה. בסך הכו

                                                           
 ימה פורסמה לראשונה באייר תרצ"ד.הרש 15
ערך המשורר שינויים בחלוקה הפנימית של השערים וקיצץ כמה מן  1971־ומ 1954־במהדורות השירים המכונסים מ 16

המחזורים. שינויים אלה אינם בעלי חשיבות לעניינה של עבודה זו, ומכאן ואילך אסתמך על המהדורה המאוחרת בלבד, 
"שישה סדרי שירה" )שלונסקי תשס"ב(. כל השירים המופיעים בפרק מצוטטים ממהדורה זו שכונסה בכרך ג בסדרה 

 כלשונם וכניקודם בציון העמוד בלבד.
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במרכז השער "כרכיאל" עומדים המסעות של  17המשורר ורבים מהם פורסמו לראשונה ב"בוהו".

. השירים מציגים את חוויות האימה שחווה דובר 1930־המשורר לפריז ובעיקר המסע המאוחר מ

אל" מרמז כי אין מדובר בפריז הקונקרטית אלא בכרך אלמוני המסייר בחוצות העיר, והשם "כרכי

שירי השער "נפילים" חודרים עמוק יותר אל תודעת הדובר  .(429, 2תשע"אהלפרין )סמלי ומופשט 

העולם החיצוני מיטשטש (, ו148אנושי" )ערפלי תשס"ה, האלמוני, "אל לב המאפליה של הגורל ה

ר מחזורי הספר. כותרת המשנה שלו היא "פרק בהדרגה. המחזור "ויהי" שונה במהותו משאבהם 

ומופיעות בו אפיזודות מכוננות  ,הוא נושא תווים אוטוביוגרפיים מובהקים 18מאשל אברהם",

 המשורר בבית הוריו.־מתקופת ילדותו של הדובר

כינה את העמדת השירים ב"בוהו" "פואטיקה אדריכלית". לטענתו, הספר  (71, 2)תשל"המירון 

תרצ"ג, אלא בניין שירי מחושב ומהודק. –ינוס של שירי שלונסקי שנכתבו בשנים תר"ץאינו מהווה כ

במסגרת "הפואטיקה האדריכלית" שלמותם של השירים מתגלה בהתאמה אלו לאלו, ויחדיו הם 

מצטרפים לכדי בניין שירי גדול וכולל )שם, שם(. גם שירים מוקדמים, שפורסמו בקבצים קודמים 

חדש ב"בוהו", מתעשרים במשמעות חדשה מתוקף הצבתם בהקשר החדש, של המשורר ושולבו מ

 19אם כי חשוב לציין שאין מתקיימים ביניהם קשרים סיבתיים או קשרי זמן ומקום.

 פואטיקה של ריסון והגברה: אילוף חיות הטרף .3.1.5

במשך השנים כתב שלונסקי כמה קטעים שבהם התבטא נגד שירה לירית משתפכת ובעד שירה 

מן הקטעים הללו ניתן ללמוד על תהליך הכתיבה הנכון לדידו, שבמסגרתו הופך הרגש מרוסנת. 

כתב לידידו  1922־האותנטי לתוצר מלוטש, המשמר רק הד מן הסערה המקורית. במכתב מוקדם מ

השיר מוכרח לטלטל ש ים לעורר בקוראיהם, ומהקטע עולהיצחק למדן על האפקט ששירים אמור

 20קנות להם חוויה עזה:את הקוראים באלימות ולה

]השיר[ צריך לסטור על לחי עדי ידרדרו ִשנים מן הפה. צריך לאחז בציצית הראש ולהטיח 

? כך צריך בזיזי אבני החומות: נבל! מנוול! טפש מטפש! מה אתה פוער עיניים כחמור בן חמור

 (215גרין תשמ"א, -)מצוטט אצל הגרני לטלטל השיר את קוראו.

                                                           
( עמד על כך שחלק מהשירים בשער "כרכיאל" הם "שחזור ורפרודוקציה" של קבוצת 214–212, 2אביעזר ויס )תשל"ה 17

וסח המוקדם למאוחר, ומצא כי הנוסח המאוחר מלוטש יותר ומשקף שירים המופיעה בקובץ "לך לך". ויס השווה בין הנ
 קשב ללשון המדוברת.

 "אשל" הוא אחד משמות העט שסיגל לעצמו שלונסקי בכתיבתו ההגותית, והוא קיצור של שמו המלא. 18
של  ( טען שנטייה זו מעוררת אצל הקוראים מתיחות, המדריכה את המנוחה בעת הקריאה81, 2תשל"הדן מירון ) 19

 .החטיבה המרכזית בספר
 .1/11585המכתב נמצא בארכיון למדן, "גנזים",  20
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עזה שאמור השיר לעורר בקוראים משיג המשורר דווקא באמצעות כיבוש ואולם, את הטלטלה ה

, עולה השאיפה ליצור שירה מרוסנת, 1943־הרגש. מן הקטעים הבאים, שהמוקדם שבהם נכתב ב

 מהודק ומאופק: מציאות הופכים לביטוי שירישבה חומרי הגלם הסוערים מן ה

]ו[אמנות היא התגברות על מכשולים, הוא ]עול האמנות[ כופה את המצומצם, המרומז, 

( לגביש פיזיתלהפוך דמעה )לחה, ארעית,  –התמציתי הוא מכריח לגבש את הפרטי, להקפיאו 

"קר". אסור לבכות בפרהסיא. על כן: אסור לבכות בשיר. כשם שאסור להקיא על הבמה גם 

רגשנית, "כנה", פשטנית, פרטיית  –. ליריקה מופרזת שכורל בשעה שהשחקן מעצב דמותו ש

ִנָיה. בזויה היא בעיני  ,קיא הנפשהיא  –מאד  כגילוי ערווה,  –היא תשפוכת, בכיה ולא בְּ

כעשיית צרכים, כ"מי רגליים של הנפש", שהם יפים, אלא שאין מכניסים אותם מפני הכבוד. 

. כי המשורר הוא גבר. יסוד גברית, כמוסה, כבודה בת מלך פנימה. פנימה. ליריקה סגורה

דדוכרא ]=יסוד זכר[. יסוד של אדריכלות, של אילוף חיות טרף. וכי אין יצרינו חיות טרף שיש 

 , ההדגשות במקור(46לרסנן? )שלונסקי תשמ"א, 

הרגשות הסוערים צריכים להפוך ל"גביש קר" כשהם באים בסד האומנות, ועל השיר לשמר רק 

, להכניע שהמשורר צריך לתפקד כמאלף וכאדריכלה הראשונית הסוערת. בקטע נרמז שמץ מהחווי

את הרגש ולעצב אותו בצורות מצומצמות ומהודקות. שלונסקי נגעל )"בזויה היא בעיני"( משירה 

חשופה ומביטוי אותנטי לא מלוטש, ודימה אותם לנוזלי הגוף הראויים להסתרה. בקטע אחר ביומנו 

ת מפני הבעה אותנטית של עצב, וכתב על המשורר כבנאי היוצר מחומר הגלם חזר על ההסתייגו

 מבנה חדש:

צריך השיר. לא לבכות ולהזיל  להקפיאן, הפיזיולוגיות )בשירה(. הלחותשונא אני את הדמעות 

ולא לבכות!  –. לבנות לבנות –אלא להשליך קרח כִפִתים ]=ברד[, לגבש, לחצוב,  –דמעות 

 , ההדגשות במקור(50)שם,  ירה!ש־יאנטהיא:  –"ליריקה בכיינית" 

 ,( התבטא שוב בעד שירה מרוסנת, ורמז שכדי להפיק את הריסון המיוחל82–81)שם,  1960־מ בקטע

 מוכרח המשורר לוותר על ההכברה ועל השפע:

השירה היתה תמיד מעשה גבורה. כי היא כיבוש. גם כיבוש היצר והיוצר. )...( כוח מוסרי 

 לשמו.־יכולת־"עוד ועוד", על שפע השמור לבעליו לברכה מיותרת, על עודףלוותר על 

 21בקטע אחר הבחין שלונסקי )תרפ"ט( בין שני סוגים של עוצמות בשירה וניסח חוק פואטי:

                                                           
 (.175–173, 1960הקטע כונס ב"ילקוט אשל" )שלונסקי  21
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ובין הציוץ  –אוזן צלילים תבחן להבדיל באלפי הבדלות בין ה"בלחש", שהיא שאגה בכיבושה 

משיש לו.  פחות. )...( האמן צריך לתת טבע ברייתומהקול ־אונים אשר לחלוש־של חוסר

 הרי זהו המצוין שבהם. )פיזור האותיות במקור( –אם ישנם חוקים 

ליח ליצור בשירתו "שאגה מצד אחד האומן מחויב לרסן את עצמו )"לתת פחות משיש לו"( כדי שיצ

־אונים אשר לחלוש־רמצד שני הסתייג שלונסקי משירה בלתי עוצמתית )"הציוץ של חוסו בכיבושה",

הקול"(. מן הקטעים הללו עולה תיאור מעניין של תהליך היצירה, כמטוטלת המתנדנדת בין ריסון 

צב ולע וחובת המשורר היא להתגבר על יצרו סוד השיר עומדת חוויה רגשית חזקה,להגברה: בי

ום ריסונו. הביטוי החדש אמור לטלטל את הקוראים דווקא משאותה מחדש באופן מרוסן להפליא. 

שירי "בוהו", כפי שיודגם בהמשך, מצייתים לכלל הפואטי שניסח המשורר )"האמן צריך לתת 

 משיש לו"( בכל מישורי הטקסט, ואכן "מתנדנדים" בין ריסון להגברה. פחות
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 תמטיקה מתעתעת .3.2

לתמות העומדות במרכזו של השיר הבודד ושל ספר השירים כמכלול יש השפעה ניכרת על הרושם 

הנוצר בקרב הקוראים. ואולם, מה דינו של שיר שאין הקוראים יודעים להצביע בבירור על נושאו? 

מהו האפקט שיוצרת עמימות תמטית שיטתית? בניגוד ל"ספר הקטרוג והאמונה", שבו התמות של 

על עצמן, ב"בוהו" קשה יותר לקבוע במה עוסקים  "מכריזות"השירים ברורות ברוב המקרים ו

 22(:79, 1960ך למשל טען ישראל לוין )השירים. כ

. שהרי עיקרו סיון לתאר את העולם של "אבני בוהו" נתקל בקושי שכמעט אין לו פתרוןהנ

של העולם הזה הוא הבוהו וההעדר, החלל הריק. וכבר רמז על כך המשורר בעצם השם הסמלי 

המיוחדת,  את אוירתה – יקריה של שירה זוע־רכן קשה למסור עיקשנתן לספרו )...( 

 הדחוסה, המדהימה מפגישה ראשונה ועד סיום קריאה )...(

לא זאת בלבד שקשה למסור את עיקריהם של שירי "בוהו", אלא ששלונסקי נמנע בספר השירים 

אין שמתבקש היה לכתוב על אודותיהם בשנות השלושים בארץ ישראל. מכתיבה על כל הנושאים 

הטבע, וחשוב מכך, אין השירים עוסקים בהווי של היישוב ב"בוהו" שירי אהבה ושירים שעניינם 

היהודי ושל ההתיישבות החלוצית בארץ ישראל, בתרבות העברית ההולכת ונבנית או בעם היהודי 

בגולה. בחירה תמטית זו, אשר נבעה מאידיאולוגיה פואטית שגיבש המשורר, תורמת לתעתוע 

 השירים מרוסנים או מוגברים.התמטי העולה משירי "בוהו", ולקושי להכריע אם 

 כאידיאולוגיה פואטית עיבוד המציאות החיצונית לחוויה פנימית .3.2.1

סוגיית הסופר והזמן העסיקה את שלונסקי באופן תדיר בעשורים הראשונים לפעילותו הספרותית 

בארץ. בהגותו נדרש לשאלה עד כמה, אם בכלל, צריך המשורר להפריד את האומנות מן החיים, 

ופן עליו לתת באומנות ביטוי למציאות החוץ שירית. מצד אחד כתב שלונסקי לא פעם ובאיזה א

שהמשורר הוא המבטא את "תנועת האורלוגין", הרי היא תנועת "הזמן הגדול", ההיסטוריה של 

האירועים החשובים והמכריעים. מבחינה זו יצא שלונסקי נגד אינדיבידואליזם קיצוני, המתעלם 

(. מצד שני התנגד שלונסקי ל"ספרות 11, 2011ת בת הזמן )הלפרין ושגיב מן המציאות החברתי

ויצא נגד ספרות המשרתת באופן פשטני אידאולוגיה חברתית ופוליטית )שם, שם(. הוא  ,מגויסת"

לא נטה לכתוב שירים בעלי גוון פוליטי מפורש, והסתפק בהחדרת משמעויות פוליטיות רמוזות 

                                                           
לוין כתב בפסקה זו על מחזור השירים "אבני בוהו", ולא על ספר השירים כולו, אך דומה כי אבחנותיו תקפות לגבי  22

 רוב שירי הספר.
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מנם השירה ניזונה מהחיים, אך עליה להעלות את ופי השקפתו, א (. על49)אופנהיימר תשס"ד, 

, 2011מימטי )הלפרין ושגיב ־החוויה לדרגת סמל אנושי נצחי, ולא לבטא אותה באופן ריאליסטי

 (. כפי שהתברר מהעיון374, 1970היסטורי" )ברזל ־מד "אלפיכך ניתן לקבוע כי יש בשירתו מ(. 11

שירי ו לת פוטנציאל להגברה,בשירת אצ"ג, שירה הקושרת את עצמה למציאות החוץ שירית היא בע

"בוהו" מממשים את פוטנציאל ההגברה הזה באופן חלקי מאוד, משום שהמציאות החוץ שירית 

 באה לידי ביטוי ברבדים העמוקים של הטקסט, ולא ברבדים הגלויים.

ורר בימים ההם" בגיליון "כתובים", שהוקדש לציון פרסם שלונסקי את המאמר "המש 1929־ב

עמדתו הפציפיסטית נוכח  במאמר ביטא שלונסקי את 23עשרה שנים לפרוץ מלחמת העולם.־חמש

משום  ,שיזם ובעקבות מלחמת העולם הראשונה, והכריז כי בימי המלחמה "זנתה השירה"עליית הפ

 שהמשוררים שיבחו בשירתם את המלחמה: 

, נשקו את לועי הרובים, רקדו בין הפגרים –הגדולים עם הקטנים  – ם, כולםכול]המשוררים[ 

מ"מ[,  75]תותחים בקוטר  שירים "לתותחי ע"ה"ה־רשיכנשק מזוזות, להבדיל. אלה היו 

הכימיים  דול לאדי הרעלהג־להלתהילים ל"טנקים הדשים את בשר האויב", ־מזמורי

 והנפשיים.

במבחר האותיות,  – רונם במאספים מיוחדיםשיכ־כשרונם־יאולא נתביישו לצרף את ק

במיטב הנייר )...( ובאותיות לא כל כך מהודרות ובנייר לא כל כך משובח במהדורה עממית 

לתיתם לשוכבי בחפירות  –נדפס "הרומנטיזם הזה של שפיכות דמים" בעלונים ובקונטרסים 

 (279–278, 2011ין ושגיב )הלפר 24.כדי להרעיל את הנפש עם הגוףיחד עם בקבוקי האלכוהול 

שירי המלחמה שנכתבו בעצם הקרבות "הרעילו את הנפש" כשם שהאלכוהול מרעיל  ,על פי שלונסקי

את הגוף, כלומר סילפו את הדעת ושיבשו את החשיבה. מן המאמר עולים שני עניינים חשובים: 

אים, והשני הוא הראשון הוא החשיבות שייחס שלונסקי לשירה כמדיום שבכוחו להשפיע על הקור

פורסם בשם  1933־הציפייה שמשוררים יפגינו אחריות בימי מלחמה. המאמר בגרסתו השנייה מ

והטעים שבזמן מלחמה מצופה מהמשוררים להחריש,  ,"לא תרצח", ובו חידד שלונסקי את עמדתו

לא ש הוא התאכזב מן המשוררים הרבים או לכל היותר לכתוב על חוסר היכולת לשיר על המלחמה.

 החרישו, ושלהשקפתו מעלו בתפקידם:

                                                           
. מפרסומים חוזרים אלו ניתן ללמוד 1960־, בתרצ"ב וב1933־סם את המאמר בנוסחים שונים גם בשלונסקי חזר ופר 23

, 2011על החשיבות שייחס למאמר. על במות הפרסום השונות של המאמר ראו בהקדמה מאת חגית הלפרין וגליה שגיב )
275.) 

 (.279–278, 2011המאמר כונס ב"מסות ומאמרים" בעריכת הלפרין ושגיב ) 24
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? איזה ליקוי מוחין ולבבות אסף את נוגהם של כל המאורות הגדוליםמה אירע בעולם? 

, גם מנין צדיקים יחידי סגולה, ולא נמצאו גם ל"ו נסתריםהאמנם נשתוללו כולם עד אחד, 

ש לא יכלו?  ( 292–290)שם,  אשר ֲהַחרֵּ

יצא נגד השירה המשיחית נסקי למתרחש בארץ ישראל, ובסוף המאמר בשני נוסחיו פנה שלו

שביטאה את האידיאולוגיה הרביזיוניסטית, שאצ"ג היה נציגּה הבולט ביותר. שלונסקי  והפוליטית

כתב בגנות השירה של אצ"ג, המתלהמת והקוראת למלחמה, וכינה אותה "חיה אפוקליפסית" 

משורר השקול אינו מנותק מההווי המקומי אך (. אליבא דשלונסקי, ה284ו"פיוט גוג ומגוג" )שם, 

עליו להסתייג ממנה ולהתנגד לה, ובכך אולי לתרום את חלקו הדל  חמה;לעולם אינו מהלל את המל

בחתירה להפסקתה. עמדה זו רוקמת יחסים מורכבים עם המציאות: מן המשורר מצופה לתת 

לם לקדם ערכים של שלום ושל בשירה ביטוי למציאות החיים גם כשהיא סוערת במיוחד, אך לעו

 הומניזם.

פיתוח של הדברים חזר בפולמוס שהתנהל בתקופת מלחמת העולם השנייה, שתחילתו ברשימה 

(, ושבה הסבירה מדוע אינה מתכוונת לכתוב 19392"על אותו הנושא עצמו" שפרסמה לאה גולדברג )

וביניהן גם מאמרו של  שירי מלחמה. המאמר עורר תגובות על תפקיד המשורר בעיתות מלחמה,

בתקופת  כי חובתו המוסרית של המשורר היא להיאלם שלונסקי "פיקוח נפש", שבו כתב

 25המלחמה:

]ש[אין לומר שירה; בפירוש: אסור לומר שירה לעת כזאת! כשם שאסון לנגן בביתו של אבל. 

 26(189–188, 1960כשם שאסור להדליק אור בעיר הנצורה. )שלונסקי 

 הסתייג שוב משירה המעודדת מלחמה: 1970משנת  בריאיון מאוחר

איני רואה בכך משהו  –אם תפקידו של השיר להיות שותף לתוף ולמצלתיים, לחצוצרה ולדגל 

הקרוב לי ולתפקידי. העובדה, שהשיר יכול לעורר לקרב איננה עדות, שאכן זה תפקידו. )בהט 

1974 ,314) 

יים בשיריו יחסים מורכבים עם המציאות, ולא גם בעיתות שלום סבר שלונסקי שעל המשורר לק

 להסתפק בתיאורים מימטיים. כך למשל אמר בריאיון:

                                                           
 .42–41המאמר פורסם לראשונה ב"דפים לספרות", השומר הצעיר,  25
 (.188בהתאם לציווי זה צמצם שלונסקי את נפח יצירתו בשנות מלחמת השנייה והתרכז בתרגום )יפה תשכ"ז,  26
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, כנושא כתימה –מעודי לא אהבתי את החוויות, את המראות, את המקרים והמאורעות 

שהמשורר מעבדו ומפתחו. הדברים הריאליים אינם זקוקים שאוסיף ואשכללם. הם רוצים 

 , ההדגשה במקור(314שאוהב אותם או אשנא אותם. )יפה תשכ"ז,  רק שאבין אותם, כלומר:

(, שירת שלונסקי נרקמת מתנועה בלתי פוסקת בין פנים לחוץ, ונותנת 135על פי א"ב יפה )שם, 

ביטוי "לרחשים אינדיבידואליים נוכח התרחשויות חיצוניות". לפיכך חלק מתהליך ההפקה של 

הגולמי". המציאות החיצונית אינה מדווחת כפשוטה, השיר כרוך בטשטוש העקבות של "החומר 

אלא מעובדת עד כי עקבותיה דוהים, ובתנועה בין פנים לחוץ מאבדים האירועים החיצוניים מכוחם 

כמגבירים. הנטייה ל"טשטוש" האירוע החיצוני, העומד בתשתית השיר, באה לידי ביטוי ברוב שירי 

, אשר מתאר את המעבר בספר ור השירים הראשון"בוהו", ובולטת באופן מיוחד ב"מסע", מחז

מארץ ישראל לאירופה. לכאורה עניינו של המחזור הוא התנועה במרחב, כלומר דיווח על המציאות 

החיצונית של המסע, אך כמו רוב שירי הספר גם במחזור זה המוקד הוא ההתרחשות הפנימית 

(, המובא כאן 11ב"בוהו", "בסירה" )השיר הראשון  ִהיֵנה לדוגמה 27המתחוללת בתודעת הדובר.

 במלואו:

ָּפַרִים ִמסְּ מֹו בְּ ת ַהִסיָרה ּוכְּ קֶּ  ִנתֶּ

מ ִתיל ֵבין תְּ ַטע ַהּפְּ  ל ּוֵבין ָמָחר.ֹוִנקְּ

ַצר ַהּגֹוָרלֹות מֹוִשיט ִלי כֹוס לְּ ַחִיים:־מֶּ  לְּ

ּגֹ  ב ַהֵנָכר.""ִילְּ  ם ָנא ֲאדֹוִני ִמיֶּקֶּ

 

גָ  –ַהזֹאת!  –ֲהלֹא ָיִדי  ת ַהֻקַבַעתָמזְּ  ה אֶּ

מֹו ִפי. ָנה לְּ ִהיא ַגם ַתִגישֶּ  וְּ

ַבע רֹאש ִנטְּ ן ֵמָרחֹוק כְּ  ָלַדַעת־ַהֹתרֶּ

ה גּוִפי. ה ִלי: זֶּ מֶּ ה. ִנדְּ עֹולֶּ  שֹוֵקַע וְּ

 

ַגע... ַעט רֶּ ף ִכמְּ רֶּ ַמע. ַאְך הֶּ גְּ  ֲאִני אֶּ

 עֹוד ִזיז ֲעַקָלתֹון!

ִניק ֲאחֹוַרִנית!  עֹוד זְּ

ֵקל  ִכי תֹוֵפשֹ ָנא ֲעַקלְּ ה.־ַּדרְּ גֶּ  ַההֶּ

ִניט. ָת ַקַברְּ  יֹוֵתר ִמַּדי ֵהיַשרְּ

 

                                                           
 ( טען כי ב"בוהו" "המסע החיצוני הוא מסע הנפש לאובדנה".87, 1960ישראל לוין ) 27
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המציאות החיצונית בשיר קלה לשחזור: הסירה עוזבת את נמלּה, המלצר מגיש לדובר משקה 

והדובר לוגם ומביט בתורן הנע. אלא שההתרחשויות הללו אינן העיקר בשיר, אלא פלטפורמה 

הדובר אינו חוגג את  וירה בשיר קודרת ומאיימת;הדובר. האולביטוי החוויה הפנימית שחווה 

עזיבת הסירה את הנמל מדומה  ני האירועים הגורליים הצפויים לו.תחילת מסעו אלא חושש מפ

ִתיל  ַטע ַהּפְּ להפרה של סדרי העולם )האתמול והמחר מתנתקים(, והשימוש בשם העצם "פתיל" )"ִנקְּ

מֹול ּוֵבין ָמָחר"( עשוי להעלות בתודעת הקוראים את הצירוף "פתיל החיים", שקטיעתו  ֵבין תְּ

והתורן הנע מדומה לראש טבוע. הדובר חושש  ,עונגלדובר מסמלת מוות. לגימת היין אינה מסבה 

ִכי"( ויימשך זמן רב. גם  ֵקל ַּדרְּ מפני ההגעה אל היעד, ולכן מקווה שהמסע יהיה עקלקל )"ָנא ֲעַקלְּ

תר שאת בשירי "נפילים", החוויות הפנימיות של הדובר הן העומדות ברוב שירי "כרכיאל", ובי

לעצמן, ולכן ות ותחושות, אך אין להן חשיבות ות בו מחשבמעוררהתרחשויות החיצוניות הבמרכז. 

הדיווח על אודותיהן מעורפל ומנוסח בלשון חידות וסמלים. כך למשל השיר הראשון ב"נפילים" 

 סליות שלא ניתן לפרשן עד תום:( נפתח באמירות פרדוק111–109)

ִביל זּוַלת  יןאֵּ  ל ־אל  שְּ ִביל ָהָאץ אֶּ ה־אל  הַ שְּ  זֶּ

ֲעֵדי  יןאֵּ וְ   הּוא.־בֹו־אל  ָמבֹוא ִמַבלְּ

ה ֵצל ִאיָלן בֹוֵער ָינּוַח ַההֹוזֶּ  בְּ

כֹות ַכף ֵני ַהֹבהּו. )־ִבבְּ ל ַאבְּ ל אֶּ גֶּ  (109רֶּ

 

ִביל" אשר אץ ־חידתיות. לא ברור מהו ה"לֹאשני הטורים הראשונים מעמידים רצף של שלילות  שְּ

ה", מיהו ההוזה הנח ומדוע הרגל אל אבני הבוהו. המשכו של השיר הארוך אינו  בוכה אל ה"לֹא זֶּ

מפרש את השורות הסתומות אלא מערים שאלות נוספות, ורק הבית האחרון מספק תשובות 

יחידה היא דרך השלילה, המביאה חלקיות לשאלות שהתעוררו בראשית, ורומז שהדרך האפשרית ה

 עימה כליה:

ִביל! ִלי ֵאין ָנִתיב ֵשִני.־ֲעֹרף ֵאין  שְּ

 הּוא.־ָמבֹוא־ִלי ֵאין ָמבֹוא זּוַלת ַהלֹא

פֹות־חֹוֵגג ֵאֵלְך יֹום רְּ ל ִמֹשְּ  ֲאִני־יֹום אֶּ

סֹוד ַהֹבהּו. ) ָלָיה בְּ ל ַהכְּ  (111אֶּ

 

י ש"תנועת האורלוגין" היא המשתקפת אם נתן המשורר ביטוי לאירועי הזמן בשיריו, הר

. אין בשירי "בוהו" דיווח או תגובה על אירועי השעה הלכי הרוח והזרמים הכללייםכלומר ים, בשיר

לא זאת בלבד שהשירים מתרחקים מארץ ישראל ו אליים, שעליהם מדווח למשל העיתון,האקטו
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מדווחות. פוטנציאל ההגברה  החלוצית, אלא שגם ההתרחשויות בנות הזמן בפריז אינן ומהעשייה

מצד שני גם  בא אפוא לידי מימוש בשירי "בוהו";הטמון בשירה העוסקת בענייני השעה אינו 

העמימות התמטית השרויה  בגללפוטנציאל הריסון אינו מתממש באופן מלא במישור התמטיקה, 

 רה. לומר שהשירים "מתנדנדים" בין ריסון להגבאפוא על השירים. מבחינה זו ניתן 

 הכרך כמוקד תמטי מרחיק .3.2.2

קשה להפריז במרכזיות העיר הנוכרית בשירי "בוהו". העיר היא אחת משני הגיבורים של ספר 

השירים ומשנית בחשיבותה רק לדובר. הבחירה בעיר כמקום התרחשות מרכזי היא דרמטית 

לפואטיקה ומפתיעה, הן ביחס לנורמות התמטיות של בני הדור של שלונסקי והן ביחס 

ההתמקדות בעיר מעמידה את "בוהו" כחוליה בשלשלת  השלונסקאית שנכתבה עד ל"בוהו".

המסורת המודרניסטית בשירה האירופית מבודלר ואילך, וכספר מהפכני יחיד במינו בשירה 

(. רוב שירי הקובץ מתרחשים ברחובות העיר ובמסבאותיה, 157העברית )ערפלי תשס"ה, 

כפי שהדובר חווה אותה. העיר של "בוהו" גוזרת על תושביה מלחמת קיום יה יומשרטטים את אופ

העיר ב"בוהו" מעוררת אפקט הנע בין ריסון  28ובדידות, היא מעוררת אימה אך גם קסם והתמכרות.

, משום שהיא אינה , יסוד מגבירבחירה בעיר המודרנית, הסואנת והמהירהיש בלהגברה. מצד אחד, 

מנוחה ליושביה. מצד שני העיר אינה מעוררת עניין או התלהבות, היא  יודעת מנוח ואינה נותנת

לא כל אינו חש כלפיה קרבה,  יהחובותרמנוכרת ולכן אינה מאפשרת הזדהות. הדובר המסתובב בִ 

ות כלפי חושני יגוד לשירי שלונסקי שיוחדו לנופים של ארץ ישראל, ושבהם הובעהשכן אהבה, ובנ

 ,. היא גוזרת על הדובר קיפאון רגשיניתן לחוש חיבה כלפי העירהטבע והאדמה, ב"בוהו" לא 

 אפקט מרסן.  ומבחינה זו יש בה

למרות מרכזיותה הבלתי מעורערת של העיר, ויעיד על כך שמו של השער הראשון )"כרכיאל"(, 

ואף על פי שהיא הגיבורה של חלק ניכר מהשירים, גם בסוף הקריאה בספר היא נותרת מסתורית, 

מפוענחת וסתומה במידה רבה. העיר בשירים היא טריטוריה עמומה, אפלולית וחידתית. אין בלתי 

בשירים ולו תו אחד האופייני למדריכי תיירים המתארים עיר, וקוראים שיבקשו לעקוב אחר 

 תנועה בעיר ב"בוהו":ה( אפיין את 79, 1960תוהים. ישראל לוין ) דובר ימצאו את עצמםשיטוטי ה

. )...( תעייה, אבל דרכים בלי מטרה. )...( התנועה שבדרכים היא תנועת דרכים זהו עולם של

אין מחפשים דבר. על כן הפגישות בדרכים הן אקראי שרירותי, חסר שחר, חסר תוכן, חסר 

                                                           
טען כי "בוהו" כולו "נושם רוח של כרך", וציין כי בשירים מובע זעזוע מן השטניות שבכרך ( 75ישראל זמורה )תרצ"ז,  28

( ציין כי הכרך ב"בוהו" נתון בטלטלה גדולה, ושהטירוף, 143מצד אחד והודאה בהדרו מצד שני. הלל ברזל )תשס"א, 
 ין אדם לאלוהים.השיגעון והסחרחורת של העיר נשקפים בנפשו של הדובר, ביחסים שבין אדם לאדם וב
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־. )...( הבית אינו קיים ותחתיו מצוי מלוןהתנועה והתעייה הן חסרות מנוחהרצון )...( 

. )ההדגשות הרגשת הנכרינך בבית, על כן כובשת אותך האורחים. ולפי שבשום מקום א

 במקור(

נשאלת השאלה כיצד עיצב המשורר עיר שהיא בעלת מעמד של גיבורה מחד גיסא, ומאידך גיסא 

ועלומה. דומה שאת תחושת העמעום השיג שלונסקי בין היתר באמצעות הימנעות  מסתוריתהיא 

, 2תשל"החולף הדובר. בהקשר זה טען מירון )מציון מפורש של שמות הרחובות והאתרים שבהם 

( כי "אין המשורר מניח לקורא בשירי 'אבני בוהו' להגיע לידי ביטחון כלשהו באוריינטאציה שלו 77

 ( ציין את הנטייה להפשטה ולסמליות של העיר: 377, 1970בתוך החלל והזמן". גם הלל ברזל )

אחר מהותו הסמלית, השורשית, גם בסוגיית המקום, כמו בפרשת הזמן, תר המשורר 

 העמוקה של המקום, ולא אחרי שפע הגוונים והמראות המייחדים אותו לעין כל.

בספר השירים מוזכרים מפורשות רק ארבעה אתרים פריזאיים: תחנת הרכבת מונפרנס, מוזיאון 

ובר אין הד ,הלובר, קתדרלת נוטרדם ונהר הסן. אף שהאתרים הללו מרכזיים ומפורסמים במיוחד

והם מוזכרים כבדרך אגב ותופסים בשירים מקום שולי. כך לדוגמה בשיר  ,מדווח על אודותיהם דבר

( הדובר מספר כי האדם אינו משנה את טבעו הרע והשסוע אפילו בשכיות החמדה 32"ֱאנֹוש ָאנּוש" )

נּו  ָהְך":־של העיר. הלובר ונוטרדם מייצגים את אתריה המיוחדים, שגם בהם האדם הוא "ַהיְּ

ִכּיֹות ִקְרָיהֵבין ָכל  רֹוָנּה ָתִהים ש ְ ִשכְּ  בְּ

ל־טּור ק ַעד ־לּוָנא־ֹעפֶּ  ְרָדםנֹוְט ־ְברלּוַּפרְּ

ה אֹותֹו   רֹוֵצַח ֱאֹלִהים –ֲאִני רֹואֶּ

 .םדָ ָא ת הָ א  אֹותֹו 

 

 רַת אֲ  ָהְך ְבָכל־ַהְינּוא הּו

חּוַח. ה ּושְּ מֹו ָתִמיד ֵּגאֶּ  ּוכְּ

 

ואזכורם מאפשר לו  ,האתרים המפורסמים כדי לומר דבר מה על אודותיהםהדובר אינו מזכיר את 

לנסח אמירה על טבעו של האדם. הנטייה להימנע מפירוט שמותיהם של האתרים ושל הרחובות 

בעיר, אף שהם זירת הפעילות המרכזית של הדובר, יוצרת תחושה שהכרך איננו ממשי ואיננו 

ת מבטו על הטבע האנושי יכול היה לנסח בכל עיר  הדובר מתהלך בפריז אך דומה 29ייחודי. שאֶּ

אירופית אחרת, וכך פריז של "בוהו" מאבדת את אחיזתה במציאות והופכת למרחב סמלי. היא כל 

                                                           
 (.35–34(; נהר הסן מוזכר בשיר "על הסנה" )72–69תחנת הרכבת מונפרנס מוזכרת בשיר "עכברים בלילה" ) 29
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עיר ואף עיר בעת ובעונה אחת, וחסרה הקשר קונקרטי למציאות החיצונית. העיר אינה אלא 

פעמית. לעיצוב הבלתי ־יא אישית מאוד וחדתפאורה חיצונית למהלך הנפשי שהדובר חווה, ולכן ה

השירים הוא תורם לריחוק ש חשוב ברושם הכללי העולה מ"בוהו"; שגרתי של העיר יש אפקט

ם. לכך יש להוסיף את המאפיין הבולט ביותר של הכרך ולקושי לפענח אותם עד תו משרים

ת החשיכה, לאחר רדת השלונסקאי, והוא הֵליִליּות. זמן ההתרחשות של רוב השירים הוא שעו

 (: 80, 1960) חושך בשירי "בוהו"על הדומיננטיות של הישראל לוין כתב השמש ולפני זריחתה. 

. הלילה טרף את הימים, השמש נעדרת. החושך צריםמ־אשליט לל]בשירי "בוהו"[  החושך

 הוא התעייה עצמה.־הוא בן לויה לתעייה, הוא

רמציה המתחוללת בדובר, שבמסגרתה הוא הופך המעבר מארץ ישראל לאירופה כרוך בטרנספו

מיצור שחי ופועל ביום ליצור לילי. ששת השירים הראשונים בספר, המתארים את ההפלגה 

לאירופה, מתרחשים בשעות היום, ואילו בשיר השביעי הדובר מגיע אל יעדו והלילה הופך לזמן 

ת של ההתרחשויות פעילותו המרכזי. מכאן ואילך הערב והלילה הם התפאורה העיקרי

כתוצאה מהפעילות בשעות הלילה, העלטה היא אחד ממאפייניה הבולטים של העיר  30המתוארות.

 . החושך גורם לתעתוע אופטי,יוצריםב"בוהו", ויש לכך חשיבות רבה בעיצוב השירים ובאפקט שהם 

ים המראות שרואה הדובר מאבדים מחדותם ועמעום כללי שורה על השירים. הרחובות החשוכ

משמעיים אינם בגדר האפשר. ההכרעה ־מתעתעים בחושים, האוריינטציה מתערערת ותיאורים חד

 להתמקד בעיר האפלולית פועלת כגורם תמטי מרחיק ולכן גם מרסן. 

לא זאת בלבד שהעיר ב"בוהו" חשוכה, ברבים מן השירים היא גם מסוכנת ומפחידה. הסכנה 

בוקעת מהכרך גופו, כאילו היה בעל כוח הרסני בזכות  אינה נובעת מיושבי העיר המפוקפקים אלא

על חוק מספר (, שבו הדובר 89בשיר א במחזור "ערבי כרך" ) ניתן לראות ביטוי מזוקק לכךעצמו. 

 :זר או מוזרהיסוד של העיר, המוחצת כל מבקר 

 רזָ כְ ַא  אהּווְ  – קח   ׁשיֵּ 

ִרי הּוא עֹוֵנש ָכל מֶּ  וְּ

הּוא גֹוֵזר:  וְּ

 ט!לָ פְ ין ִמ אֵּ  ּונמ  ִמ  – ְךָר ה כְ ז  

 רזָ ר וָ זָ ל מּוכָ וְ 

ִרי כּו ַבקֶּ ר ֵילְּ  ֲאשֶּ

 ט.עָ יד ְמ ִר י ש ָ לִ ד בְ עַ  כּועֲ מָ יִ 

                                                           
טֹוב ִלי/טֹוב 68–67לענה יֹרק" )־בשיר ג במחזור "עלה 30 ָלה ֹּפה/וְּ ָשו עֹוד ַליְּ ( הדובר מצהיר על העדפתו את הלילה: "ַעכְּ

ֹאד טֹוב מְּ ֹאד" )־ֲהֹלם/וְּ  (.68מְּ
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מבחינה אדריכלית העיר ב"בוהו" מתוארת כמבוך שבו מגובבים בניינים ורחובות, והוא סוגר על 

את חוסר הסלחנות של ( הדובר מבטא 91–90יושביו במעגל לוחץ. בשיר ב במחזור "ערבי כרך" )

 העיר לאדם החלש ואת הסכנה הקיומית הטמונה ברחובותיה: 

 !ְךָר כְ הַ 

 חלַ ְס א יִ א ל  הּו

ַצח ַלח ָלנֶּ  הּוא לֹא ִיסְּ

ָעכּור. ק הֶּ ִכי ָאָדם ָבֵעמֶּ  ִלבְּ

 חצַ ר  ה לְ דָ עֲ ֹונה ׁש  נָ ידֹוזֵּ ין הַ כִ סַ הַ וְ 

 ר.חֹוב ָא ּוׁשא ָת ל  ה וְ פָ לְ ְׁש ר נִ בָ כְ 

 

 .בר  ע  ר הָ זַ א גְ הּו ְךי כָ כִ  –ב ּוׁשא ָת יא ל  ִה 

 .ְךָר כְ ר הַ זַ גְ  הּוי ז  כִ  –ב ּוׁשא ָת יא ל  ִה 

ף: רֶּ ִלי הֶּ ִלים בְּ קֹולְּ אֹות ָסִביב ִמתְּ ַהַמרְּ  וְּ

 ח!ָר בְ 

 

. המראות המאיימים מצווים על האדם אפשרות סבירהה נוחנינה אינ ,בעיר עלול האדם להירצח

את סיכויי ההימלטות וההיחלצות. הדובר אינו מוצא בכרך אתר  לברוח, אך מבוך הבניינים מסכל

  31המקנה לו תחושה ביתית, ואפילו מחדרו הפרטי עולה תחושה מנוכרת.

 דמות הדובר המשוטט .3.2.3

דאיקטים דמותו מונכחת ברוב שירי הספר באמצעות של שירי "בוהו".  הדובר הוא הגיבור הבלעדי

 32מעטים נוכחותו בסיטואציה השירית אינה מפורשת.הגוף הראשון, ורק בשירים המציינים את 

למרות הדומיננטיות של הדובר מבחינת הלשון, דמותו מסתורית מאוד ומרוחקת מן הקוראים הן 

(. תוויה 188מבחינה רגשית והן מבחינה אינטלקטואלית, ובעיקר מבחינה פסיכולוגית )שהם תש"ן, 

גרודזנסקי )תשל"ה, שלמה רו של שלונסקי, ושל דמות הדובר בלתי שגרתיים בשירה העברית בדו

 ( עמד על ייחודּה:195

                                                           
 (.147, 142–141ה במחזור "ארונות" )־לתיאור חדרו הפרטי של הדובר ראו שירים א ו 31
בשמונים וארבעה מתוך מאה ושבעה שירי הקובץ מופיע באופן מפורש הגוף הראשון היחיד של הדובר, המוסר את  32

לא מופיע כלל דאיקט של עשר שירים ־הדברים מטעמו. בשבעה שירים מופיע דאיקט של גוף ראשון רבים, ורק בשישה
 גוף ראשון.
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המסכה הפומבית של המשורר עצמו. אף היא היתה אבזר חדש בספרות  –ובתוך כל אלה 

דמות רומאנטית שכיחה בספרות  –העברית: המשורר בדמות הילד המתמרד והמתחטא 

 האירופית, אולם נדירה מאוד בספרות העברית. 

מעוצבת במרומז בצלמו של שלונסקי הביוגרפי, אך רב השונה על הדומה ביניהם. דמות הדובר 

קשה לזהות את הדובר המסתורי והעגמומי של שירי "בוהו" עם שלונסקי התוסס, החדשן ומלא 

החיים, שביקש לעצמו מקום מרכזי בחיים התרבותיים בארץ. חוץ משירי המחזור הקצר "ויהי", 

מנם וטוביוגרפיים, רוב השירים משרטטים פרסונה שירית בדיונית שאשהם כאמור בעלי יסודות או

מהדהדות בה נקודות דמיון לשלונסקי המשורר )עיקרן העקירה הכפולה לפריז ועצם העיסוק 

בפייטנות(, אך היא אינה מזדהה כשלונסקי הביוגרפי ורחוקה ממנו במובנים רבים. דן מירון 

בר למשורר בשירי "בוהו", ועל האופי הסמלי שנושאים בין הדו ( העיר על הניתוק325)תשנ"ט, 

 אירועים ביוגרפיים לכאורה בשירים:

אין ב"בוהו", למרות הקשר האוטוביוגרפי הברור של מרבית שיריו, אף התנסות הנמסרת 

כל התרחשות הפוקדת את הדובר מורחבת באמצעות המטפורה, לא. ־כהתנסות אישית ותו

. מה שנראה לכאורה, "כה פשוט" ורגיל כמו זרועות עולםההמשגה והסמל להכללה חובקת 

אבא יהודים בעיירה או בכפר באוקראינה ביום חול בה"א אדר ־הולדתו של תינוק לאמא

, הינה 1900־תר"ס )יום הולדתו של שלונסקי( הוא "בכל זאת: לא פשוט". עצם הולדת הילד ב

( כל מחווה וכל אמירה ב"בוהו" "רמז איום" לזהותו כמשורר הסבל של המאה העשרים. )...

אמורות להדהד במרחבי ההיסטוריה והתרבות. אפילו פגישה לילית עם פרוצה מזדקנת 

 נדכאי אירופה ל"פיטן עברי מוזר מארץ כנען". ־מעובדת כפגישה בין חלכאי

כפי שהתברר מהפרק על שירת אצ"ג, דמיון בין המשורר לדובר עשוי לעורר אפקט של הגברה, אך 

 זה מתממש באופן חלקי למדי בשירי "בוהו" משום הריחוק בין הדובר למשורר. אפקט

מן השירים מתברר שהדובר עוזב את ארץ ישראל ומשתקע בפריז פעמיים בהפרש של חמש שנים 

לבד מפרטי המידע הללו כמעט ולא נמסרת  33בין ביקור אחד למשנהו, וכן נמסר שהוא משורר.

 ,מדוע עזב לפריז, מה משך שהותו בעיר ומה עיסוקו המרכזי בכרך אינפורמציה נוספת. אין יודעים

בשעה שאינו משוטט ברחובות. הדובר מתקיים בהווה בלבד, עברו נסתר ועתידו אינו ידוע, ומעט 

                                                           
 פּולְ ז חָ אָ מֵּ ( עומד הדובר על גשר מעל הנהר ונזכר בעמידתו על הגשר בביקור הקודם בעיר: "35–34בשיר "על הסנה" ) 33
ר" )יםנִ ׁשָ  ׁשמֵּ חָ  שֶּ ַראת ַהּגֶּ מֹו ָאז אֹוִעיד ָּפִנים/ִלקְּ שּוב כְּ ר/וְּ שֶּ עּוף ַהנֶּ מן השירים הדובר מכנה את  (. בכמה34/ָחֵמש ָשִנים ִבמְּ

ָנַען" )שם(.ַּפְיָטןעצמו "פייטן", למשל "ֲאִני  ץ כְּ רֶּ ִרי מּוָזר ֵמאֶּ  ./ִעבְּ
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ניכרה  בניגוד לשירי אצ"ג ב"ספר הקטרוג והאמונה", שבהם 34על בית גידולו ועל משפחתו. נמסר

תפיסת זמן סינופטית, הכורכת יחד עבר, הווה ועתיד, הראייה של הדובר ב"בוהו" מצטמצמת 

משום שנסיבות העזיבה  35להווה, או לכל היותר לאירועים מקומיים וקצרי מועד מן העבר האישי.

וההשתקעות בפריז אינן בהירות, הנסיעה, שהיא המהלך המניע את הספר כולו, נראית במידה רבה 

רירותית. אף שהדובר מלווה את נמעניו במסע ארוך בן למעלה ממאה שירים, אינטימיות בינו ובין ש

 המחסור באינפורמציה על אודותיו.בגלל ריחוקו ו בשלהקוראים אינה מתממשת 

זאת ועוד, גם העיצוב של הדובר כדמות ארצית, פחות או יותר, אינה מממשת את אפקט ההגברה 

בואי. רוב השירים מעצבים דובר שאינו בעל חזון ושאין לו כוחות נבואיים, הטמון בבחירה בדובר נ

הוא איננו קנאי לרעיונות כלשהם או לדרך חיים ואינו מטיף. הדובר אינו מקיים קשר בלתי אמצעי 

אנושיות, וייחודו נובע מהיותו אומן. רק מיעוט מן ־עם האל, אינו טוען ליכולות נשגבות או על

הדובר כמי שמאמין בייחודיותו, או כמי שמבקש לשנות דבר מה במציאות החוץ  השירים מצייר את

ו" לשורר את שיריו, וכך אולי (, שבו הדובר טוען שניתן לו "צַ 31שירית. כזה הוא למשל השיר "ֵלך" )

 לעורר את השומעים:

תֹוֵלל ִהשְּ ִלי ִנַתן ַהַצו: ֵלְך ֵלְך וְּ  וְּ

שּוף ל ִעיר וְּ שּוט ֵמִעיר אֶּ ב וְּ לֶּ כֶּ ֹשְך כְּ  וְּ

ַיֵלל  ִליַח לְּ  אּוַלי ַאָתה ַתצְּ

ף. לֶּ לּוא ַאַחת ַאַחת ֵמאֶּ  36וְּ

 

 מסמנת שינוי בפואטיקה של שלונסקי.הבחירה בדובר שאינו בעל חזון ושאין לו כוחות נבואיים 

בתחילת דרכו אימץ המשורר דובר נבואי ובעל חזון, מורם מעם ונעלה על שאר בני האדם, שהתקדש 

(. בהמשך דרכו הפואטית הסתייג שלונסקי מדמות 180ידו באקט של התגלות )שהם תש"ן, לתפק

בהקשר זה ראוי לציין  (.Shoham 2003, 135ביאליק )הנביא, בין השאר כחלק ממאבקו הפואטי עם 

ששירי "בוהו" נמנעים ברוב המקרים גם מארס פואטיקה, ואינם מממשים את פוטנציאל ההגברה 

  37סוג זה.הטמון בכתיבה מ

                                                           
( טען כי המשחקיות הצלילית בשירי "בוהו" באה למלא את "החלל הביוגרפי" הנפער בהם: 80, 2)תשל"הדן מירון  34
המלים ומשחק הדמיונות והניגודים בין  למקרא השירים מתעוררת ההרגשה, שההיאחזות בחומר הפוניטי של"

 לשוני את החלל הביוגראפי הזה, המקיף את ה'אני' של השירים".־יחידותיו באים למלא ב"ממש" צלילי
מאורעות לאומיים היסטוריים, כמו תנועות ההגירה של המאה העשרים או ההתיישבות החלוצית בארץ ישראל,  35

 סמלנית ובלתי מפורשת.מוזכרים בכמה מן השירים בקצרה ובלשון 
כזכור, אצ"ג אימץ ברבים משיריו את דמות הכלב המיילל, המבקש להתריע מפני סכנות במישור הלאומי. בשירי  36

( נרמזת שליחותו של הדובר, אם כי אביו הוא שמצווה עליו 30–29פעמי. גם בשיר "מדוחים" )־"בוהו" זהו מופע חד
 לפעול כשליח, ולא ישות שמימית כלשהי.

 ( ציין ששלונסקי כמעט ולא כתב שירים ארס פואטיים בכל יצירתו.140א"ב יפה )תשכ"ז,  37
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המאפיין הבולט ביותר של דמות הדובר ב"בוהו" הוא נטייתו לשיטוטים בעיר. הדובר מסייר 

בעיר בלי מטרה מוגדרת, מפקיר את עצמו לסמטאותיה ולתושביה. הוא מדווח על שיטוטיו באזורים 

מסתופף בחברת משוגעים, שיכורים  ועל המפגשים עם אנשי השוליים שלה,המוזנחים של העיר 

זונות ברצון ובעניין, אך תמיד משקיף על הסיטואציה ממרחק פיזי ורגשי מסוים. "המשוטט" ו

(Flâneurהוא טיפוס שהתגבש באירופה במאה התשע )עשרה, ודמויות בצלמו הופיעו ביצירות ־

ההוגה ולטר בנימין  38הספרות של בני התקופה, למשל ביצירותיהם של אדגר אלן פו ושל בודלר.

מאפייני "המשוטט" במסה שחיבר על בודלר. לדבריו, "המשוטט" שהילך ברחובות עמד על כמה מ

העיר האירופית ראה את השוטטות ואת ספיגת המראות כתכלית לעצמה, הוא ננטש ברצון בתוך 

(. גם הדובר בשירי "בוהו" 50, 34, 1989ההמון והפך את הרחובות למקום בילוי ומגורים )בנימין 

וטט". הוא מסתובב ברחובות ובמסבאות בעיר כביכול ללא תכלית מוגדרת, הוא בן דמותו של "המש

סופג את המראות, את הריחות ואת הקולות, ונותן לעיר לעורר את מחשבותיו. הוא אינו מתעד את 

ו אוצרותיה התרבותיים של העיר או את יפי בנייניה, והמראות המעוררים אותו הם דווקא אל

פריז "עיר האורות" אינה מושכת את הדובר אלא פריז  רחק;שמהם משתדל התייר המצוי להת

והנוכריות  39האלימה ורדופת השיגעון. הוא משחק בעיר תפקיד כפול, ספק תייר ספק תושב,

שוטט, האירופי במופגן, מאפשרת לו לאמץ נקודת מבט מקורית על סביבתו. האימוץ של דמות המ

ולהתרחק מדמות הדובר הטיפוסי, "הצופה  האירופיתון להתקרב למסורת השירה ניסימצביע על 

 לבית ישראל", של מסורת השירה העברית.

 כשותפות למסע דמויות אוניברסליות .3.2.4

שירת שלונסקי, מוקדמת ומאוחרת כאחד, מתאפיינת בייצוג דומיננטי של דמויות שאותן כינה 

ות משום שהן השותפ ( "אוניברסליות". חשוב לעמוד על מאפייניהן97ישראל זמורה )תרצ"ז, 

נסע לפריז בליווי בת זוג וחבר נוסף, ועמד בקשר היחידות של הדובר במסעו בעיר. שלונסקי המשורר 

הדובר ב"בוהו" אינו מתאר מסכת קשרים כלשהי  כתבים קבוע עם ידידיו בארץ ישראל. לעומתו,מ

הייצוגים רים הן בשיועל כן הדמויות האוניברסליות  מכרים מארץ המוצא או מהיעד החדש, עם

לבד מן הדובר. להלן רשימה חלקית של הדמויות הללו:  ,בעולם השירי הבדוי האנושיים היחידים

תינוק, ילד, אב, אם, סב, סבתא, אח, כנר, בלש, נווד, מלצר, זונה, מוקיון, תייר, גר, צועני, גיבן, 

 עיוור, שיכור, משוגע, זקן, נביא, אלוהים, שטן ומלאך. 

                                                           
 השניים היו ממקורות ההשראה של שלונסקי בשירי "בוהו". 38
ן 39 ן־בשיר "פגישה" מצהיר הדובר על מעמדו הכפול: "ֲאִני בֶּ ר ּובֶּ כֶּ ( הוא 167(. בפתח שיר ז במחזור "ֻסלמות" )57ַבִית" )־נֶּ

ֻרָּגָבה". מכריז ַלי ַעל ֲאָדָמה מְּ ִריֹות ַרגְּ  על זרותו: "ֹכה ָנכְּ
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ממדיות: אין להן שמות פרטיים או תווים ייחודיים, והן ־הללו הן חדניברסליות האוהדמויות 

נזכרות בתכונה כלשהי המסמנת את כל הווייתן ואת תפקידן הבלעדי בשיר. אין אנו יודעים דבר על 

מנם הן השותפות למסע של הדובר והעולם הפנימי שלהן ולכן הן מתפקדות כניצבות במחזה. א

שני וברקע. הדובר אינו חולק עמן את אירופי, אך הן מופיעות לעולם בתפקיד ִמ ולחוויותיו בכרך ה

רשמיו, ולכן קיומן בעולם של "בוהו" דווקא מעצים את תחושת הבדידות האופפת אותו. כך למשל 

המלצר הוא חסר אישיות ועומק פסיכולוגי, ומופעיו הקצרים בשירים אינם מעצבים אותו כאדם 

וזכרים בכמה מן השירים הם בעלי גם בני משפחה המ 40משקאות ותו לא. שלם, אלא כגוף המגיש

מד אוניברסלי. אזכור של אם, אב, אח, סב וסבתא היה עשוי להאיר צדדים אישיים בדמות הדובר מ

ולהעשיר את המידע הניתן על אודותיו, אך פוטנציאל זה אינו ממומש. בני המשפחה מוזכרים 

( שומע הדובר 14"מחלקה שלישית" )חסרי ייחוד. כך למשל ב וק והםבקצרה כזיכרון ילדות רח

 אותו בעבר בהלוויית סבו:יה ניגון, ונזכר שכבר שמע יהמפליג באונ

ִחילּו? ִתיו ִבדְּ ַמעְּ ִתי ַהִנּגּון... )ָמַתי שְּ  ָשַמעְּ

ֹסַע ָהָארֹון דּוִתי ִבנְּ ַילְּ  אּוַלי בְּ

ת  ֹאד. בֹו אֶּ הּוא ָשחֹור מְּ  לּוהֹוִבי ָסִביוְּ

ק ִעָּורֹון(. ֹאפֶּ ה ָשם ָרחֹוק כְּ ל ֵאיזֶּ  אֶּ

 

כרון ההלוויה משובץ בשיר כדי לעורר תחושה של אבל. אין זה יאזכור הסב הוא מקומי ונראה כי ז

 המוקד של השיר, שעניינו ההפלגה, ואין הקוראים לומדים מאזכור הסב על עברו של הדובר. 

עשיר בדמויות אוניברסליות, וביניהן עזאזל, לץ, ( על שבעת שיריו 103–96המחזור "עזאזל" )

מלצר, תינוקות ושטן. המחזור מתאר עולם כאוטי שבו הישות המפחידה "עזאזל" מהפכת את 

(, המובא 99היוצרות, והאדם, ובעיקר האדם היהודי, נותר מבולבל, שיכור וחסר אונים. בשיר ד )

בר בבני משפחה של הדובר. הדמויות כאן במלואו, מופיעים סב וסבתא, אך קשה להניח שמדו

 מייצגות ישויות כלליות ומסמלות את עולם המסורת שאבד:

ת. הּוא  אָת בְ סַ  –ִהיא  נֶּ  ּפֹוֵזל. אבָ סַ  –ִגבֶּ

 .דכ  נ  הַ  –ַוֲאִני הּוא 

ת ִרקּוד  ד רֹוֵקד אֶּ מֶּ  ֲעָזאֵזלַהצֶּ

ד. כֶּ ל ַהלֶּ  ּומֹוֵשְך ַּגם אֹוִתי אֶּ

 

ּגָ  ִחנְּ ל וְּ לֶּ ל ּומֶּ יֶּלֶּ ִהי.וְּ  א ּונְּ

                                                           
 (.98–97ג במחזור "עזאזל" )־ראו למשל שירים ב ו 40
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ָנה. ת ִסירֶּ צֶּ  ֵמחֹוף ִלי קֹורֶּ

ל־אבָ סַ הּוא:  ק־ׁש  ר  ִהיא:תיֹוִמְׁשנָ ־ּפ   . וְּ

ל־אָת בְ סַ  –ִהיא  יָנה־ׁש  ינָ ־ְצא   .הּוְרא 

 

ד כֶּ ל ַהלֶּ ד רֹוֵקד ּומֹוֵשְך אֶּ מֶּ  ַהצֶּ

ת  –אֹוִתי   .דכ  נ  הַ אֶּ

 

של שני תמהונים, גיבנת ופוזל. השניים מייצגים את המסורת הדובר הנכד נגרר לריקוד מטורף 

ל־היהודית הלמדנית שהחיים המודרניים דחקו לשוליים )"ַסָבא ק־שֶּ רֶּ ָתא־ּפֶּ ָניֹות" ו"ַסבְּ ל־ִמשְּ ־שֶּ

יָנה אֶּ יָנה"(־צְּ אֶּ זל מלווה בקולות צורמים של נהי ושל . ריקוד העזא, ולא בני משפחה של ממשּורְּ

מגלמת את ההיטלטלות רדופת השיגעון של ה"נכד", הדובר, בין עולם המסורת  , והסיטואציהיללות

 לציביליזציה המודרנית.

סוג נוסף של דמויות ב"בוהו" הוא אישים מן העולם החוץ שירי. בשירי אצ"ג ב"ספר הקטרוג 

 והאמונה" בלטה הופעתן של דמויות היסטוריות ואקטואליות מן העולם החוץ שירי, ובעיקר דמויות

האישים ההיסטוריים ב"בוהו" הם לעומת זאת, מן הזירה הפוליטית והצבאית הארץ ישראלית. 

אומנים מתחומים שונים: המשוררים בודלר, אדגר אלן פו, ורהרן, פושקין, שבצ'נקו, ברוב המקרים 

עוד מוזכרות הדמויות  41סרנה, לוצטו ואבן גבירול, המלחין בטהובן והצייר מארק שאגאל.־גמוז לא

ספרותיות רובינזון קרוזו, רומיאו ויוליה והמלך ליר. אזכור האישים והדמויות הללו מבסס את ה

השירים כאומנות המודעת לעצמה: הדובר יודע כי הוא פועל בשדה האומנות, ובפרט בשדה השירה, 

ושיריו מבקשים לקחת חלק במסורת השירה האירופית והיהודית. יש לציין כי אזכור האומנים 

הוא מקומי בלבד והם לעולם אינם מהווים דומיננטה תמטית. כך למשל בשיר ג במחזור  בשירים

( הדובר מאזין לשירתו של צועני, והכנר המלווה את השירה מזכיר לו במראהו 67לענה יֹרק" )־"עלה

 יהודי מן התמונות של שאגאל:

ֵשב ָנא ַעל ָיִדי:  ֵּגש ֵהָנה צֹוֲעִני וְּ

                                                           
( אינו נזכר ב"בוהו" אך שלונסקי הכיר היטב את עבודותיו, ולעיתים 1972–1889הצייר ואומן חיתוכי העץ פרנץ מזרל ) 41

יז הממשית, אלא זו שראה המשורר ביצירות מזרל. ברשימה עולה התחושה שהעיר המתוארת בשירים אינה פר
)שנה לאחר שראה אור "אבני בוהו"(,  1934(, שפורסמה לראשונה בשנת 122–119, 1960לבן" )שלונסקי ־"כרכיאל בשחור

 כתב שלונסקי על מזרל ועל עבודתו. שלונסקי ראה את מזרל כאומן הקושר בין האומנות החזותית לספרות, וכינה אותו
(. מתיאוריו את הציורים עולים כמה דימויים ותמות אשר בולטים 120"סופר גרפי" ואת ציוריו "ספרות אילמת" )שם, 

בשירי "בוהו": הבתים כשלדים, המכוניות כחיפושיות פלדה, הנטייה לצבע השחור ובעיקר אווירת האימה והפורענות. 
בו חתול יורד מעדנות בסולם לולייני באכסניה בפריז. ברשימה הזכיר שלונסקי את אחד מחיתוכי העץ של מזרל, ש

חתולים שחורים חוזרים בכמה משירי "בוהו", וייתכן שאת הסמל שאב שלונסקי מהעבודה של מזרל )ראו למשל 
(. חיתוך העץ הזה משך ככל הנראה 186–185קין בחצר", ־, ו"תובל119, שיר ג במחזור "ֻשבי", 58–56השירים "פגישה", 

( מופיע שיר שכתבה בהשראת חיתוך עץ של 27–26ניה של לאה גולדברג. בספר "שיר/עיר" )גולדברג תשע"ב, גם את עי
מזרל, שבו חתול יורד בגרם מדרגות. על השפעת מזרל על שלונסקי ראו גם באחרית הדבר שכתב גדעון טיקוצקי לספר 

 "שיר/עיר" מאת לאה גולדברג )תשע"ב(.
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הּוִדית ִהיא  ת.ֹכה יְּ לֶּ ֹכה קֹובֶּ ָך וְּ ָרתְּ  ִזמְּ

ַהַכָנר   יִד הּוה יְ י ז  רֵּ הֲ  –ַלֲעָזאֵזל!  –וְּ

ד. לגָ ק ׁשַ ְר ל מַ יו ׁש  ָת נֹומּוְת ִמ  ׁשלַ ר גָ ׁש  אֲ   ַהיֶּלֶּ

 

הצייר שאגאל הוא אסוציאציה חולפת העולה בתודעת הדובר, והיא אינה מתפתחת בהמשך השיר 

הדובר נעזר באזכורי האישים כדי לאבחן ביתר או בשירים אחרים בקובץ. בדוגמה זו ובאחרות 

בהירות את העולם האירופי המסתורי הנגלה לעיניו. נטייה זו מגבירה את התחושה ששירי הקובץ 

פונים "פנימה", אל עולם התודעה של הדובר ואל חוויותיו האישיות, ולא "החוצה", אל 

מוזכרים המשורר הבלגי אמיל  ההתרחשויות והמהלכים המתרחשים בעולם החיצוני. באופן דומה

( בשיר ג במחזור "שעות 1849–1809( והמשורר והסופר האמריקאי אדגר אלן פו )1916–1855ורהרן )

 (:87שרופות" )

ה  ה ִכי זֶּ מֶּ ִלי ִנדְּ רּוף ַהַּדַעת ןְר הַ ְר ו  וְּ  טְּ

ָמֵתנּו ַהּגֹוַוַעת לּוָיּה ַעל ַאדְּ  ַהָשר ַהלְּ

הּוא   ָאִבי! –וְּ

 

ל ַבִיתַאְך ָלָמה הּו ֵצה ַגּגֹו שֶּ  א עֹוֵמד ַעל קְּ

ל ַעִיט –הּוא  ּגּולֹו שֶּ ִגלְּ ִביא ַהֵקץ בְּ  נְּ

ּפֹו? ת ַטרְּ טֹומֹו ָיִניַע אֶּ ַחרְּ  ּובְּ

 

הּו  ה ִכי זֶּ מֶּ ִלי ִנדְּ  ֹור ּפגַ ְד א  וְּ

ַבר הּוא זֹוֵעק ּדְּ ֵאין שֹוֵמַע. –ָמה ־וְּ  וְּ

 

גלמים הדובר, ורהרן ואלן פו בדמות טבעיים, שבמסגרתם מת־בשיר מתוארים חילופי זהויות על

היא  המשורר, והופעתם־העיט. המשוררים מוזכרים כדמויות שיש להן דבר מה במשותף עם הדובר

פעמית. גם כאן אין ניסיון לומר דבר מה על המשוררים אלא לאפיין באמצעותם את ־מקומית וחד

 תכונות הדובר ואת עולמו הפנימי.

בדרך כלל כאסוציאציות העולות בתודעת הדובר  בעולם של "בוהו"מופיעות גם דמויות תנ"כיות 

־טקסטואליים חד־י. כך נוצרים בשירים יחסים אינטראו כדימוי למצב התודעתי שבו הוא שרו

כיווניים עם הטקסט התנ"כי: הדמויות התנ"כיות אינן מקבלות נפח או פיתוח בשירים, ואינן 
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דוגמה לשימוש טיפוסי בדמויות  42רור מן המקור.מוארות באור פרשני חדש שאינו משתמע בבי

(, שבו מלין הדובר על המחיר שגובה ממנו אהדת הסובבים 30–29תנ"כיות ניתן לראות ב"מדוחים" )

אותו. הוא חושש שמא המחמאות המורעפות עליו ישכיחו ממנו את שליחותו כמשורר, ומדמה את 

 שמשון: חיוכי אוהביו לאצבעות דלילה הגוזרות את שיערו של

ָנן ָאֹים ָאִבי! תְּ ה אֶּ  ֲאִני יֹוֵדַע: זֶּ

ֵסִני ֹּפה ָלַדַעת. ַאּפְּ  הּוא יְּ

ִבי. דידָ הֵ ִעם ָכל  ה צְּ ַצח ִבי ֵאיזֶּ  ִנרְּ

ןִעם ָכל  ן־ֵח ן ֵח רֶּ ַּדַעת. ־ִבי קֶּ  הֹוד ִנגְּ

 

 .יבבִ ה סָ ילָ לִ ת ְד עֹובְ צְ א  כְ  –ַהִחיּוִכים! 

 , פיזור האותיות במקור(30. )עַ דֵּ י גֹוַת פֹולְ ְח . מַ ְךּפֵּ הַ ְת ר ִמ עַ ַת הַ 

 

אהדת אוהביו של הדובר עלולה "לאפס" אותו כאומן  , כןכשם שדלילה סיכנה את חיי שמשון אהובּה

ֵסִני ֹּפה ָלַדַעת"(. הדימוי בשיר הוא מקומי ונועד להסביר את  ַאּפְּ ולגזול את כוחו היצירתי )"הּוא יְּ

ניכר יותר משאר חוזרים בכמה מן השירים, ובאופן מצבו של הדובר. מופעים של קין ושל אליהו 

גם במקרים הללו מדובר באזכורים מקומיים ולא בפיתוח מסועף. קין מייצג ו הדמויות המקראיות,

חטא, פשע ורצח, ואליהו מייצג פלא, גאולה ויכולת נבואה. יש שהדובר מעמת ביניהם כנציגים של 

–174נפרד. כך למשל בשיר "ובכל זאת: לא פשוט" )ויש שהם מופיעים ב ,שתי אמות מוסר מנוגדות

ך לא מוכר175  שהמקומיים תוהים על קנקנו: ,( מתואר ֵהלֶּ

 לֹא ָיַדע ִאיש ִמי הּוא? ַמה הּוא?

 ָאָנה ּוֵמַאִין?

 ֵהם ִהִביטּו ֵכן ָתָמהּו:

ִלָּיהּו  (174? )ַקִין? אֵּ

 

בין קין לאליהו, כמייצגים הופכיים של הניסיון להבין את טיבו של הזר מנוסח באמצעות הניגוד 

(; 84–83בשיר א במחזור "שעות שרופות" ) מופיע , הפעם בין קין להבל,טוב ושל רע. ניגוד דומה

ִשָּגעֹון" ) בשיר מתואר ָעה 83הכאוס של העיר הלילית, שבה לא ניתן להבחין "ֵבין הֹוד לְּ ( ובין "ִיפְּ

                                                           
מופיעות בשירי "בוהו": דלילה, קין, איוב, השולמית, אליהו, בני הבל, בלק, תשבי, אלו הן הדמויות המקראיות ה 42

קין, בני כוש, בני פוט, אבשלום ותובל קין. רוב הדמויות מופיעות פעם אחת בלבד בספר השירים, מקצתן ־בלעם, בן
 מופיעות פעמים מספר.
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מנסח בדרכים שונות, ובין היתר גם הדובר וך היוצרות (. את השיגעון ואת היפ84ּוַפָלצּות" )

 באמצעות הסיפור המקראי על קין והבל:

ה  ָבל ַהזֶּ ַדּדּו  לב  י ה  נֵּ בְ ּוָבַערְּ  יְּ

דּו ִחילּו ַיַענְּ קֹות ִבדְּ ֵזר ָיַדִים שֹוקְּ  וְּ

נּו ַעִין שּורֶּ  ָלרֹאש ַהֵּגא לֹא תְּ

 ן יִ ל ַק ׁש   ֹואׁשר  

ֹבָרְך. )  (84ַהמְּ

 

המסחרר והמסוחרר דווקא ראשו של קין הרוצח הוא המבורך. האזכור של הדמות התנ"כית בכרך 

טקסטואליים מורכבים עם המקור. ־נוצרים יחסים אינטר של השיר ולאמשרת את התמה המרכזית 

(, שבו מתמודד הדובר עם אויב 79ייצוג טיפוסי לאליהו ניתן לראות בשיר א במחזור "על חטא" )

את  מדמההנראה אויב פנימי, הרודף אותו תמיד וקורא לו "ַאָתה! ַאָתה!". הדובר  בלתי נראה, ככל

 אויבו לשני ניגודים מוסריים:

 ֵאיִני יֹוֵדַע ִמי הּוא ָמה הּוא:

ל  הּוּיָ לִ אֵּ אֹו  ָהֲעָזאזֵּ

 

ניתן לומר כי המופעים  43, ואילו אליהו מייצג את הטוב.וניוון מוסרי רוע דמותו של עזאזל מבטאת

של הדמויות בשירי "בוהו" פועלים כמגבירים במידה מתונה. עצם הופעתם של בני משפחה, של 

, אך אופן עשויה לשמש כיסוד מגביר אישים מן המציאות החוץ שירית ושל דמויות מקראיות

סטואליים טק־סר פיתוח של יחסים אינטרהשימוש בדמויות, הנוטה לאוניברסליות מצד אחד, ולחו

 עשירים מצד שני, מונע מהן לממש את מלוא הפוטנציאל כמגבירות.

 הוויתור על שירת אהבה .3.2.5

בשנות נעוריו כתב שלונסקי שירי אהבה חושניים ויצריים, אך הם נותרו גנוזים, ושלונסקי לא חזר 

חזר  1970רק לאחר מותה של מירה הורוביץ בשלהי  44(.93, 77, 2תשע"אהלפרין לכתוב כדוגמתם )

(. 29–28לכתוב שירי אהבה, הפעם סמלניים ומעודנים, הרומזים לאהבה חדשה )ברזל תשס"א, 

ההכרעה לא לכתוב שירי אהבה במשך כחמישה עשורים היא דרמטית, ולא בכדי עמדו על כך 

                                                           
( 118(, שיר ב במחזור "ֻשִבי" )102–101, 98זל" )ו במחזור "עזא־לאזכורים נוספים של אליהו ראו את השירים ג ו 43

(, שיר ג 35–34(. לאזכורים נוספים של קין ראו את "על הסנה" )160–159, 158–157ח במחזור "שעות" )־ושירים ז ו
 (.178–176( ו"סבא ז"ל" )149–148(, שיר א במחזור "שעות" )126–125במחזור "פנסים בֹאפל" )

 שכתב, תיאר שלונסקי אהבות ואוהבות בחן ובהומור.יש לציין שבפזמונים  44
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מעטים בשירת שלונסקי, ובכל הם ( ציינה כי שירי הטבע 62, [1965] המבקרים. לאה גולדברג )תשל"ו

 זאת 

]רבים הם[ לאין ערוך יותר מאשר מיספר שירי האהבה אצלו, שזהו נושא אשר כמעט לא נגע 

תופעה נדירה למדי בשירה לירית בדרך כלל. )פיזור  –מאוד ־עד מוסווהבו, או העלה אותו 

 האותיות במקור( 

ת ( טען כי היעדר שירי אהבה בפואטיקה השלונסקאית מעיד על אטימו140אהרון ראובני )תש"א, 

בהם ( גרס ששלונסקי דווקא כתב שירי אהבה, אך רב 135מתמיהה של המשורר, וא"ב יפה )תשכ"ז, 

ה"כיסוי" על ה"גילוי". ב"בוהו" שירי האהבה נעדרים כמעט לחלוטין. הדובר אינו מספר על 

וממעט לכתוב על כמיהה לאישה. בעולם אחוז השיגעון  ות רומנטיות מן העבר או מן ההווההתנסוי

. הדובר ן בני האדם הם מזדמנים ובני חלוףהקשרים ביו בוהו" אין מקום לאהבה ולתשוקהל "ש

גם סתורין ונרתע ממנו בהן הוא מביט מרחוק, נמשך אל המ מדווח על מפגשים עם זונות, אך גם

. היתקלות הדובר בזונה מפיקה מפגש אנושי קצר ובלתי מחייב, ואינה מהווה פתח ליחסים יחד

ָאחֹות" )45–41רקן מיני. כך בשיר "לא" )קבועים או לפו ת וְּ (, 41( מופיעה בפני הדובר זונה, "אֹויֶּבֶּ

ר" )שם( לבוא עימה. הוא משיב "לֹא" והיא פותחת במונולוג  בֶּ ָבא ִמקֶּ המזמינה אותו בקול צרוד "כְּ

 מאשים בעל אופי סוציאליסטי, לועגת לחירותו לשוטט כרצונו:

ַוַּדאי ש "ֵכן... ַמר הּוא בְּ ם ִמַכת ַהֹחפֶּ  ֵמהֶּ

ֻפָכָחה ַהזֹאת ַגם ָבִעיר ַהמְּ  וְּ

ש ל תֹוֲעפֹות ַהֹטפֶּ ֻתמּו אֶּ ַשֵלַח לְּ  הּוא מְּ

ד ַהֵעיַנִים ַההֹוזֹות?" ) מֶּ ת צֶּ  (42אֶּ

 

 לאחר השיחה הדובר חוזר לחדרו, מתבונן בראי ומעבד את הפגישה:

ַנע צֶּ רֹו בְּ גֹור ַחדְּ ל סְּ ָחד מּוָזר אֶּ ַרק אֶּ  וְּ

ָאהָחמַ  ל ֹנַכח ַהַמרְּ ַיֵצב אֶּ ִהתְּ  ק וְּ

ָנה אֶּ בֹוֵנן ֵהיֵטב: אּוַלי ֵשִנית ִירְּ ִהתְּ  לְּ

ָזָרה. ) ֻאכְּ מֹו ַהמְּ מּות ַעצְּ ת ּדְּ  (44אֶּ

 

המפגש עם הזונה אינו מוביל לקרבה רוחנית או לידידות, אם כי הוא מעורר בדובר תהליך נפשי. 

 ולכיסופים.הזונה ממלאת בשיר פונקציה ואינה מושא לתשוקה 

אל נמענת  הדובר פונה בארבעה מחמשת שיריו( הוא יוצא דופן: 121–117מחזור השירים "ֻשִבי" )

בהם ביטויי כמיהה מפורשים וארוטיקה מרומזת. השירים רווי זכרי פסוקים משיר יש ו ,אלמונית
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 45מאיימת.השירים, אבל גם במחזור זה האהבה בלתי ממומשת ורחוקה מהישג, ספר רצויה ספק 

 (, המובא כאן במלואו, מתאר יחסים אמביוולנטיים כלפי האהובה:117השיר הראשון )

א. שֶּ דֶּ ת ֵבין כֹוָכב לְּ לֶּ חֹולֶּ  ַאתְּ ַהִמתְּ

 ַּפֲעֵמי ָנִדיב 

לּוִכית.־ַבת ְך ַלכְּ לֶּ  מֶּ

ֱאנֹוש!  רּוַח בֶּ

ַשע! דּום ֵאִלים ָופֶּ  ִּדמְּ

ב ִשָּגעֹון ַעל ַסף לֶּ ִח ־כֶּ  ית.ֵביִתי ַמלְּ

 

ִתי: לֹא ֵאֵצא ַהחּוָצה! ִתי ָנַעלְּ ת ַּדלְּ  אֶּ

פֹור ַלֲעֵיָפה. ֵהי ָהַרִיְך כְּ ָגבְּ  בְּ

ִּפי! ַתח! ַהרְּ פְּ  לֹא אֶּ

ָארּוָצה! ִכיִני וְּ  ִמשְּ

ְך!־ֲארּוָרה ַבת לֶּ  מֶּ

 ִכי ִהָנְך ָיָפה!

 

 תחוללתסתירות: בת מלך יפה מצד אחד, לכלוכית ארורה מצד שני, מב דמות הנמענת בשיר מלאה

( האישה פותחת את הדלת לאהובּה, 6–5בשיר השירים )ה  46כפלא טבע אך מסמנת גם פשע ושיגעון.

בשיר של מגלה שהוא כבר חמק ויוצאת לתור אחריו בעיר. בהיפוך תפקידים מעניין הדובר הגבר 

ַת  שלונסקי הוא המסתגר בבית; פְּ ח! הוא מסרב לפתוח את הדלת לאישה המידפקת על דלתו )"לֹא אֶּ

ִכיִני  ִּפי!"(, אך בשורה הבאה מבקש שתמשוך אותו אל מחוץ לבית ומתחייב לבוא אחריה )"ִמשְּ ַהרְּ

ָארּוָצה!"(. ( הנמענת נעלמת מהמרחב המיידי של הדובר והוא מחפש 118בשיר השני במחזור ) 47וְּ

ָיִתי ִהָנְך ָיָפה" )שיר השירים  ( ושואל "ַאֵיְך?!", אך 15א אותה לשווא. הוא קורא בקול "ִהָנְך ָיָפה ַרעְּ

 היא אינה עונה ואינה נראית:

ה ִשיִרי ִתי: זֶּ  ָאֵכן ָיַדעְּ

רֹא "ָא  ל ֵאין־ִלקְּ ה־אּו!" אֶּ  ִלי.־עֹונֶּ

 

 ( חוזרת סיאטוציית ההסתגרות:121גם בשיר החמישי והאחרון במחזור )

                                                           
 (.1גם כותרת המחזור שאובה משיר השירים ומסמנת כמיהה לאישה: "שּוִבי שּוִבי ַהשּוַלִמית" )ז  45
ָעִלים־הצירוף "ַּפֲעֵמי ָנִדיב" מרפרר אף הוא לשיר השירים, ומסמל את יופייה של האישה: "ַמה 46 ָעַמִיְך ַבנְּ ָנִדיב" ־ַבת ָיפּו פְּ
 (.2)ז 
ָחה ָבְך: "זהו רפרור נוסף לשיר השירים 47 מְּ ִנשְּ ְך ֲחָדָריו ָנִגיָלה וְּ לֶּ יָך ָנרּוָצה ֱהִביַאִני ַהמֶּ ֵכִני ַאֲחרֶּ  (.4" )א ָמשְּ
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ִתי. ת ַּדלְּ ִתי אֶּ  ָנַעלְּ

 ַאְך שּוב ּדֹוֵפק ַהַסַער.

קֹול קֹוֵרא:  וְּ

ִבי!" ֵמה ִלצְּ  "ֹסב ּדְּ

ַתח ַהַשַער. פְּ ִּפי ִכי לֹא אֶּ ִּפי ַהרְּ  ַהרְּ

 ַאְך שּוב:

 ִהֵנִני!

 שּוב:

 ַצִּוי!

 

שוב הדובר סוגר את דלתו בפני הנמענת ומקווה שהיא תצווה עליו לצאת ולהתראות. במקום הציווי 

ַרח ּדֹוִדיאהוב משיר השירים "של האישה לָ  ֵמה בְּ ָך לִ ־ּודְּ ִבילְּ ב", (, מצווה האישה בשיר "סֹ 14" )ח צְּ

כלומר "חזור". המחזור מסתיים ללא הכרעה: הנמענת מסתורית ורחוקה והנמען דבק בהסתגרות 

ובכיבוש היצר. בחמשת השירים אין מילים מהשדה הסמנטי של הרגשות, ורק מהתשתית הלשונית 

שבו ב"בוהו"  השירים היחיד במחזור טיבם של רחשי הלב המרומזים.ניתן לשער את  המקראית

להתנזרות משירי ו שים אופי מיתי ומרוחק מן המציאות,המוקד הוא קשרי גבר ואישה, היחסים לוב

. שירי אהבה עוסקים מעצם טיבם ברגשות השפעה על האפקט של השיריםאהבה יש כמובן 

  מתממש בשירים. אינו  ואהולם , אים, ביצרים ובתשוקות, וככאלה יש בהם פוטנציאל מגבירעוצמתי
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 סמנטיקה .3.3

חידוש השפה העברית וריענונּה היו חלק מרכזי מהאידיאולוגיה הפואטית של שלונסקי. בכתיבתו 

על שלל ענפיה השתדל להגמיש את השפה ולהיפטר מהכתיבה במליצות שגורות וקבועות, שהכבידו, 

 להשקפתו, על העברית המתחדשת. ברשימה מוקדמת כתב בגנות המליצה:

סגנון, ־בלי שידוכי –עבדות היא. )...( נישואין אזרחיים, אהבה חופשית בין מילים  –ה המליצ

־אבות ונדוניה של אסוציאציות, והעיקר: בלי חופה וקידושין! )יותר מדי טוהרת־בלי ייחוסי

אחד. )...( זה הכלל: ־ליל־התמסרות הפקר, כלולות –מילים ־משפחה בלשוננו!(. כל צירוף

 48)שלונסקי תרפ"ג( לשעה שעלה יפה. מלחמה בדֹוגמה, כדי להימנע מהרגל.חירות. זיווג 

מן הקטע עולה השאיפה ליצור צירופי מילים חדשניים ולהימנע מן ההרגל בשפה. יש לזכור את 

ההקשר ההיסטורי שבו נכתבו הדברים: בשנות העשרים עדיין התמודדו המשוררים והסופרים 

ושלא הייתה שפת אימם, ו"להיגמל"  החלה להיות מדוברת כתוב בשפה שרקהעבריים עם הקושי ל

מהנטייה לשבץ בשירה ובסיפורת זכרי פסוקים מן המקורות. בקטע מאוחר יותר הביע המשורר את 

 שפה במקום לפתח את יכולת הדיוק:שמות כלליים בַ  להעדיףמורת רוחו מנטיית הכותבים 

 –והווה במידה רבה עד היום הזה  –מסיבות, הממתיקות את הדין, היתה העברית זמן רב 

! "מין עוף". הדיוק־אי שפה שאין לה "בגדים", אלא יש לה "מחלצות"; המליצה החגיגית של

עברית, כולנו אוהבים את שמימיותה )...( אך נרחק מאד מהבנת ־"מין עץ". )...( כולנו חובבי

כי הגדולה שבגאולתנו  הגאולה השלימה המיוחלת, זו שאנו מתקרבים אליה, אם לא נדע ברור,

, פיזור האותיות 51, 1960היא השתחררותנו מן הסתמיות של חיינו ומחשבתנו. )שלונסקי 

 במקור( 

החדשנות הלשונית מידת כיום, למעלה משמונים שנה לאחר שנכתבו שירי "בוהו", קשה להעריך את 

צירופי מילים "כבלי המליצה", לצרף בכתיבה. אין ספק שהצליח להשתחרר משנקט שלונסקי 

שם מדויק, אך ממרחק השנים, ובעיקר לנוכח ההשתנות המהירה חדשניים ולכנות דברים בְּ 

והמפליגה של העברית, קשה לזהות את הגמישות הלשונית שבשמה נודע המשורר, והיום שפתו 

נדמית לעיתים קשיחה ומיושנת. שירי "בוהו" מתאפיינים בכמה שדות סמנטיים מפותחים במיוחד, 

הם השקיע המשורר מאמץ ניכר להגמיש את השפה ולהרחיבּה. הגילוי של המילון הפואטי שב

 .בפואטיקה השלונסקאית ואת האפקט שהוא מעוררחושף עוד פן  םבשירי

                                                           
 (.72–71, 2011הרשימה כונסה ב"מסות ומאמרים" בעריכת הלפרין ושגיב ) 48
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 השדה הסמנטי של המסע .3.3.1

השדה הסמנטי של המסע עשיר מאוד בשירי "בוהו". הגם שהמסע המתואר הוא אישי, מסעו של 

לפריז, חלק מהשירים מזכירים את המסע הכללי שהתרחש בסוף המאה הדובר מארץ ישראל 

אירופה, ובכללם גם התושבים נעו תושבי  שרה ובתחילת המאה העשרים, שבמהלכוע־התשע

עשר שירי המחזור ־ים, בתנועות הגירה מסיביות. כמה מן השירים ב"בוהו", ובעיקר שלושההיהוד

שירים בשמות עצם מהשדות הסמנטיים של ההפלגה (, הפותחים את ספר השירים, ע28–11"מסע" )

 יינם לחמש קטגוריות עיקריות:ושל הנסיעה. ניתן למַ 

 ;יהינו, אכלי שיט: סירה, ספינה  .1

, הגה, עוגן, חרטום, נס, גשר הפיקוד, מעקה, סיפון, חלקי הסירה ואביזרים נלווים: תורן .2

 ;, כרטיס הפלגה, צרורותת נמל, מפרשימחלקה שלישית, מנורה, משקפת, פלדה, עשן, קרי

 ;, מלח, בודק כרטיסים, ספן, קברניט, סבל, כרוז, נוסעבעלי מקצוע ובעלי תפקיד: מלצר .3

 ;, חוף, רוח, יסעור, יבשתטבע ימי: שרטון, ים .4

 .רכבת, תחנה, בית נתיבות, פנסים, קטר, חלון, קרונות מסע, פסים רכבת ואביזרים נלווים: .5

מלמד על חשיבותו. המסע ב"בוהו" מפחיד ומאיים וגורם  הפירוט הסמנטי הננקט לגבי המסע

לתחושות של מתח ושל דריכות, אין בו משום חדווה או הרפתקנות, לא נוצרים במהלכו יחסים 

ת" )ינואנושיים חמימים והוא אינו מספק נחמה. כל א פֶּ ַמֲערֶּ ( והנמל 15יה בים נראית לדובר "כְּ

כֹול" ) ַית ַהשְּ , וכמוהו גם אחרים בני זמנו, ממקום מאיים אחד הדובר עוברע (. במס20מתואר כ"ִקרְּ

 למקום מאיים אחר:

ת.־ֵּגיא –ֲאחֹוַרי  דֶּ פֹות מֹולֶּ רְּ ב. ִמֹשְּ  ֹעצֶּ

ָפַני  ָעִרים לֹא־ֹּגב –לְּ ר וְּ כֶּ  (71ִלי. )־נֶּ

 

מתאר את עצמו ואת חבריו לנסיעה כאורחים בלתי רצויים, שאינם מבינים את חוקי המקום  הוא

 החדש:

ִּפיִזין ָבאנּו ֻאשְּ  כְּ

ה לֹא תֶּ ל ִמשְּ  ָלנּו:־אֶּ

ר מֶּ  לֹא ָנִבין ַלזֶּ

 (12לֹא ֵנַדע ָמחֹול. )
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הלך מפחיד ומנוכר מקבע בתודעת הקוראים רושם ראשוני של ריחוק, וזה מתאשר ייצוג המסע כמ

 ומתחזק גם בהמשך הקריאה ב"בוהו".

 השדה הסמנטי של העיר .3.3.2

מאוד ב"בוהו", וניתוחו מחדד את המאפיינים הייחודיים של הכרך השדה הסמנטי של העיר מפותח 

המסויט בשירים. ראשית ניתן ללמוד על היחס של הדובר לעיר מהכינויים שהוא מעניק לה. לצד 

 (53) ב"חָ טְּ הַ  ִעירהכינויים הניטרליים "כרך", "קריה" ו"מטרופוליס" הוא נוקב גם בכינויים "

רוב המילים מהשדה הסמנטי ערכי כלפי העיר. ־ם על יחס דו, ואלו מצביעי(83) ר"ֵא פְּ ּו־ֵאיִמים־תיַ רְּ ו"ִק 

את השטחים הציבוריים שבהם רשאי כל אדם של העיר ב"בוהו" מתארות את החוצות, כלומר 

: רחוב, סמטה, קרן רחוב, מדרכות, שדה זה־משתייכים לתתלהלן כמה משמות העצם ה 49לשוטט.

אורלוגין, פנסים, טחנה, בית חרושת, בתים, חלונות, גגות, תעלות, גשר, קשתות הגשר, שער, 

בשירים, שמות העצם הללו חוזרים בעשרות מופעים  ארובות, דלתות, קירות, אבני קירות וחצרות.

הסמנטי מצביע על ספציפיקציה ועל  העושר. לכאורה הם מעורריםויש לכך חשיבות רבה באפקט ש

נושאים אופי כללי, והיו עשויים לשמש בתיאורּה של כל  נטייה לפירוט, אך למעשה כל שמות העצם

, ועל כן היא מנוכרת ף עיר"א "כל עיר" ו"איות יוצרת תחושה שהעיר ב"בוהו" היעיר. הנטייה לכלל

ביתיים, ואינם מזמנים  ולאוחסרת אופי מובחן. החללים הציבוריים הם באופן טבעי בלתי אישיים 

כמעט ולא מתוארים ב"בוהו"  ,חוצות העיר של פירוט בתיאורהמפגשים אנושיים אינטימיים. לצד 

 אם כי הוא אתר מפחיד ומנוכר 50חללים פנימיים. השדה הסמנטי של בית הקפה מפורט יחסית,

ואינו מקום שבו עשוי הדובר להתרווח ולהירגע. חדרו של הדובר מתואר בקיצור רב במיוחד, וכל 

הציבורי היא מובהקת ותורמת וראי. ההתמקדות במרחב  שידוע לגביו הוא שמצויים בו ארון, בגדים

 העולה מן העיר. ורכלתחושת הני

 תרצח כאפשרות בלתי ממומש .3.3.3

השדה הסמנטי של הרצח דומיננטי בשירי "בוהו" לא כחלק מן העולם המיוצג הממשי, אלא 

הוא  מרפה ממנו,כאפשרות המתממשת בלשון בלבד. הדובר ב"בוהו" רדוף חרדת מוות שאינה 

ותחושה זו מוצאת  51מסתובב בעיר אפוף בתחושה שחייו עומדים בסכנה ומרגיש שיום מותו קרוב,

                                                           
דה ולכן סבל מחסרון כיס ואף מרעב. מפאת עוניו לא יכול היה ליהנות בביקורו הראשון בפריז לא מצא שלונסקי עבו 49

ממנעמי העיר הגדולה, וככל הנראה נאלץ להסתפק בבילויים זולים. אולי זוהי סיבה ביוגרפית להעדפת החוץ על הפנים 
 בשירים.

רנק, סו, פניג, קנקן אלו הם שמות העצם העיקריים מהשדה הסמנטי של בית הקפה: כוס קפה, שולחנות, מרצפות, א 50
 יין, שמפניה, שיכורים, ג'ז, סקסופון, גרמופון, עשן ומלצר.

ֹאד".166כך למשל שיר ו במחזור "סולמות" ) 51  ( נפתח בהכרזה "ֲאִני ָאמּות ָצִעיר מְּ
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את ביטויה בתיאורי רציחות אשר עלולות להתממש, וביתר שאת בשימוש בשמות עצם מהשדה 

 לעולם לאמשום שאך  ,כסכנה אפשרית הסמנטי של הרצח. הרצח "מרחף" מעל רבים מן השירים

 חיי ההלך בעיר עומדים בסכנהאף על פי ש נוצר מתח מיוחד; נקרטי של רצח,מדווח על אירוע קו

לא ידוע אם אכן ימות וכיצד, מתי, בידי מי ומדוע. הרצח לובש בשירים אופי שרירותי  ,תמידית

וכן ישויות מופשטות כמו יום  ,גותכמו עצים וג , ולכן מאיים מאוד. עצמים מוחשייםובלתי מוסבר

מעשים אלימים. נטייה מטפורית זו רצח מטפורי, או לחלופין מבצעים  בשירים נרצחים ,או שעות

פעולות ממשיות מבלי לספר על ירים רצח ואלימות באמצעות הלשון למשורר להחדיר לש ִאפשרה

 אר המשורר את גגות הבתים כאגרוף הסותם את פה הבית הזועק:יתשהתרחשו. כך למשל 

 יםִט עָ  יםפִ רֹוגְ א  כְ ַּגּגֹות ַּגּגֹות 

ֳקֵדי ָבִתים  ַעל ָקדְּ

ַשֵּוַע. ) םיה  ת ּפִ ם א  ת  ְס לִ   (76ַהמְּ

 

, ומשקף את בית לשני מרכיבים, הגג התוקף וקירות הבית הנתקפיםדימוי אלים זה מפרק את ה

תודעת הדובר רדוף חרדת המוות, שבעיניו גם הבתים הם זירת התגוששות בלתי פוסקת, מסוכנת 

 ף":רּור גג חסר בית כ"עָ ואלימה. בשיר אחר מתוא

דֹות ַהֹבהּו ָערּוףַּגג  ל ֹשְּ ִליג אֶּ  ַמפְּ

ָתִלים. ) ַבֵקש כְּ  (123לְּ

 

הבחירה הסמנטית בפועל המתאר גידוע של ראש אנושי מקנה להתרחשות המתוארת פן אלים 

במיוחד. גם עצים כרותים נראים לדובר כזירת רצח, למשל ב"עכברים בלילה" העצים המתים 

הם ( מיוחסת לקולות יכולת רצח, ו90ובשיר ב ב"ערבי כרך" ) (,69"ַצָּואר ָשחּוט ָּגדּוַע" )כ מתוארים

יֹום  ַסִכיִנים ַבָּגב". חילופי היום והלילה מתוארים כרצח וכשחיטה, למשל "וְּ ַסִכיִנים ִמַתַער" ו"כְּ "כְּ

נִ  חּו ָיִמים וְּ צְּ תֹוְך ָהֲעָלָטה" ו"ָכְך ִנרְּ ר" )ָשחּוט ָצַנח לְּ פּו ַעד ֵאפֶּ רְּ ( 120(. היום מתואר כ"ָערּוף" )168ֹשְּ

המטפוריות הללו (. הבחירות הלשוניות 127ת האפלה )והשחר העולה מדומה לגרזן הכורה א

 הרואה בכול סכנת מוות ואלימות.  ,משקפות את תודעת הדובר

של כלי שמות עצם מן השדה הסמנטי הוא השדה של כלי רצח.  יחסית שדה סמנטי מפותח־תת

הרצח חוזרים בעשרות מן השירים, ואלו עיקרם: גרזן, קרדום, תער, קורנס, חרב, סכין, עקדה, 

מאכלת, משרפות, אבן, ציפורניים ומערפת. את הנטייה הסמנטית הייחודית הזו כינה זמורה 

בחזית השירים  העומדות רצח אינו אחת מן התמותמשחית". ־( "אובססיה של כלי70)תרצ"ז, 

לייחס לסלקציה הסמנטית שהפעיל  ", ולכן את העושר הסמנטי בתחום כלי ההרג ישב"בוהו
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המשורר, ולהעדפה של שדה סמנטי זה על פני מבעים אלטרנטיביים. בשיר ג במחזור "ערבי כרך" 

 ( מתואר האדם העירוני המבין פתאום את סכנת הרצח השרירותי האורבת לו:92)

ִאלּו הּוא ה־י ֵאיהּוא ֵהִבין כִ ־לֹא־כְּ  ָבזֶּ

 .חצַ ר  ה לְ דָ עֲ נֹוין ׁש  כִ סַ ת הַ פ  ל  ְׁש נִ 

 

ז. – תדֹוָר חֲ הַ  יןכִ סַ  מֶּ רֶּ  בְּ

 ּוָפשּוט: 

 . תחַ צַ ם רֹודָ ד ָא ּיַ ב ִמ גָ ין בַ כִ סַ 

 

 ( האפלה היא השולפת חרב: 123בשיר א במחזור "פנסים באופל" )

ת  פֶּ ָדָנּה שֹולֶּ ת ִמנְּ מֶּ  ֲאֵפָלה זֹומֶּ

ת ֲחִזיז   . ַחְרָבּהאֶּ

 

"שעות שרופות" מתוארים אורות הכרך הנוהים אל הלילה כאילו היו גרדום או עקדה בשיר א ב

ת". נטייה לשוי( האונ15(, וב"במעגל" )83) פֶּ ַמֲערֶּ ֵמית כְּ  נית זו מיטלטלת בין ריסון להגברה;יה "ִנדְּ

רה, משום שרצח אפקט של הגב יוצרתמחד גיסא, הנוכחות התכופה בשירים של רצח פוטנציאלי 

הרצח אינו מתממש בעולם  ,הוא מטבעו אירוע דרמטי ובעל השלכות מרחיקות לכת. מאידך גיסא

אינו מתממש הטמון בו הבדוי ובא לידי ביטוי רק בלשון המטפורית, ועל כן פוטנציאל ההגברה 

 במלואו.

 הגוף המנוון .3.3.4

לנוכחותם של מילים, ציורים ורעיונות ( טען כי אין תקדים בשירה העברית 62בעז ערפלי )תשס"ה, 

הפיזיולוגית של האדם בשירת אצ"ג ושלונסקי. השדה הסמנטי של ־המתייחסים להוויה הפיזית

פעמים מדובר באיברי גוף קונקרטיים  ומונה כחמישים שמות עצם, יר מאודהגוף ב"בוהו" אכן עש

מו במקרה של "ספר הקטרוג כשל דמות בעולם הבדוי ופעמים מדובר בהאנשה של עצמים דוממים. 

, גם כאן ניתן לחלק את שמות העצם בשדה הסמנטי לאיברים פנימיים והאמונה" של אצ"ג

ולאיברים חיצוניים. האיברים החיצוניים המוזכרים בשירים הם ראש, פנים, קרקפת, בלורית, 

חזה, חיק, שד, זרוע, מצח, אוזן, עיניים, אישונים, פה, שפתיים, לשון, סנטר, זקן, צוואר, גוף, גב, 

ציפורניים, אגרופים, ערווה, רגליים, כף רגל, בהונות ועקב. האיברים הפנימיים  יד, כף יד, אצבעות,

המוזכרים הם שלד, בשר, דם, גולגולת, מוח, גרון, לוע, לב ורחם. מספר האיברים החיצוניים גדול 

. לשימוש הפואטי בגוף קשורהבהרבה ממספרם של האיברים הפנימיים, ועובדה מספרית זו 
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בשירים מרבה להופיע הגוף המנוון, החולני והפגום, אך לרוב מדובר בלקות קבועה, כמו עיוורון או 

חירשות, או בקיטוע של איבר שלם. בכמה מקרים מוזכר הפועל "ערוף" אך תמיד במובן מטפורי. 

מגעילים ומפורשים כמו אין ב"בוהו" איברים פנימיים גלויים או מרוטשים, ומופעי הגוף אינם 

האיברים ב"בוהו" הם שלמים, וגם הקיטועים  ,הגידוע ספר הקטרוג והאמונה". למעט מקֵריב"

ומפני שהמצב הגופני של הגידם הוא קבוע  משום הפצע כבר "סגור", ,"סטריליים" באופן יחסי

 ובלתי מסוכן.

(, היד החורזת 46ַחלֹון" ) במסגרת ההאנשה של אובייקטים דוממים בתי העיר מתוארים כ"סּוֵמי

ת" ) רֶּ רּות ַהָיד" )59את השיר היא "ִעּוֶּ (, קול שנשמע בעיר הוא 79(, הכנר המנגן ברחובות הוא "כְּ

(. בין נוזלי הגוף השונים מופיעים ב"בוהו" 119( והרוח השורקת היא קטועת אצבעות )103"ּפֹוֵזל" )

ד לדומיננטיות חסרת התקדים של הדם בכתיבת בניגו 52רק הדם והבכי, והופעותיהם אינן תכופות.

 53אצ"ג, ב"בוהו" הדם מופיע בעיקר בלשון הפיגורטיבית, ולא כנוזל הזולג מפצעים או מאיברים.

 ( אור הפנסים נראה לדובר כדם:81כך למשל בשיר ג במחזור "על חטא" )

ָנה ָּפָנִסים  ל ִמי ַהסֶּ  אֶּ

ַשֲעֵשַע. ִפים אֹוָרם ַהמְּ  נֹוטְּ

 !םה דָ ז  

 

בסמל אך ברור שאין מדובר בדם ממשי אלא  ,הדובר רדוף חרדת המוות רואה באור הפנסים דם

ספר הקטרוג בתכלית מהופעותיהן ב" גופות בשירי "בוהו" שוניםה מופעיסכנה. גם לכיליון ול

והן  מרבות להופיעתדירות והן מבחינת הטיב. בשירת אצ"ג הגופות הוהאמונה", הן מבחינת 

מסריחות, אכולות רימה וחשופות. לעומת זאת בשירי "בוהו" הגופות סגורות בתוך ארונות קבורה 

פעה הנפשית אלא רק בהש בשירים עיסוק בצד הפיזי של המוותוריחן ומראן אינו מתואר כלל. אין 

ארונות הקבורה מרבים להופיע בשירים וחלק ניכר מהופעותיהם  54על הדובר. של ידיעת המוות

ַצח ש , שבו הדובר מתוודה(22למשל בשיר "במסע" ) פיגורטיביות, רֶּ הרכבת תמיד נדמית בעיניו "כְּ

ַצע ַהיֹום", ועל כן קרונותיה נראים לו כארונות קבורה: מְּ אֶּ  בְּ

 

                                                           
 (.91–90חלב ֵאם מוזכר פעם אחת, בשיר ב במחזור "ערבי כרך" ) 52

ים של הבכי ב"בוהו". לדבריו, "צחוק" ומילים נרדפות לו מופיעות ( סקר את המופעים השונ177בעז ערפלי )תשס"ה, 
 (.179ב"בוהו" הרבה פחות מהבכי, משום שאין בעולם של "בוהו" מקום לצחוק )שם, 

ֵני ַהָּדם ַהָזב"126–125בשיר ג במחזור "פנסים באפל" ) 53 ֹאד ִמּפְּ  (.125) ( תמצת המשורר את יחסו לדם: "ֲאִני ָיֵרא מְּ
( השווה בין מופעי הגוף בשירת אצ"ג ובשירת שלונסקי, וקבע "שנוכחותם של 'הבשר והדם' 108לי )תשס"ה, בעז ערפ 54

מתגלה בשירי אצ"ג כנוכחות ישירה של הגוף האנושי ותופעות הקשורות בו יותר מאשר בלשון הפיגורטיבית, ואילו 
רבות ובולטות בה האנשות פיזיולוגיות, בשירי שלונסקי הנוכחות הזו מתגלה הרבה יותר בלשון הפיגורטיבית, ש

 אנימאליזציות ותופעות קרובות, ופחות כנוכחות ישירה של הגוף האנושי עצמו".
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ָלה גֹוֵדַע ּגֹוֵדַע. ַתַער ַהַליְּ  וְּ

ִתי־תנֹורֹואֲ  –ע סָ מַ ת הַ נֹורֹוְק   ם.ַהמֵּ

 

(, שבו מתוארת הלוויית ילד וההשפעה הנפשית שלה על 54"לָויות" )ארון קבורה מופיע גם בשיר 

 הדובר:

ד.ןרֹוָא שּוב  ה יֶּלֶּ  . ַוַּדאי זֶּ

כּו לֹא ֵאם לֹא ָאב.   לֹא ִיבְּ

)...( 

ָלה שּוב ֵאֵצא ִלי  ַאְך ַבַליְּ

 .אתש ֵּ ן לָ רֹוָא ת הָ א  ֹּדם 

ִסיעַ  ִּפיד ַיפְּ  ֲאחֹוַרי ַמסְּ

די    .תר מֵּ ׁש  ד אֲ מ  ח  ־ל 

 

הילד המת סגורה בארון הקבורה, אין רואים אותה ואין יודעים על אודותיה דבר, ועיקר גופת 

(, ששלושת 142–141העיסוק בשיר הוא בתגובת הסובבים למות הילד. בשיר א במחזור "ארונות" )

 בתיו הראשונים מובאים כאן, באה לידי ביטוי נטייתו של הדובר לדמיונות שווא של מתים סביבו:

ָתִליםּוָבָארֹו ָבָעה כְּ ִרי ֵבין ַארְּ דְּ  ן ֲארֹון חֶּ

ִריַח  גּוִרים ַעל בְּ  .יםלִ לָ ד חֲ מ  צ  סְּ

 

ת. מֶּ ֻעצֶּ ַעִין מְּ ִריִשים כְּ  יֹוָמם ֵהם ַמחְּ

 .םדָ הֲ : לַ חַ תֵּ ֹוי ּפנִ אֲ 

ָמלֹות  ָשֹלש ֹשְּ

ד מֶּ ָנַסִים צֶּ  ּוִמכְּ

ֵאין לֹו רֹאש ָאָדם. כֹוַבע ֹכה ָעלּוב בְּ  וְּ

 

 .הז  הֹווְ  –ם? ה הֵּ ּיֵּ ַא ֲאִני שֹוֵאל: 

 ַאְך אֹור ַהיֹום ִּפֵכַח ּופֹוֵתר:

 הא ז  ן הּורֹוָא 

 ר.תֵּ א יֹול  וְ 

 

חֹוָרה"(, בשני צדדיו טמונות  ארון הבגדים בחדרו של הדובר הוא בדמיונו ארון קבורה )"ֵתָבה שְּ

ד ֲחָלִלים"( והימצאותן בארון היא סוד )"סֹו מֶּ  י"(.נִ רֹואֲ א בַ בָ חְּ נֶּ הַ ד מֶּ צֶּ ד הַ כביכול שתי גופות )"צֶּ

שהגופות בארון הן פרי דמיונו. הוא פותח את הארון ומודה  הדובר יודע ואולם, ברגעי ההתפכחות
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לֹא ָאָדם","ַלֲהָדם", כלומר לא היו דברים מע בארון רק שמלות, מכנסיים וכובע.  ולם, "לֹא ֲחָלִלים וְּ

זוהי תשוקת המוות המפכה  ַלי ָלמּות"(;ֵראת ֵא קֹול קֹו־הדובר שומע בת קול הקוראת לו למות )"ַבת

 בו, שבעטיה ההבדל בין ארון הבגדים לארון הקבורה מיטשטש בתודעתו. אף על פי שעניינו של השיר

שויות , אין הגופות מתוארות כלל, וגם כאן המתים הם יןנפקדים בארו־הוא החללים הנוכחים

ל שלונסקי ב"בוהו" נמנעת מהצדדים מד גשמי. הפואטיקה שמרוחקות ומופשטות, חסרות מ

המכוערים והמנוולים של הקיום האנושי ומתמקדת בהיבטיו הרוחניים. התמקדות בגוף החולני, 

ואולם, ההצגה  הדרמטיות הכרוכה בהם, בשל מגבירובמתים היא בעלת פוטנציאל במוות 

משת את המרוחקת של הגוף ושל המתים ב"בוהו" מאפקת את העיסוק במחלה ובמוות, וממ

 פוטנציאל ההגברה באופן חלקי בלבד. 

 בין קודש לחול .3.3.5

 מבחינה תמטית שירי "בוהו" הם חילונים במופגן: הדובר מותיר מאחוריו את הסממנים היהודיים

הגם שאלוהים מוזכר לא פעם בשירים אין  55של שנות ילדותו ועוזב לעולם חסר דת וחסר אמונה.

הדובר נתלה בו כישות המשפיעה על גורלו או כגורם שעשוי לספק תשובות ופתרונות למצב הקיומי 

 המבלבל של האדם בעידן המודרני:

ההיזקקות של שלונסקי למטאפיזי ולמיתי היא יותר מכל נגזרת של צרכים פואטיים, של 

ק שירי. ייתכן שיותר מכל משורר אחר לימד שלונסקי את מסכות שונות של האומן, של משח

הבאים אחריו בשירה העברית כיצד לנצל את "שמות אלוהים" ואת סמלי היסוד של המורשת 

 (141הדתית היהודית לתכליות חילוניות אישיות וכלליות. )ערפלי תשס"ה, 

המסורתי הישן לעולם  עולם היהודיה( ניתן ביטוי להתנגשות בין 97בשיר ב במחזור "עזאזל" )

 החילוני המודרני:

ה:   ?אׁשר  ־ּוילגִ ַאְך ַמה זֶּ

ַגם   ?חַ לּור גָ טֵּ נְ סַ וְּ

ַרק   ׁשירֹוִת  ׁשירֹוִת  ׁשירֹוִת וְּ

 ".חַ לּוג מָ דָ " –וְּ 

 

ַבר עֹוד ּדְּ עֹוד... וְּ  ָמה:־וְּ

ָמה  ָסֵפק ָערְּ

                                                           
( בחנה את תפיסת האלוהות המורכבת הבאה לידי ביטוי בשירי שלונסקי משנות העשרים. Stahl 2015נטע שטהל ) 55

 היעדר אלוהים ובין חשיפת נוכחותו בדרכים מקוריות. לטענתה, שלונסקי תמרן בכתיבתו בין שתי אפשרויות: בין 
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ת... רֶּ אֶּ  ָסֵפק ִתפְּ

 ?ליְט ִק ית וְ לִ י טַ לִ בְ  נּופֵּ ה גּוה ז  מָ לָ  ְךַא 

 

הדובר משיל מעליו את כיסוי הראש, את הזקן, את הטלית ואת הקיטל, ורק המשקה והלבוש )יין 

התירוש והעניבה, המכונה "דג מלוח"( עוד מזכירים לו את מקורותיו. ואולם, אף ששירי "בוהו" 

זו שבה ומגיחה דרך הלשון. ברבים מהשירים מופיעים זכרי פסוקים מן  ,מתרחקים מן היהדות

ואלו מוסיפים רובד נוסף לטקסט ו"מסגירים" את הרקע היהודי של הדובר. ב"עכברים  ,המקרא

 המאה העשרים בפוגרומים ובמלחמות על האלפים שמתו בתחילת הדובר כותב( 72–69בלילה" )

 ושואל מי יבכה עליהם:

ל: ה ָעוֶּ ְך. ַוי! ַהֵאין זֶּ ַנף ַוֵילֶּ  ִכי ִנכְּ

ַשֵכל ִבן ָלה ־לְּ  ִרֹבאֹות ַאִחים!ַליְּ

ר  ּפְּ נֶּ ַפת ַהּדְּ  לב  בָ ־תרֹוהֲ ל נַ עַ כְ ִמי ַעל ֹשְּ

ִכי? ) ל ֱענּוָתם ִבבְּ ה ַעל ֵנבֶּ ַתנֶּ  (71–70יְּ

 

הנותרים בחיים מספרים על ייסורי המתים בעודם יושבים על גדות נהר הדנפר, החוצה את רוסיה 

ַעל ַנֲהרֹות הודה שהוגלו לבבל: "ואת אוקראינה. את דבריהם מדמה הדובר לקינה ששרו בני ממלכת י

ל נּו ַּגם ָבבֶּ ֵרנּו ָבִכינּו־ָשם ָיַשבְּ ָזכְּ ת בְּ (. אזכור הקינה המקראית מעמת בין עבר 1" )תהילים קלז ִציֹון־אֶּ

 . , ומחדיר את הטקסט המקראי לשיר דרך הלשוןלהווה וממחיש את עוצמת הכאב

את הקוראים ולשנות את המציאות. כמו חרב או  ( עוסק ביכולתו של השיר לזעזע31השיר "ֵלְך" )

. א לומר את שירו ולעורר את סובביולעורר מרד, ושליחותו של הדובר הייכול מכת אגרוף גם השיר 

ים למהלך דרמטי של בבית האחרון מופיעים שלושה זכרי פסוקים מן המקרא ומן התלמוד, הקשור

של השירה להרעיד את אמות הסיפים  באמצעותם ממחיש הדובר את יכולתה הרס ושל מלחמה.

 ולעורר שינוי:

ַשֵּגַע:  א־אנֵּ ְמ הּוא ]השיר[ יְּ  ...לְתקֵּ ־ְמנֵּ

 ...גגֹומָ ג ּוֹוג

 ...בל  כ  י הַ נֵּ פְ ר כִ ֹודהַ 

ַיֵלל ִליַח לְּ  ֵלְך! ֵלְך! אּוַלי ַאָתה ַתצְּ

ף. לֶּ לּוא ַאַחת ַאַחת ֵמאֶּ  וְּ

 

ֵנא ֵנא מְּ ֵקל" שאוב מספר דניאל )ה  הרצף הארמי "מְּ אלוהים נהוג לפרשו כשקילה ששקל ו (,25תְּ

ּוָמגֹוג" מופיע בנבואות  במאזניים את מלכות בבל, ושאחריה גזר את דינּה להיחרב. הצירוף "ּגֹוג
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ומבטא מלחמה הצפויה להתרחש באחרית הימים. הבחירה בדבריהם של שני נביאים,  יחזקאל

"]פני[ המשפט  56ז על מעמד הנביא שמבקש לעצמו המשורר בשיר זה.דניאל ויחזקאל, עשויה לרמו

ב" שאוב מהמשנה )סוטה ט  לֶּ ֵני ַהכֶּ (, והוא כינוי לדור של פורעי חוק ומוסר. השיבוצים 15ַהּדֹור ִכפְּ

מן המקורות מתפקדים כמנגנון מגביר בשירים: הם טוענים את הטקסט ברבדים לשוניים עמוקים 

 57לעמת בין הטקסט השירי לטקסטים העתיקים מן המסורת היהודית.ומציעים לקוראים 

 מתחים סמנטיים .3.3.6

ים הם סוגל סגנוני דומיננטי בשירי "בוהו". בשירים שוכנים זה לצד זה שמות ופעלים ימתחים סמנט

השייכים לשדות סמנטיים רחוקים, והקוראים "מיטלטלים" בין שדה סמנטי אחד לאחר ואינם 

סמנטית" טיפוסית לשיר הבודד או לספר השירים השלם. מיפוי סמנטי של  יכולים לגבש "תמונה

למשל בשיר ד במחזור "על  המתגלמת בשירים,כמה משירי הספר מגלה את הרחבות הסמנטית 

מבחר של שדות סמנטיים משמשים להבעת המסר של הדובר. בשיר הדובר מבקש  , שבו(82חטא" )

בימים  סובבים אותו;ב"משחק החברתי" ומרצה את המנמענו לסלוח לו על שהוא משתף פעולה 

 ,הוא עושה כרצונם ומאפשר להם להוביל אותו כ"עבד", אבל בלילות הוא ממלא את ייעודו

 אמת שלו:הו"מבעיר" את בני האדם בדברי 

ַשע  אֹוי ִלי ַגם ֲאִני ָנַתִתי ָיד ַלּפֶּ

ִנים ַחן רֹוזְּ ם ִמֻשלְּ חֶּ ִתי לֶּ  ַאף ָלַחמְּ

ָך  ַשעֵעת קֹולְּ יֶּ בֹון וְּ לְּ  ִשֵּוַע ַעל עֶּ

ִני. ֵחי ָאזְּ ף ַעל ִּפתְּ רֶּ ִלי הֶּ ָדַפק בְּ  וְּ

 

ף רֶּ ִריַפִני טֶּ ָלה ִהטְּ ָך ַהַליְּ  ַאְך קֹולְּ

ָאחֹות.  ָוָאנּוס ִמֵבית ֵרַע וְּ

ב רֶּ ִעיר ָכל עֶּ ַהבְּ  ֵהן ַּגם ּגֹוָרִלי הּוא לְּ

ִרי ַבֲאֵפל ֹמחֹות. ֵעַרת ַהמֶּ  ַתבְּ

 

ַלח ִלי ִאם ַבֹבקֶּ  דסְּ בֶּ עֶּ  ר שּוב ֵאֵלְך ּוכְּ

ָחג. שּואֹות הֶּ ל תְּ  ֵהָמה יֹוִבילּוִני אֶּ

ת בֶּ ָלָלה אֹויֶּ ִמיַע ִבקְּ  ַאל ָנא ָאז ַתשְּ

ַיֵּפַח ַתַחת קֹוַרת ָּגג.  ֵשם ַהִמתְּ

                                                           
 כאמור, זוהי עמדה יוצאת דופן ב"בוהו". 56
(, התפילה "עני כי 16לדוגמות נוספות של שיבוצים מן המקרא ראו למשל את האזכור של כמוש ורוחמה בת הושע ) 57

המקורות היהודיים בשירת שלונסקי  (. לסקירה של מופעי121( ואזכור הסיפור על בלעם )32יעֹטף" מספר תהילים )
 ואילך(. 94בכללותה ראו את ספרו של יעקב בהט )תשמ"ב, 
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ם חֶּ ֵמנּו לֶּ ָלחְּ  ֵהן ַּגם ָשם ַבַבִית בְּ

ָהִריַע ָלנּו קֹול ַהֵהיָדִדים    –בְּ

ֵני ִלי־בְּ ם:ַגג ־בְּ כֶּ ה ַהשֶּ ִנטֶּ  ָננּוַע וְּ

מּוִדים. ר ַּגלְּ בֶּ ִרי חֶּ  ַסָבֵלי ַהמֶּ

 

ַלח ִלי!  סְּ

ִתי. ַעל ַאַּפי ָנַפלְּ ר אֹור וְּ  ֹבקֶּ

שֹוֵעט. ַרִכיֵאל תֹוֵרַע וְּ ב כְּ כֶּ  רֶּ

ִטים: ַפלְּ רֹוִפים ַמִכים ַעל ָהַאסְּ גְּ ף אֶּ לֶּ  אֶּ

א. א ַעל ֵחטְּ  ָהְך! ַעל ֵחטְּ

 

לשדה הסמנטי של הרגשות  משתייכות "גלמודים""הטריפני", "מרי" ו"עלבון", "ישע", המילים 

שייכים לשדה הסמנטי  שמות העצם "רכב" ו"אספלטים" והפועל "שועט"; ושל המצבים הנפשיים

ִני"(" )אוזן", "יד"האיברים של העיר;  שייכים  "ֹמחֹות"ו "אגרופים", " )"ַאַּפי"(אף", "שכם", "ָאזְּ

הבית. הסמנטי של שייכים לשדה  "לחם"ג" ושולחן", "קורת גג", "ג"לשדה הסמנטי של הגוף, ו

הקולות מופיעים שמות העצם "קול"  סמנטי של המשפחה. בשדהשדה השייכים ל "אחות"ו "עֵר "

שייכים  "רוזנים"ו "סבל""שווע" )שמשמעותו "זעק"( ו"הריע". ו"תשואות" והפעלים "תורע", 

, ובשדה של הפשע "לילה"ו "בוקר", "ערב"מופיעים  בשדה של חלקי היום של המקצועות;שדה ל

"חג". יעות גם המילים המופשטות "גורל", "קללה" ומופיעים "פשע", "חטא" ו"עבד". בשיר מופ

הקוראים "נזרקים" משדה סמנטי אחד לאחר, ועליהם מוטלת המשימה להפיק משמעות מתערובת 

ִרי" כורך יחד שני שדות סמנטיים רחוקים: המילים. כך למשל צירוף הסמיכות המטפורי "ַסָבֵלי  ַהמֶּ

תגובות את השדה המוחשי והארצי של מקצועות הכפיים ואת השדה המופשט שניתן לכנותו "

". זאת ועוד, חלק מהמילים ומהצירופים בשיר הם בעלי הקשר מקראי מובהק, והטלתם אנושיות

ם", שמשמעותו "לאכול לחם", עירוני מוסיפה למתחים בשיר. הצירוף "ָלַחמְּ ־להקשר מודרני חֶּ ִתי לֶּ

א" ועוד.  (;5של משלי ט שאוב מן המקרא )למ ד", "ֵחטְּ בֶּ ִנים" הוא מקראי, וכן "עֶּ גם שם העצם "רֹוזְּ

ִטים" מאפיינים את העולם המודרני הסואן והכאוטי של  ַפלְּ ַרִכיֵאל" וה"ָהַאסְּ ב כְּ כֶּ לעומת זאת "רֶּ

 ודרני מעצימה את המתח הסמנטי בשיר."בוהו", ובלילת ההקשר המקראי בהקשר המ

( ה"היטלטלות" בין השדות הסמנטיים ניכרת כמעט בכל מעבר 123בשיר א ב"פנסים בֹאפל" )

ממילה אחת לאחרת. ההתרחשות בשיר היא פשוטה, ועיקרה פירוק סוריאליסטי וסמלי של בית 

 עירוני, אבל המתחים הסמנטיים הופכים את המבע למורכב ולבלתי צפוי:
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תאֲ  פֶּ ָדָנּה שֹולֶּ ת ִמנְּ מֶּ  ֵפָלה זֹומֶּ

ָבּה. ת ֲחִזיז ַחרְּ  אֶּ

ָנה ֹררְּ ֵבִנים ִתגְּ ת ַהלְּ ָּפרֹות אֶּ ֵתי ֲחַפרְּ  שְּ

ַבע.  ֵמחֹומֹות ַארְּ

 

ה ַהֹּלעַ  עֶּ ִנבְּ  וְּ

עֹוד.  עֹוד וְּ

ֹלעַ  ַער ִלבְּ מֹו ִנפְּ  כְּ

ף סֹוד. רֶּ  טֶּ

 

ִריֵדי ִקירֹות ַכֲאֵבִלים ִיֹנעּו  שְּ

רּו  יֹאמְּ ִהִלים.וְּ  תְּ

דֹות ַהֹבהּו ל שְּ ִליג אֶּ  ַּגג ָערּוף ַמפְּ

ָתִלים. ַבֵקש כְּ  לְּ

 

 ,הברק )"ֲחִזיז"( מבזיק בחשיכה ומאיר את החפרפרות המפרקות את קירות הבית. בגלל הפירוק

החורים בקירות )"ַהֹּלַע"( הולכים ומעמיקים, ושרידי הקירות קוראים תהילים, כאילו היו מבקשים 

מחפש לו כתלים  ,שנותר לבסוף ללא קירות )"ָערּוף"( ,עצמם באמצעות התפילה. הגג להציל את

היא פשוטה, גם אם לא שגרתית,  בו קצר ושההתרחשות המתוארתהוא חדשים. אף על פי שהשיר 

התערובת הסמנטית מעכבת את הקליטה. השדה הסמנטי של הבניין מפותח יחסית בשיר, ומופיעים 

שייכים  החפרפרות והשם הכללי "טרף" ות", "קירות" ו"כתלים".", "חומבו שמות העצם "לבנים

. שמות העצם "נדן", "חרב", "ערוף", "אבלים" והפעלים "שולפת" לשדה הסמנטי של בעלי החיים

שייכים לשדה הסמנטי של הגוף, . "לוע" ו"לבלוע" שייכים לשדה הסמנטי של הרצח ו"זוממת"

ייכים לשדה הסמנטי ה הסמנטי של התנועה. "חזיז" ו"שדות" שעלים "מפליג" ו"תגֹררנה" לשדוהפ

לים" לשדה הסמנטי של הדת. כמו כן מופיע השם המופשט "סוד", ו"אפלה", של הטבע, ו"תה

 השייכת לשדה של חוש הראייה. השירים מאגדים אוסף של שדות סמנטיים רחוקים שבהקשרים

, ולפיכך הם דורשת מאמץ פרשני בלתי מבוטלהפקת המשמעות מיום יומיים לא נוטים להיכרך יחד. 

ת ולשוניה אחת מהסיבות. ייתכן שהמתח הסמנטי הוא חוסר הלכידות הסמנטית משמשת כמגביר

 לקשיי ה"הישרדות" של שירת שלונסקי ולחוסר הפופולריות שלה בדור האחרון.
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 בעלי חיים .3.3.7

נים שונים של משלושים מיהשדה הסמנטי של בעלי החיים מפותח יחסית ב"בוהו" וכולל למעלה 

שדה של הבהמות עשיר ־התת 58טיפוסיים וחלקם משולי השדה הסמנטי.בעלי חיים, חלקם אב 

ל, כבש, פרה ועז, הגורים גדי, סייח, עגל ושה, יִ סוס, תיש, ַא במיוחד, ונכללות בו החיות הבוגרות 

יסעור, נשר, עיט, יונה,  םהזני ונמנים עימוחסית, עשיר י שדה של העופות־כללי צאן. גם התתוהשם ה

וי ותרנגול, וכן שמות העצם הכלליים אפרוח, גוזל וציפור. רוב החיות ב"בוהו" הן חיות וינשוף, שכ

תן, חפרפרת, עכבר, עטלף, צפרדע, זאב, שממית, נחש, דג ועקרב, ומיעוטן חיות צבי, בר, למשל 

ופי של "בוהו", ואכן, רוב בעלי השדה הסמנטי של בעלי החיים זר להקשר העירוני האיר מבויתות.

החיים בשירים מתפקדים כסמל או כמטפורה, ורק מיעוטם מופיעים כחלק מהעולם המיוצג. 

 הנטייה לסמלנות לוקחת חלק ביצירת התחושה שהשירים מרוחקים. 

בשיר מתוארות אפיזודות עירוניות ( מופיעים בעלי חיים כחלק מהעולם המיוצג. 33ב"עלבונות" )

ת, שהן פועל יוצא של החיים המודרניים, וביניהן כלב המוליך אדם עיוור וסוס הנדרס תחת דורסניו

 גלגלי מכונית:

ֹהר ָיִהימּו ֹאן ּודְּ חֹובֹות ִבסְּ ֵאיְך ֵבין רְּ  וְּ

ָרָכה?( ָלָלה לֹו אֹו בְּ  ָהַלְך סּוָמא ָעִני )קְּ

בוְּ  ל  ִחימּו־כ   ֵרַע הֹוִבילֹו ִברְּ

ָרָכה. ל ִמדְּ ָרָכה אֶּ  ִמִמדְּ

 

ֵאיְך ָנַאק  ם( סּוסהַ וְּ דֶּ ִריד ַהָיִמים ִמקֶּ  )ֹשְּ

טֹו. ַּגֵלי ַאבְּ ַמֵעְך ֵבין ַּגלְּ ִנתְּ  שֶּ

ה ֹדם כֶּ ָחד ָעַמד ֲאַזי ִנדְּ ַרק אֶּ  וְּ

אֹותֹו. ֹּפד אֹוָתנּו וְּ  ִלסְּ

מתפקדים כסמלים. בבית הראשון ים של בעלי חיים ( חמישה מינ116–115לעומת זאת ב"ינשוף" )

 השכווי, הינשוף והאייל:מוזכרים 

ם ֵעת יוִ כְ ׁש   רֶּ  טֶּ

ם ָלִיל ףּוׁשנְ יַ  רֶּ טֶּ  בְּ

לֹא ָקרּוא  ִציר וְּ

לֹא נֹוָדע! ִּפיז וְּ  ֻאשְּ

ת  ִריַח אֶּ  ליִ ַא הָ ֵכן! ַאָתה ָתִמיד ַמבְּ

ַבְך ָבֲעֵקָדה. )  (115ִמן ַהסְּ

                                                           
 בסך הכול בעלי החיים חוזרים בכתשעים מופעים בספר השירים. 58
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)"ַאָתה"(, המייצג בשיר מתקיים דיאלוג פנימי של הדובר, שבמסגרתו הוא פונה אל נמען מדומיין 

עצמו. עניינו של הבית הוא הנטייה של הדובר להקדים תמיד את זמנו, וֵתמה זו מנוסחת ־אותו

בארבע דרכים שונות, בשלוש מהן מופיעים בעל חיים. השכווי והינשוף בשיר מקדימים את פעילותם 

מגיע ה והנמען, הינשוף לפני שהחל הלילה(,לפני שעלה הבוקר והשכווי לשעות בלתי שגרתיות )

וכך משבש את מהלך  למבריח את הַאיִ , לסיטואציה בת דמותה של עקדת יצחק )בראשית כב(

כסמלים להבעת תמה הרחוקה מעולם בשיר יל מתפקדים וי, הינשוף והאהעניינים המקראי. השכו

 בעלי החיים. 

 ( הסוס הוא חלק מצירוף מטפורי:146בשיר ד במחזור "ארונות" )

ָבר  דֹות ַהַכַחלַאְך כְּ  ּדֹוֵהר ִבֹשְּ

 סּוס ָהאֹור

ת ֵמי ַהַנַחל הּוא לֹוֵחְך אֶּ  וְּ

 ַהָשחֹור

 

הּוא הֹוֵלְך ָהלֹוְך ָוָרב  וְּ

חֹובֹות ָהרְּ  וְּ

ָוִדי ַבָשָרב.  כְּ

 

, ר", הרעננה והמקורית, מתארת את האופן שבו האור הולך ומתפשט ברחובותאֹוס הָ מטפורת "סּו

את המבע  המעשיר ם השירי. המטפורהחיה קונקרטית בעול מייצגאינו וגם במקרה זה בעל החיים 

 . את הקליטה תומעכב

 שפות זרות .3.3.8

וכמה  יותר מעשרים מילים לועזיות, רובן מופיעות פעם אחת בלבד בספר השיריםמעט  ישב"בוהו" 

משום שהן בולטות  ,עשוי לשמש כמגבירהשימוש במילים לועזיות  59מהן מופיעות פעמים מספר.

משוות  הןבזרותן בטקסט העברי, אם כי מבחינה מספרית מדובר במיעוט זניח. ברוב המקרים 

 לעולם האירופי המתואר מידה של אותנטיות. כך למשל מצוטט התייר היושב במסבאה הפריזאית:

ַיד רֹוֵצַח  ָחד ַתָיר בְּ תאֶּ רֶּ דֹולֶּ  מְּ

ִלי ָזָקן!(  )ָהּה ַתִיש בְּ

                                                           
שושן כלועזיות, או במילים שלא נקלטו בעברית, ועל כן אינן ־מדובר במילים שנקלטו בעברית והוגדרו במילון אבן 59

 ן, ואין ספק שהן לועזיות.מופיעות במילו
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 !ַׁשְמַּפְנָיה ִליְטל! ַגְרסֹוןקֹוֵרא: 

ָקן.( ) ַהֵּפרּוש: ַקנְּ  (97)וְּ

 

ל ָיה ִליטְּ ַּפנְּ סֹון"( ומזמין קנקן משקה )"ַשמְּ  לשם יצירת אפקט מימטיו "(,התייר קורא למלצר )"ַּגרְּ

 "מצטט" אותו הדובר כלשונו במילותיו הלועזיות. 

למעט משפט אחד בשפה הצרפתית כל המילים הלועזיות מופיעות ב"בוהו" באותיות עבריות, 

עד  ע בזיכרונות במהלך נסיעה לילית,וקהדובר ש( 62–60הכתוב באותיות לטיניות. ב"בחשמלית" )

 שקריאתו של נהג החשמלית קוטעת את מחשבותיו:

ֹאם ֵהִריעַ   ִּפתְּ

ָהג ָיֵגַע:  קֹול נֶּ

Tout le monde descend! (60)60 

 

כדי להדגיש את הזרות  לשם האפקט המימטי וכןדברי הנהג מובאים בצרפתית ולא בתרגום לעברית 

ישראלי בעיר האירופית. במקרה זה המעבר בין השפות תומך בתוכן של השיר, ־של הדובר העברי

בעיר הזרה. בשיר ג במחזור "עלה לענה הבוגרים  לחייםיהודי השעיקרו הסכסוך בין הילדות בבית 

ִלין", של צוענים ( מופיעים שני משפטים ברומנית 68–67יֹרק" ) ִּדי ִדי ּפֶּ רְּ ה וֶּ זֶּ רּונְּ בתעתיק עברי: "פְּ

ָרה",  ה לענה ירוק"שמשמעו "על טְּ ַבסְּ והוא פסוק חוזר בניגוני התוגה של הצוענים, ו"ִאיִניָמה ַאלְּ

לַזמר צועני שר ומציע הדובר מאזין  61שמשמעו "שיר לב כחול" והוא סמל לשירי יגון וגעגועים.

 לתרגם את זמרתו לעברית:

ֵּגם ַתרְּ  ַזֵמר ַהצֹוֲעִני! ָאִחיָך יְּ

ַפת ַרַמ'ח לּוָצִטי. ) ֵאי ָעם ָזר ִלֹשְּ   62(67ִנכְּ

דברי הצועני מובאים כאן בשפת המקור כדי להדגיש את זרותו בעיר האירופית, המקבילה לנוכריות 

, ברומניתת האפקט המימטי של הסיטואציה. המשפטים הפייטן העברי הדובר, וכן כדי לחזק אשל 

אורים שהוסיף המתועתקים לעברית, מרחיקים את הקוראים מן הטקסט )ומעידים על כך הבי

 הזדהות רגשית.  עליהם לחושומקשים  המשורר בשולי השיר(

ה והמסבאה. קבוצה בולטת של מילים לועזיות ב"בוהו" שאובה מהשדה הסמנטי של בית הקפ

סֹון" ) סמנטי זו מופיעות בשדה ָרמֹופֹון" )97, 52"ַּגרְּ ָיה" )56(, "ַג'ז" )52(, "ּגְּ ַּפנְּ ָספֹון" 97(, "ַשמְּ כְּ ( ו"סֶּ

                                                           
משמעי. הוראתו כציווי היא "כולם לרדת", וכחיווי היא "העולם שוקע". הפסוק חוזר גם בסיום ־המשפט הוא דו 60

 (.62השיר )
 כך על פי הביאורים שהוסיף המשורר בשולי השיר. 61
 .בכינויו רמח"לאיטלקי. ידוע ־( היה מקובל, סופר ומשורר יהודי1746–1707לוצטי )לוצאטו,  62
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ִניג" ) 78, 25, וכן המטבעות הצרפתיים "סּוּ" )(102, 97) עיר ושל השל  בשדה הסמנטי. (38ועוד( ו"פֶּ

רֹוּפֹוִליס" ) מופיעות דרכי תחבורה טְּ ק" )ּפַ ־(, "לּוָנא23"מֶּ ט" )32רְּ ַפלְּ ִסי" )41(, "ַאסְּ (, 83, 24(, "ַטכְּ

ָנה" )81"אֹוטֹו" ) תחושת  מסייע בעיצוב עולם אירופי וביצירה שלהשימוש במילים אלו  63(.99( ו"ִסירֶּ

  הזרות העולה מן הטקסט. 

                                                           
שמות העצם "מונית" ו"מכונית" חודשו בתחילת המאה העשרים. ייתכן שבשנות הכתיבה של "בוהו" טרם נכנסו  63

 לשימוש תדיר ועל כן בחר המשורר בחלופות הלועזיות "טכסי" ו"אוטו".
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 מורפולוגיה: ליצן או אומן .3.4

לצד הנטייה  ,גין בכתביורטואוזיות הלשונית שהפשלונסקי נודע במשך השנים כאומן הלשון. הווי

וִהקנו לו את הכינוי  עברית, הוציאו לו שם של פורץ דרךלחדשנות ולהרחבה של גבולות השפה ה

אהרוני על  ( עמד אריה5שלונסקי" )כנעני תשמ"ט, ההיתולי "לשונסקי". בהקדמה ל"ִמלון חידושי 

 תרומתו של שלונסקי לשינוי פניָה של השפה העברית:

כך בעיצוב פניה של ־מישהו, ויהא אפילו גדול כביאליק, שתרומתו מכרעת כלספק אם יש עוד 

־כל תחומי־בהחלתה על ,מלותיה וביטוייה־העברית, בהגמשתה, בהעשרתה, בהגדלת אוצר

 חיינו הרוחניים והגשמיים כאחד.

בשנותיו המוקדמות. את ילדותו ואת נעוריו בילה כשמילון גרזובסקי  נמשך ללשון כברשלונסקי 

בנעוריו הפגין בקיאות בלשון ונהג להמציא צירופי מילים ו (,59, 2תשע"אגור( על ברכיו )הלפרין )

(. כמשורר, כמתרגם וכאיש רוח גיבש שלונסקי גישה חדשנית 44מיוחדים להנאת בני משפחתו )שם, 

ניתן לעיבוד הוא ראה את הלשון כחומר הלשפה: בעוד שאנשי דורו נהגו בעברית בחרדת קודש, 

(. שלונסקי יצר ניבים וביטויים, חידודי לשון, 508–507לצירוף בצירופים חדשניים ומקוריים )שם, ו

(. 508קללות וביטויי סלנג, וחידש מאות מילים וצירופים שהפכו לחלק בלתי נפרד מן השפה )שם, 

ואתגר. ענונּה היו חלק מהאידיאולוגיה שלו כאיש רוח, וגם עיסוק שהסב לו תענוג חידוש השפה וִר 

 שלונסקי )תרצ"ג( כתב על הצורך לחדש מילים כדי להתאים את העברית למציאות המשתנה:

הדור ובעניניו, וממילא יש צורך ־כל המלים נוצרו בשעתן ולשעתן... עכשיו חלה תמורה במושגי

גם בתמורת הרכוש המילולי. הלשון הישנה לא תוכל לבטא את הצרכים החדשים. ועל כן, מן 

 לחדש את הלשון, ליצור מלים חדשות, לצרף צירופים לא היו עוד. ההכרח הוא

ההכרה בתרומתו הגדולה של שלונסקי לפיתוח הלשון העברית הלכה וגברה בשנות הארבעים, 

 טענה שתרגומיו לוקים בחידושי יתרהחמישים והשישים, אם כי לצד ההערכה כלפיו נשמעה גם ה

היא נראית לעיתים מלאכותית )הלפרין  , ועל כןים מילים וביטויים נדיריםושבשפתו משובצ

 64(:106(. כך למשל כתב מגד )תשל"ה, 509, 507, 2תשע"א

                                                           
 .25.3.55המאמר פורסם לראשונה ב"הארץ",  64
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היתר על הצורות הלשוניות ־הוליד לא פעם )...( את הדגשת]המאמץ ליצור שפת שיר חדשה[ 

על תחבולות והתחכמויות, המאבדות את זיקתן להויה  –לשון, ־כשלעצמן, על להטוטי

 האמיתית ויונקות ממקורות זרים של אסוציאציות לשוניות בלבד.

את החדשנות הלשונית של שלונסקי בשירי "בוהו" ניתן לחלק לשתי קטגוריות עיקריות: 

נות ורה שותחדישים וחידודים. התחדישים הם שמות העצם והפעלים שחידש שלונסקי בדרכי תצ

קטגוריית החידודים היא חמקמקה יותר, ומורכבת מכמה קטגוריות  ולצרכים פואטיים שונים;

, שהמשותף להן הוא הניסיון להפתיע פיתח משנה. מדובר בטכניקות לשוניות שונות ששלונסקי

לשונית יהיה אפקט מגביר מובהק, ניתן היה לצפות שלנטייה לחדשנות באמצעות הלשון. לכאורה, 

ברר שהחדשנות הלשונית ואולם, מעיון בשירי "בוהו" מת סיון המכוון להדהים ולהפתיע,בשל הני

כפול של הגברה ושל ריסון. מצד אחד התחדישים והחידודים מפתיעים ומקוריים,  מעוררת רושם

מצד שני, המינון שלהם בשירים גבוה יחסית, ועל כן הם תורמים ו ,כן כוחם רב כמגביריםול

. מבחינה זו האפקט שלהם כמגבירים מן השירים וכיבוש הרגש העולותות ת המלאכותיולתחוש

 מנוטרל במידת מה. 

 תחדישים .3.4.1

, משוררים מחדשים חידושים מילוניים משתי סיבות עיקריות: כדי למלא חלל בפרק הקודם כאמור

מילוני של ממש וכדי להעשיר את הלקסיקון הפרטי ולהשיג אפקט מקומי כלשהו. שלונסקי פעל 

שתי המוטיבציות  בכפיפה אחת ץ לחידוש הלשון בשימוש הכללי, ולכן במקרה שלו דרותבמר

ליצירת חידושים לשוניים וקשה להפריד ביניהן. שלונסקי אף סיפר כי יש שחידוש שחידש לצורך 

לונסקי מעט יותר בשירי "בוהו" חידש ש 65מקומי נכנס ללשון הכללית בלי שהתכוון לכך כלל.

אחרים חוזרים בשניים או ו ופיעים פעם אחת בלבד בספר השיריםכמה מהם מ משמונים תחדישים,

בשלושה שירים שונים. זהו מספר גבוה מאוד של תחדישים לספר שירים אחד, וספק אם יש לו אח 

ורע בשירה העברית בדור הספרותי של שלונסקי. הדחיסות של התחדישים מפנה את תשומת הלב 

אותנטי. יש שירים שבהם ירים, ומרחיקה את לשונם מביטוי ד של השליסוד השכלתני והמלומ

ובשירים רבים אין  66(, שבו ארבעה תחדישים,45–41מופיעים כמה תחדישים, למשל בשיר "לא" )

תחדישים כלל. בסעיף זה מוגדרים תחדישים כערכים המופיעים ב"ִמלון ִחדושי שלונסקי" )כנעני, 

                                                           
לילה ־לו, בראותו, כי 'העבירה הפרטית' שלו ]חידוש לשוני[ נהפכה ביןכך כתב שלונסקי: "ומה נפתע כותב הטורים הל 65

 (. 2דלישנא..." )הארץ, י"ט באדר תש"א, עמ' ־לשיגרא
ַרף" 66 הּום"."טְּ ִניק" ו"מְּ ִרים", "זְּ  , "צְּ
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ק הדיבר של המילה ואת משמעותה המשוערת. יש לצד התחדיש ציין כנעני את חל 67תשמ"ט(.

שהמשמעות המובאת במילון אינה הפירוש האפשרי היחיד בהקשר של השיר, וזוהי עדות לכך 

משמעית בהכרח ועשויה ־שפענוח תחדישים הוא עניין פרשני, וכי ממילא משמעותם אינה חד

 68להשתנות בהקשרים שונים.

. לא נמצאו תצורה, מהן מסורתיות ומהן חדשניותהתחדישים ב"בוהו" חודשו בשש דרכי 

ורשיהן הם המצאה ב"בוהו" תחדישים שדרך התצורה שלהם היא "יש מאין", כלומר מילים שש

משמעות הדבר היא ששלונסקי הילך בתוך הגבולות המוכרים של השפה גם ו גמורה של המשורר,

המשמעות של מקצתם  תחדישים;שוני במידת המובנות של ה כאשר פעל לריענונּה. כמו כן ניכר

 מעורפלת. והמשמעות של מקצתם מן ההקשר מתברר מאליה

 גזירה מסורגת: גזירת שם עצם או פועל משורש קיים .3.4.1.1

כשלושים וחמישה פעלים ושמות עצם נוצרו בדרך תצורה זו והיא הנפוצה ביותר ב"בוהו". שמות 

פעלים ו קיימים במשקלים חדשים,צבת שורשים עצם שחודשו בקטגוריה זו נוצרו בדרך של ה

בתחום שמות  69שחודשו בקטגוריה זו נוצרו באמצעות יציקה של שורש קיים בבניין בלתי שגרתי.

לּפֶּ העצם חודשו כמה מילים במשקל הסגולי: " ד" (,20" )זֶּ כֶּ ל(, "99" )לֶּ לֶּ ג" )שם( ו"יֶּ רֶּ (. גם 133" )חֶּ

ִטיל בולט בקטגוריה זו: (, וכן שמות תואר בצורת 44ם" )יִר צְּ ( ו"39" )יףלִ צְּ " (,11" )יקנִ זְּ " משקל קְּ

ֻאָלָהההבינוני: " ַבַעת" )129" )מְּ ֻאצְּ ת" )135(, "מְּ נֶּ ָחרֶּ ֻפָזלֹות" )144( "ִמתְּ (. בין שמות העצם 173( ו"מְּ

בשל ההיכרות המוקדמת עם  תחדישים שפענוחם פשוט באופן יחסישנוצרו בדרך תצורה זו יש 

למשל  בין התחדיש ובין שם עצם קרוב אחר,וכן בגלל הדמיון הצלילי החזק  ,השורש ועם המשקל

ָבב" )" ת"ו ,(, שמשמעותו "יללה"37יְּ ֹעשֶּ בהם נשמר דמיון (, שמשמעותו "רעש חזק", ש104" )ִתרְּ

צלילי חזק ל"יבבה" ול"רעש". משמעותם של תחדישים אחרים בדרך תצורה זו ברורה פחות, וכדי 

על מופעים נוספים שלהם בטקסטים אחרים של שלונסקי. כזה הוא למשל  לפרשם הסתמך כנעני

ג", המופיע בשיר ח במחזור "פנסים בֹאפל" ) רֶּ  (: 133"חֶּ

                                                           
הגדרה זו חורגת מהגדרת התחדישים בסעיפים המקבילים על שירת אצ"ג וגולדברג. תחדישיהם של אצ"ג ושל  67

שושן. ההסתמכות ־טרם רוכזו במילון, ועל כן נאלצתי להתבסס בסעיפים העוסקים בתחדישיהם על מילון אבןגולדברג 
מיכל אפרת על "ִמלון חידושי שלונסקי" מקובלת במחקר העוסק בלשונו של שלונסקי, ראו למשל במאמריהן של 

שושן, ־חלק מן התחדישים שציין כנעני במילונו מופיעים כערכים במילון אבן ציון ימיני )תשע"א, תשע"ג(.־)תשנ"ו( ובת
 ולעיתים הקטעים משירי "בוהו" הם המובאות היחידות בערך.

ִריָאה" בשיר "פגישה" ) 68 ָוִתי 58–56ראו לדוגמה את התחדיש "ִהפְּ דְּ ִאיָגה אֹון/ִכי חֶּ  (.57ַשִית" ) ִהְפִריָאה(: "ִכי ֵאיָמִתי ִהשְּ
שושן המשמעות היא "הפרה, נתן פרי, הפריח". בשיר ד במחזור ־פירש את הפועל "נעשה פרא", ואילו על פי אבן ניכנע 

ֵּדם": "ּוִמי הּוא ַהָנִביא 88"שעות שרופות" ) םַהִמדַ ( חידש שלונסקי את הפועל "ִמַדמְּ ַבַשַער". על פי כנעני משמעות  ְמדֵּ
"היה שותת דם". בהקשר של השיר ניתן לפרש את הפועל כשותת דם ולא פחות הפועל היא "הפך לשעת דמדומים" או 

 מכך כשרוי במצב של בלבול ושל טשטוש.
שושן. מדובר בשורשים שהיו קיימים בעברית ברבדים ־הקביעה שהתחדיש נוצר משורש קיים הסתמכה על מילון אבן 69

 שקדמו לעברית החדשה.



192 
 

ל בֶּ הֶּ ִעים וְּ ִוי מּוַפז ִעוְּ ה ַהטְּ זֶּ  ַמה ֵשם לְּ

ר כְּ  גֲאשֶּ ר  ָבעֹות־ח  צְּ ַּפְך ֵבין אֶּ  יֹום ִנשְּ

 

נעזר כנעני במאמר שפרסם שלונסקי ב"על מן ההקשר קשה לברר את פשרו של התחדיש, ולכן 

ג", ופירש "חלקיק רֶּ  היום".־אבק, המתגלה לאור־המשמר" שבו הופיע "חֶּ

ֹזָעף" על. השורש מופיע במקרא בבניין קל, בתלמוד ( הוצב השורש זע"פ בבניין ּפֻ 136) בפועל "מְּ

של שלונסקי בעברית על היא חידוש ניין פיעל, וההצבה בבניין ּפֻ בבניין נפעל ובימי הביניים בב

לֹות" ) ַּגחְּ ( נוצר באמצעות יציקת השורש גח"ל בבניין התפעל. השורש 134החדשה. התחדיש "ִמתְּ

על גח"ל נגזר משם העצם "גחלת", בימי הביניים הוא הוצב בבניינים פעל ונפעל, והופעתו בבניין התפ

ששלונסקי הגה חיבה . עיון בכלל התחדישים ב"בוהו" מעלה בעברית החדשה מיוחסת לשלונסקי

מיוחדת לשורשים המרובעים, ובין הפעלים בקטגוריה זו נמצאו שלושה שורשים מרובעים: 

ת" )פרז"ל,  לֶּ זֶּ ַּפרְּ ָבִלים" )ערב"ל, 77"ִמתְּ רְּ עֶּ ֵּדם( ו"84(, "נֶּ ָבִלים" הוא תחדיש  (.88" )דמד"מ, ִמַּדמְּ רְּ עֶּ "נֶּ

ולא באחד מהבניינים הכבדים, כבדרך  מקורי במיוחד משום שהשורש המרובע הוצב בבניין נפעל,

לֹות" נהיר  ַּגחְּ כלל בשורשים המרובעים. גם בקטגוריה זו נבדלים התחדישים במידת מובנותם. "ִמתְּ

ַאֵים" ) בשל (, שפירושו על פי 181הזיקה הצלילית החזקה לשם העצם "גחלת", ואילו הפועל "ִהתְּ

 כנעני "היה איום, נעשה איום", ברור פחות בהקשרו:

ן  ת םּיֵּ ַא ְת ִה בְ ַעל כֶּ לֶּ ַליֶּ  ָהִעיר ַהִמתְּ

ת ִמָסִביב שֶּ ַיד ַנֲעָלָמה גֹושֶּ  וְּ

ד ָלט ַהיֶּלֶּ ל ִּדיר ָהָיה ִנמְּ ָהל אֶּ ה ִנבְּ ֹשֶּ  כְּ

ֵבית ָאִביו. ) ר לְּ ַבע חֹומֹות ֲאשֶּ ל ֵבין ַארְּ  (181אֶּ

 

 גזירה מסורגת: "סחיטת" שורש .3.4.1.2

ששורשיהם לא שימשו כלל במערכת הפועל עד לעברית החדשה. הם  פעליםבקטגוריה זו נכללים 

בינוני. ה"נסחטו" משם עצם עברי או לועזי, הוצבו בבניין כלשהו, והפכו לפועל או לשם עצם בצורת 

יהושע דרך תצורה זו הוציאה לשלונסקי שם של וירטואוז וצוינה בדרך כלל לטובה. כך למשל כתב 

 (:87פרידמן )תשל"ה, 

אם יש רק "שם עצם", יש לו לשלונסקי ממילא גם פועל אין סוף לעושר הצורות שבלשון. 

אין שורש בלשון אשר יימצא עקר, מבלתי יכולת לעשות פרי למינו כמתכונתו.  אחרותוצורות 

 ולהפרות מלים ממלים שונות בכל גזרות הדקדוק.
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 ר מילים חדשות בדרך תצורה זו:( התפעל מהיכולת של שלונסקי ליצו46, 1955זמורה )ישראל גם 

אום בשירתו פת־עהפכו לפתעצם בלבד, ־עצם רבים אשר חיו דורות רבים מאד כשמות־שמות

 –)...( ופעלים שדומה היה כי לעולם לא יחדלו מפעילותם  של א. שלונסקי לפעלים מקוריים

 .וארת־ותצם או לשמע־תהפכם שלונסקי בכוח של איזה כישוף אישי לשמו

יש לציין כי באופן תאורטי ניתן "לסחוט" שורשים גם משמות תואר, מתוארי פועל או מכינויים. 

ושמות עצם הם חלקי הדיבר היחידים שמהם "נסחטו" שורשים. ב"בוהו" אין דוגמות כאלו כלל, 

זוהי עדות לכך שלמרות החדשנות הלשונית של שלונסקי, לפחות בקטגוריה זו ניכרת שמרנות 

שם עצם עשר תחדישים מסוג זה, כולם למעט אחד "נסחטו" מ־"בוהו" חודשו כשמונהמסוימת. ב

עשר התחדישים עשרה הם ־מתוך שמונה בולטים במיוחד השורשים המרובעים; עברי. בקטגוריה זו

ִביעּו" ) צְּ אֶּ ( נוצר מ"סחיטת" השורש המרובע אצב"ע 74בעלי ארבעה עיצורים. כך למשל הפועל "הֶּ

 והצבתו בבניין הפעיל, הבלתי שגרתי בשורשים המרובעים: משם העצם "אצבע"

ֵסי ַגּגֹות  ֹגב בּובְ ֹוגְת ִה ֻרכְּ  בְּ

ַפַחד  ָטאֹות בְּ ִסמְּ  . )שם(יעּובִ צְ א  ה  וְּ

 

התחדיש ממחיש את הצורה המוארכת של הסמטאות ואגב כך מקרב אותן אל האנושי. גם הפועל 

בּו" הוא תחדיש ּגֹובְּ  ובו הוצב השורש גב"ב בבניין התפועל. לשורשים המרובעים בקטגוריה זו ,"ִהתְּ

יש זיקה צלילית חזקה לשם העצם שממנו "נסחטו" ועל כן מידת המובנות שלהם גבוהה. 

מּו" ) מְּ ַעגְּ ֵין" )19"ִהתְּ ַמקְּ ת" )93( נגזר משם העצם "עגמומי", "ִמתְּ רֶּ בֶּ ֻעכְּ ( 125( נגזר מ"מוקיון", "מְּ

חָ  נֶּת" )מ"עכבר", "ִמתְּ ֵּדס" ) (144רֶּ ַקנְּ ִהתְּ ֵרף" )159מ"חרון", "לְּ ( 163( מ"קונדס", צורת המקור "ֵהָאגְּ

מּו" ) מְּ ַעקְּ ֵזן" )165נגזרה מ"אגרוף", "ִיתְּ ַגרְּ ( מ"גרזן". כמה מן התחדישים 188( מ"עקמומי" ו"מְּ

ִהין" מתוך שיר ו ־התלת עיצוריים בקטגוריה זו נהירים פחות בהקשרם. כזה הוא למשל הפועל "ַיבְּ

 (: 166במחזור "ֻסלמות" )

ל ַחלֹוִני: יןִה בְ יַ עֹוָלם ָנבֹוְך   אֶּ

ֵזי ַהַטל ַלַצַער חּו ִגנְּ תְּ  שּוב ִנפְּ

שּוב ִנָּגר ֵמַעִין ֵמֵעיִני  וְּ

ָרף ִאי ָכח ִכֹשְּ  ָלן ִמַיַער. ִמיץ ֱאנֹוִשי ִנשְּ

 

". הפער הצלילי בין הפועל על בהונות רגליו, התרומם עמדעל פי כנעני משמעות התחדיש היא "

ין" ובין שם העצם "בהונות" גדול, וגם אם הקוראים מזהים את המעבר משם העצם לפועל ִה בְּ "יַ 
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ִהיָמה" מתוך "גבול  70.מעותו בכל זאת אינה מתבררת מאליההחדש, מש כך גם התחדיש "ִהתְּ

 ( רחוק משם העצם שממנו "נסחט" השורש:181–180החרדות" )

מֹו ָתִמיד  ֹאם  –ּוכְּ בּות  –ִּפתְּ  ִהְתִהיָמהַיד ָהַעצְּ

ר ֵבין ָשם לְּ  בּול ַהֲחָרדֹות ֲאשֶּ ת ּגְּ  (180ֹּפה. )־אֶּ

 

היא "עשה עמוק  התחדיש על פי כנעני משמעותהשורש תה"מ "נסחט" משם העצם "תהום", ו

עצבות גדולה אשר מובילה את גבול החרדות  אפוא בשיר היא כתהום". התמונה המטפורית המוצגת

 )צירוף מטפורי לעצמו( אל מעמקי התהום.

כמה מן התחדישים בקטגוריה זו הם כאמור צורות בינוני המתפקדות בשירים כשמות תואר. 

ת" מתוך שיר רֶּ דֹולֶּ (, ששורשו "נסחט" משם העצם 99–97) ב במחזור "עזאזל" כזה הוא התחדיש "מְּ

 הלועזי "דולר":

ַיד רֹוֵצַח  ָחד ַתָיר בְּ  תר  ל  דֹוְמ אֶּ

ִלי ָזָקן!(  )ָהּה ַתִיש בְּ

ל! ָיה ִליטְּ ַּפנְּ סֹון! ַשמְּ  קֹוֵרא: ַּגרְּ

ָקן.( ) ַהֵּפרּוש: ַקנְּ  (97)וְּ

 

משמעות התואר היא "היו לו דולרים", ובשיר התחדיש מצייר תמונה של תייר האוחז דולרים בידו 

בגלל הגזירה משם עצם לועזי והן ומנופף למלצר. משמעות התחדיש איננה "שקופה" בהקשר הן 

 שהמשורר "העמיס" על התואר רכיבי משמעות רבים.  כיוון

 גיוון המשקלגזירה מסורגת:  .3.4.1.3

בדרך תצורה זו הוצב שם עצם קיים במשקל חדש. מידת החדשנות של התחדישים בקבוצה זו היא 

הקרבה הצלילית הגבוהה לשם העצם המוכר, וכן מפני שהתחדיש אינו נושא משמעות  בשלנמוכה 

בשיר ב במחזור "חצר  71חדשה כלל. נראה כי ברוב המקרים הטעם המרכזי לגיוון המשקל היה ִמבני.

ן( נוצר התחדיש "38בכרך" ) יֹוקֶּ יֹוָקן"ּדְּ כדי שיחרוז לשם העצם ככל הנראה  ," על בסיס שם העצם "ּדְּ

ן":  "ֹזקֶּ

פּוא  ר קְּ בֶּ אֹות ֵאיְך ּגֶּ  ןק  יֹוְד הַ ִלרְּ

ִניג ֲארּוִרים ֵני פֶּ ַעד שְּ  בְּ

                                                           
ל התחדיש. בתרגום של שלונסקי לספר "הדון השקט" של שולוחוב נכתב "היא לשם הפירוש נעזר כנעני במופע נוסף ש 70

 הבהינה על קצות נעליה", ומהקשר זה מתבררת המשמעות ביתר בהירות.
( טענה כי תחדישים מסוג זה נוצרים במסגרת "היתר העודפות" האופייני לשירה, כלומר 263מיכל אפרת )תשנ"ו,  71

 נן נחוצות מצד הלקסיקון, ובמקרה זה מכוח צרכים צורניים.זכות המשוררים ליצור צורות שאי
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קֹול ִנָחר )ִמַיִין אֹו   ?(ןק  ז  ִמ בְּ

רּוִרים. ת ַתמְּ ֹּפכֶּ  מֹוֵכר ִתשְּ

 

העצם במשקל המוכר נשמרת קרבה צלילית ומשמעותם זהה, ועל כן מידת בין התחדיש לשם 

( חידש שלונסקי את התחדיש 140–138גבוהה. ב"נאום המוקיון" ) היא המובנות של התחדיש

לּוִלָיה":  "שְּ

ב ד הּוא ַרק... ֹרטֶּ שֶּ אֶּ לֹא ֵגאּות ַבָים. וְּ  וְּ

ל  ַהִשֹּלַח ַאט ָיזּוב. ) הּיָ לִ לּוְׁש שֶּ  (138כְּ

 

לּוִלָיה" על פני ש ייתכןעל פי כנעני משמעות התחדיש היא "שלולית קטנה".  המשורר ביכר את "שְּ

לּוִלָיה" שלוש הברות  "שלולית" כדי להוסיף הברה לשורה, וכך לשמור על משקל הימב )ב"שְּ

 וב"שלולית" שתיים בלבד(. 

 לשמות עצם קיימים גזירה קווית: הוספת סיומת .3.4.1.4

יֹון" )בדרך תצורה זו נוצ (, שמשמעותו "פחדן", נוצר 49רו ב"בוהו" כעשרה תחדישים. התחדיש "מּוגְּ

יֹון" ) רבאמצעות חיבו ַבטְּ (, שמשמעותו "אמבטיה 139שם העצם "מוג" לסיומת "יון". גם "ַאמְּ

( מקורי במיוחד 170קטנה", נוצר באמצעות הוספת הסיומת "יון" ל"אמבטיה". התחדיש "ִאיֹוִבי" )

שיש בו מסבלותיו וצערו של איוב, דומה ו הוא שם פרטי. על פי כנעני משמעותו היא "משום שבסיס

ַצע ִאיֹוִבי", ו ". התחדיש מופיע בשיר ט במחזור "ֻסלמות"לאיוב בגורלו הוא משמש כשם בצירוף "ּפֶּ

ִריִכי" ) ( הוא שם תואר שנוצר 165תואר הממחיש את הכאב שהפצע מעורר. גם התחדיש "ַתכְּ

 הוספת הסיומת "ִי": באמצעות

 ַאְך ֵהם בֹוִנים בֹוִנים בֹוִנים.

ֻרַבַעת.־ָכל  ָכְך ָלָבן ַהִסיד ָבֲעֵרָבה זֹו ַהמְּ

ן   ָארֹון.  –. ָהֲעֵרָבה ַתְכִריִכיָהֹּלבֶּ

ִאלּו ִמי מֹו ָלַדַעת.־כְּ הּוא ִאֵבד ַעצְּ  שֶּ

 

קבורה. הערבה הדובר מתבונן בפועלי בניין אבל אינו רואה מבנה קם והולך, אלא תכריכים וארון 

ולובן הסיד מזכיר לו תכריכים. בין  ,סיד( נדמית לו כארון קבורהלְּ נוזלים, ובמקרה זה )כלי גדול ל

ִריִכי" נשמרת קרבה צלילית גבוהה, וכך גם בר וב שם העצם "תכריך" לשם התואר החדש "ַתכְּ

התחדישים בקטגוריה דקדוקית זו. על כן התחדישים הללו נהירים ואפקט ההפתעה הכרוך 

נֹוָרִלי" ) ִטי" )131בהופעתם מתון יחסית. התחדישים "טֶּ (, 136(, שמשמעותו "בעל קול טנור", ו"ָמִריֹונֶּ
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וא נוצרו אף הם באמצעות הוספת סיומת, אם כי בסיסם ה ,שמשמעותו "בעל תכונות של מריונטה"

 72ועל כן מידת חדשנותם גבוהה יותר. ,שם עצם לועזי )"טנור" ו"מריונטה"(

 גזירה קווית: הלחם בסיסים .3.4.1.5

( מופיעים 86בדרך תצורה זו נוצרו ב"בוהו" כחמישה תחדישים. בשיר ב במחזור "שעות שרופות" )

בּוֹנַע" הולחמו שמות העצם "תבונה"  ָרקֹור". ב"תְּ בּוֹנַע" ו"ִמזְּ ו"נוע", ועל פי כנעני ההלחמים "תְּ

לא ברור  נמוכה, היא מידת המובנות של תחדיש זה ".כלי שיט ממונע של התבונהמשמעותו היא "

וספק אם הפירוש שנתן כנעני לשם העצם מסייע בהבנת הקטע  ,מה טיבו של אותו כלי שיט ממונע

 בשיר:

בּול ה ּגְּ ל ֵאיזֶּ בּול־לֹא־אֶּ  ּגְּ

ה ֲאָרָרט ל ֵאיזֶּ  אֶּ

ה חֹו ל ֵאיזֶּ  חַ נֹומָ ־ף ֲארּוראֶּ

 ּגּוֵשי ָבִתים

 ָשִטים ָשִטים

ָעִתים יֹונֹות ַהִנבְּ ִצי ָהַרעְּ  כְּ

ן  רּו ֵמֹעגֶּ קְּ עֶּ נֶּ  .עַ נ  בּוְת הַ שֶּ

 

עניינו של השיר הוא ההרסנות של "כרכיאל", הכרך המסחרר את יושביו. סביר שאת התחדיש 

בּוֹנַע" יצר שלונסקי כדי שיחרוז בחרוז מודרניסטי  ל"ָמנֹוַח", וזוהי דוגמה לנטייה להעדיף את "תְּ

ָרק" לשם  ָרקֹור" הולחם שם העצם המקראי "ִמזְּ הברק הלשוני על פני התוכן והקוהרנטיות. ב"ִמזְּ

העצם "אֹור". "מזרק" במובנו המקראי הוא ספל גדול לנוזלים, אך נראה ששלונסקי השתמש בו 

י משמעות לת זריקה מטפורית. על פי כנענבמשמעות אחרת, הקרובה יותר ל"מזרקה", כלומר לפעו

 ואכן, פרשנות זו מתיישבת בהקשר: התחדיש היא "כמו זרקור",

חֹוב ִּפֵכַח  ֵקי ָהרְּ  רֹוכִׁש וְ ּוִמָאפְּ

ָזר שֹוֵפְך   ַהִמְזָרקֹורָזָהב ַאכְּ

 

המאיר את הרחוב ואת יושביו. גם כאן מתקבל על הדעת שהמוטיבציה  הזהב האכזר הוא אור הפנס

( 140–138ב"נאום המוקיון" ) 73ליצירת התחדיש נבעה, לפחות באופן חלקי, מהשאיפה ליצור חרוז.

                                                           
 שני שמות העצם הללו אינם מופיעים במילון החידושים של כנעני. 72
ָרקֹור" מופיע גם בשיר י במחזור "ֻסלמות" ) 73 ָרקֹור ּגֹוֵשש 172–171התחדיש "ִמזְּ ִמזְּ , פיזור 171ִמן ַהחֹוף" ) הכָ יֶּ אַ (: "כְּ

 האותיות במקור(. 
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ָיה", שהוא חיבורם של "אמבטיה" ו"סמבטיון". מטרתו של שם העצם היא  ַבטְּ מופיע ההלחם "ַסמְּ

 משוררים בני דורו:ל לועג ברלעורר הומור, ובאמצעותו הדו

ת פֶּ ִהָמֵלט ִמֵצל ַהַמֲערֶּ ֵדי לְּ  ּוכְּ

ת  ם אֶּ ִכים  ןיֹוְט בַ ְמ סַ ַאתֶּ  .ןיֹוְט בַ ְמ ַא לְ הֹופְּ

 

ֹאד ֹאד מְּ ם מְּ ֹאֹדַתִים־הֹו טֹוב ָלכֶּ  מְּ

ַגם ָלשּוט... ) היָ ְט בַ ְמ סַ בַ  ֹתר וְּ  (139ַהזֹאת ַלחְּ

 

 ": ֹזהּו"ו "התחדישים "ֹּפהּו( מופיעים 149–148בשיר א במחזור "שעות" )

ֻכָשף ם ַהֹנַגּה ַהמְּ ם ִלי ֱהִייתֶּ  ַאתֶּ

ַהֹבהּו ָמִמיֹות ָזָהב ַהֹתהּו וְּ ֵתי ֹשְּ  שְּ

ָשו לֹא אּוַכל ָהּה לֹא אּוַכל ָכֳעָגִנים ַעכְּ  וְּ

ֵני  ת ִצָפרְּ ֹעץ אֶּ  (149. )הּוז  הַ וְ  הּוּפ  הַ ִלנְּ

 

הלחם בסיסים, אך ספק אם זו אכן דרך תצורתם. כנעני גרס על פי כנעני התחדישים נוצרו בדרך של 

"ֹּפהּו" הוא הלחם של שמות העצם "פה" ו"הוא", ו"ֹזהּו" הוא הלחם של "זה" ו"הוא". ואולם, ש

פרשנות זו אינה מתיישבת יפה בהקשר ואינה מסייעת בבירור המשמעות של הבית. נראה כי 

ַהֹבהּו", ושהניסיון להתחכם המשורר יצר את התחדישים הללו כמעין משחק מ ילים החורז ל"ַהֹתהּו וְּ

 הייתה המוטיבציה ליצירתם.

 נוטריקוןגזירה קווית:  .3.4.1.6

מרצף  הושמטובכמה מקרים ב"בוהו" מופיעים נוטריקונים בתצורה יוצאת דופן: המירכאות 

 74המניין., והנוטריקונים נראים כשמות עצם מן נוקדוהאותיות המסמנות ראשי תיבות, העיצורים 

שיר א במחזור בהתחדיש "ַלֲהָדם", המסמן את ראשי התיבות "לא היו דברים מעולם", מופיע 

 (:142–141"ארונות" )

 .םדָ הֲ לַ ֲאִני ּפֹוֵתַח: 

ָמלֹות  ָשֹלש ֹשְּ

ד מֶּ ָנַסִים צֶּ  ּוִמכְּ

ֵאין לֹו רֹאש  כֹוַבע ֹכה ָעלּוב בְּ  (141. )םדָ ָא וְּ

                                                           
בסעיף על תחדישי אצ"ג לא נחשבו הנוטריקונים כתחדישים )למשל "בעש"ט"(, משום שהמשורר לא השמיט בהם  74

את המירכאות, ובכך סימן אותם כראשי תיבות. במקרה של שלונסקי, לעומת זאת, השמטת המירכאות רומזת על 
 מעמדן החדש של המילים כשמות עצם.
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בניקוד וללא מירכאות כדי ליצור שם עצם חורז ל"ָאָדם". בשיר נראה כי המשורר בחר בכתיבה 

בעולם ו בכלל (, שעניינו התהפוכות שאירעו במאה העשרים בעולם האירופי72–69"עכברים בלילה" )

 שנים ללא סימון המירכאות: המצייניםבפרט, מופיעים בבית הרביעי שני נוטריקונים היהודי 

ף. ּדָ ַתַרף. ַתְרַעזוְּ  רֶּ טֶּ ם.. וְּ ֹאדֶּ  ם. וְּ

ץ  רֶּ ֹנַגּה... אֶּ ֵעָרה. ) –ִשָּגעֹון וְּ  (69ַתבְּ

 

 ושנת תר"ף ,ככל הנראה את שנות מלחמת העולם הראשונה מייצגת( 1917–1916שנת תרע"ז )

( את ההתקפה של הערבים על יישובים יהודיים בארץ ישראל )מאורעות תר"פ(. המירכאות, 1920)

שהן תו ההיכר של נוטריקון המציין שנים, הושמטו כאן כדי להבליט את המצלול "תר"/"טר" בפתח 

ר  . וְּ ףַתַר . ַעזַתְר וְּ הבית: " ההיסטוריים מעורבים באירועים המצלול מדגיש את הטירוף שאחז ב ף".ט 

( מופיעים 93–92המטלטלים, ומשרת את המשמעות של השיר. בשיר ג במחזור "ערבי כרך" )

ָמח", המציינים את הנוטריקונים שס"ה ורמ"ח: ָסה" ו"רְּ  התחדישים "שְּ

ָחד נֹות אֶּ ֹאם ִלמְּ ה ִּפתְּ הּוא רֹוצֶּ ָחד־וְּ  אֶּ

ַיַחד ) חמָ ּוְר ־הסָ ְש הַ  ֵהם ֹכה ֲהדּוִרים בְּ לֹו שֶּ  (92שֶּ

 

המוטיבציה ליצירת התחדישים במקרה זה אינה צלילית או משקלית, וניתן לראותה כהעדפה 

 75סגנונית של המחבר.

 חידודים .3.4.2

בשירי "בוהו" מופיעות תחבולות לשוניות מסוגים שונים, המכונסות כאן תחת הכותרת הכללית 

לשדר הצלילי של "חידודים". כל התחבולות הללו מפנות באופן אינטנסיבי את תשומת הלב 

הטקסט, ומשקפות מודעות גבוהה של היוצר ַלמדיום הלשוני שממנו עשויים השירים: מילים, 

מצד אחד  ים הללו מהלכים בין ריסון להגברה;אותיות, עיצורים ותנועות. גם ה"תעלולים" הלשוני

רחיקים את תחכומם מייצר אפקטים מגבירים שונים, כגון הזרה, הומור ואירוניה, ומצד שני הם מ

  השירים מן הביטוי הטבעי והאותנטי, ויש בהם משום כיבוש הרגש.

                                                           
ָמִחי", הנגזר מ"רמח", מופיע במילון, ומשמעותו גם שמות העצם הללו אינם מופיעים במי 75 לון של כנעני. שם התואר "רְּ

 "של רמ"ח האיברים".
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 שמות עצם פירוק .3.4.2.1

ִלילשתי פירק המשורר שמות עצם בשבעה מקרים ב"בוהו"  , 104ָמה" )בלימה, ־מילים ממוקפות: "בְּ

ר28ָאן" )לאן, ־(, "לֹא125 הּוא" )לא בוהו, ־בֹו־(, "לֹא103(, "ֵעז ָאַזל" )עזאזל, 80ָּדם" )נוטרדם, ־(, "נֹוטְּ

ענת את מילות השיר טו הפירוק(. טכניקת 121ָלק" )חלקלק, ־( ו"ֲחַלק110ֹּדם" )קרדום, ־(, "ַקר109

לצד המשמעות הגלויה של הצירופים הממוקפים, המורכבים מכמה ש במשמעות כפולה, כיוון

יתוך המילים מילים קצרות, "מרחפת" משמעותם של שמות העצם העשויים מצירוף המילים. ח

יוצר אפקט של הזרה מפני שבאמצעותו מתגלים שמות עצם שגרתיים כניתנים לפירוק, ועל כן יש 

( פיצל המשורר את שמה של 80שעשוע. בשיר ב במחזור "על חטא" )ברק לשוני ובטכניקה זו 

 הקתדרלה הפריזאית נוטרדם:

ַלק ָּפָנס.  ִנדְּ

ה ָיֵרַח.  ָכבֶּ

ִשים ִמ  ָלִלים ּגֹולְּ  .םדָ ־רְט ֹונצְּ

 ָאֹנִכי ָנס

 ֲאִני בֹוֵרחַ 

ה גֹוֵאל ֵני ֵאיזֶּ ִמּפְּ  ָּדם.־כְּ

 

רנוטרדםהצללים גולשים מהקתדרלה  ָּדם" מפנה את תשומת הלב לכך ששם ־, והפיצול "נֹוטְּ

על כן ו , כמו אתרים נוספים בעיר, מסוכנת,לה מכיל את שם העצם "דם", ומסמל שגם היארהקתד

)"ָאֹנִכי ָנס"(. במקרה זה הפיצול תומך בתוכן של השיר ומעשיר אותו. אין מדובר הדובר בורח ממנה 

וני באופן ההולם את התמה הכללית של ב"תעלול" לשוני גרידא, אלא שימוש מחוכם במדיום הלש

( משרת הפיצול את התוכן באפקטיביות. עניינו של השיר הוא ההכרח 28–27שיר. גם ב"בטלטלה" )ה

 והקושי הפיזי והנפשי הכרוך בהגירה: ,בעידן המודרני להגר מן המולדת

ֵני  ִכי ןָא ־אל  ֻכָלנּו בְּ ִמים ַבבֶּ ַנחְּ  ַהִמתְּ

ֵטָלה. ) ָסִפים ַלַטלְּ ִנכְּ  (28ָהֲעֵיִפים וְּ

 

ֵני  צירוף הסמיכות לאן ללכת. ָאן" היא מי שאין לו־ידית של הצירוף הממוקף "לֹאיהמשמעות המ "בְּ

מתאר את הבנים שהיגרו מן המולדת משום שאינה בטוחה עוד למגורים, ושאינם יודעים  ָאן"־לֹא

אם היעד החדש יאיר להם פנים. לצד המשמעות המיידית "מרחפת" גם המשמעות של שם העצם 

ָאן", שבהקשר זה מתאר את בני הדור שנאלצו לשאול את עצמם לאן להגר. גם זו דוגמה  השלם "לְּ

הפירוק בשיר מיקת הפיצול באופן התומך בתוכן של השיר. אפקט שונה מתקבל לניצול יעיל של טכנ
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(. השיר, ששני בתיו הראשונים מובאים כאן, מתאר עולם כאוטי המתפרק 103ז במחזור "עזאזל" )

 מחוקי המוסר וההיגיון:

 ...לזַ ָא ... זעֵּ ... ֵכן: לאזֵּ זָ עֲ הָ 

ַז"ל...  וְּ

 

 ָהּה ֵאיזֹו ֵעז?

ִדי ה גְּ  אּוַלי זֶּ

ל ִשיר ִדי שֶּ ֹש?־ַהּגְּ רֶּ  ָהעֶּ

ָכה ָהֵעז? ָאן ָהלְּ  לְּ

ל יֹום ַהֵּגז!  אֶּ

ל ַעם ֹלֵעז!  אֶּ

ל ֹלַע ָזר ֲחַסר  ִשַנִים!־אֶּ

ַנִים... זּוִזים שְּ ָקָנה בְּ ל ַאָבא שֶּ  אֶּ

 

במקרה זה אין משמעות "מרחפת" משום ששם העצם השלם "ֲעָזאֵזל" מופיע ליד פירוקו "ֵעז" 

ם העצם הוא שיקוף לשוני של עולם מתפרק, שבו המשורר מתנער מהמחויבות ו"ָאַזל". פירוק ש

שם העז, המופיעה בפתח השיר כשבר של  76ליצור טקסט קוהרנטי, ומציע במקומו שברי מילים.

, , הקשורה לגדי של החד גדיא ושל שיר הערשעז ממשיתהעצם השלם "ֲעָזאֵזל", חוזרת להיות 

ל ַעם  נסערתופותחת רצף של אסוציאציות צליליות שמשמעותן  ל יֹום ַהֵּגז!/אֶּ ָכה ָהֵעז?/אֶּ ָאן ָהלְּ )"לְּ

 :שבתשתיתו עצםה( מפוצל שם הפעולה "בלימה" לשני שמות 21נתיבות" )־ֹלֵעז!"(. ב"בית

דֹות. ָיֵרַח ֵמת ָתלּוי ַעל   המָ ־ִליבְ ֵאיַמת ֹשָ

ת ֲחלָ  ַשד ָלָבן זֹוֵלף אֶּ  בֹו.ּוכְּ

 

הירח נראה לדובר כמי שמת בתלייה, אף שאינו תלוי על דבר. המשמעות ה"מרחפת", המתקבלת 

מחיבורן של המילים "בלי" ו"מה", מבהירה את הסכנה הטמונה בירח המת: אם פתע ישתחרר 

( 111–109ב"בצל אילן בוער" ) 77מבלימתו הוא עלול ליפול ארצה על יושבי הארץ ולמחוץ אותם.

 :העצם "קרֹדם" ל"ַקר" ו"ֹדם"ל שם פוצ

ה  ַשע הּוא זֶּ  רָק הַ  םד  ְר ַק הַ אּוַלי ַרק רֶּ

ַצח? ) םד  ־רַק  לֹא יּוַרד ָלנֶּ  (110יּוַנף וְּ

                                                           
 גיזרון המילה "עזאזל" אינו ודאי, יש הסבורים ששם העצם במקורו הורכב מהלחם של "עז" ו"אזל". 76
ִלי 77  (.126–125נסים באפל" )( ובשיר ג במחזור "פ105–104ָמה" מופיע גם בשיר א במחזור "הדם הדומע" )־"בְּ
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אם כי נראה שבמקרה זה הלך , הקרה והדוממת, יצול שם העצם מאפיין את ההנפה של הקרדוםפ

 המשורר שבי אחר המשחק הלשוני.

 ניתלשו־אמודעות אוריינית מט .3.4.2.2

 לשוניים, המפנים את תשומת הלב ל"חומרי הבניין" של־בכמה מן השירים מופיעים מבעים מטא

השיר, ובפרט לניקוד ולאותיות. טכניקה זו מעוררת אפקט חזק של ריסון: מופעיה באים 

לשון ממתנת אותן ומבטאת שכלתנות ושליטה ־בסיטואציות של סערה רגשית, והפנייה אל המטא

אף על פי  בין הדובר לזונה. הוא דוחה אותה ( מתוארת פגישה לילית טעונה45–41ברגש. ב"לא" )

 לשוני:־שליבו יוצא אליה, ומנסח את דחייתו במבע אורייני מטא

ָיה! ָיה! ַמרְּ יָה: ַמרְּ  ִלִבי ִהִּגיַּה אֹור ָעלֶּ

 :תֹוּיִת ם אֹויִ ַת ְׁש בִ ּוִפי ָרַגם אֹוָתּה 

 (41!" )אל  "

 

 ֹ ַתִים אֹוִתיֹות"(, ואמצעי ביטוי א" את מילת הדחייה "ל מפרק הדובר לאותיות המרכיבות אותה )"ִבשְּ

מופע דומה של איפוק הרגש ניתן לראות בשיר י  78זה מעיד על ריחוק למדני ועל בריחה מן הרגש.

 (:137–136במחזור "פנסים באפל" )

ִכי ַבֵלילֹות  בֹועַ  –ּובֶּ חֹוק ַהצְּ הּוא ִכצְּ  וְּ

ת ַזֲעַקת   .ַיְדִמיַע אֹות ְבאֹות ילּוצִ הַ אֶּ

עּו מְּ ם לֹא ִתשְּ  ַאתֶּ

ם ֵהן לֹא ָתבֹואּו...  ַאתֶּ

כֹות. ) ִליאּו עֹוד ִלבְּ יֹון ַיפְּ ד ּומּוקְּ  , פיזור האותיות במקור(136ַרק יֶּלֶּ

 

תיאורה כדמעות של  בגלל ,הזעקה "ַהִצילּו" מבטאת קריאה רמה לעזרה אך היא מאבדת מעוצמתה

אֹות"(. גם כאן הדובר מתרחק מן הביטוי הטבעי הסוער ומנסח את הזעקה אותיות )"ַידְּ  ִמיַע אֹות בְּ

זיכרונות מאירועים שהתרחשו  מעלה ( הדובר186–185קין בחצר" )־לשוניים. ב"תובל־במונחים מטא

הילד מסגיר ־בילדותו, ומתאר שני שוטרים הפורצים לבית המשפחה ומחפשים בחפציה. הדובר

את  79את אקדח הבראונינג של אימו, והם אוסרים אותה ויוצאים מן הבית. לידיהם בתמימות

  הבהלה האוחזת בו הוא מייחס באקט של ריחוק לבתי הרחוב:

                                                           
לֹא: "בחירה סגנונית זו חוזרת בווריאציה גם בסיום השיר 78 תַ  –לֹא ־לֹא־וְּ  (.45) ִים אֹוִתיֹות"ָבָכה ִבשְּ
 (.36 ,2תשע"אהאירועים הללו התרחשו במציאות, כפי שחשפה חגית הלפרין ) 79
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ָהלֹות. צֹאן ִנבְּ ל ַבִית כְּ  ָאז ַבִית אֶּ

ֹבקּו. ת ַבִית ַיחְּ  ַבִית אֶּ

ַעט ה: ִכמְּ מֶּ עֹות־ִנדְּ ִחילּו ִלגְּ ַגע ַיתְּ  רֶּ

גֹול ם־ס   מֵּ

גֹול ם־ס   מֵּ

ר. )  (186ַעד אֹור ֹבקֶּ

 

בעיני הדובר הבתים נצמדים זה לזה ככבשים מבוהלות, והוא מדמיין שגם הבתים יתחילו לגעות 

ה"( מנסח הדובר בפירוק ל גֹולבפחד. את קול הפעייה )"מֶּ גם במקרה ו ֵמם"(,־עיצורים ולתנועות )"סֶּ

  80.הפנייה לאותיות ולניקוד הניטרלייםזה הרגש העז ממותן באמצעות 

 קלמבור .3.4.2.3

ברבים משירי "בוהו" הפגין שלונסקי שליטה בטכניקת הקלמבור: שימוש בהוראותיה השונות של 

טען שמשחקי  (72–71, 2)תשל"ה מירון דן מילה מסוימת או של מילים דומות בהגייתן לחידוד לשוני.

המילים והקלמבורים ב"בוהו" נועדו לרסן את הביטוי ולדלל אותו, ולהסיט את השירה "ממיסגרות 

של פואיטיקה של הבעה )...( אל אלו של הפואיטיקה של השנינה". להשקפתו, באמצעותם יצר 

ת" מישחקית", וזו ִאפשרה לו לנקוט כלפי השיר גישה "מלאכותי־המשורר "מערכת הבעה מלוטשת

־(. ואכן, הקלמבורים בשירי "בוהו" גורמים לשעשוע, מבליטים את הפן האינטלקטואלי72)שם, 

 הלשוני בשירים ומחלישים את האותנטיות של הרגש המובע בהם.

(, הוא קלמבור המבוסס על שינוי 32", שמו של השיר השלישי במחזור "עלבונות" )שנּוָא  שנֹואֱ "

מצבו הדיאלקטי של האדם בעיר המודרנית, גאה וחילוני מצד אחד, בתנועות. עניינו של השיר הוא 

" קולע לתוכן השיר ויחד עם זאת לא ניתן שנּוָא  שנֹואֱ שחוח וזקוק לאלוהים מצד שני. השם "

מוטיב ההתחכמות שבכותרת  ;להתעלם מהתחושה שהמשורר הלך שבי אחר משחק מילים מוצלח

( מתוארים בנאים 165מעקר במידת מה את הכבדות העולה מן השיר. בשיר ה במחזור "ֻסלמות" )

מיונו של הדובר מעלים בפיגומים גופה וטומנים אותה בין הלבנים. בשורות בנייה, שבדבאתר 

 האחרונות בשיר מתברר שזוהי גופת מתאבד: 

ִבין  שּוב ַמלְּ ֹ  ידִס הַ וְּ ל  דֹוסהַ א נֹוַדע וְּ

מֹו ָלַדַעת.־ִכי ִמי הּוא ִאֵבד ַעצְּ  שֶּ

 

                                                           
–134, 127–125ט במחזור "פנסים באפל" )־ולשונית ראו את השירים ג ־לדוגמות נוספות למודעות אוריינית מטא 80

 (.168( ואת שיר ח במחזור "ֻסלמות" )140–138(, את "נאום המוקיון" )135
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סֹוד" בולט בזכות -הקלמבור "ִסידו וכך מסתיר את סוד הגופה המוטמנת, הסיד מכסה את הקירות

( נוסע 62–60ב"בחשמלית" )ירי, שבו מתפקדות המילים כמושאים. התקבולת התחבירית בטור הש

חולמני. הזיכרונות משתלטים על מחשבותיו ומדי פעם מבליח הדובר בלילה ונזכר בשנותיו כילד 

 מנסח באמצעות קלמבור:הוא ההווה וקוטע אותם. את ההיטלטלות בין עבר להווה 

ב  גֵּרלֹא לֹא  כֶּ  (61ַהֲחלֹומֹות. )גּור  –ָברֶּ

 

מחזיק ּגּור", אשר מבוסס על שינוי בתנועה, מפגין שעשוע לשוני ותחכום, ובמקרה זה -הקלמבור "ֵּגר

, ובין כֵגרבקיצור נמרץ את התמה של השיר כולו: הפער בין ההווה המנוכר, שבו חש הדובר 

 81.כגּורהזיכרונות שבהם הוא מבקש לשקוע, שבהם ראה את עצמו 

 כינויים חבורים, צורות מאורכות וצורות מקוצרות .3.4.3

ואילו הכינוי הפרוד הוא היוצא מן הכלל. נטייה  עלים חבורים הם דרך המלך ב"בוהו"שמות עצם ופ

וניתן לראותה כסוגל סגנוני של המשורר. כך למשל בשיר ב באופן מתון  זו מגביהה את המשלב

 לאימו ומזכיר את לידתו:פונה ( הדובר 91–90במחזור "ערבי כרך" )

 יִת ָר הֹוַאתְּ ִאָמא 

ִחימּו  א ִברְּ ַהֵחטְּ ש וְּ ַדם ַהֹקדֶּ  ינִ ִת ְמ חַ יִ בְּ

ד ֱאָלהּות ) ִרַּוִני ְךבֵּ לָ חֲ וַ  גֶּ  (91מֶּ

 

ִתִני   82.""ִרַּוִניושמות העצם "הֹוָרִתי" ו"ֲחָלֵבְך" מופיעים בצירוף כינויים חבורים וכן הפעלים "ִיַחמְּ

שהבחירה בכינויים החבורים נובעת במקרה זה גם מטעמי משקל, אך כיוון שזוהי צורת  ייתכן

ניתן לראותה כהכרעה סגנונית. גם צורות מוארכות ומקוצרות  ,ההתבטאות הרווחת ב"בוהו"

 דירות הופעתן ב"בוהו" נמוכה מאודמגביהות את המשלב בגלל זיקתן לסגנון המקראי, אם כי ת

מופיעה הצורה המוארכת  (13–12למשל ב"הפלגה" ) פעם הן משרתות צרכים צורניים. כךלא ו

 "ָנבֹוָאה" כחרוז לשם העצם "ָּגֹבַּה":

ה ָיָצאנּוֵא   י ִמזֶּ

ה   ָנבֹוָאהֵאי ָלזֶּ

נּו ַעד ֲהֹלם. ֵכנּו ַסרְּ ִפי ַדרְּ  ַרק לְּ

                                                           
ַרק (: "וְּ 103לדוגמות נוספות לקלמבור ראו למשל את השימוש ברצף האותיות רי"ש וקו"ף בשיר ז במחזור "עזאזל" ) 81

ת ִּפיו/וְּ  ֹאם אֶּ ת  קָר וְּ  ָרקָהֲעָזאֵזל ָּפַער ִּפתְּ הּוא  ר קאֶּ ס"; השורה "וְּ רֶּ לֹא־מֹוָדע ְפַסחיִ ־עִיְפסַ ָהאֶּ " בשיר ד במחזור ָידּועַ ־וְּ
ׁש(; הצירוף "153"שעות" ) ִדי" ב"היה זה כה פשוט" )155" בשיר ו במחזור "שעות" )ַנַחׁש ַהְמַנחֵּ  (.173(; הגיוון "ָגד" ו"גְּ

 (.7)תהילים נא משמעותו המקראית של הפועל "יחמתני" היא "הרתה אותו"  82
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 ?ָגב ּהַ ַמה ַנִציב ִציּון ֹּפה ַעל ָכל ַהר 

ֵמַּה? ַמהְּ  ַמה ִנתְּ

 (12ַרק ָנִלין ַהיֹום. )

 

", החוזר פעמים ספורות בספר  ךְּ הצורה המקוצרת היחידה שנמצאה בשירי "בוהו" היא הפועל "ֵיבְּ

   83השירים. יש שהבחירה בצורה משרתת את המשקל ולעיתים ניתן לראותה כהעדפה סגנונית.

                                                           
( ושיר ד במחזור "שעות" 95–94(, שיר ד במחזור "ערבי כרך" )55(, "דמע ילד דמע" )54ראו למשל בשירים "לָויות" ) 83
(153.) 
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 תחביר .3.5

מתון ועם זאת שירי. לאה גולדברג )תשל"ו ( 70, [1965] את התחביר בשירי "בוהו" ניתן להגדיר כְּ

 עמדה על אופיו של התחביר השלונסקאי:

שפתו נחשבת ל"קשה", וסגנונו אמנם איננו קל תמיד לפיענוח. אך דבר אחד היה בשירתו 

. אין שלונסקי מחליף מקומן של מלים במשפט התחביר שלו נאמן תמיד להגיון הלשוןתמיד: 

. הקושי הוא בלקסיקה המשפט תמיד בנוי כהלכה)...(  .לצורך נוחות ריתמית, או לשם חריזה

ודשות הגוררות אחריהן פירושים שונים. לפעמים יש קושי גם בבניין ובמלים נדירות או מח

 )פיזור האותיות במקור(, אך לא במשפט הבודד. כולוהשיר 

כי לא תמיד, כללי השפה  ואכן, את סדר המילים במשפט בשירי "בוהו" מכתיבים בדרך כלל, אם

לומר אפוא . ניתן (69, 1ל"התשמצד שני התחביר ב"בוהו" רחוק מתחביר דיבורי )מירון  וההיגיון;

 שהתחביר של שירי "בוהו" בהיר ומתרחק מדיבוריות, ובד בבד אינו נוטה לדרגת מורכבות גבוהה.

 חוסר אחידות באורך המשפטים .3.5.1

אחד המאפיינים הבולטים ביותר בתחביר של "בוהו" הוא חוסר האחידות באורך המשפטים. באותו 

־בני מילה אחת או שתיים ומשפטים ארוכים בני שתיםהשיר מופיעים זה לצד זה משפטים קצרים 

הארוכים גולשים על פני כמה עשרה ואף למעלה מעשרים מילים. המשפטים ־עשרה מילים, שמונה

אך כמעט לעולם אינם חורגים ממסגרת הבית, וגם המשפטים הארוכים בספר השירים  שורות

וברים מונים בדרך כלל שני איברים גבוהה. המשפטים המח עשויים במבנה תחבירי שמידת מובנותו

ולא יותר, המשפטים המורכבים מכילים ברוב המקרים פסוקית אחת בלבד, ולרוב לא יופיעו יותר 

 משני חלקים כוללים. 

ההימנעות ממבנים תחביריים מורכבים במיוחד היא ככל הנראה הסוגל הסגנוני הדומיננטי 

מצד שני הנטייה לחוסר אחידות באורך המשפטים ביותר בתחביר של "בוהו", ויש לה אפקט מרסן. 

ציפיות תחביריות הקשורות ח מכניסה דינמיות לבתי השיר, ומונעת מהקוראים את היכולת לפת

אפקט מתון של  יוצר. מבחינה זו הגיוון באורך המשפטים במהלך הקריאה לאורך המשפטים

 הסיפורי של השירים; בות את האלמנטהגברה. האורך המשתנה של המשפטים משרת פעמים ר

הדובר מוסר מטעמו התרחשות כלשהי, והשינוי באורך המשפט מסייע בידו לשקף את התחוללותם 

(, 14"מחלקה שלישית" )רים בשל שינויים פנימיים וחיצוניים. כך למשל המשפטים הארוכים והקצ

 שביתו הראשון והשלישי מובאים כאן, מייצגים דינמיקות מגוונות באופיין:
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רֹועֹות־יתִּגִת  ָלָדה ֵבין זְּ  ָים ָתנּועַ ־ּפְּ

ֵהָעֵגן ִאלּו לֹא נֹוַעד ָלּה חֹוף לְּ  כְּ

ֹאד ה ִשיר ֹלֵעז ֹלֵעז ּומְּ ֵאיזֶּ  ָידּועַ ־וְּ

ִמיַע ַהנֹוֵגן. ָכִאים ַישְּ  ִלי ִבנְּ

)...( 

ָחד נֹוֵסַע. רֹוַרי. ִנַּגש אֶּ ִתי ַעל צְּ  ָיַשבְּ

ים! ִתי: ֹשִ  ָשַאל: ָּפנּוי? ָאַמרְּ

ָבר ּפֹוֵסעַ  ָבא. ּוכְּ חְּ ֹאם ִנַתר. נֶּ  ָיַשב. ִּפתְּ

ִטיִסים.־בֹוֵדק  ַהַכרְּ

 

הפסוק הראשון בשיר הוא משפט מחובר שאיברו הראשון מורכב. הוא גולש על פני ארבע שורות 

הבית, מונה עשרים ושתיים מילים, ומוקדש לתיאור הסיטואציה שבה מצוי הדובר. המשפט ברור 

לשורות הולמת את השימוש במילות השיעבוד והקישור, וכן מפני שהחלוקה בשל למרות אורכו 

. המבנה השוטף של המשפט הארוך מקביל למצב הקבוע והמתמשך של ההפלגה, המבנה התחבירי

ומבטא את הלוך הנפש המהורהר של הדובר. לעומת זאת הבית השלישי מורכב משמונה משפטים 

ָחד קצרים מאוד בני מילה עד ארבע מלים וה רֹוַרי", "ִנַּגש אֶּ ִתי ַעל צְּ מבנה התחבירי שלו קטוע )"ָיַשבְּ

נֹוֵסַע", "ָשַאל: ָּפנּוי?" וכו'(. המשפטים הקצרים משקפים את ההתרחשות הדינמית המתוארת בבית, 

שהיא שיחה תמציתית המתנהלת בין הדובר לנוסע זר וההימלטות הבהולה של הנוסע מפני בודק 

משתנה של המשפטים מייצג את המעבר מן ההרהורים הנוגים של הדובר הכרטיסים. האורך ה

 להתרחשות החיצונית הֵערה שהוא שותף בה.

הנטייה לגיוון באורכי המשפטים מופיעה לא פעם, כפי שנרמז גם מן הדוגמה האחרונה, במקרים 

–16הוא" )של דיאלוגים בין הדובר לדמויות הנקרות בדרכו. כך למשל מתאפיין הדיאלוג ב"אני ו

 במשפטים קצרים וקטועים: (17

לֹוִרית ִשיָלה בְּ ת־ָהרֹוַח ַמפְּ פֶּ  ָעָשן ִנּדֶּ

 ֲאחֹוָרִנית.

ר שֶּ ת־ִמּגֶּ פֶּ קֶּ ִמשְּ ה לֹו בְּ  ַהִּפקּוד צֹופֶּ

ִניט.  ַהַקַברְּ

 

ן ָחד בֶּ לֹא־ִנַּגש ֵאַלי אֶּ מֹוש וְּ  ֻרָחָמה־כְּ

חֹוק: ָסח ִבצְּ  וְּ

יֹות ה ַרק ָשָמה "ַמה טֹוב ּוַמה ָנִעים ִלהְּ  צֹופֶּ

ֵמָרחֹוק.  לְּ
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 .ַקַבְרִניט הּוא... ִיְסַלח ִלי... ַוַדאי ַגם ֲאדֹוִני

 ִכי ֵהן ָלֹרב

ל ָרחֹוק ַיִביטּו. ָטִנים ַרק אֶּ  ַּגם ֵהם ַהַּפיְּ

 ּוִמָקרֹוב?

 

יאָנא ְלָמָׁשל  ִה  .ָהָהָרה. ַהְמכ ָעָרה: ַה

יז את ִהיא  ִמ  (16. )ִא

 

שווי אורך המביעים את המראות שהדובר רואה. המשפט הראשון  השיר נפתח בשני משפטים

ִשיָלה..."( הוא מחובר, אם כי הושמטה בו מילת החיבור ) ת"]ו[)"ָהרֹוַח ַמפְּ פֶּ ֲאחֹוָרִנית"(, ודאי  ִנּדֶּ

ר 84מטעמי משקל. שֶּ ַהִּפקּוד..."( הוא פשוט, והנושא )"הקברניט"( נדחה בו לסוף ־המשפט השני )"ִמּגֶּ

דחיית הנושא מגבירה את הפיוטיות ועם זאת אינה פוגעת במובנות. הדובר פוגש נוסע על המשפט. 

המשפטים מתקצרים )"ַוַּדאי ַגם מו, ואף שתחביר השיחה אינו דיבורי יה ומשוחח עיסיפון האוני

ֹכָעָרה", "ָהָהָרה", "זֹאת ִהיא  ִניט הּוא", "ַהמְּ ַלח ִלי", "ַקַברְּ יֲאדֹוִני", "ִיסְּ ִמ גם כאן הגיוון באורך  "(.ִא

 דמות בעולם השירי. המשפטים משקף את המעבר מהמחשבות של הדובר לשיחה עם

 משפטים קצרים כסוגל סגנוני .3.5.2

משפטים קצרים מאוד בני מילה עד שלוש מילים, שמניים או פועליים, חסרים או בלתי חסרים, 

בעוד שבשירי "ספר בירי בולט. תח־ימרבים להופיע בשירי "בוהו", וניתן לראותם כסוגל סגנונ

הקטרוג והאמונה" עוררו חלק מן המשפטים החסרים תחושה שהדובר מבולבל, קצר רוח או נרגש, 

בשירי "בוהו" אין המשפטים הקצרים מביעים בדרך כלל התפרצות רגשית, אלא דווקא כיבוש של 

ד מחמשת הבתים במשפט (, המובא כאן במלואו, נפתח כל אח21נתיבות" )־ב"בית היצר וכובד ראש.

 קצר בן שתיים או שלוש מילים:

תֹוְך ָּגִביעַ תיבֹוִת נְ ־תיבֵּ   . ַהָּפָנִסים ִכלְּ

ת ֵיין אֹוָרם. ִגים אֶּ ֵני ָרִציף מֹוזְּ  ַעל ּפְּ

ל ַהחֹוף ַמִּגיעַ   ֲהַגם ַאָתה ָכמֹוִני אֶּ

ָבר מּוָרם? ן כְּ ֵעת ָהֹעגֶּ  בְּ

 

 ה.נָ ירֶּ ִס ט וְּ עַ ל שַ קֹו. תנֹוחֲ ַת ים וְ פִ חֹו

                                                           
תפרשנות תחבירית אחרת למשפט, סבירה לא פחות, היא שהפועל " 84 פֶּ " הוא הנשוא של בלורית העשן. בתחביר ִנּדֶּ

בצירוף הסמיכות  נידפת אחורנית". והיאעשן ־הרמז "היא": "הרוח מפשילה בלורית נורמטיבי היה נוסף למשפט כינוי
לֹוִרית  ָעָשן" מתבטאת הנטייה להרבות בביטויים מהשדה הסמנטי של הגוף.־המטפורי "בְּ
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 ת.זֹולֹום נְּ יִ ינַ עֵ  –ה לָ פֵ אֲ ים בָ ִר אּו

ָנה אֶּ אּו: ָתִמיד ִתרְּ מֹו ִלי ִנבְּ ָך כְּ  ֲהַגם לְּ

יָֻּגָנה ַהזֹאת? ָחזּות ַהמְּ ת הֶּ  אֶּ

 

ם –. ָסִביב יםיִ בּות כְ רֹואֹו –ים אִׁש ָר  אּות ָוֹרדֶּ  לְּ

דֹוד!( ל ֲעֵיִפים ִמנְּ מּוָתם שֶּ חּוָמה דְּ  )ֹכה רְּ

מֹו  ָך כְּ םֲהַגם לְּ ה: לּו ָבאָת ֹקדֶּ מֶּ  ִלי ִנדְּ

ֹאד?  ָהָיה ַהֹכל ַאֵחר מְּ

 

ִליתדֹות ש ָ ימַ אֵּ   ָמה־. ָיֵרַח ֵמת ָתלּוי ַעל בְּ

ת ֲחָלבֹו. ַשד ָלָבן זֹוֵלף אֶּ  ּוכְּ

ִריָמה ִהטְּ ת שֶּ כֶּ ָך ָאִחי ִהיא אֹו ַשלֶּ  ֲהַגם ִעתְּ

ר ֵאַחר ָלבֹוא?  אֹו ַהַמָסע ֲאשֶּ

 

ד.. ַּפִס רהֵּ ֹוע דסָ מַ הַ וְ  ִחים ִמֹכבֶּ  ים ּגֹונְּ

ַנֵחש קֹול.־ּוִכמְּ ה בְּ  ָאסֹון ַקָטר בֹוכֶּ

ת: ת כֹתבֶּ זֶּ ֵסרּוִגין רֹומֶּ ר ַלַחלֹון לְּ  ֵמֵעבֶּ

 םרֶּ טֶּ בְּ 

 אֹו 

לֹות כְּ ל.־ִכ כֹ  ַה

 

ִתיבֹות־ֵביתהמילים הפותחות את ארבעת הבתים הראשונים מעמידות משפט שמני חסר )" ", נְּ

ַתֲחנֹות" בּוִיים –ָראִשים ", "חֹוִפים וְּ דֹות", "אֹורֹות כְּ ( טען 154צור )תשמ"ה, ראובן  85."(ֵאיַמת ֹשָ

החסרים הללו משמשים להבעת דברים הנקלטים בחושי הדובר בטשטוש או בערבוביה  שהמשפטים

מחמת מהירות או מרחק, או משום תנאי תפיסה לקויים. ואולם, ספק אם המשפטים החסרים 

ת היחפזות וטשטוש. הבחירה במבנה תחבירי חוזר בחמשת בתי השיר האלה אכן מעוררים תחוש

דווקא מחזקת את תחושת היציבות של הדובר. גם במשפטים החסרים נשמר הטון הפסקני 

ַנֵחש", "ָיֵרַח ֵמת", "תזֹולֹום נְּ יִ ינַ עֵ והסמכותי, והתחביר המתון עומד כנגד התוכן המאיים )" ָאסֹון ־ִכמְּ

ה ן אותו. החזרתיות התחבירית מתגלה גם בשאלות הפותחות בה"א השאלה, "( ומרסַקָטר בֹוכֶּ

אּו...", "ֲהַגם ַאָתה ָכמֹוִניהמופיעות בארבעת הבתים הראשונים )" מֹו ִלי ִנבְּ ָך כְּ ָך ...", "ֲהַגם לְּ ֲהַגם לְּ

ה מֶּ מֹו ִלי ִנדְּ ָך ָאִחי ִהיא...", "כְּ וונות תמה אחת, והיא ..."(. ארבע השאלות מנסחות בצורות מגֲהַגם ִעתְּ

                                                           
"כל מלה (: 297כמו בפרק על שירת אצ"ג גם כאן מוגדר המשפט החסר על פי ההגדרה של שורצולד ורובין )תשנ"ה,  85

רצף של מלים, שמבנם העילי חסר נושא ונשוא או נשוא פועלי, והוא מסתיים בסימני הפיסוק האלה: נקודה, סימן  או
 .שאלה או סימן קריאה"
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הרגשת הדובר שהוא לעולם מקדים את זמנו או מאחר. בבית החמישי מופרת הסכמה, ובמקום 

לֹות ַהֹכל".  ם/אֹו/ִככְּ רֶּ טֶּ השאלה החוזרת מצוטטת כתובת שמילותיה מזקקות את תמת הזמן: "בְּ

ל ניסוח המשפטים הקצרים והחסרים אינם מערערים את הסמכותיות של הדובר ואת ההקפדה ע

 מהווים עדות ליציבותו. דווקא הדברים, אלא

 חזרות .3.5.3

וברוב השירים מופיעה חזרה אחת לפחות. הכוונה  ,תחבירי בולט ב"בוהו"־גם חזרות הן סוגל סגנוני

היא לחזרה כפולה או משולשת על שם עצם או על פועל, או לתבנית רטורית כלשהי החוזרת פעמים 

שירת אצ"ג התברר כי לחזרה יש פוטנציאל הגברה, ההגברה במנגנוני מספר ברצף. בפרק על 

המתממש כאשר היא משמשת להדגשה ולהכברה. ואולם, רבות מן החזרות ב"בוהו" אינן מממשות 

את מלוא פוטנציאל ההגברה, מפני שתפקידן העיקרי הוא צורני. בחלק מהמקרים החזרה אכן באה 

, אבל במקרים רבים אחרים החזרות הן "הברות לשם הדגשה של תוכן כלשהו וליצירת אפקט רגשי

 86שבאמצעותן מושלמות ההרמות וההשפלות הנחוצות בטור ליצירת משקל אחיד. ,ריקות"

 משקל:ה( מופיעה חזרה המשרתת את 22בארבעה מחמשת בתי השיר "במסע" )

ָלה  ַתַער ַהַליְּ עַ וְּ ַע גֹודֵּ  .גֹודֵּ

רֹונֹות ַהַמָסע   ֲארֹונֹות ַהֵמִתים. –קְּ

עַ  ִני יֹודֵּ ינ  ַע אֵּ ִני יֹודֵּ ינ   אֵּ

ת ֵביִתי. ִתי ַהיֹום אֶּ  ַמּדּוַע ָזַכרְּ

 

ֵאי  ת־תאֶּ ִנכְּ ַמ שְּ ַית ַאי ִנ מְּ  ִלי:־לּו־ִלי־אֹו הֶּ

ָשה.  ת ִאוְּ לֶּ ָלה זֹוחֶּ  ִמַיַער ַהַליְּ

עֹוָלם עֹוָלם מֵּ רּו ִלי מֵּ מֹו ַהיֹום לֹא ָיקְּ  כְּ

מּות ֵאם  ּדְּ

ָאח  ֹות וְּ

ִאָשה.  וְּ

 

ת בֶּ  ַּגם ֹּפה ַגם ַהיֹום ַאֲחַרי ִהיא עֹוקֶּ

ר ָאֹים. כֶּ ל נֶּ ת שֶּ בֶּ מּות ָהאֹויֶּ  ַהּדְּ

תָתִמיד ִכי ָתִמיד  בֶּ ֵמית ָהַרכֶּ  ִלי ִנדְּ

ַצע ַהיֹום. מְּ אֶּ ַצח בְּ רֶּ  כְּ

                                                           
זוהי כמובן קביעה פרשנית. ניתן לטעון כי החזרות פועלות הן במישור המבנה והן במישור התוכן, אך לאחר בדיקה  86

 סבורה שהן משרתות בראש ובראשונה את הריתמוס ואת המשקל.שיטתית של החזרות ב"בוהו" אני 
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)...( 

ָנה. ת ִסירֶּ רֶּ ֵאי ִמָנָמל עֹוד צֹופֶּ  וְּ

ָחט. ַתַער ָיֵרַח ִנשְּ ָלה בְּ ַליְּ  וְּ

ָנה ְראֵּ ָנה ֲאִני ל א א  ְרא   ֲאִני ל א א 

ָקָרה ִתי ַהיְּ  ִאשְּ

 ָהַאַחת.

 

משקל השיר הוא אמפיברך, רוב השורות מונות ארבע רגליים ויש בהן חריגות מינוריות מן המשקל. 

ָלה ּגֹוֵדַע ּגֹוֵדַע"( נחוצה  ַתַער ַהַליְּ  ,רהכדי לשמור על מספר הרגליים בשוהחזרה על הפועל "גודע" )"וְּ

החזרה  אם כי יש לה חשיבות גם במישור התוכן: מן הטור עולה שתער הלילה גודע עוד ועוד ברצף.

רּו ִלי"( נחוצה אף היא כדי  מֹו ַהיֹום לֹא ָיקְּ בבית השני על שם העצם "מעולם" )"ֵמעֹוָלם ֵמעֹוָלם כְּ

ת באנקרוזיס )הברה והיא נפתח זו חריגה מן המשקל להעמיד ארבע רגליים בטור, אם כי יש בשורה

לא מוטעמת בתחילת השורה(. גם בבית השלישי משלימה החזרה את מספר הרגליים בטור לארבע 

ת בֶּ ֵמית ָהַרכֶּ ָנה" דרושה ו "(,)"ָתִמיד ִכי ָתִמיד ִלי ִנדְּ אֶּ רְּ בבית החמישי החזרה על הפסוק "ֲאִני לֹא אֶּ

והבעת צער על הנתק מן האישה כדי להעמיד ארבע רגליים בטור, ואף שיש בה משום הדגשה 

ִתי ָקָרה ָהַאַחת"(, ייתכן שהשאיפה לסדר ריתמי הייתה השיקול המכריע בהעמדתּה. )"ִאשְּ  ַהיְּ

(, המובא כאן במלואו בשורות ממוספרות, מופיעות שתי חזרות 79בשיר א במחזור "על חטא" )

 התומכות במשקל השיר:

 ֵאיִני יֹוֵדַע ִמי הּוא ָמה הּוא:( 1)

 ָהֲעָזאֵזל אֹו ֵאִלָיהּו( 2)

רּות ַהָיד?( 3)  אֹו ַהַכָנר הּוא כְּ

ִני הּוא תֹוֵבַע?( 4)  ּוַמה ִממֶּ

ַרק ַאַחת ֲאִני יֹוֵדַע:( 5)  וְּ

ה ( 6)  ָלַעד. אֹוְיִבי אֹוְיִביזֶּ

 

ה קֹולֹו ָבֲעָלָטה ( 7) זֶּ  וְּ

ָרי:( 8)  רֹוֵדף ַאחְּ

 !ַאָתה! ַאָתה( 9)

 

( מסתיימים 5־ו 4, 2, 1ימב, כל טור מונה ארבע רגליים, וארבעה מן הטורים )השיר כתוב במשקל 

ִבי"  בהיפרקטלקסיס )הברה לא מוטעמת לאחר הרגל האחרונה(. החזרה על שם העצם החבור "אֹויְּ

בשורה השישית מגדילה את מספר הרגליים בשורה כך שיתאים לסכמה המשקלית בשיר, וקשה 
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 שהו במישור התוכן או הרגש בשיר. החזרה על כינוי הגוף "ַאָתה"לטעון שלחזרה זו יש אפקט כל

משלימה את הרגל הרביעית של שורות שמונה ותשע, אם כי במקרה זה לחזרה יש גם אפקט רגשי, 

נוכח הקול העלום הרודף אותו בחשיכה. את תחושת האימה המתעוררת בדובר  והיא מדגישה

 ט כלשהו של הגברה, אם כי לא בהכרח.אפוא אפק יוצרותהחזרות התכופות בשירים 

 שאלה משפטי .3.5.4

ב"בוהו" מופיעים משפטי שאלה רבים מאוד וזהו אחד מן הסוגלים הסגנוניים של התחביר בשירים. 

הם פותחים במילת שאלה כלשהי ו ניסוחם של משפטי השאלה הוא נורמטיבי,ברוב המקרים 

 ( מופיע רצף שאלות124ים בֹאפל" )כך למשל בשיר ב במחזור "פנס 87ומסתיימים בסימן שאלה.

 הנותר ללא מענה:

לֹא ָאבֹוא? עַ ּודמַ  ה ֵאֵלְך ֵאֵלְך וְּ  זֶּ

בֹו? עַ ּודמַ  ָמה ִכנְּ מְּ ַעגְּ ָעה ִמתְּ  ָכל ִּגבְּ

לֹא ֻאַכל ַהלֹוט? המָ לָ וְ  ה ָבַער וְּ  זֶּ

ת ַהֵלילֹות? יִמ ּו ה ָתִמיד אֶּ ַכבֶּ ה ַהמְּ  זֶּ

 

שאלה אינם נפתחים במילת שאלה, למשל בשיר ה במחזור מיעוט המשפטים המסתיימים בסימן 

 (:128"פנסים בֹאפל" )

ָנה. אֶּ רְּ ָרָפה אֶּ ֻאגְּ  ִהֵנה ָיִדי: מְּ

ת ָּפָנָסיו:  ִליק אֶּ  ?!ְת ם ַא גַ ַאְך ַהִחיּוְך ַמדְּ

 

כמו כן מופיע שימוש מזדמן ובלתי קבוע בה"א השאלה, המגביהה מעט את המשלב, למשל בשיר ג 

 (:163ת" )במחזור "ֻסלמו

חּו ֵאיהַ  ָדם?הַ ָאז? ־ֵהן ָרצְּ צּו בְּ  ֵהן ָרחְּ

ָשו: ִהֵנה ַסִכין  ֹצַע. –ַעכְּ ם בֹו ִלבְּ חֶּ  ַרק לֶּ

 

לריבוי של משפטי השאלה יש אפקט מסוים של הגברה בגלל מעמדם הרטורי המיוחד, השונה 

  ממשפטי חיווי רגילים. 

                                                           
מה, מי, איכה, מתי, האם, איזו, איך, מדוע, למה, עד משפטי השאלה בשירי "בוהו" נפתחים במגוון מילות שאלה:  87

 .אן, לאן ומאין
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 וי"ו החיבור .3.5.5

בחלק מהשירים אחד מן  88תדירה מאוד בשירי "בוהו".פתיחה של שיר או של בית בוי"ו החיבור 

הבתים פותח בוי"ו החיבור, ובאחרים זוהי פתיחתם של כמה מן הבתים. גם ב"ספר הקטרוג 

ועל כן מעורר אפקט  נטען כי הוא משקף תחושת בהילותהאמונה" הופיע סוגל סגנוני זה בתכיפות, וו

בוי"ו החיבור אינה משקפת בהילות או חיפזון,  ברוב שירי "בוהו" הפתיחהלעומת זאת, של הגברה. 

ונראה כי במקרים רבים וי"ו החיבור באה לשם הסדרת המשקל. פוטנציאל ההגברה הטמון בפתיחה 

של בית או של שיר בוי"ו החיבור אינו ממומש אפוא במלואו בשירי "בוהו", אלא במידה חלקית 

 בלבד. 

משפטים הנפתחים במילה לסכמת המשקל רוב שירי "בוהו" כתובים במשקל ימב, וכדי להתאים 

מלעילית, נוספה וי"ו החיבור לראשית המשפט. כך למשל ארבעה מבתי שיר ו במחזור "שעות" 

( נפתחים במילה מלעילית, וכדי להתאימן למשקל נוספה ה"א הידיעה לאחת מהן ווי"ו 156–155)

 נותרות:החיבור לשלוש ה

ַגע ̆ז כָ ָ̄א ̆וְ  בֹו. –ל רֶּ ָרְך נְּ ָכל ִמדְּ  ֵקץ. וְּ

)...( 

ַזֲעַקת ֵאין –ב ָבא ̆רֶּ ̄עֶּ ̆הָ   קֹול.־כְּ

)...( 

ַשֲעֵרי ַהֵליל.̆לֶּ ̄אֶּ ̆וְ  ֵערֹות בְּ  ף ַתבְּ

)...( 

 (155ר. )̆קֶּ ̄בֹ ּ̆ו

 

ר" הוא מלעילי, והמוספיות וי"ו  ף" ו"ֹבקֶּ לֶּ ב", "אֶּ רֶּ וה"א מסדירות הטעם בשמות העצם "ָאז", "עֶּ

 89את המשקל. באופן זה ניתן להסביר רבים ממופעי וי"ו החיבור בפתח הבתים והשירים.

 

                                                           
 מתוך מאה ושבעה שירי הקובץ רק בשלושים ושניים אף לא אחד מהבתים נפתח בוי"ו החיבור. 88
 במקרה זה הקביעה היא פרשנית, ונובעת מבדיקה שיטתית של השירים. גם 89
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 סוגות ומבנים .3.6

מה לצורה. הוא ־בשירה מתקיימים יחסים מורכבים בין צורה לתוכן, ודומה כי שלונסקי נתן עדיפות

הצלחתו בהעברת רעיונות מסוימים, אלא בעיצוב שהוא קבע שערכו של השיר אינו נמדד על פי מידת 

( את היחסים בין הצורה לתוכן 47, 1955(. כך ניסח ישראל זמורה )88מעניק להם )שביט תשמ"ג, 

 בשירת שלונסקי: 

הקרב יקריב א. שלונסקי כל נושא, כל רעיון וכל מחשבה שביקש לשיר אותם; אם נשכרת 

 א.לא איכפת לו אם נפסד הנוש –הלשון 

הנטייה של שלונסקי להתרחק מהביטוי הטבעי ולהעדיף  ( כתבה על16, 2תשע"אגם חגית הלפרין )

 את השלמות הצורנית:

שלונסקי עצמו לא חיפש את הטבעי, הראשוני וההיולי, אלא דווקא את הקול המסוגנן שעבר 

בחינת כשיר מסותת ומושלם מאת כור ההיתוך של היוצר, עובד, שופץ ויצא לאוויר העולם 

תים קרובות עד לבלי ישונית לעוהתרחק מהחוויה הראהתבנית, המשקל, החרוז והלשון 

 הכר.

מהתבטאויות שונות של שלונסקי עולה ההכרה בכוחן המרסן של הצורות. בקטע מתוך יומנו 

מגן ולחבלים השומרים על מטפסי ההרים ־( דימה המשורר את הצורות לכלי55)שלונסקי תשמ"א, 

 מפני נפילה:

חבלים וקרדומות של . הן, דרך משל, מגן־יכלצורות? מה הן? לי נדמה, כי הן בחינת 

, מפני הטיפוס למרומים. אין אדם יכול שהמציאם הפחד המוצדק מפני הגובה אלפיניסטים

 משעולי הרים, סכנות שאינן בשפלה.יש סכנות ב –לעלות בהרים "סתם כך" 

תהום", והצורות הן "העמדת הפנים האצילית", בקטע אחר כתב שהשירה היא כ"עמידה על פי 

המצילה את השירה מפני הנפילה אל התהום )שם, שם(. עוד כתב שלונסקי )שם, שם( על הצורות 

 כטכניקה המקנה לשירים צניעות ויסוד של "פשטות אחרת":

 –, אלא מה שהוא יכול לומר ואינו רוצה. כאן יכוללומר ואינו  רוצהאינם מה שאדם  שירים

כאן "ההסוואה", שהיא הצניעות, החולקת כבוד למשהו הראוי לכך )נאמר: ! הצורותוד ס

ההסתפקות ־שורש החרוזים, הריתמוס, החיפושים. אי –הנשגב, הסוד, היפה, הצודק(. כאן 

ה אל , מן היכולת היתירה, כאן העליפרזוי שישנה. כאן גם הבריחה מן המוביכולת הביט

 )ההדגשות במקור(  רות הגדולה, המוותרת על עצמה., שהיא בת העשיהאחרתהפשטות 
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הסביר שצורת הסונטה אינה הולמת את אופני סיים, ואמצד שני שלונסקי נמנע מכתיבה במבנים קל

 הביטוי הייחודיים לו:

הסוניטית, הייתי יכול לעשות אני מרשה לעצמי לומר, שלוא רציתי לבנות שיר על דרך התבנית 

בהצלחה. )...( אני חושב, שזה משהו ששייך למהות שלי וליחסי לצורות. זה, ואולי אפילו דבר 

לא הרגשתי, שזהו לא הגעתי לכלל הרגשה, שהסוניטה היא שם נרדף לצמצום. או נאמר כך: 

, שהן שונות, ואדם בוחר לו את צמצום שהוא אבי המיצוי, אלא שזהו משחק גבוה של צורות

 (315, 1974בהט מצוטט אצל )צורותיו לפי מידתו. 

בשנות העשרים הוחלפו בשנות השלושים  טורים ה"פרועים" שאפיינו את שירת שלונסקיה

בטורים סדורים, והשימוש בריתמוס חופשי פינה את מקומו למטריקה נורמטיבית דקדקנית )מירון 

הנטייה למשקל מוקפד, ויותר מכך לחריזה מורכבת ולמשחקי מילים, עוררה ביקורת  (.73 ,1תשל"ה

( האשים את המשורר בסרות טעם, וטען 149–148, 129ה במשך השנים. אהרון ראובני )תש"א, רב

שכוחו של שלונסקי רב ב"להטי חריזה", אך לעיתים אין החרוזים הווירטואוזיים הולמים את הרוח 

על הסתירה שמצא  ( השמיע ביקורת חריפה במיוחד91–90דב סדן )תשכ"ג הכללית השורה על השיר. 

 בין כוונת הביטוי ואמצעי הביטוי:

א זו בלבד שאין אתה מרגיש כובד, ול־מידרדרים בקלות מפתיעה, ממש באפסהחרוזות 

ההתאבקות בחומר העניין ושאין אתה רואה, שההתאבקות תהא כאן מובלעת ביד ־בסימני

פי שאותה מציאותה של התאבקות כאן, ל־אמיצה, אלא שאין אתה מאמין בעצם כובש

־ריחומר במעצוה־תשאילו היתה כאן באמת מלחמהסתירה אינה מניחה לך שתאמין בכך. 

תה בקלות מופלגה כזאת ולא הי ולהטיהם הגילום, היתה השירה כובשת את רוב האמצעים

, חן־כוסיהיתה מתפתה לשפע הזה של פיר לאאסוציאציות של ארעי, ־נמשכת בעקב

 .עשועש־ציואינם, בעצם, אלא ניצנורמזים גדולים ־יהמעמידים עצמם כסתר

( ששלונסקי פיתח אמצעי הבעה חדשים אשר הולמים את 100, 1960לוין )ישראל לעומתם טען 

למבנים בשירת תהיה עמדת המבקר אשר תהיה ביחס החוויה החדשה הבאה לידי ביטוי בשיריו. 

ה מן השירה הרוסית מוקהשפעה ע שלונסקי, אין ספק שהם מפותחים להפליא, מושפעים

מנם אלמנטים מסוימים וימשו דגם לחיקוי למשוררים ארץ ישראלים רבים. אוהאירופית, וש

במערך הצורות בשירת שלונסקי מעוררים הגברה, אך באופן כללי ניתן לקבוע שהאפקט הדומיננטי 

נדאו תש"ן, שלהם הוא ריסון. כתיבת תכנים בריתמוס, בשורות ובבתים מחוללת ארגון ועידון )ל
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(, ויציקת חוויות במשקל ובחרוז יוצרת "מסגרת מגבילה, מעין חישוק המחזיק יחד את מרכיביה 51

 הפראיים של החוויה הראשונית הקדמונית של הליריקה" )שם, שם(.

 מבנה השירים והבתים .3.6.1

יר (, הש147אורכם של שירי "בוהו" משתנה ובלתי אחיד: השיר הקצר ביותר מונה בית אחד בלבד )

ספרתי של בתים. בהכללה ־(, ורוב השירים מונים מספר חד45–41הארוך ביותר מונה עשרים בתים )

אין מדובר  אינו חריג ביחס לנורמות הכתיבה של שנות השלושים; ניתן לומר שאורך השירים

בשירים קצרצרים מצד אחד, ולא בפואמות ארוכות מצד שני. גם מספר הטורים בכל בית אינו 

ים מרובעים )בני ארבעה טורים( הם הנפוצים ביותר בשירי "בוהו", והיו המבנה המועדף אחיד. בת

(. כמה מהשירים בנויים מבתים מרובעים 170על שלונסקי מסוף שנות העשרים )שביט תשמ"ו, 

בלבד, ורוב שירי הספר בנויים משילוב של בתים מרובעים ובתים בני מספר אחר של טורים, מטור 

( נשמרת הסכמה המדויקת של 53–51עשר טורים רצופים. כך למשל ב"טחב" )־אחדאחד בלבד ועד 

(, המונה עשרה בתים, מספר 62–60ב"בחשמלית" ) עשר בתי השיר;־ית המרובע בכל שניםהב

הטורים בכל בית משתנה, ונע בין ארבעה לשבעה. מצד אחד הכתיבה בבתים מכניסה בשירים ארגון, 

 ,שני חוסר האחידות באורכי השירים ובאורכי הבתים פועל כמגבירועל כן פועלת כמרסנת, ומצד 

  214מפני שבהיעדר סכמה קבועה אין הקוראים יכולים להיתלות במבנה קבוע וצפוי.

עשר מהשירים כתובים במבנה דומה, שבמסגרתו כל בתי השיר הם מרובעים למעט ־כחמישה

ת" ) רֶּ ם הראשונים מרובעים והבית הרביעי ( שלושת הבתי59הבית האחרון. כך למשל ב"היד הִעוֶּ

זוגיים ארבע רגלים ־והאחרון מונה חמש שורות. השיר כתוב במשקל אמפיברך קפדני, בטורים האי

ובטורים הזוגיים שלוש רגליים וקטלקסיס )השמטה של ההברה האחרונה ברגל האחרונה(. גם בבית 

 לשורה חמישית:האחרון נשמר המשקל, אך שלוש ההברות של הטור האחרון גולשות 

כ  ן.̆יִ ̄דַ ̆ת עֲ ̆רֶּ ̄הֶּ ̆זֹ ̆מְּ ̄ ָוה̆אֲ ַ̆ר ־̄תּוִכי̆זְּ

לְּ ̆ש הַ ּ̄גָ ̆נִ  ָך̆צֹו̆ר: "רְּ ̄צָ ̆מֶּ  ?"̄נְּ

 ן̆יִ ̄עַ ̆ן הָ ̆ה ִמ ̄חָ ̆ת מֹו̆רֶּ ּ̄וֶּ ̆עִ ̆ד הָ ̄יָ ̆הַ 

 ת. ̄חַ ̆ק ַא ̆ה ַר ּ̄פָ ִ̆ט 

 ה.ְ̄נחָ ̆צֹו̆וְ 

 

                                                           
 הכוונה כאן לאפקט מגביר מצטבר הפועל על הקוראים בספר כמכלול, ולא לאפקט המתעורר מקריאה של שיר בודד. 214
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בעודו כותב מכתב בשיר מתואר אדם בודד היושב בשעת לילה מאוחרת בבית קפה ומוחה דמעה 

ָחה"( מעמידים יחדיו שלוש רגליים וקטלקסיס  צֹונְּ לאימו. שני הטורים האחרונים )"ִטָּפה ַרק ַאַחת./וְּ

במשקל אמפיברך, כלומר את סכמת המשקל הקבועה של השיר. הגלישה של הרגל האחרונה לטור 

 תושל תחוש ובהחמישי מייצגת את התנועה האיטית של היד המוחה את הדמעה, ומסייעת בעיצ

 215.השיר תואם אפוא את התוכן של , החורג מהסכמה,כובד ומועקה. המבנה של הבית

 משקל .3.6.2

ב"בוהו" עבר שלונסקי בכתיבתו באופן סופי ומוחלט מההגייה האשכנזית להגייה הארץ 

עוד קודם לכן, לקראת סוף שנות העשרים, הגיע לשליטה מלאה בטכניקת הכתיבה  216ישראלית.

(, ואכן שירי "בוהו" כתובים כולם במשקל סדור. כתיבת שירה שקולה 71, 1תשל"ה במשקל )מירון

ועל כן איננה מפתיעה, ובכל זאת סוגל סגנוני זה  סקיהייתה אחת מנורמות הכתיבה בדורו של שלונ

( הצביע על האפקט הכפול 16–15אפקט, ובמקרה זה אפקט מרסן. ראובן צור )תשמ"ח,  יוצר

של הניגוד הברור  ההישנות. מחד גיסא הוא מאפשר לצפות מראש את ורליצשמשקל סדור עשוי 

משמעי בין ההרמות להשפלות, ובמובן זה יש לו "איכות שכלתנית" והוא יוצר "אווירה ־והחד

(. מאידך גיסא הריתמוס הסדיר עשוי לפנות 15פסיכולוגית של ביטחון, בקרה ותכלית גלויה" )שם, 

תיפוף הפרימיטיבי שמביא למצב אקסטטי. במקרה של "בוהו" רציונלי, כמו ה־אל הרובד האי

מתעורר בעיקר האפקט הראשון; הליטוש של השירים מרחיק אותם מן האקסטזה ומקרב אותם 

 את השירים מהאמירה הבלתי מעובדת ומהצעקה הטבעית.  להבדילאל השכלתנות, והמשקל נוטה 

עשר כתובים ־ורק שמונה ,שקל ימבמתוך מאה ושבעה שירי הספר שמונים ותשעה כתובים במ

הברתי סיפק לשלונסקי חופש ־הדו נראה כי הימב 217במשקלים אחרים, עשרה מהם במשקל טרוכי.

רבי בבחירת המילים, ועל כן הוא המשקל הדומיננטי ביותר בספר השירים. הימב מכניס סדר רב מ

פוסק, ומקנה לשירים טון לשירים: הוא מכתיב קריאה קצובה, מעין תקתוק מטרונומי קבוע ובלתי 

נחרץ. בשירים הספורים הכתובים במשקלים אחרים יש יסוד מתנגן ומתגלגל יותר, מרגיע 

                                                           
ת" (, "מחלקה שלישי11לדוגמות נוספות שבהן כל הבתים מרובעים לבד מהבית האחרון ראו את השירים "בסירה" ) 215

ד במחזור ־(, שירים ג ו26–25(, "מונפרנס" )23(, "מטרופוליס" )21(, "בית נתיבות" )20(, "קרית נמל" )15(, "במעגל" )14)
 (. 167( ושיר ז במחזור "ֻסלמות" )158–157, 152, 149–148ז במחזור "שעות" )־(, שירים א, ג ו82, 81"על חטא" )

משאר בתי השיר ניתן לראות גם כטכניקה המחזקת את הסיגור של  את הנטייה לסיים שירים בבית שמבנהו שונה
 (.Hernstein Smith, 1968סמית' )־השיר. לעיון נוסף בנושא הסיגור הפואטי ראו את ספרה של ברברה הרסטיין

 ( סקר את המעבר מההגייה האשכנזית לארץ ישראלית בשירת שלונסקי. 149–130אליעזר כגן )תשל"ה,  216
עשר השירים שאינם כתובים במשקל ימב מכונסים בשער הקצר "ויהי", שתוכנו שונה באופן ־מונהשישה מתוך ש 217

( שם לב למונוטוניות המשקלית בשירי "בוהו", וציין כי בשירים 87יהושע פרידמן )תשל"ה, מהותי משאר שירי הספר. 
 ואינן". –"אין צורות המשקל מרובות. רק אחדות מהן נפגשות כאן, ובשאר הצורות )מיני הקצבים( הוא כאילו מזלזל 
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הגם שהמשקל בשירי "בוהו" סדור מאוד, התיר לעצמו המשורר חופש מסוים בבחירת  218ומתמסר.

צורכי  משתנה על פי הצרכים הרטוריים או על פימספרן מספר הרגלים בכל טור, וברוב השירים 

(, שביתו הראשון מובא כאן בשורות 124החריזה. כך למשל בשיר ב במחזור "פנסים בֹאפל" )

 ממוספרות, מספר הרגלים בטור השירי בלתי קבוע ותומך בחריזה:

עֹוד ֱאֹמר ִלי עֹוד!1)  ( וְּ

 ( אֹוֵרב ָעַלי ַהסֹוד2)

ַסַער.3) ֵלם בְּ לְּ ַגחְּ ת ֵלילֹוַתי ּומְּ  ( צֹוֵרב אֶּ

מֹו 4) מֹון( כְּ ה ָאב ַקדְּ  ֵאיזֶּ

מֹון5) ַאדְּ  ( ָּפרּוַע וְּ

ִני ַלַיַער.6) ֵכִני: שּוָבה בְּ  ( מֹושְּ

 

( "ַהסֹוד-עֹוד"שני הטורים הראשונים מונים שלוש רגליים ימביות וחורזים בחריזה צמודה גברית )

מֹון"וכך גם הטורים הרביעי והחמישי ) מֹון-ַקדְּ ש בו (. הטור השלישי מונה שש רגלים וי"ַאדְּ

ַסַער"היפרקטלקסיס, והוא חורז בחריזה נשית לטור השישי, שבו ארבע רגליים והיפרקטלקסיס ) -בְּ

ל (. חוסר הסדירות של מספר הרגליים בטור השירי מערער במעט את אפקט הריסון החזק ש"ַלַיַער

 .המשקל הקבוע

 חריזה .3.6.3

 (.59, 1976ין לשיריו )צור החרוזים שחרז שלונסקי היו אחת התכונות המובהקות שהוציאו מוניט

בתחילת דרכו הקפיד על השימוש בחרוזים מדויקים, אך מסוף העשרים ואילך הופיע בשירתו החרוז 

( סיכם את מאפייני החריזה 99גרין )תשמ"ו, ־אברהם הגרני 219(.174המודרניסטי )שביט תשמ"ו, 

 בשירת שלונסקי:

לים לועזיות, יק, בחרז מופסק, במימרובה השימוש בחרוז בלתי מדו .מודרניסטית החריזה

בהבאת מלים מתחומי משמעות רחוקים זה מזה לידי חרוז ועם זאת גם שיבה לשכבת מלים 

י לסירוגין ינש־חרוז גברי –ת גרשמירה על הנורמה של חריזה מסו ךרמשירת ההשכלה לצו

 במבטא הישראלי.

                                                           
ופה ברכבת; ב"בית שמול (, שבו האמפיברך המעגלי תואם את תחושת הנסיעה הרצ22ראו למשל את "במסע" ) 218

 ( הדקטיל משווה לתוכן המופשט אופי מהורהר.187הנהר" )
פרסם שלונסקי בעיתון "הארץ" קטע שתרגם מאת המשורר הרוסי ק' בלמונט, שבו פיאר בלמונט את  1928בשנת  219

־כל תוכנה בתוהוהחרוז "הנכון" ואת תרומתו לשיר. בלמונט כתב כי החרוז "הפגום" הוא "גרוטסקה", "כסות עינים ש
 סדרים, בשחיתות המראה". העובדה ששלונסקי תרגם את הדברים מצביעה על קרבתו המוקדמת לנושא. ־לא
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 היא 220ניים, צליליים ותמטיים.החריזה בשירי "בוהו" עשירה, דומיננטית, וממלאת תפקידים ארגו

אפקט כפול ורב מתח: מצד אחד, יש בחריזה הדחוסה והמתוחכמת ב"בוהו" אלמנט ברור  יוצרת

של הגברה, מפני שהחרוזים שיצר שלונסקי מפתיעים ומעוררי השתאות, וכוחו של חרוז בלתי צפוי 

ית מילים משדות סמנטיים (. החרוזים מחברים בזיקה צליל61, 1976רב מכוחו של חרוז נדוש )צור 

. מצד ומן השליטה בלשון רחוקים, ומזמינים את הקוראים להתרשם מהיסוד המשחקי הטמון בהם

. חרוזים הם אילוץ מבני המהווה יסוד מרסןהשכלתני הכרוך בחרוזים,  מהפןשני לא ניתן להתעלם 

את המשורר  הביאוחדים וצלילי גדול, והם גובים "מחיר" סמנטי ורגשי. הניסיון לחרוז חרוזים מי

לבחור בצורות לשוניות בלתי שגרתיות ובלקסמות נדירות, ולעיתים מתעוררת התחושה שהמילים 

נבחרו כדי שיתאימו לחריזה שהגה המשורר לכתחילה, גם אם אינם הולמים לחלוטין את הרוח 

ן אף שהם הכללית של השיר. בחרוזים יש אפוא יסוד הפונה אל השכל יותר מאשר אל הרגש, ולכ

 מעוררים פליאה, ספק אם מתעוררת בעקבותיהם התרגשות אותנטית.

 תפוצת החריזה .3.6.3.1

כל שירי "בוהו" חורזים במידה זו או אחרת. יש שירים שבהם סכמת החריזה סדורה ומוקפדת, 

באחרים חורזים רוב הטורים, גם אם לא על פי סכמה כלשהי, ויש שירים שבהם החריזה היא 

ות של חריזה הן ה. טורים שאינם חורזים הם היוצאים מן הכלל. סכמות קבועמזדמנת ובלתי קבוע

ומתפקדות כגורם מארגן  ,משום שהן מאפשרות לקוראים לפתח ציפיות אלמנט מרסן בשירה

רבים מהשירים ב"בוהו" מממשים את מלוא פוטנציאל הריסון של החריזה. דומיננטי. מבחינה זו 

פוטנציאל הריסון מתממש במידה חלקית.  או מזדמנת,ה מופרת בשירים שבהם סכמת החריז

סכמת החריזה הבולטת ביותר ב"בוהו" היא חריזה מסורגת בבתים המרובעים, שבהם כל חרז חוזר 

בבתים שבהם יש יותר מארבעה טורים  221ו וכך הלאה(.-ה-ו-ה ,ד-ג-ד-ג ,ב-א-ב-פעם אחת בלבד )א

(, שארבעת בתיו 19–18החריזה ב"יסעור" )אין חורזים הטורים ה"עודפים". זהו למשל מבנה 

 מצוינת בשולי הטורים: ם מובאים כאן, ושסכמת החריזה שלוהראשוני

ַאֲחָריו ַאֵחר )ּגּופֹו  ל  –וְּ ָוה שֶּ דְּ  )א(   תׁש  ע  חֶּ

ַעל ָּפָניו  ֵטַלת  –וְּ ַטלְּ רֹון ַיִמים וְּ  )ב(  (םּיָ צִ ִשכְּ

ָסח ִלי:  )ג(      וְּ

ֵאִני ־"ִאמָ   )א(   ,תׁש  ב  ּיַ הַ ָמא לֹא ִתֹשָ

                                                           
( פירטה את תפקידי החרוז בשירת שלונסקי: לארגן את השיר, להצביע על סיום משפט 118ציפורה יבין )תש"ם,  220

ולהדגיש  ניגודיםלהעמיד בין שורות בשיר ובין מילים,  תחבירי, להדגיש אלמנטים של מצלול בין מילים, ליצור זיקות
 אלמנטים תמטיים.

ז הוא הצלילים המשותפים לשני איברי החרוז )זנדבנק  221 רֶּ  (.130, 2000כאמור בפרק הקודם, חֶּ
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ל  ִתי אֶּ ַספְּ סֹוף ִנכְּ  )ב(    ."םּיָ הַ ִנכְּ

 

ר ֵאי ִתי ַהִמִלים ֲאשֶּ  )ד(   ינּונִ ְר ִה ָאז ־ָמַתי ָשַמעְּ

ֵצרּוָפן  ָבבֹות בְּ  )ה(    ?רזָ הַ ִלִבי ֵבין לְּ

ָלְך לֹויד־ַעל ה שֶּ  )ד(   ינֹוִט ְס ּי  ִר ְט ־ַיד ַהַמֲעקֶּ

ת ּפָ  ִתי שּוב אֹותֹו אֶּ  )ה(   .ַהמּוָזרַגשְּ

 

רֹור ָיִמים  ִתי צְּ ק.  –ָזַכרְּ  )ו(   .עַ ב  לְ גִ בַ ָבֵעמֶּ

תֹות ִמַנַחל ֵעין צּו ִלשְּ  )ז(   .דר  חֲ ־ָהִרים ָרבְּ

ַּדש  תֹוְך ִמקְּ ִריף ָהֵעץ ִכבְּ  )ו(   ּהַ ֹלא  ִבצְּ

ַלִים  ִהִלים ַרגְּ רּו תְּ  )ז(   .תרֹוֹוכִׁש ָאמְּ

 

ֵמי  סְּ ֻכרְּ פּו מְּ דֹות ֻעלְּ  )ח(   יםינִ ִס ְמ חַ ֹשָ

ַפת  לּו ַעל ַטל ִבֹשְּ ַּפלְּ  )ט(   .יםנִ בָ אֲ הָ ִהתְּ

ר מֶּ זֶּ ל ַעד כֹוָכב בְּ ֹאהֶּ  )ח(   יינִ יִס נִ כְ הַ ־מְּ

ִריאּו ִכסּוִפים ֹכה   )ט(   (18. )יםנִ בָ מּוִהמְּ

 

ָסח ִלי"( הייתה זו בבית הראשון חורזים ארבעה מתוך חמשת הטורים, ואילולא הטור  ה"עודף" )"וְּ

חריזה מסורגת כהלכתה. ששת הבתים הבאים בשיר, ששלושה מהם מובאים כאן, הם מרובעים, 

וחורזים בחריזה מסורגת סדורה. סכמה זו היא סד חמור שקבע המשורר, וכדי לעמוד בו הוא נדרש 

רותיהן. כך למשל ניתן למאמץ וירטואוזי אדיר ולא פעם גם ל"התפתלויות" בבחירת המילים וצו

ת" )שיר השירים ה  שֶּ ת".14להסביר את הבחירה בשם העצם היחידאי והנדיר "עֶּ שֶּ  (, החורז ל"ַיבֶּ

סכמת משנה בחריזה, המאפיינת כמה מן השירים, היא חריזה של השורות הזוגיות בלבד בבתים 

 הראשונים מובאים כאן:(, ששני בתיו 55המרובעים. כזו היא למשל החריזה בשיר "דמע ילד דמע" )

ִרידּו.  ַהָּפָנִסים ָכבּו. ַהצֹוָפרֹות ִהצְּ

ֵני זּו ־ּובְּ לֹות  –ָאָדם ָחפְּ  .לכ  הַ ִככְּ

ל ֵלב ֵאיָכה ֵהִליט ֵעיַנִים ם אֶּ ִאיש לֹא ֹשָ  וְּ

ס פֶּ אֶּ ךְּ בְּ  .לקֹו־ַוֵיבְּ

 

ר רֹורֹו ַבֵסתֶּ ל ֵלב ֵאיְך ַעל צְּ ם אֶּ ִאיש לֹא ֹשָ  וְּ

תֹוַחח כְּ  ֱעִלים ֵאי הּוא ִהשְּ  דסֹומֹו הֶּ

ף לֶּ ל אֶּ ֹעק אֶּ ת:־ֵאיְך הּוא ָרָצה ִלזְּ ֹּגלֶּ  ַהּגֻלְּ

 !דמ  עֲ ֲעֹמד! 
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 222סכמה זו חמורה פחות מן החריזה המסורגת הקבועה, וכאמור מאפיינת מיעוט מן השירים.

סכמת חריזה משנית נוספת ב"בוהו" היא חריזה בבתים בני שלוש שורות )טרצטים(, הנדירים 

 (:114בקובץ השירים. כאלו הם למשל שלושת הבתים הראשונים בשיר ג במחזור "נפילים" )

ה  ַדּדֶּ ל צּוק ָשם מְּ  )א(   .אל  ּפ  הַ ִמצּוק אֶּ

ִבי. ִהֵנה הּוא   )א(   !בל  כ  ִהֵנה הּוא צְּ

מּות  ַנִים ּדְּ ֵתי ַקרְּ  )ב(   .בגָ עּוִהֵנה ַרק שְּ

 

ַדֵלג  ָכְך הּוא מְּ ִבי  –וְּ  )ג(   !חַ לֵּ ַת ְׁש ִמ הַ ַהצְּ

ת ָהֵאיָמה  ָניו אֶּ ֵתי ַקרְּ  )ג(   חַ גֵּ נֹוִבשְּ

רֹות  ּדְּ  )ב(    .יוגָ ּולִד ִמ ַוֲאָבִנים ִמַּדרְּ

 

ִתיֹות  –ּוֹפה  ִפיִלים  –ַבַתחְּ  )ד(   .תב  צ  נִ ַכת נְּ

ִפים. ַבָיד  ֵני ַמָּפל אֹוסְּ  )ד(   .תב  ר  צָ  –ַאבְּ

ת  ִעירּו אֶּ ִבי ִהבְּ ֵלי ַהצְּ  )ה(   .ףכֵּ הַ ִכי ַדם ַרגְּ

 

רחוקים. במקרה גם סכמה זו חמורה יחסית, ואילצה את המשורר לפנות למילים משדות סמנטיים 

מּות  ַנִים ּדְּ ֵתי ַקרְּ ן מהעולם השירי המתואר, שעניינו הטבע, ונית ( רחוק"עּוָגבזה העוגב )"ִהֵנה ַרק שְּ

 223"ִּדלּוָגיו".לשער שנבחר כדי לחרוז ל

 טיב החריזה .3.6.3.2

החרוזים בשירי "בוהו" עשירים, מתוחכמים ומגוונים, ומפנים את תשומת הלב אל השדר. שלונסקי 

ועה לא הסתפק בנורמה המינימלית של החרוז, והעדיף חרוזים עשירים שבהם החרז כולל לא רק תנ

 קנבזנדמוטעמת זהה, אלא גם עיצור אחד לפחות, ומוטב שגם העיצורים והתנועות הקודמים לו )

הרשב  (. בנימין133של מיומנות פיוטית )שם,  לאתגר ולמדדבעבורו החרוז העשיר הפך  (;132, 2002

 יוחד:מ( כתב על ההשלכות הסמנטיות של השאיפה לחרוזים עשירים ב129)תשס"ח, 

שצלילים רבים משתתפים בחריזה, קשה למצוא מילים שיכולות לחרוז זו עם זו. רק כיוון 

לשון שירה בעלת דרגה גבוהה של גמישות בתחומי הציור, הלשון הפיגורטיבית והצירופים 

 האליפטיים יכולה להתיר חופש כזה בחריזת מילים השייכות לתחומי משמעות מרוחקים.

                                                           
 (.54( ו"לָויות" )24לדוגמות נוספות של סכמת משנה זו ראו את השירים "תנומות" ) 222
( 122אלף" )־(. בשיר "קמץ78, 77–76ג במחזור "גגות" )־ה זו ראו את השירים ב ולדוגמות נוספות של סכמת משנ 223

 ג.-ב-ג א-ב-חורזים הטרצטים במבנה א
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 יסודתחכום ולמקוריות שלהם, ויחד עם זאת יש בהם ודות להיש אפקט מגביר " חרוזים ב"בוהוב

 מסוים של ריסון, דווקא משום ליטושם הקיצוני, אשר חושף לא פעם את המאמץ הכרוך ביצירתם.

ב"בוהו" עוצבו הן חרוזים שבהם איברי החרוז משתייכים לאותה קטגוריה דקדוקית והן חרוזים 

החריזה שבה איברי החרוז נמנים על  224נות.ושהם משתייכים לקטגוריות דקדוקיות שאיברי

שלונסקי העשיר את החרוזים בדרכים  קדוקית אחת נחשבת מורכבת פחות, אם כיקטגוריה ד

, םשונות. החריזה שבה איברי החרוז משתייכים לקטגוריות דקדוקיות שונות נפוצה מאוד בשירי

דול יותר של ִתהלוך המידע )צור שהיא דורשת מאמץ ג מפני ,ותורמת לאיכות ריגושית נמרצת ביותר

( מופיעים שני חרוזים שאיבריהם 135–134(. כך למשל בשיר ט במחזור "פנסים בֹאפל" )132, 1983

 משתייכים לקטגוריות דקדוקיות שונות:

ֵצרּוִפים  ֻחֵקם  –ִמִלים וְּ  טר  ח  בְ ִמי יְּ

ֵליל ַהִשָכרֹון ֵיַדע   ?םידֵּ גִ יַ וְ ּובְּ

 ָנא ֲהִבינּוִני:

 ָמה

 תר  נ  כַ ְמ ַעל ָמה ִהיא 

ל  ת שֶּ רֶּ ּדֶּ עְּ  (134? )םדֵּ גִ ַהָיד ַהנֶּ

 

ט רֶּ ת" הוא מדויק, מינימלי, וחורז שם עצם בפועל בנקבה. החרז -החרוז "חֶּ רֶּ נֶּ כֶּ מתבסס  ERETמְּ

ת" על אות השורש רי"ש ועל  רֶּ ַכנֶּ ט" על שתיים מאותיות השורש, רי"ש וטי"ת, וב"מְּ רֶּ בשם העצם "חֶּ

ומעשירים אותו העיצורים חי"ת וכ"ף רפה, הזהים  ,בה ת"ו. זהו אפוא חרוז מתוחכםסיומת הנק

הוא חורז פועל בשם עצם, ה ,ִּגֵּדם"-מבחינה צלילית, אף שאינם משתתפים בחרז. החרוז "ַיִּגיֵדם

ושתיים מאותיות  ,מדויק ועשיר במיוחד: בחרז משתתפים כל הצלילים של שם העצם "ִּגֵּדם"

 השורש והמוספית מ"ם בפועל "ַיִּגיֵדם". 

 מבחינה מספרית החרוז המדויק נפוץ יותר ב"בוהו", אבל גם חרוזים בלתי מדויקים רבים

וררים מופיעים בטקסט. החרוז הבלתי המדויק הוא מסימני המודרניזם, ושלונסקי היה מן המש

הנובע מן ההפתעה שבזיווג צלילים לא לגמרי  קסם משחקיבו יש  שהחדירו אותו לשירה העברית;

-( מופיע החרוז הבלתי מדויק "ַלַאט14(. כך למשל ב"מחלקה שלישית" )135, 2002זהים )זנדבנק 

  ַלַעג":

                                                           
 ( ערכה רשימה של חרוזים משתי הקטגוריות הללו.122–121ציפורה יבין )תש"ם,  224
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ָלָנה  ֻקבְּ  טַא לַ וְ ִהֵנה הּוא ַהִנּגּון! בְּ

ִחיר. צֹוֵנַח ּוַמשְּ ַאֵנַח וְּ  הּוא ִמתְּ

ֵאי נּו ִלי קֹוֵרץ בְּ ־וְּ ֵאינֶּ  :געַ לַ ִמי שֶּ

ִחיר..." ר ֹּפה קֹוִנים ִבמְּ כֶּ ת ַהנֶּ  "ַּגם אֶּ

 

שאין דמיון צלילי מושלם בין המילים החורזות  , כיווןוהוא בלתי מדויק החרוז חורז שני פעלים

מעשיר העיצור למ"ד, שאינו חלק  AT-AGועד סוף המילה. את החרז  Aמהתנועה המוטעמת 

 מהחרז.

מתפרס על פני למעלה ממילה אחת, הוא עוד תו היכר של  החרוז המורכב, שלפחות אחד מאיבריו

כך למשל ב"אני  225החריזה השלונסקאית, והשליטה בו מעידה על רגישות צלילית יוצאת דופן.

ה ִלי17–16והוא" ) ִלי":-( מופע החרוז המורכב "ַמֲענֶּ  ַהּפֶּ

 ?יה לִ נ  עֲ מַ הַ ַהִאם ָעִניִתי לֹו? ַהעֹוד 

ִתי ָכְך:  אּוַלי ָאַמרְּ

מֹוִני ָהּה ֲחֵבִרי הָ   ילִ ּפ  הַ ּה ַאלְּ

 (17ַהִנָּדח )

 

וממשיך עד לסיום המילים, ולכן מעמיד חרוז מדויק  Eמתחיל בתנועה המוטעמת  ELIהחרז 

ה ִלי".  ִלי" הועמדו שתי המילים "ַמֲענֶּ ומינימלי. מילת היחס "ִלי" אינה מוטעמת, וכנגד שם העצם "ּפֶּ

ֵנָבה ָבּה( מופיע 30–29בשיר "מדוחים" )  ַאָבא":-החרוז המורכב "ּגְּ

 אֹוי ִלי ִכי ָמַצאִתי ֵחן.

ָיִדי: ַוַּדאי  ֹשּו ָנא בְּ  .ּהה בָ בָ נֵּ גְ ִתפְּ

ֵאיְך יּוַכל ַהֵבן  ֹכה ַרבּו אֹוֲהַבי וְּ

ל ֹנַכח  את ָּפָניו אֶּ  (29? )אבָ ַא ָלֹשֵ

 

מתחיל  ABAגם במקרה זה החרוז הוא מדויק ומינימלי, ועומדות בו שתי מילים כנגד אחת. החרז 

ֵנָבה  בתנועה המוטעמת ולא מצטרפים אליו צלילים נוספים, אך ההתפרסות על פני שתי מילים )"גְּ

בלתי  ( מופיע חרוז מורכב75–74ָבּה"( הופכת אותו למעניין ולבלתי שגרתי. בשיר א במחזור "גגות" )

  מדויק מיוחד עוד יותר:

                                                           
 יש המכנים חרוז זה "חרוז מופסק". 225
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ל ָּגג: ַקֵּפץ ִמָּגג אֶּ  הּוא מְּ

 ִכי ֵאין שֹוֵאל

 .אר הּוָת יֻ ְמ ִכי 

רֹו ִאסְּ רֹון כְּ ֵלל ִּפתְּ  ָחג־יְּ

ָבר  כְּ  (74. )רּוָת פְ נִ ַלֲחלֹומֹות שֶּ

 

רּו תְּ ָתרּו", המופיע כאן בצורת ההפסק, ולא בצורה השגורה "ִנפְּ יָֻתר הפועל "ִנפְּ ", חורז לרצף "מְּ

, ומעשיר אותו העיצור ת"ו, שאינו מחויב ליצירת החרוז. Aהּוא". החרז נפתח בתנועה המוטעמת 

 מת אינם זהים, הגם שהתנועות זהותהחרוז אינו מדויק כיוון שהצלילים לאחר התנועה המוטע

(TAR HU  לעומתTARU)( "מופיע חרוז מורכב שבו עומדות24. בשיר "תנומות )  שתי מילים כנגד

 שתי מילים אחרות:

ַּפת ִאם ִמי ָיבֹוא לֹא ִאכְּ  וְּ

נּו   .ָהְך ִליאֹו לֹא ָיבֹוא. ִכי ַהיְּ

חֹוב ֵקד ָהרְּ ַּפרְּ  ָכמֹוִני ִמתְּ

ִשֲעמּום ּפֹוֵהק   .ְכָאח ִליּובְּ

 

ָאח ִלי" מתוחכם לא רק משום שכל אחד מאיברי החרוז נפרס על פני שתי מילים, -החרוז "ָהְך ִלי

עיצורים הדומים בהגייתם ה"א אלא גם כיוון שהשימוש בכ"ף רפה ובחי"ת, שהגייתן זהה, ובָ 

. השוני בין שני בין שני הצירופים עד כדי זהות כמעט גמורה ,ואל"ף, יוצר רצף צלילי דומה מאוד

בשל הדמיון  ,הרצפים נובע מן המשמעות הסמנטית, וכך מתקבל חרוז מדויק שניתן להגדירו כעשיר

 226לילי בין ה"א לאל"ף.הצ

( 23נראה שהשימוש בהומופונים היה חביב על שלונסקי במיוחד. בבית האחרון ב"מטרופוליס" )

 מופיעים שני חרוזים שבהם מתקיימת זהות צלילית מוחלטת בין המילים החורזות:

רֹות  קְּ ם ַאַחי ֵבין ַמדְּ ִתיכֶּ  רבָ צָ ֲאַהבְּ

ִסין ּדֹוֵרס  ֵני ַחמְּ ִחיחַ ֵבין ִצָּפרְּ  .עלַ ס  ־ּוצְּ

ֹשט ָשלֹום ִנפְּ ד ּובְּ רֶּ מֶּ  :ארּוָ צַ הַ ָנא ־בְּ

ִביד ֻעלֹו ָעֵלינֹו.  ָברּוְך ָמכְּ

 ָאֵמן.

 .הלָ ס  

 

                                                           
רּו ִלי" )-לחרוזים מורכבים נוספים ראו למשל "לּו ִלי 226 ָרא ָעם22ָיקְּ ִלי31ָרַעם" )-(, "ִנבְּ ה ִלי" )-(, "ַהּפֶּ מֶּ ה87ִנדְּ -(, "ַהלֹא זֶּ

ה" ) ִשיאּו-הּוא-(, "בֹו109ַההֹוזֶּ ִלי הּוא" )-ַהֹבהּו" )שם(, "ִהדְּ  (.167שֶּ
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 ושוני תצלילי זהותמשחק מהנה של  יוצר ARVTSA, והחרז העשיר הן הומופוניות "ארּוָ צַ "ו "רבָ צָ "

המילים הופכת את החרוז לדל, אך השוני במשמעות מעניק  שללכאורה הזהות הצלילית  227סמנטי.

ָלה"לו רובד נוסף ומעשיר את המשחק הל ַלע" ו"סֶּ , וגם במקרה זה השוני אף הן וניותהומופ שוני. "סֶּ

( מופיע חרוז 100במשמעותם של שמות העצם מעורר עניין והפתעה. בשיר ה במחזור "עזאזל" )

 במהלך הבית: המבוסס על הומופונים, ההולך ומתפתח

ר לֹא ל ֲאשֶּ שּוִני אֶּ שּוִני ָּגרְּ  !אןכָ ־ָּגרְּ

עֹוד ַק'ן  !'ןַק ־ָכפּול־ַק'ן סּו וְּ

ַקן רֹוֵדף   !ןַק נְ ַק ַקנְּ

ָצר עֹוד! לְּ  ַהמֶּ

ת סֹוד שֶּ ל כֹוס נֹוקֶּ כֹוס אֶּ  וְּ

ל רֹאש  רֹאש אֶּ  ןכַ ְר יִ וְּ

ֹּפְך ֵמֵריק ֱאֵלי   .ןיָק רֵּ ִלשְּ

 

שמשלם השותה בעד שם העצם "ָכאן" חורז לראשי התיבות ק"ן, המייצגים את מאה וחמישים הסו 

 KANבין איברי החרוז מתקיימת זהות צלילית גמורה. בשורה הבאה מוכפל החרז ו קנקן השתייה,

ַקן", ושוב מתקבל חרוז עשיר ומפתיע. החרז, הפעם במופעו בכ"ף דגושה, חוזר  בשם העצם "ַקנְּ

ַכן", ושוב בשם העצם "ֵריָקן". זוהי דוגמה מורכבת לשימוש הווירטואוזי בשורה  השישית בפועל "ִירְּ

-בהומוגרפיים, ובאפקט ההיתולי שהוא מאפשר. שתי השורות הנותרות בבית חורזות אף הן, "עֹוד

סֹוד", בחרוז מינימלי מדויק. כך מתקבל בית בן שבעה טורים שבו סכמת החריזה אינה סדורה אך 

 ל טוריו חורזים בחריזה מקורית. כ

דרך נוספת ליצירת חרוזים מפתיעים היא שילוב של מילה לועזית בחרוז. כזה הוא למשל החרוז 

 (:85–83הפותח את שיר א במחזור "שעות שרופות" )

ִכיַ  ָהג ֲעֹצר! ִמקּונְּ   ַטְכִסית ֲעֹצר נֶּ

דַ  חכְּ ל ָהרְּ ֵטִני אֶּ ֵוה ַּפלְּ ַתֵּגַע.ב ֹוג ִנינְּ  ַהִמשְּ

ַית ֵאין־ֵאיִמים־ִקרְּ ֵאר בְּ  יםִס ְק ַת ִבינֹות ־ּופְּ

ת ַהֹמַח ַהָיֵגַע. ) ב אֶּ רֶּ  (83ָהעֶּ

 

ִסי" חורז ִסים"בחר כאן שם העצם הלועזי "ַטכְּ . הצלילים המשתתפים וז בלתי מדויק לפועל "ַתקְּ

ִסי" היא מלעילית  בשתי המילים מיקומו של הטעם אינו זהה ם כי, אTAKSIבחרז הם  )"ַטכְּ

                                                           
בעקבות בצורה זו, בבי"ת רפה. רק בעברית החדשה הפכה הבי"ת לדגושה  "רבָ צָ "בספרות ימי הביניים הופיעה  227

 הערבית.
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ִסים" מלרעית( ִסים" נוסף העיצור מ"ם בסוף המילה. החרוז מזמין את הקוראים ו"ַתקְּ , וב"ַתקְּ

לעמוד על השוני ועל הדמיון הצלילי והסמנטי שבין איבריו, ולהשתעשע מהשימוש המתוחכם 

 228בעיצורים שהגייתם זהה.

קורי, אם כי בכמה מן המקרים עולה גם השימוש בשמות פרטיים בחריזה הוא מפתיע ומ

( מופיעים שלושה חרוזים שבהם 58–56מהחרוזים הללו תחושת מלאכותיות יתרה. בשיר "פגישה" )

אחד מאיברי החרוז הוא שם פרטי של אדם או של ארץ. שניים מן השמות הללו נראים כחלק טבעי 

ילו השלישי "זורק" את ציה הכללית המתוארת, ואאהשיר, מפני שיש להם זיקה חזקה לסיטומ

ת. בשיר, ששלושה מבתיו מובאים כאן, ומלאכותי מעורר תחושתהשיר לסיטואציה זרה, ועל כן 

 מתוארות התחושות הקשות שחש בדובר בשעה שהוא יושב בבית הקפה: 

ָחתּול כּוִשי ָלה כְּ  ַהַליְּ

חֹורֹו ַעל ַּגֵבי   .ןב  ֹלֵמִטיל שְּ

ַיֵּפַח ֲחִריִשי  ּוִמתְּ

ל   . ןב  הֹוְט ב  לְ ִנּגּון ָהֵאבֶּ

 

ִעים בֹו ַג'ז  ֲאָבל זּוגֹות שֹומְּ

ִמי?(  ִמים )בְּ ַנקְּ ִמתְּ  דּוק  ְר יִ ּוכְּ

ם ָּגז ָעָשן ִמִּפיהֶּ הֶּ  וְּ

יִחים  ֻתֵלי ֹשִ ַתלְּ  .ּודה  בְ ִכפְּ

)...( 

ה ִבי  הּוא צֹופֶּ  רזֵּ גֹווְ וְּ

ֹרַע. ִלכְּ ת וְּ שֶּ  ּגֹוֵזר ָלגֶּ

 ֲאִני ִנָּגש...

 רלֵּ ְד ֹובִביֵדי 

ֵחי ִנים ִּפרְּ רֹונְּ  ָהֹרַע.־ִמתְּ

 

בעוד  באוזניהם; בין שאר המבלים בבית הקפה באמצעות המוזיקה המתנגנתבינו ו מבדילהדובר 

שבאוזניו מתנגן מארש האבל של בטהובן )"ארואיקה"(, באוזניהם מתנגנת מוזיקת ג'ז לריקודים. 

ן ן" אינו מאולץ כיוון ששמו של המלחין מתיישב יפה בהקשר. החרוז הוא מינימלי -החרוז "ֹלבֶּ הֹובֶּ טְּ בֶּ

ן הוא מלעיל דמלעיל הֹובֶּ טְּ ־הוא זז להברה הפרהולצורך החרוז  ,ומדויק, הגם שהטעם הטבעי בשם בֶּ

ֵלר" לא עולה תחושת מלאכותיות, משום ש"פרחי הרע" )-טונית "הֹו". גם מן החרוז "ּגֹוֵזר (, 1857בֹודְּ

                                                           
ה" לתעתיק 183–182לחרוז נוסף שאחד מאיבריו לועזי ראו את "רמבם ובקונין" ) 228 דֶּ (, שבו חורז שם העצם העברי "ֹשָ

ס ה" )־העברי לאותיות הלועזיות "אֶּ  (.182ּדֶּ
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קֹ  229ספרו הידוע של בודלר, מתאים להקשר הדקדנטי של השיר. ֹהּדּו" -דּולעומת זאת מן החרוז "ִירְּ

   230מיננטיים בשיר.מפני שהודו זרה לשדות הסמנטיים הדו ,תעולה תחושה מלאכותי

                                                           
 ז'ולייט חסין )תשמ"ט( דנה בהשפעה התמטית של "פרחי הרע" על שלונסקי. 229
ִנינּו16ָשָמה" )-מאיברי החרוז הוא שם פרטי ראו למשל את "ֻרָחָמהלחרוזים נוספים שבהם אחד  230 ִטינֹו" -(, "ִהרְּ סְּ ִריֶּ טְּ

ֹבעַ 18) ַּגר ּפֹו-ֱאֹלַּה" )שם(, "ֵעין ֲחֹרד-(, "ִּגלְּ דְּ ּפֹו" )-ִשכֹורֹות" )שם(, "אֶּ  (.160ֵאִלָיהּו" )-(, "ָמהּו87ַטרְּ
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 רטוריקה .3.7

 סימני פיסוק .3.7.1

סימני פיסוק עשויים לשמש בטקסט ספרותי בשני תפקידים: להנחות את הקוראים בקריאה 

ולהביע את סגנונו של הכותב. בשירי "בוהו" מופיעים סימני פיסוק רבים ומגוונים: נקודות 

נקודות, מקפים וקווים  לושופסיקים, נקודתיים ומירכאות, סוגריים, סימני קריאה ושאלה, ש

דומה שתפקידם המרכזי בספר השירים הוא להנחות את הקריאה ולסמן הפוגות, פירוט, ו מחברים,

שוליות, שאלה והדגשה. ברוב המקרים השימוש בסימני הפיסוק אינו חורג מן התקן, כלומר 

אפקט בלתי ל שמניפולציה או  תחושה של הם אינם מעוררים מהשימוש הסביר, הרגיל והיום יומי;

שגרתי, אלא ממלאים בעיקר תפקיד פונקציונלי. ב"בוהו" אין מופיעים כלל סימנים אקספרסיביים 

במקרים ספורים באות שתי ו סימני שאלה או סימני קריאה ברצף, במיוחד, כמו שניים או שלושה

בחלוקה נקודות ברצף או רצף של סימן שאלה וסימן קריאה. ברוב המקרים אין הפיסוק "מתחרה" 

ניתן לומר שלמרות ריבוי סימני הפיסוק ו עולה בקנה אחד עם הגלישות בטקסט, לטורים, אלא

בשירים, הם מתפקדים באופן כמעט ניטרלי, וודאי שאינם ממשים את מלוא פוטנציאל ההגברה 

הטמון בריבוי סימני פיסוק. כך למשל בשני הבתים הראשונים של שיר ח במחזור "פנסים בֹאפל" 

 זאת לא מתעוררת תחושה של גודש או של הכברה: ולמרות( מופיע מגוון של סימני פיסוק, 133)

 ָּפִליט אֹו ִאיש ֻמֵכה ַהַסַהר :ּוִמי ַהָלז

ָחלּום ֻכֵבי ֵלילֹות ּפֹוֵסַע כְּ  ?ַעל ַכרְּ

מֹו ָרא ִבשְּ ל ִאיש ִיקְּ  !אֶּ

ֹלַח ַיד ַבַנַער  !ַאל שְּ

לֹא ָיִבין עֹוֵרר וְּ ן ִיתְּ אּום ּפֶּ  .מְּ

 

ת  לֶּ ֱאָצֵאי ֹקהֶּ אּום צֶּ  הּוא לֹא ָיִבין מְּ

ַמֵשש ץ יְּ בּוָכה ָכל ֵחפֶּ ל ַהמְּ  :ִמֹּגדֶּ

ה  :ֵכן ה  –זֶּ זֶּ ָחן. וְּ ת. –ֻשלְּ לֶּ עּול ַהּדֶּ  ַמנְּ

ה זֶּ ר ֵיש?! וְּ ָבר ֵשם ָוֵפשֶּ ה כְּ  ?ֲהַגם ָלזֶּ

 

ימני הפיסוק למעט סימן השאלה והקריאה הבאים ברצף, אשר מעוררים הדגשה מיוחדת, ס

ַמנחים בקריאה.  מתפקדים בעיקר כְּ
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שלונסקי הרבה ליצור בשירי "בוהו" צירופים ממוקפים. כמעט בכל שיר משירי "בוהו" מופיע 

ואולם, האפקט של הצירופים  231כמה צירופים ממוקפים.יש צירוף ממוקף אחד לפחות, וברובם 

מיקף עד שמונה מילים בצירוף, ואילו בשירת אצ"ג. כזכור, אצ"ג  הללו חלש בהרבה מהאפקט שלהם

יש המורכבים משלוש מילים  ב"בוהו" מורכבים משתי מילים בלבד;רוב הצירופים הממוקפים 

(, לעיתים 37יֹום" )־( או "יֹום29ֵחן" )־ומיעוטם מארבע מילים. לעיתים מדובר בהכפלות, למשל "ֵחן

ת" )־בצירופי סמיכות, למשל "ַּפֵסי בֶּ חֹו27ַרכֶּ ת" )־( או "כֹוַכב29ַּפֲעמֹוִנים" )־ק(, "ֹשְּ כֶּ (, ולעיתים 50ַהלֶּ

ן51ָיד" )־(, "ַכף48ַּפַעם" )־ממוקפים צירופים כבולים כמו "ֵאי ן57ַבִית" )־(, "בֶּ (. שלושת 81ָאָדם" )־( ו"בֶּ

וקשה לטעון שהם  (92יוסף תש"ן, ־רית המודרנית )ברהשימושים הללו נורמטיביים בפיסוק של העב

. יש משמש כמגביר מתוןהים אפקט כלשהו, לבד מגודש ויזואלי מסוים שנוצר בטקסט, מעורר

ברבים מן הצירופים הללו המילה ו קוף מסמן צירוף חדש שנוצר אד הוק,מקרים שבהם המי

ה" )־הראשונה מביעה שלילה, למשל "לֹא ־(, "לֹא85ֱאֹלַּה" )־(, "ֵאין75סֹוד" )־ִלי", "ַאל־(, "לֹא52ִמזֶּ

בּול" ) ַדאי" )־(, "לֹא97גְּ ( ועוד. בצירופים הארוכים בני ארבע המילים יש משום 110ַּפַחד" )־(, "לֹא100כְּ

רבי. כך דש, שתפקידו לתאר דבר מה בדיוק משהם מתפקדים כשם תואר ח , כיווןחידוש של ממש

 ֹ ִכי־אלמשל הצירוף "]דּוִמַית[ ל ֹ וְּ ־בֶּ ־המַ ־לשֶּ ־היָ שְּ "ֻק ו מאוד, ( מתאר דומייה מסוימת143ק" )חֹוצְּ ־אל

ָכְך" ) ( היא קושיה מסוג מסוים, פשוטה במיוחד. ניתן לראות את הצירופים הארוכים הללו 159בְּ

 .נמוכה כמעין תחדיש בן כמה מילים, אך כאמור תדירות הופעתם בקובץ השירים

 אפוסטרופות .3.7.2

, אפוסטרופה היא פנייה רטורית ישירה של הדובר בשיר אל נמען מסוים לתכלית כלשהי. כזכור

עשויות לבטא רגש עז ולתפקד כמגבירות, אך פוטנציאל ההגברה שלהן מתממש אפוסטרופות 

בגלל טיב השימוש בהן, שרק לעיתים  , הן בשל מיעוט הופעותיהן והןבמידה נמוכה בשירי "בוהו"

פנייה אל נמענים כלליים, למשל בשיר מה מן האפוסטרופות בשירי "בוהו" הן כ 232מעצים את הרגש.

(, שבו הדובר מאיית את המילה "איננו" ושואל את נמעניו מדוע 135–134ט במחזור "פנסים בֹאפל" )

 צירף את האותיות זו לזו:

 ִהֵנהּו:

ף  ֵתי נּוִנין  –יּוד  –ָאלֶּ  ָוו. –שְּ

ִתי:  ָחַשבְּ

ִלי ָזר. –ִליֹות ָחֵמש ַּגחְּ ֵצרּוָפן ַאכְּ  וְּ

                                                           
 ים כלל.עשר משירי הקובץ אין צירופים ממוקפ־רק בארבעה 231
 עשר מן השירים.־הדובר פונה בפנייה ישירה אל נמען פנימי או חיצוני בכחמישה 232
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 י:לִ  רּוְמ ִא 

ִתי ים ֵצַרפְּ ִלי ֵמֹשִ  ַעל שּום ָמה ִמבְּ

ש ַהמּוָזר? ) ּדּוֵמי ַהֹחמֶּ ת ִּדמְּ  (134אֶּ

 

 משיב על שאלתו: הדובר בבית הבא 

ר שֶּ רֹוֵני ַהּגֶּ  ֵאין זֹאת ִכי ִאם ַהיֹום ֵבין ִקמְּ

ֵעיִתי   ֲעזּוִבי ַבֹתהּו ַהּדֹוֵמם. –ִנתְּ

ר ׁש  ן ַהּפֵּ ְזַעק ִמִלים ִמְבִלי ָהבֵּ ן א   ַעל כֵּ

ם.  נּו ָהִאלֵּ ינ  ל ָהאֵּ  א 

 

ההתייעצות עם הנמענים היא מדומה ואינה ניסיון של ממש לעורר אותם להשיב על השאלה. פניות 

האפקט שלהן נוטה להיות רטוריות אחרות ב"בוהו" מכוונות אל נמענים ספציפיים שונים, וגם 

שבו תלויה מהתקרה נברשת הנראית לדובר כגולגולת.  ,( מתואר בית קפה58–56"פגישה" )חלש. ב

 ומבקש מאלוהים שלא ישפוט אותו על פחדנותו: ,הוא אינו מעז לגשת אל הנברשת המפחידה

ִחיָדה ִבי צֹוִפָיה  ִהיא ]הנברשת[ ַהיְּ

ִאלּו ַמה הּוא ֵהִביָנה.־כְּ  שֶּ

ִפי  ן ִבי ד   ָיּהַאל ָנא ִתתֵּ

ת לֹא ָאִהיָנה. ) שֶּ  (56ַעל ִכי ָלגֶּ

 

עשר בתיו לא מוזכר שוב אלוהים או סממן אמּוני אחר. ־לפנייה לאל אין בשיר המשכיות ובשנים

ֹדִפי ָיּה", ולא בהכרח -החרוז המורכב "צֹוִפָיהששלונסקי שילב בשיר פנייה לאל כדי לעצב את סביר 

לעומת זאת האפוסטרופה הפותחת את שיר א במחזור  אותנטי של הדובר.צורך רגשי כדי לייצג 

 ( ממריצה את השיר מתחילתו ומתפקדת כמגבירה:85–83"שעות שרופות" )

ָהג ִסי רצ  עֲ  ֲעצ ר נ  ִכַית ַטכְּ  ! ִמקּונְּ

ַתֵּגַע. ) חֹוב ַהִמשְּ ל ָהרְּ ֵטִני אֶּ ֵוה ַּפלְּ ַדג ִנינְּ  (83כְּ

 

ר, ואת האפקט שמעוררת הפנייה מחזקים החזרה הדובר הנוסע במונית נזעק ופוקד על הנהג לעצו

  233על הפועל "ֲעֹצר" וסימן הקריאה.

                                                           
(, שיר ג במחזור "עזאזל" 72–69(, "עכברים בלילה" )45–41לאפוסטרופות נוספות ראו למשל את השירים "לא" ) 233

 (.175–174( ו"ובכל זאת: לא פשוט" )137–136(, שיר י במחזור "פנסים בֹאפל" )98)
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 היפרבולות .3.7.3

בשירי "בוהו" מופיעות היפרבולות מספריות ובעיקר המספר "אלף". כך למשל הבנים העוזבים את 

ףמולדת מתייפחים "ַעל ה ל  כּו ֲעַדִין" ) א  לֹא ִנבְּ בֹונֹות שֶּ לְּ ף"(, בעיר האלימה 28עֶּ ל  רֹוִפים ַמִכים ַעל  א  גְּ אֶּ

ִטים" ) ַפלְּ ִריִבים" ) ףל  א  (, אדם עומד מול "82ָהַאסְּ ף( ו"109יְּ ל  ַבָלהֹות" אורבים לו )שם(, ובלילה יש  א 

ף" ל  ף( ו"125כֹוָכִבים" ) א  ל  ֵערֹות" ) א  (. גם שם העצם "ִרבואות" מופיע לעיתים בשירים, למשל 155ַתבְּ

ַנַחר" ) תאֹוב  ִר " ָבע בְּ ִעים ֹשָ בכל המקרים שבהם מופיעות היפרבולות מספריות שכאלו  (.127ִּפיֹות תֹוקְּ

ברור שאין הכוונה לאלף פריטים ממש, אלא לייצוג של ריבוי מופלג. להפרזה המספרית יש אפקט 

 ריקה של הגזמה.מגביר מעצם השימוש במספר הגבוה וכן בשל הבחירה ברטו

 מילות קריאה .3.7.4

ועל כן השפעתן שולית יחסית, ולמרות זאת  ירותן הופעתן של מילות הקריאה ב"בוהו" נמוכהתד

ביותר, ומלבדה  הנפוצה"ָהּה" היא מילת הקריאה  234מדובר בסוגל סגנוני בעל כמה דפוסים.

ַלי", "הֹו הֹו", "אֹוי ַוי", "ֲאבֹוי", "ַלֲעָזֵאזל", "ַוי" ו"הֹו". מילות קריאה מביעות רגש ־מופיעות גם "ַאלְּ

מוסיף ברוב המקרים סימן הקריאה הסמוך אליהן ו ופתאומי, ולכן יש להן אפקט מגביר,טבעי 

לאפקט, וכך מתעוררת הדגשה כפולה ואקספרסיביות גבוהה. מילות קריאה מעצם טיבן הן רכיב 

(, ואכן רבות ממילות הקריאה ב"בוהו" מופיעות במסגרת פנייה 303ה, שורצולד ורובין תשנ"דיבורי )

לנמען כלשהו, חי או דומם, ממשי או מדומיין, או כציטוט ישיר של דמות. כך למשל ב"עינים בסתו" 

ַלי" בפנייתו אל עיניים הִנגלות לו בקרן רחוב: משבץ ( הדובר40–39)  את מילת הקריאה "ַאלְּ

ן ַהי כֶּ ִתיַקתְּ ִתי.ַאְך שְּ  ֹום ָשַמעְּ

 (39) ַאְלַלי!

 

 ( מוסיף הדובר את מילת הקריאה "ָהּה" לפנייתו לאביו:126–125בשיר ג במחזור "פנסים בֹאפל" )

ִבי ָאִבי  ַצח ָהּהאֹויְּ ָלרֶּ סֹוד ַהֹנַגע שֶּ  אֹוֲהִבי בְּ

ד. ) ת ַהיֶּלֶּ ָת אֶּ ָת ַאָתה ָטַרפְּ  ( 125ַאָתה הֹוַלדְּ

 

מתפעל מילדי התימנים ההולכים לקראתו, ומביע את  הדובר (160–159)בשיר ח במחזור "שעות" 

 התרוממות רוחו באמצעות מילת הקריאה "הֹו":

 

                                                           
 מילות קריאה מופיעות בכעשרים מהשירים, ובדרך כלל מופיעה רק מילת קריאה אחת בשיר כולו. 234
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ֵדי ַהֵתיָמִנים. ִחים ַילְּ חֹוב זֹורְּ ֵצה ָהרְּ  ִבקְּ

ֵבית ִמיל ָּפרּום ִמַתַחת לְּ ִחי.־ַתרְּ  שֶּ

ִהיל ָּפִנים הֹו ל כֹוָכִבים! ִהֵנה ַאצְּ  ַכת שֶּ

ִליל ּפֵ  ִחי. )ּוסְּ ִמיַח ַעל ַהלֶּ  (159אֹות ַאצְּ

 

השפלה  משקלי, ומוסיפות־ת הקריאה גם תפקיד מבניות מילובשתי הדוגמות האחרונות ממלא

  235לשורה הימבית.

                                                           
ַוי"( ושיר ב במחזור ־, "אֹו48–46, "ָהּה"(, "הדגל הקרוע" )17–16למילות קריאה נוספות ראו את השירים "אני והוא" ) 235

 , "ֲאבֹוי"(.113"נפילים" )
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 גרפיקה  .3.8

שלונסקי הקדיש תשומת לב לעיצוב הגרפי של ספר שיריו, וכששלח את כתב היד לפרסום צירף 

ניכר עיצוב  1933־(. במהדורה הראשונה של "בוהו" מ139הוראות מדויקות למסדר )יבין תש"ם, 

מוקפד, המנצל אלמנטים טיפוגרפיים וחזותיים שונים לתמיכה בתוכן השירים. רוב האלמנטים 

מן ו רר )תשס"ב(, שעליה מתבסס מחקר זה,הללו נעדרים מן המהדורה המאוחרת של כתבי המשו

אחד, והוא ריווח האותיות. גיוון בגופן, גוון המוקדם נותר במהדורה המאוחרת רק אלמנט הִמ 

הזחות, קטעים של אותיות מוקטנות ומוגדלות ומיקומים משתנים של השירים על פני העמוד, כל 

אלו בוטלו בהדפסה של "שישה סדרי שירה". להעמדה הגרפית של השירים יש תפקיד חשוב ביצירת 

וחרת מוכיחה זאת בבירור. העיצוב דורה המוקדמת למאהאפקט מגביר או מרסן, וההשוואה בין המ

תי החדשני העולה האחיד של השירים בהדפסה המאוחרת הוא דל, וגורע מן המסר האומנו

לפיכך העיון בגרפיקה של שירי "בוהו" נסמך בסעיף זה על המהדורה ו מההדפסה המקורית,

 המקורית )שלונסקי תרצ"ד(. 

ודלו בינוני, על כריכתו הקדמית מופיעים עיצובו של הספר "בוהו" משדר כובד ראש וחשיבות: ג

באותיות דפוס שם המשורר והכותרת "ספר שירים", ובעמוד הראשון נדפסת תמונת דיוקן מרשימה 

וכך נוצרת חציצה גרפית  ,של המשורר. שמות השערים והמחזורים מודפסים על פני עמוד שלם

כלשהי או של רצף מילים בטקסט  ברורה בין מחזור למחזור ובין שער לשער. לשם הדגשה של מילה

י הזחה. שנוהשני הוא ריווח אותיות  בספר שני אמצעים גרפיים עיקריים, האחד הואמשמשים 

מתון של הגברה. כך למשל בשיר ד  יש בהם יסודהאמצעים הללו אינם "צעקניים" במיוחד, ועל כן 

ֹבָר 102במחזור "שעות שרופות" ) דגיש מהבאופן  ,ְך" בפיזור אותיות( כתובות המילים "ֲארּורֹו" ו"ִכמְּ

 236את ניגודן:

ַרף ַבַסַער? –ִמי ֹּפה טֹוֵרף   ּוִמי ִנטְּ

ֵּדם ַבַשַער  ּוִמי הּוא ַהָנִביא ַהִמַּדמְּ

ת  ר אֶּ ִתי  רֹורּואֲ ֲאשֶּ  ?ְךָר בֹ מְּ כִ ָשַמעְּ

 

ההזחות מופיעות בכחמישים משירי ב"בוהו" וממלאות שלושה תפקידים עיקריים. בדומה 

 סמנות מעברים רטוריים בין דוברים,יש שהן מ השיר,לריווח, הן מאפשרות להדגיש קטע מן 

לעיתים הן תומכות במבנה הצורני של השיר ומטעימות אלמנטים של חריזה ושל משקל. ב"הבית ו

                                                           
 ורה הראשונה של "בוהו" )שלונסקי תרצ"ד(.מספרי העמודים בסעיף זה ַמפנים למהד 236
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כדי להדגיש שהמילים נאמרות  ,השורות לימין ורק הטור האחרון מוזח ( נצמדות84האחרון" )

 מטעם ילד שאינו הדובר הרשמי של השיר:

ַלג –ַאְך ַבֲחצֹות  ִריס ַבַבִית ִיָּפֵתַח,־ּפְּ  תְּ

ָיד ַמָכה ַעל שּוב יּוַגף. כְּ א.־וְּ  ֵחטְּ

ַיֵּפַח: ד ִמתְּ  ַבַבִית ָהַאֲחרֹון קֹול יֶּלֶּ

 ּפֹוֵחד......ִאִמי ...ֲאִני 

 

( מוזחת המילה "ַסֲהרּוִרי" כסימן גרפי לחילופי 220–219באופן דומה בשיר ט במחזור "ֻסלמות" )

 הדוברים בטקסט:

ֹצַהר ֲעָלָטה  ל ָיּה!  –בְּ ל ַמַחט –אֶּ קֹוף שֶּ  ִכבְּ

ִריא. ת ּוַממְּ ֹּגלֶּ ת ַהּגֻלְּ ִחיל אֶּ  ֲאִני ַמשְּ

ִדים  ֵהם עֹומְּ ָתִאים  –ָהֵהם!  –וְּ ַפַחדַהִמשְּ  בְּ

בּוז: ַפֲחִדים בְּ  ּומְּ

 ( 220ַסֲהרּוִרי! )

 

( מתאר את שיטוטיו של הלך בעיר. ההזחה של השורה האחרונה 198–197שיר ד במחזור "שעות" )

 מסמנת את מעמדה השונה של המילה "ָכאן", שאותה כותב ההלך על הדלת:

ת, לֶּ ן ַהסֹוקֶּ בֶּ אֶּ מֹו, כְּ רֹוס ַלחְּ  ֲאַזי ִיפְּ

דּוִמָיה.  ַעס בְּ ָכן –ִילְּ ֹאד ָמרְּ רֹאש מְּ  ּובְּ

ת: לֶּ זּוַזת ַהּדֶּ שֹום ַעל מְּ  ֵיֵצא ִלרְּ

אן"  (198". )ָכ

 

דות ובין שלאו, ברבים מן השירים מוזחות שורות חורזות או שורות שוות משקל, בין שהן צמו

במלואו, ההזחות מפנות (, המובא כאן 90. כך למשל בשיר ג במחזור "גגות" )במבנהבאופן התומך 

 את תשומת הלב לחריזה המורכבת:

 ָּגג־ַאְך ֵיש ֵאיַמת ֵאין

ַאג  ַאג, ִתשְּ ִהיא ִתשְּ  –וְּ

ָנה. ַהסֶּ יְּ ֵאין ָשאֹון שֶּ  וְּ

 

ַלֵיל ָהִעיר  ִהתְּ  –בְּ

ה ִדיר ל ֵאיזֶּ צֹאן אֶּ  כְּ

ָנה. דֹות ַהסֶּ ל ּגְּ  ֵהם נֹוֲהִרים אֶּ
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חֹוב ָסִלים ָברְּ  ִמַספְּ

ל ַתַחת ר אֶּ שֶּ רֹוֵני ַהּגֶּ  ִקמְּ

 ֵהם נֹוֲהִרים, נֹוִשים ִבי חֹוב

ר. שֶּ קֶּ ִמים ָנָקם וְּ זֹומְּ  וְּ

 

ָכָרם  –ָכָרם  רֹוף, ֹשְּ גְּ  סּו.־לֹא –אֶּ

ם ַּפת ֵטָמה ָלהֶּ  ָבג.־ּוַמֹשְּ

ֲעסּו ר ִילְּ ַכְך ַעד ֹבקֶּ  וְּ

ֵאין־ֵאיַמת ֵאין ם וְּ חֶּ  ָּגג.־לֶּ

 

ָנה"(,  מוזחתבבית הראשון והשני  דֹות ַהסֶּ ל ּגְּ ָנה", "ֵהם נֹוֲהִרים אֶּ ַהסֶּ יְּ ֵאין ָשאֹון שֶּ השורה השלישית )"וְּ

ָנה ַהסֶּ יְּ  בבית השלישי והרביעי ההזחות תומכותו ָנה",ַהסֶּ -באופן המדגיש את החרוז העשיר "שֶּ

חֹוב רחֹו-בחריזה המסורגת )"רְּ שֶּ ר", "לֹא-ב", "ּגֶּ שֶּ ֲעסּו", "ָבג-סּו־קֶּ ג"(. בשיר ב במחזור "על חטא" ּגָ -ִילְּ

( מחקה העמדת השורות, שכל אחת מהן מוזחת יותר מקודמתה, את תנועת האורלוגין, הנינוחה 92)

 והאיטית, ומורה על קריאה מושהית:

לֹוִגין  ָהאֹורְּ

ַנַחת  מֹוִנים בְּ

ִריחַ  ה צְּ  ֵמֵאיזֶּ

ֵרי–ַחד ָלת –תְּ  – –תְּ

 

ת של "בוהו" הוא השימוש באותיות מוקטנות אמצעי גרפי נוסף שהושמט במהדורות המאוחרו

)פטיט( ומוגדלות. בספר במתכונתו המקורית הודפסו כעשרה שירים באותיות מוקטנות או 

בחלקם או במלואם. ברוב המקרים ההקטנה מסמנת את מעמדו של השיר כפתיח לשער  ,מוגדלות

 או למחזור, או לחלופין כסיום למחזור. האותיות המוגדלות מסמנות מעמד מיוחד של קטע

 237.מסוים

 

  

                                                           
אלמנט גרפי נוסף שהושמט בהדפסות המאוחרות הוא מיקום השירים על פני הדף. במהדורה משנות השלושים  237

ממוקמים השירים בגבהים משתנים, בראש העמוד, באמצעו או בחלקו התחתון. לא מצאתי חוקיות כלשהי בהעמדה 
 בעניינּה.זו ועל כן לא מופיע דיון 
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 סיכום .3.9

בעיצומם של המאמצים לכינון מדינה יהודית ותרבות עברית בארץ ישראל הציע שלונסקי לקוראיו 

למחוזות אירופיים מרוחקים, עירוניים וחשוכים, מוכי שיגעון ומחלה, ספק אמיתיים ספק לנדוד 

אביב, אלא מגדל אייפל, קתדרלת נוטרדם, פריז ובודלר. ־הזויים. לא עוד הגלבוע, עין חרוד, ותל

בעוד הנוסח של שירת ביאליק מושל בכיפה, אהוב ומוערך, זעזע שלונסקי את אמות הסיפים של 

ברית, והציע נוסח מודרניסטי חדשני, השונה באופן מהותי מהשירה שקדמה לו. גם אם השירה הע

לקוראים בני המאה העשרים ואחת קשה לחוש את הרוח המרדנית המנשבת משירי "בוהו", ייחודם 

בולט גם כיום. שירי "בוהו" "מתנדנדים" בין ריסון להגברה ומקיימים רשת סבוכה של איזונים. 

טי יש מוטיבים מגבירים, התחביר מאזנם; אם במישור המורפולוגי נטה המשורר אם במישור הסמנ

לחדשנות, באה התמטיקה ומרסנת אותה וכך הלאה. לא ניתן לקבוע מי מבין שני האפקטים, ריסון 

 והגברה, דומיננטי יותר, וזהו אחד מסודות הספר. 

השתמש שימוש "אוטומטי" שירי "בוהו" של שלונסקי מוכיחים שלא ניתן ל ,מבחינה תאורטית

בכלים הקובעים ששיר הוא מרוסן או מוגבר. אין אמצעי לשוני או תמטי הגורם בהכרח לריסון או 

הגברה, וזה ממומש באופן חלקי,  לשריסון או שיש בהם פוטנציאל של להגברה, אלא רק אמצעים 

באופן ניכר או כלל לא. הנטייה לריסון או להגברה, כפי שעלה מהעיון בשירי "בוהו", תלויה במינון 

 ובטיב השימוש, ואינה עניין מוחלט אלא סוגיה פרשנית. 

כתב שלונסקי כי הציווי העליון החל על המשורר הוא ליצור "בכל מאודו", וכי  1938־בקטע מ

 נגזרים כל היתר: ממנו

דרש או , פשט או רמזהנהו הצווי ההחלטי של הפיוט בכל גילוייו. הוא הגוזר:  –, בכל מאדך

ולא  – עתים למובן ועתים לסתום, עתים לפשטות ועתים לתסבוכת. הוא הקובע סוד

כניגודים, אלא כתחבולות, במשמען העליון, כתכסיסי המלחמה עם החומר, שעליך לצור 

, 1960)שלונסקי  –למען מאדך, כל מאדך.  –ולפנים שבך ־. עם עצמך, עם הלפניאותו, ועם..

 , פיזור האותיות במקור, ההדגשות שלי(153

בין ו ן המיטלטל בין "פשטות" ל"תסבוכת"ב"בוהו" נושא הציווי "בכל מאודך" אופי יוצא דופ

שגם אם אינה אהודה כיום בקרב קהל  "מובן" ל"סתום". כל אלו יוצרים פואטיקה ייחודית,

הקוראים, כבודּה שמור בתולדות השירה העברית המודרנית.
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ר ָּפשּוט  ָהֹאשֶּ   –וְּ

חֹוָבה.  כְּ

  (92)ֻמקדם וֻמאחר, 
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 1לאה גולדברג: הפשטות האחרת .4

 הקדמה .4.1

התקבלותה של לאה גולדברג ידעה במשך השנים עליות ומורדות, אבל בעשורים האחרונים התקבע 

מעמדה כגיבורת תרבות. שטרות נושאים את תמונתה, רחובות ומוסדות נקראים על שמה 

ויצירותיה לילדים ולמבוגרים אהובות ומוכרות. גולדברג היא המשוררת המולחנת ביותר בין 

ל מי שילדותו עברה עליו בישראל מכיר את שיריה ואת סיפוריה. אריאל המשוררים העבריים וכ

ים "מן העריסה ועד ערש הדווי", צירותיה מלוות את הקוראים הישראל( טען שי20101הירשפלד )

ואכן נוכחותה הפכה ל"חיונית בחיינו" )שם(. גם העניין האקדמי ביצירת גולדברג הולך וגובר מאז 

בתרבות הכללית  השל יצירת המרכזיותו ת בעשרים השנים האחרונות,וביתר שא ,ות השמוניםנש

 ובמחקר האקדמי גם יחד מלמדת על מיזוג נדיר של עומק ושל נגישות. 

גם בחייה המקצועיים של גולדברג בא לידי ביטוי מיזוג בלתי שגרתי: משוררת אישה הפועלת 

 ,א גם מבקרת ספרות ותיאטרוןבזירה גברית בעיקרה, משוררת וסופרת לילדים ולמבוגרים שהי

פרופסור לספרות השוואתית וחוקרת בעלת שם. גולדברג, שהגיעה לחופי הארץ כמשוררת בתחילת 

השתלטה על העברית כשפת דיבור ויצירה  יירה ענפה ככותבת וכאינטלקטואלית,דרכה, בנתה קר

יברה גולדברג על גורל ( ד126והגשימה את חלום ילדותה להפוך למשוררת. בריאיון )ירדני תשכ"ו, 

 הטקסטים שהיא כותבת:

רגשתי שלי דומה לזו של אדם, הטומן איגרת בתוך בקבוק ומשליך את הבקבוק לים. אולי הַ 

 תגיע אל החוף.יבוא יום והאיגרת 

נראה כי ה"איגרת" הגיעה אל החוף. יצירות גולדברג הותירו חותם בל יימחה על התרבות העברית 

במאה העשרים ואחת מעמדן בלתי מעורער. לא זאת בלבד שספריה לילדים של המאה העשרים, וגם 

לצד  ,ולמבוגרים ממשיכים להידפס ולהימכר, אלא שגם יצירות שגנזה רואות אור בשנים האחרונות

 מכתבים אישיים ורשימות עיתונות. 

מכל כתבי גולדברג על שלל ענפיהם עולה סגנונּה המובחן והצלול. הקול הדובר אלינו מיצירותיה 

מפוכח ורציני, מכבד ומתון, מאופק, מבליג ומרוסן. מאז ומתמיד טענו המבקרים והחוקרים הוא 

ובשל כך רבים תפסו את שירתה כנטולת ברק אינטלקטואלי  ,ששירת גולדברג "פשוטה" ו"נעימה"

להערכה מחודשת, והמחקר העכשווי  ה(. ואולם, בעשורים האחרונים זוכה יצירת1960ל מירון )למש

                                                           
. הרשימה כונסה ב"לאה גולדברג: יומן 1938הצירוף "הפשטות האחרת" מופיע ברשימה שפרסמה גולדברג בשנת  1

 (.294–292יוסף )תשע"ז, ־ספרותי" )להלן: "יומן ספרותי"( בעריכת גדעון טיקוצקי וחמוטל ובר
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(. כיום ברור שגם 13הולך ומתרחק מהתדמית שליוותה את כתיבתה מראשיתה )טיקוצקי תשע"א, 

פשוטה הרי שאינה פשטנית, ושפשטותה מושגת באמצעים שאינם  היא אם שירתה של גולדברג

 פשוטים כלל:

הספונטניות שמעוררים השירים הוא תוצאה של עבודה נפשית רוחנית, של מעשה רושם 

אינטלקטואלי רב, שאמנם גם יודע גבולותיו, ושל חריפות שמגעת למטרה ואינה עוברת אותה. 

 (67)ריבנר תש"ם, 

המנגנונים בשירת גולדברג למבוגרים אשר לוקחים חלק  מאפשרים חשיפה שלכלים בלשניים 

סוקר את הביוגרפיה של בפרק זה ביצירתו של הסגנון ה"פשוט" המזוהה עימה. הסעיף הראשון 

לאה גולדברג, את מגמות הביקורת על יצירתה ואת המחקרים המרכזיים שנכתבו על אודותיה ועל 

המשמש כקורפוס מרכזי  ,"מוקדם ומאוחר" פעילותה כאשת רוח. כמו כן מוצג בו ספר השירים

אפקט של  יוצריםבפרק. הסעיף השני עוסק במוקדים התמטיים בשירת גולדברג ובאופן שבו הם 

 , ובסעיף הרביעיריסון. בסעיף השלישי מוצגים השדות הסמנטיים הדומיננטיים בשירת גולדברג

בתחביר, ועניינו של הסעיף מקד הצורות המורפולוגיות האופייניות ליצירתה. הסעיף החמישי מת

סוגות והמבנים האופייניים לשירת גולדברג ותרומתם של המבנים הסדורים, של השישי הוא ה

והרטוריקה בשירת  הגרפיקהתרומת ת לתחושת איפוק. בסעיף השביעי נסקרהמשקל ושל החריזה 

עתם המשולבת של ריסון. הפשטות העולה משירת גולדברג נוצרת בהשפגולדברג ליצירת אפקט של 

כמו בפרקים הקודמים, גם  ,, ולכןכל ֵממדי יצירתה, אשר יוצרים יחד סביבה טקסטואלית מאופקת

 2.בפרק זה מתבררת פעולתם של מנגנוני הריסון בהדרגה

 ביוגרפיה .4.1.1

לאברהם ולציפה )צילה( והייתה בתם  1911לאה גולדברג נולדה בקניגסברג שבגרמניה בשנת 

אורח חיים חילוני, אביה היה חובב יידיש ואימה הנחילה לה הערכה לתרבות  היחידה. הוריה קיימו

למעט ארבע שנות  ,הרוסית. בשנות ילדותה ונערותה התגוררה גולדברג עם הוריה בקובנה שבליטא

גלות ברוסיה בתקופת מלחמת העולם הראשונה. כשנה לאחר פרוץ המלחמה גורשו כל יהודי קובנה 

בין מאה ועשרים אלף היהודים ו שד שירגלו לטובת האויב הגרמני,הח וסביבתה לרוסיה בשל

, ובמסע חזרה אל 1919שנעקרו מבתיהם גם גולדברג והוריה הפכו לפליטים. הם שבו מרוסיה בשנת 

ליטא שובשו חיי המשפחה ללא תקנה. בגבול ליטא נחשד האב בחברות במפלגה הקומוניסטית 

חייו. לבסוף חסו עליו והעבירו אותו למעצר בקובנה, אך ונכלא, ובמשך שבוע איימו החיילים על 

                                                           
 ( בציון העמוד בלבד.0032שירי גולדברג מופיעים בפרק זה כלשונם וכניקודם ב"מוקדם ומאוחר" ) 2
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המתח ערער אותו והוא לקה בנפשו ואושפז בבית חולים לחולי נפש. מחלת הנפש של האב פרעה את 

 חיי המשפחה ובמשך חייה חששה גולדברג שהשיגעון של אביה עבר אליה בירושה.

פה זו הכתיבה את שיריה הראשונים. ובש ,עד גיל תשע גולדברג דיברה, קראה וכתבה רוסית בלבד

מנסיון עברי בקובנה ששפת ות ברוסיה החלה גולדברג ללמוד בגִ כשחזרה המשפחה משנות הגל

הלימוד בו הייתה עברית, וכך הפכה לאחת מחלוצות הדיבור העברי ולציונית. בשנות לימודיה 

מה ומוריה עשתה נמשכה לתחום הספרות ובעיקר לשירה הרוסית הסימבוליסטית, ובתמיכת אי

 את צעדיה הראשונים בכתיבה והחליטה להיות סופרת עברית:

אחת היא בשבילי כאילו לא לכתוב לגמרי. ובכל זאת אני רוצה להיות  –לכתוב לא עברית 

סופרת, בכל זאת אני תולה את עתידי ואת כל חיי, זוהי מטרתי היחידה, ואם אני לא אגיע 

יא לי מה שהחיים יעשו ממני. מבלי להיות סופרת, אין אליה, אם אין לי כשרון, אז אחת ה

 3(3.9.1926יומן, כבר ערך בשבילי לשום דבר. )

החלה ללמוד באוניברסיטת קובנה פילולוגיה והיסטוריה אירופית. אף שאהבה את הנוף  1928־ב

 1930־המקומי ראתה בקובנה מקום פרובינציאלי ומשעמם וקיוותה לנסוע למערב לאירופה. ב

התגשם חלומה בזכות מלגה והיא עברה לברלין ולמדה תואר שני בפילולוגיה שמית. בשנות לימודיה 

וחזתה בהתפרצויות אנטישמיות  ,הייתה חשופה להתגברות העוינות כלפי היהודים בגרמניה

השלימה תואר דוקטור באוניברסיטת בון, בעבודתה חקרה את תרגום  1933–1932אלימות. בשנים 

רוני בהנחיית פרופסור קאלה. בשנות לימודיה פרסמה שירים, סיפורים ורשימות התורה השומ

והייתה חברה בחבורת "פתח",  ,ביקורת על אומנות ועל תיאטרון בכתבי עת בקובנה ובארץ ישראל

 שאיגדה סופרים יהודים כותבי יידיש ועברית מקובנה. 

גרה בעיר עם אימה במשך אביב ו־, קבעה את מושבה בתל1935גולדברג עלתה לארץ בשנת 

 ,כעשרים שנה. אף שראתה בישראל את ביתה החדש הרבתה להביע בשיריה געגועים לארץ מוצאּה

אביה ושאר בני המשפחה המורחבת נותרו בליטא ונספו  4והרגישה קשר עמוק לתרבות אירופה.

"טורים" בשואה. בארץ ישראל עבדה בתחילה כמורה בשני בתי ספר וכמזכירה במערכת השבועון 

של שלונסקי. בשבועון זה פרסמה שירים, סיפורים ומאמרים, וכחודש לארץ עלייתה ארצה פורסם 

יצא לאור "מכתבים מנסיעה מדומה",  1937־ספר שיריה הראשון "טבעות עשן" בהוצאת "יחדיו". ב

ספר הפרוזה הראשון של גולדברג, ושנה לאחר מכן הוצג "ים בחלון", המחזה הראשון שכתבה 

                                                           
( בעריכת רחל ואריה אהרוני בציון תאריך 2005קטעי היומן )להלן: "יומן"( מובאים מתוך "יומני לאה גולדברג" ) 3

 כתיבתם.
( כתב על ההשתקפות של הרשמים הראשונים של גולדברג מארץ ישראל בכמה 216–214אבנר הולצמן )תשע"ו,  4

 משיריה.
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. שני ספרי שיריה הבאים "שיר 1939־מבוגרים. ספר שיריה השני "שיבולת ירוקת העין" פורסם בל

( נכתבו בעקבות מלחמת העולם השנייה והשואה, ומובעת 1944( ו"מביתי הישן" )1942בכפרים" )

פורסם ספר הפרוזה השני שלה "והוא האור"  1946־בהם עמדה נוסטלגית כלפי המולדת שחרבה. ב

הועלה  1955־( זיכה אותה בפרס רופין. ב1948תית הביוגרפית. קובץ שיריה "על הפריחה" )בעל התש

עבדה בעיתון "דבר"  1943–1936המחזה המפורסם והמצליח ביותר שלה, "בעלת הארמון". בשנים 

ואחר כך בעיתון "משמר", ובבמות אלו כתבה מאמרים ורשימות על ענייני דיומא ועל ספרות, 

י בידור, מחול וקולנוע. באותן השנים עבדה גם ב"ספרית פועלים" ובהוצאה זו תיאטרון, מופע

פרסמה את רוב ספריה לילדים ולמבוגרים. גולדברג כתבה גם תסכיתים, פזמונים וחרוזי פרסומת, 

ותרגמה שירים, מחזות, רומנים וספרי ילדים מכמה שפות. היא לא השתייכה בבירור לשום זרם 

גילויים של קלאסיקה ושל רומנטיקה, של ריאליזם, של סימבוליזם ושל  ובשיריה יש ,אומנותי

 מודרניזם. 

עברה עם אימה למגורי קבע  1955־החלה ללמד ספרות כללית באוניברסיטה העברית וב 1951־ב

שזיכה אותה בפרס שלונסקי לשירה.  ,בירושלים. באותה השנה פורסם ספר שיריה "ברק בבוקר"

אש החוג החדש לספרות השוואתית באוניברסיטה העברית. בסוף שנות מונתה לתפקיד ר 1962־ב

החמישים הלך והתבסס מעמדה כמשוררת, כסופרת, כמחזאית וכסופרת ילדים אהובה ומוכרת, 

ומשוררים צעירים כטוביה ריבנר, ט' כרמי, דן פגיס, דליה רביקוביץ ועמיחי ראו בה מורת דרך. 

פורסם ספר שיריה  1964־אף שסבלה ממחלות ומייאוש. בבעשור האחרון של חייה הוסיפה ללמד 

 ממחלת הסרטן ולאחר מותה הוענק לה פרס ישראל.  1970"עם הלילה הזה". גולדברג נפטרה בשנת 

ראו אור לאחר מותה. שירים מאוחרים שלא כונסו בחייה פורסמו  רבים מכתבי גולדברג

לושה כרכים. תרגומי השירה שלה כונסו ( ואחר כך במהדורת כל שיריה בש1971ב"שארית החיים" )

(. יומניה האישיים, שנכתבו מגיל עשר ועד לשנותיה האחרונות, 1975ב"קולות רחוקים וקרובים" )

פורסמו בשנת תשס"ו בעריכת אריה ורחל אהרוני, ופתחו צוהר לצפונות ליבה. הרצאותיה ומאמריה 

פרות הרוסית במאה התשע עשרה" ( וב"הס1963על הספרות כונסו בחייה ב"אמנות הסיפור" )

(. מבחר רשימות שפרסמה בבמות שונות כונסו 1977(, ולאחר מותה ב"מדור ומעבר" )1968)

ב"האומץ לחולין" )תשל"ו( בעריכת א"ב יפה וב"יומן ספרותי: מבחר רשימות עיתונות" )תשע"ז( 

עשרים הו משנות יוסף וגדעון טיקוצקי. מכתביה לחברת ילדותה מינה לנדא־בעריכת חמוטל בר

והשלושים של המאה העשרים ראו אור בספר "נערות עבריות" )תשס"ט( בעריכת יפעת וייס וגדעון 

טיקוצקי, ומכתביה למשורר טוביה ריבנר פורסמו ב"אולי רק ציפורי מסע" )תשע"ז( בעריכת 

ים גנוזים ו"שיר/עיר" )תשע"ב( שבו שיר( 2010טיקוצקי. כמו כן ראו אור הרומן הגנוז "אבדות" )

 .בעריכת טיקוצקישכתבה גולדברג לחיתוכי עץ מאת פרנץ מזרל, שניהם 
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 סקירת המחקר על יצירת גולדברג .4.1.2

המחקר על לאה גולדברג ועל יצירתה שופע והולך בעשורים האחרונים ומבסס את מעמדה כיוצרת 

ענפיה מרכזית בתרבות העברית והישראלית. הספרים והמאמרים העוסקים ביצירתה על שלל 

מתרבים מדי שנה, ומשום מספרם הרב רק חלק מהם מוזכרים בסקירה זו, המבקשת להצביע על 

כיווני המחקר המגוונים בתחום. טוביה ריבנר הניח את התשתית למחקר הביוגרפיה של גולדברג 

 (, ועמיה1984(. א"ב יפה פרסם אף הוא מונוגרפיה על גולדברג )1980במונוגרפיה שכתב לאחר מותה )

ביוגרפיה המתארת את תהליך התוודעותה לאישיותה ולקורות חייה ־( כתבה פסיכו1995ליבליך )

של המשוררת. גדעון טיקוצקי )תשע"א( סקר את הביוגרפיה של גולדברג במקביל להתפתחותה 

כיוצרת וכאשת תרבות, ולספרו צורף הסרט התיעודי "לאה גולדברג בחמישה בתים" שיצר הבמאי 

ראובן ־( פרסמה ביוגרפיה מקיפה על גולדברג ושרה בן2012יוסף )־. חמוטל בר2011נת יאיר קידר בש

 ( חקרה את אהבותיה.2013)

הספרים "לאה גולדברג: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתה" בעריכת א"ב יפה )תש"ם( ו"פגישות 

צדדים בלום )תשס"א( מקבצים מאמרים העוסקים ב־עם משוררת" בעריכת ענת ויסמן ורות קרטון

( בחנה את יצירת גולדברג על רקע תקופתה, והתמקדה 2014שונים של יצירת גולדברג. זיוה שמיר )

, תשס"ח( חקרה את השימוש 2002באספקטים שונים בכתיבתה לילדים ולמבוגרים. עפרה יגלין )

( חקרה את המחזות שכתבה. רבקה 1997של גולדברג בסוגות הקלאסיות בשירתה ואילנה נאמן )

( 2014( בחנו סוגיות מגדריות ביצירת גולדברג, ויפעת וייס )2015נב )תשע"ב( ויעל רוטנברג )אלי

חקרה את הפרוזה ואת הכתיבה המסאית של גולדברג בתקופת ישיבתה בגרמניה בראשית שנות 

השלושים של המאה העשרים. נטשה גורדינסקי )תשע"ו( חקרה את יצירתה המוקדמת של גולדברג 

( האירה את יצירת גולדברג למבוגרים מנקודות תצפית מגוונות. נוסף לספרי 2017וחיה שחם )

המחקר הללו פורסמו במשך השנים עשרות מאמרים על יצירת גולדברג. היו שעסקו בתרגומי 

( ועמינדב דיקמן 1977(, ראובן צור )1975שירתה ובזיקתם לשירתה למבוגרים, למשל שמעון זנדבנק )

בקובצי שירה ספציפיים של גולדברג ובקשריהם למכלול יצירתה, למשל  )תשס"א(. היו שהתמקדו

( ברשימתו על "עם הלילה הזה". 1980דן מירון )תשנ"ט( במאמרו על "טבעות עשן" ושמעון זנדבנק )

יוסף )תשס"א( וזיוה ־יש שניתחו שיר או מחזור שירים, למשל גדעון טיקוצקי )תשס"ה(, חמוטל בר

קו בכתיבתה החוץ שירית של גולדברג, למשל בממואר "פגישות עם שמיר )תשס"א(. היו שעס

משורר" )ויסמן תשס"א(, בשימוש בצירוף "האומץ לחולין" בפרוזה, ביומנים ובמסות )ויסמן 

תשע"ז( ובכתיבתה של גולדברג כמבקרת וכחוקרת ספרות )ברשאי תש"ם(. יש שחקרו את יצירותיה 
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ובב )תש"ם( חקרה את מסותיה על אודות הכתיבה לילדים, למשל מנחם רגב )תש"ם(. לאה ח

 לילדים.

סו לאפיין את לשונה של גולדברג. דוד פישלוב )תשס"א( חקר את האוקסימורון יחוקרים אחדים נ

פורה לאפיפורה בשירה המעודן בשירת לאה גולדברג; שמעון זנדבנק )תשס"א( בחן את המעבר מאנ

התמורות שחלו בתחביר השירה המאוחרת של ציון ימיני )תשע"ד( עמדה על ־המאוחרת; בת

ועל ייחודה. עבודה זו  ( כתבה על מאפייני הלשון השירית של גולדברג2013גולדברג; תמר סוברן )

מחקרים אלה על הלשון הפואטית של לאה גולדברג בשירה למבוגרים אפיון של מנגנוני מוסיפה ל

 הריסון, האיפוק והעידון.

 דברג: פשטות ופשטות מדומהסקירת הביקורת על שירת גול .4.1.3

ביקורות על שירת גולדברג נכתבו למן פרסומו של ספר שיריה הראשון ורובן ככולן עמדו על תו 

ויש שציינו  את תכונת האיפוק של השירה כהישג הפשטות האופייני לשירתה. יש שציינו המבקרים

ל שירת גולדברג, אותה כנקודת תורפה. בסעיף זה מוזכרות בקיצור כמה ביקורות שנכתבו ע

כתבה ( 1935המשוררת אלישבע ) 5יה המאופק.ישהצביעו באופן מכליל ולעיתים מטפורי על אופ

על "המסגרת הזעירה" של שירי גולדברג ועל תכונת  ועמדה אוהדת על "טבעות עשן" רשימה

 הטבעיות שבהם:

, שכל אחד מהם הנהו הד מצב רוח של רגע זה או אשה שיריהם  –שיריה של לאה גולדברג 

 6הזאת. המסגרת הזעירההנלקטים בדרך. אין הם יוצאים מן  פירורי החייםאחר, בבואות 

 7פיכמן )תש"ך, שעה( הדגיש אף הוא את פשטות השירים ואת ההתאפקות העולה מהם:

, מוכיחה אחדרופים נפלאים ופשוטים כבצ, ךכ־לבמלים רגילות כהלבביות הזאת הנוגנת 

טוי, על מילודיות שאינה נשמעת אלא להקשבה מבפנים. ישל ב חרותכשהיא לעצמה על איזו 

רותיה בגדולה, גם בטובות שבח בגרות, שהיא תמיד פרי לא הורגלנו להתאפקות זו

, הוא אות למצפון המשורר. )פיזור האותיות הבלתי מתחכםהניב הנאמן, )...( המשוררות. 

 במקור(

                                                           
קורות שנכתבו על שירת גולדברג במשך ארבעת עשורי פרסומה ולאחר מות המשוררת ראו לסקירה מקיפה של הבי 5

 (.34–17, 2017את הפרק הראשון בספרה של חיה שחם )
. למחקרים המתמקדים בזווית המגדרית בשירת גולדברג היו שקשרו את תכונת הפשטות לעובדה שגולדברג היא אישה

( 2015, של דן מירון )תשנ"ט(, של רבקה אלינב )תשע"ב(, של יעל רוטנברג )(2000למשל את ספריהם של חנן חבר ) ראו
 (.51–35, 2017ושל חיה שחם )

 ההדגשות כאן ובהמשך הן שלי, אלא אם צוין אחרת. 6
 הרשימה פורסמה לראשונה בשנת תרצ"ה. 7



245 
 

את קלות הלשון של השירים,  ציינה ברשימתה על "ברק בבוקר"( 190כצנלסון )תשכ"ו, ־רחל שזר

 8שאינה נזקקת לחידושי מילים:

, זקקת לחידושי מליםנ־יהבלת, זו הלשון הקלה שבקלות –גם תכנה של שירתה וגם לשונה 

 השתחררו מזמן מסיגי השפעות של אחרים. – םיו־םבמלים של יוכי היא מפיחה רוח לירית 

טוביה ריבנר ו 9מובנת",־( ציין כי שירת גולדברג מעולם לא הייתה "בלתי46עזריאל אוכמני )תש"ם, 

 ( הדגיש את צלילותם ואת פשטותם של השירים:66)תש"ם, 

, שככל שידוע לי, אנשים רבים קוראים אותם שמבעם גלוי וצלול כל כך שירים אלה )...(

דיבור ישיר בלא אחת מסגולותיהם(, שהם כל כולם  ת)וזא כפשוטםונהנים מהם  שוטםכפ

נזהרים במאוד מכל ותמונה שהם  רמז ברורשרמז הם רומזים הוא  פנייה למוסתר ולמכוסה,

בין  שקלמ־וישיוולם האמיתי נובע, דומני, מתוך השמירה שהם שומרים על ק –, שמעמ־יתרת

 הדיבור לבין הדממה.

 הקורפוס .4.1.4

גולדברג פרסמה בחייה כאלף שירים. לשם הצמצום והמיקוד נבחר לשמש כקורפוס מרכזי בפרק 

. בספר קיבצה גולדברג מבחר 1959זה ספר השירים "מוקדם ומאוחר", שפורסם לראשונה בסתיו 

והוסיפה שער חדש, "מילים אחרונות", ובו שישים וחמישה  ,משיריה שראו אור עד לאותה העת

( הסבירה גולדברג 131, תשכ"וסו בספריה הקודמים. בריאיון לגליה ירדני )שירים שלא נדפ

שהחליטה לפרסם את "מוקדם ומאוחר" משום שספריה אזלו מן החנויות והיא העדיפה לפרסם 

 מבחר המייצג בעיניה את שיריה במיטבם:

. להוציא הם ביקוש רב, במיוחד "על הפריחה"ספרי שירי הקודמים אזלו, ואחדים מהם היה ל

התחרטתי על  –את כל כתבי לא הסכמתי, כי יש שירים, שמספיק לי שפירסמתים פעם אחת 

 לפסול שירים. –כך דיי. עיקר העבודה היה, אם כן 

 ( אמרה שבחרה את השירים על פי טיבם:1977בריאיון אחר לא"ב יפה )

לפי הטיב, מה שנראה לא אכפת לי אם שיר מסוים הוא פרסונלי, או לא פרסונלי. אני בחרתי 

 י ביחס לכתיבתו.היה טוב יותר, אפשר שאני טועה. שום איש אינו אובייקטיב

                                                           
 הרשימה פורסמה לראשונה בשנת תשט"ו. 8
 ברק בבוקר".בעקבות " 1956הרשימה פורסמה לראשונה בשנת  9
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אינם מקבילים לזמן פרסומם של שירי "ספר הקטרוג והאמונה" של  שירי "מוקדם ומאוחר"

משום שניתן למרות זאת אצ"ג ושל "אבני בוהו" של שלונסקי. הם נבחרו לשמש כקורפוס מרכזי 

"מוקדם  10.ני הריסון הפועלים בשירת גולדברגעותם תמונה מהימנה של מנגנולשרטט באמצ

ומאוחר" זכה להצלחה מסחרית יוצאת דופן ותוך חמש שנים מפרסומו נמכרו שמונת אלפים 

 ,עותקים ונדפסו שלוש מהדורות. הספר זיכה את גולדברג בפרס קוגל של עיריית חולון לשירה

קורת על אודותיו ונערכו ראיונות עם המשוררת. בביקורות על ובעקבות פרסומו נדפסו רשימות בי

הספר בולטות שתי מגמות סותרות: מחד גיסא היו שהביעו הערכה לשירתה ומאידך גיסא היו 

( כי שירתה של לאה גולדברג מבקשת את 1959שערערו על ערך שיריה. ברשימה אוהדת כתב עד"ל )

י השירים הופכים מאישיים לנחלת הכלל "בכוח שבאמנות", וכ־"הדיוק, את הריכוז, את האמת

קולה נותר תמיד  ,ההתגברות וההבלגה". לטענתו, אף שהמשוררת התנסתה בדרכי הבעה שונות

( כתב רשימה 1960אותו הקול "בעל העצמיות המהותית והצורנית הקבועה" )שם(. גם דוד ארן )

וט והאנושי ביותר לצד פלאי השירה וטען כי בשירת גולדברג "שוכן הפש ,אוהדת לרגל פרסום הספר

ושיאי הביטוי האמנותי". ארן שיבח את יכולתה של גולדברג "לשמור על ערכי שירה וערכי אדם" 

ריבנר  11גם "בעומדה בתוך הסערה", ואת נטייתה לשמור על גרעין החיים הפשוט למרות מורכבותם.

ם המיוחדת להפוך את החולין לחג, ( ציין לטובה את מעלת הדיוק של השירים ואת נטיית69)תש"ם, 

 12ושיבח את השמירה על הטון הכמעט דיבורי ברוב השירים.

לעומתם, נתן זך ודן מירון העמידו בשאלה את חשיבות הספר ואת ערך שיריו. ממרחק השנים 

מתברר ששתי הביקורות הללו היו חלק ממאבק כולל של בני הדור הצעיר, אבל בשעתו הן עוררו 

( טען ברשימתו ששירת גולדברג לא התפתחה 1959משוררת פגיעה נפשית קשה. זך )הדים ופגעו ב

גוניים. הוא הוסיף שעניינם של רוב השירים הוא ייסורי ־במשך השנים ועל כן שירי הקובץ חד

האהבה שלא באה על סיפוקה, ויצא כנגד הצמצום התמטי המאפיין, להשקפתו, את הספר. מירון 

דברג לוקה בכמה מגבלות יסודיות שלא אפשרו לה לחרוג מתחומי השירה ( טען כי שירת גול1960)

הסמלים בשירי גולדברג סטריאוטיפיים ש הוא גרס"הנעימה" ולהיכנס לתחום "השירה הגדולה". 

באופן שהדימויים והמטפורות אינם עשויים בטוב טעם, ושהסיטואציות דלילות, שובלתי מקוריים, 

מהימנים. עוד ביקר מירון את עיצוב ה"אני" הדוברת בשירים, כללי השירים יומרניים ובלתי 

                                                           
(, הקרוב מבחינת זמן פרסומו לספריהם של אצ"ג ושל שלונסקי הנידונים בעבודה זו, היה ספר 1935"טבעות עשן" ) 10

שיריה הראשון של גולדברג. הוא נכתב כשהייתה בת עשרים וארבע בלבד ובטרם עלתה לארץ ישראל, ובין המבקרים 
בבגרותה ששירי "טבעות עשן" אינם טובים. במכתב לטוביה ריבנר שוררת הסכמה ששיריו בוסריים. גם גולדברג סברה 

( כתבה שממרחק השנים נראה לה הספר "גרוע": "טוב, בכל זאת, שכתבתי שירים גם אחרי אותו ספר 17.9.1957)
ראשון. נזדמן לי עכשיו להציץ בו ונדהמתי עד מה הוא גרוע בכללו" )המכתב כונס ב"אולי רק ציפורי מסע" בעריכת 

 (. לאור כל הסיבות הללו הוחלט לא לבחור ב"טבעות עשן" כקורפוס מרכזי לפרק.98–97דעון טיקוצקי, ג
 (.204–193הרשימה כונסה ב"מבחר מאמרי ביקורת" בעריכת א"ב יפה )תש"ם,  11
 .1959הרשימה פורסמה לראשונה בשנת  12
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ולסיכום כתב כי אף ששירת גולדברג העניקה לקוראים "דפים מרובים של שירה נעימה בעלת חן 

אמיתי והומור שובה לב" היא אינה "עשויה לתפוס מקום בֲחָוית השירה העברית" ואינה שירה 

ובו סתר אחד לאחד את  ,( מאמר1960ם עדי צמח )בתגובה לרשימתו של מירון פרס 13"גדולה".

מייצגות, אלא שגם  לאטיעוניו של המבקר הצעיר, והראה שלא זאת בלבד שמירון בחר דוגמות 

 14טענותיו אינן נכונות.

 מבנה הספר .4.1.4.1

ב"מוקדם ומאוחר" כשלוש מאות ועשרים שירים, רובם כתובים כמחזורים המורכבים משניים עד 

בספר קובצו תשעה שירים מתוך "טבעות עשן", למעלה משישים אחוזים משירי עשר שירים. ־שנים

"שיבולת ירוקת העין", כמעט כל שירי "מביתי הישן" ו"שיר בכפרים", הרוב המכריע של שירי "על 

שחלקם פורסמו קודם לכן בעיתונות וחלקם  ,הפריחה" ו"ברק בבוקר", ושירי "מילים אחרונות"

ומאוחר". מן המבחר שקיבצה גולדברג ניתן ללמוד שהיא ראתה את נדפסו לראשונה ב"מוקדם 

שירתה המוקדמת כבוסרית, ואת ספריה המאוחרים כמייצגים את הסגנון שרצתה לזהות כ"שלה". 

סדר השירים בספר הוא כרונולוגי: שבעת שערי הספר נושאים את כותרות הספרים שפרסמה 

ה על פי סדר הופעתם משנות השלושים ועד שנות גולדברג במשך השנים, והם מופיעים בזה אחר ז

החמישים. בניגוד לספריהם של אצ"ג ושל שלונסקי שנסקרו בפרקים הקודמים, ב"מוקדם 

ומאוחר" אין עלילה פנימית מפורשת או מרומזת הקושרת בין שיר אחד למשנהו. בין השירים 

או צורניים, ואין הם  הכתובים באותם המחזורים קיימים קשרים חזקים או רופפים, תמטיים

  חורגים ממסגרת המחזור.

 ,לאחר מותה של גולדברג נדפס "מוקדם ומאוחר" בצירוף שני שערים נוספים: "עם הלילה הזה"

זבונה הספרותי של המשוררת. יובו ושבעה שירים שנמצאו בע ,ובו חמישה שירים, ו"שארית החיים"

ראשית, בשירים שכתבה  משתי סיבות: ים כקורפוס לעבודה זושני השערים הללו אינם משמש

ת הנכונות ועל כן קשה להכיל עליהם את ההבחנו הסתמנו שינויים בסגנונּה,גולדברג בסוף ימיה 

שנית, את שירי השערים המאוחרים בחר העורך טוביה ריבנר, ו לגבי רוב השירים שכתבה קודם לכן,

   15לדרכה השירית.לשירים שבחרה גולדברג כמבחר מייצג  מוגבלואילו פרק זה 

                                                           
( עמד על 2005עשן" של גולדברג. הולצמן ) בספרו "האדם אינו אלא..." )תשנ"ט( הקדיש מירון פרק לשירי "טבעות 13

כך שמירון, בפרק שכתב על גולדברג, העלה על נס "דווקא את נקודות החיכוך והסתירה" בין היוצרת ובין מוסכמותיה 
 של האסכולה הניאו סימבוליסטית מייסודם של שלונסקי ושל אלתרמן.

 (.86–80, המאמר כונס ב"מבחר מאמרי ביקורת" בעריכת א"ב יפה )תש"ם 14
(, מפני שזוהי 2003אף ששירי השערים המאוחרים אינם משמשים בעבודה זו, ההפניות הן למהדורה המורחבת ) 15

( ציין את השינוי שניכר בשירה המאוחרת של 509–508הגרסה הזמינה ביותר לקוראים כיום. אבנר הולצמן )תשס"ו, 
ינוי היא ההשפעה של הפואטיקה החדשה של משוררי "דור גולדברג, למן שירי "עם הלילה הזה". לטענתו, הסיבה לש

 המדינה" על גולדברג. 
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 פואטיקה של ריסון .4.1.5

במשך השנים ניסו אחדים מהחוקרים להגדיר את מאפייני המבע הגולדברגי המרוסן ואת הדרכים 

( אפיין את לשונה של גולדברג בין היתר על דרך הניגוד לשירת 209, 1980להשגתו. טוביה ריבנר )

 שלונסקי:

 את לאזות של שלונסקי המוקדם, המתפרצות, ואף אאת האקסט]בשירת גולדברג[  לא נמצא

את הסמטריה  לאנמצא את "הזמר הפרוע" וגם  לא אלו של שלונסקי המבוגר, הכבושות,

 ולאאת הדברנות  לאנטיקה הכרכית, אאת הרומ ולאאת הנוף המיוחם  לאנדרינית, אהאלכס

נמצא  לאו )...(ת המושאלות מתחום היהדות את הלשונו לאאת שבחו של כיבוש היצר. גם 

 אצלה את העושר הלשוני השואב מן המקורות ואת היכולת הרבה שבחידושי הלשון, ובצדה

 את הווירטואוזיות. –

מטפורה של קור ב ונעזרבדרך השלילה,  תיאר את הסגנון של גולדברג( 46, 34א"ב יפה )תשנ"ד, גם 

 חום: של ו

ודאי  . )...(הביטוי, לצעקה הערומה־לתוהו מנוגדתהפואטיקה של גולדברג היתה מאז ומעולם 

 המצנןלא היתה משוררת שכלתנית קרה: אך בשיריה קיים יסוד תבונתי זה  שלאה גולדברג

 לי.אוהמעלה את השיר לדרגת ביטוי אימפרסונ התגובה הרגשית להטאת 

חבריה של את ההבדלים בין סגנונה של גולדברג לסגנון  אף היא ( סימנה150, 2013תמר סוברן )

 לאסכולה השירית:

דרך משלה, דרך פואטית  ים, שלונסקי ואלתרמן, פילסה לה גולדברגבין שני בני דורה הגדול

וניב לשוני ייחודי. היא הפנתה עורף לצירופים המטפוריים המפתיעים, לצבעוניות הגועשת 

, שנמנע מן ההפרזה, במנעד לשוני מעודןולזיקוקין דינור הלשוניים של שני חבריה, ובחרה 

 לי והיום יומי.אך גם אינו גולש אל הבנַ 

( העלה את ההשערה שגולדברג בחרה במבע מאופק, רציונלי ובהיר כאפיק 17, 1980טוביה ריבנר )

להתמודדות רגשית עם מחלת הנפש של אביה. במקום התוהו שטרף את שנות ילדותה ונעוריה 

הביעה ובמסותיה יה עון. במאמרשיגן עליה מפני השיג ,נועביקשה לעצב עולם מסודר, יציב וצ

הערכה כלפי יוצרים וחוקרים שהצליחו להגיע בכתיבתם למעלת הפשטות, למשל ברשימה גולדברג 

 (:19382מוקדמת על מאמר של איינשטיין )גולדברג 
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, היכולת הבהירות ,הצמצוםמן ההקדמה הזאת יכולה השירה ללמוד את סוד הסגנון השירי: 

אפשר להתחיל, אליה אפשר רק  יכזאת א מפשטות אחד. )...( לחשוף ולברוא עולם במאמר

 16להגיע.

 ( לטובה את הפשטות המכוונת:96גם ברשימתה על דבורה בארון ציינה גולדברג )תשל"ו, 

 לכוח בחירה והחלטה, שפעהת על מדע־ורוויתלשהיא כאן תמיד עדות  פשטות לשוניתאותה 

 .אמנותית של כתיבת פרוזה

גולדברג )תשי"ד, סו( שיר של ביאליק, וציינה שרושם הפשטות הנוצר אצל במאמר אחר ניתחה 

 הקוראים הוא תוצאה של מלאכת מחשבת:

יקאליות של השיר נקלטת בקלות, משתפכת לתוך נובע מתוך כך, שהמוס רושם הפשטות

תוצאה של מלאכה האוזן כמעט כמאליה. אולם קלות זו של קליטת השיר על ידי הקורא היא 

 .עמל גדול שעמל המשורר, של ביותר מדוקדקת

־מצד שני גולדברג סלדה מסגנון צעקני ומתפרץ, כפי שניתן ללמוד ממכתב שכתבה לדוד כנעני ב

 על שירת אצ"ג: 1950

. האיש הוא פובליצסיטן, דברן, רטוריקן, משורר איננושאצ"ג זה כבר באתי אני לכלל דעה 

חסר כל חוש מידה, חסר כל  אצ"ג )...( וררלא משנואם, ז'ורנליסט, כל מה שאתה רוצה אך 

פרואיזמים של )...(  תערובת לשונית, איזה ים של רטוריקה)...( איזו  תחושה מוזיקלית

 (, ההדגשות שלי, פיזור האותיות במקור297, 2012יוסף ־. )מצוטט אצל ברעיתונאי

בכתיבתה, והן  כשם שהעריכה פשטות וצלילות בכתיבתם של אחרים כן חתרה למעלות הללו גם

הפרק בוחן בהרחבה את מערכת האמצעים  שהפכו לאחד מהתווים המזוהים ביותר עם שירתה.

  המעוררים אפקט של איפוק ושל עידון בשירת גולדברג, שייקראו להלן "מנגנוני ריסון". 

                                                           
 (.294–292הרשימה כונסה ב"יומן ספרותי" ) 16
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 תמטיקה כמנגנון מרסן: אנטי אידיאולוגיה בחיים ובשירה .4.2

סוגיית המשורר והזמן. היא האמינה שלאנשי הרוח  לעעתה כמו משוררים רבים גם גולדברג נתנה ד

יש תפקיד חשוב בשמירה על התרבות המערבית ועל הצביון האנושי של החברה, וסברה שבכוחם 

 של סופרים ומשוררים לעצב הלכי רוח: 

האין התואר "משורר" מטיל עלינו יתר אחריות? ההיסטוריון, כותב העתים, יכתוב את אשר 

 –חומר נצחי לוויכוח. ואילו המשורר  –האובייקטיביות אשר חֹונן בה, ודבריו  יכתוב במידת

ההדגשות , 19391 )גולדברג. שלה הרקעשל התקופה, את  הלך הנפשהרי הוא יוצר את 

 17(במקור

על אירועים היסטוריים אקטואליים, והאמינה ספרות גולדברג דחתה את התביעה לכתוב יצירות 

לשנות את פני החברה, אלא להעניק לתרבות בת זמנה חיי נצח באמצעות שהספרות לא נועדה 

(. היא ציפתה שסופרים ומשוררים ינהגו 215, 2012יוסף ־הבלטת צדדיה האנושיים הכלליים )בר

באחריות ושלעולם יקדמו בכתיבתם ערכי שלום והומניזם. ברשימה המוקדמת "האורכידאה מול 

על רקע התחזקות המפלגה הנציונל סוציאליסטית בגרמניה, שנכתבה  18(,1935התותח" )גולדברג 

יצאה גולדברג נגד אנשי הרוח התומכים במשטרים אפלים, והדגישה את האחריות הלאומית של 

 הסופרים ושל המשוררים:

יותר לעצמו,  אחראי –סופר, או פילוסוף, ואפילו משורר לירי הכותב על כוכבים ומפלי מים 

. ואם הוא שותק השפה הוא ממילא לאומי יותר מכל אמן אחר לעמו, לתקופה, כי בחסד

 משמע שהסכים.

( טענה שחובתו של איש הרוח היא לבטא את 19381ברשימה המפורסמת "האומץ לחולין" )גולדברג 

"הרוח המפעמת עולם בתקופתו" ולעולם לא לברוח "מן החולין שבמציאות, מעבודת יומיום קשה 

השלמות". היא סברה כי חוסר הסבלנות כלפי "החולין של חיי  של חברה אנושית במלחמתה על

מאנשי הרוח לא לברוח "מן העבודה  הרוח" גורם לפורענויות של העולם התרבותי, ודרשה

היא סברה שגם לחיי היום היום הַלבֹוָרטֹורית הקשה" הכרוכה בהתמקדות בחולין וביומיומי. 

(, ולכן ראתה בהם חומר ראוי 227, 2012יוסף ־)בר השגרתיים והמעשיים נחוצה מידה רבה של אומץ

 לכתיבה.

                                                           
 (.324–322הרשימה כונסה ב"יומן ספרותי" ) 17
 .92–88שם,  18
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האחריות לבנות את התרבות ולשמר את ערכי ההומניזם מוצאת את ביטויה ביצירת גולדברג 

בראש ובראשונה בהכרעה על מה לכתוב ועל מה לא לכתוב, ובהחלטה באיזו מידה וכיצד לשקף 

גולדברג ביטאה את עמדותיה בנושאים אלו  ביצירה את המציאות הפוליטית, הצבאית והחברתית.

ברשימה "על אותו הנושא עצמו", שעוררה בשעתה פולמוס רב משתתפים מעל דפי העיתון. במאמר, 

שנדפס בתום השבוע הראשון של מלחמת העולם השנייה, הכריזה גולדברג שלמרות ה"ביקוש" לא 

 מערך הרצח": תכתוב שירי מלחמה, משום גם בימי מלחמה "רב ערכה של האהבה

ומכאן לי ההכרה העמוקה, שהמשורר הוא האיש אשר בימי מלחמה אסור ואסור לו לשכוח 

יתר הוא למשורר לכתוב בימי המלחמה שיר . לא רק הֶּ החייםאת הערכים האמיתיים של 

, משום שגם בימי מלחמה רב ערכה של האהבה מערך הרצח. לא זכות בלבד הכרחאהבה, אלא 

היא למשורר בימות הזוועה לשיר שירו לטבע, לאילנות הפורחים, לילדים היודעים לצחוק, 

, ההדגשות 400–396)גולדברג תשל"ו,  ם כי עדיין אדם הוא., החובה להזכיר לאדחובהאלא 

 במקור(

ברג שירי מלחמה, ולהכרעות התמטיות שקיבלה יש השפעה גדולה ואכן במשך השנים לא כתבה גולד

תבה על המציאות האקטואלית בהכללה ניתן לומר שגולדברג לא כעל הריסון האופייני לשירתה. 

יש שירים, בעיקר מהתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה, שבהם המציאות בארץ  בשיריה;

וליטית, החברתית או הצבאית עומדת במרכז ישראל ובעולם נרמזת, אך לעולם אין המציאות הפ

השיר. גם חוויות ביוגרפיות המשותפות לגולדברג ולבני דורה, כמו רכישת העברית כשפה שנייה, 

העלייה לארץ ישראל, הקמת המדינה, ההתמודדות מרחוק עם חורבן אירופה ועוד, אינם באים לידי 

יות וברגשות פרטיים, וגם בשירים שבהם ביטוי בשירים. שירת גולדברג היא אישית ועוסקת בחוו

ומשקף את במובהק, סובייקטיבי  הוא המציאות הצבאית או הלאומית נרמזת, עיצוב האירועים

 הפרספקטיבה של הדוברת.

 צמצום תמטי .4.2.1

ומתמקדת בדרך כלל בטבע וביחסים אנושיים.  ,הפואטיקה של גולדברג מתאפיינת בצמצום תמטי

יבים באופן ישיר על אירועים חוץ שיריים שהתרחשו במציאות ברוב המקרים השירים אינם מג

החיים הארץ ישראלית או בעולם, אינם משמשים שופר לרעיונות מופשטים או קונקרטיים של 

המשוררת או של קבוצה או מפלגה, ואין הם מנסים לשכנע את הקוראים לנקוט קו פעולה כלשהו 

ים בעולם פואטי סגור, עולמה של המשוררת, או לאמץ השקפה הקשורה למציאות. השירים קיימ
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איפוק: הקוראים ב"מוקדם  מעוררהצמצום התמטי  19והקוראים מוזמנים להתרשם ממנו.

ומאוחר" אינם נחשפים למגוון תמטי או לשינויים תמטיים מפליגים בין שער אחד לאחר, אלא 

הטיפה  " שלּהרית הקשה"עבודה הַלבֹוָרטֹושניתן לראותם כאותה ה ,למיקוד ולחזרה בווריאציה

 גולדברג ב"האומץ לחולין". 

 יחסים אנושיים .4.2.1.1

רבים משירי "מוקדם ומאוחר" עוסקים ביחסים אנושיים וברגשות המתעוררים בעקבות 

אינטראקציה אנושית. הסיטואציות המתוארות בשירים הן בדרך כלל מעוטות משתתפים, ולבד 

לכל היותר חמישה. השירים אינם מספרים על מהדוברת לוקחים בהן חלק עוד אדם או שניים, 

 ,תנועת עמים, קבוצות או צבאות, המשתתפים הם אנשים פרטיים מעולמה הקרוב של הדוברת

הגם שהשירים עוסקים בחוויות אישיות הם  20והמוקד בשירים הוא היחסים הנרקמים ביניהם.

ם חוויות אוניברסליות אירועים אוטוביוגרפיים, אלא מתארימאינם מתעדים פרטים ספציפיים 

המיקוד הוא האדם האחד  ,(. גם בשירים שמקום התרחשותם המוני19, 2012יוסף ־וקיומיות )בר

( מקום ההתרחשות הוא השוק ההומה, אך 61–60וסביבתו המיידית. כך למשל ב"שוק הדגים" )

 הדוברת ממקדת את תיאורה במוכרת הדגים ובעולמה הפנימי:

ַנִּפיִרים.ַלִנית. ּוֹוַצֲחָנה ק  ַמַשק סְּ

ָלַיִים. ֵּפר ִבדְּ ַפרְּ  ֵּגיִהנֹום מְּ

ִשיִרים, מֹוֵרְך, לֹא הּוַשר בְּ  לֹא הּוַשר ִמזְּ

ֵגי ת ִבדְּ לֶּ  ַהַמִים!־ַהמֹושֶּ

 

מּוָטה ַעל ָכֵתף, ת, שְּ רֶּ נֻמֶּ ֵתְך מְּ ַּפחְּ  ִמטְּ

ָעֵרְך  ְך. –ֹשְּ ָעָרה ָוֹחשֶּ  סְּ

מּוָדה  ָחָבה לְּ ָיֵדְך ָהרְּ ַלֵטףוְּ  לְּ

ת. ֹחשֶּ רּוטֹות ַהנְּ רֹור ִעם ּפְּ ת ַהצְּ  אֶּ

                                                           
־חד ( כינה את הנטייה לצמצום תמטי "העדר תמורה מוחשית במעבר מספר לספר" וסבר שהיא מעוררת1959זך ) 19

 גוניות. לעומתו, רוב החוקרים לא מצאו את הדמיון התמטי בין השירים המוקדמים למאוחרים ראוי לביקורת.
( 22.1.1953גם בחייה האישיים סברה גולדברג שיחסים בין בני אדם חשובים מאין כמותם. במכתב לטוביה ריבנר ) 20

אדם" )המכתב כונס ב"אולי ־הלוא הם יחסי –תר כתבה שעל רקע אירועי הימים הסוערים קשה "לשמור על היקר ביו
 (.48רק ציפורי מסע" בעריכת גדעון טיקוצקי, 
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כרת על רקע העולם היהודי, אלא מסתפק השיר אינו עוסק בסוגיות חברתיות או בתיאור המֹו

למוכרת הדגים שיר פעמית ומיוחדת. עצם הנכונות להקדיש ־בתיאור חומל של אישה פשוטה, חד

  21.מעידה על פשטות ועל ההתרכזות בחולין

ירים שעניינם יחסים אנושיים שמור מקום מיוחד ליחסי האהבה על שלל גווניה. רגשות בין הש

כמו כמיהה לאהוב, אכזבה מאהבה בלתי ממומשת, זיכרון אהבה מן העבר, אושר על אהבה 

 ,שהבשילה ועוד הם נושאם של רבים מן השירים, ובמרכזם הרגשות המתעוררים ושוכחים חליפות

ולא המעשים המתרחשים בעולם החיצוני. הסיטואציות המתוארות הן מקומיות וקצרות מועד, 

ועיקרן ההד הנפשי שהן מעוררות. אהבת הבשרים מוזכרת בשירים רק במרומז, והמעשה הארוטי 

( מתאר את 110–109שיר ב במחזור "שירי אהבה מספר עתיק" ) 22אינו נושא אופי נועז או מפורט.

 החטופה והמאושרת שחלפה זה מכבר:  מחוות האהבה

ָלא ֹזַהר לֹא ָהָיה ֵביֵנינּו אֶּ  וְּ

ִרי חֹוב ַכפְּ ָכָמה ִברְּ ל ַהשְּ  ָעָנו שֶּ

ִרי ם ּפְּ רֶּ טֶּ ל ַּגן בְּ לּובֹו שֶּ ִלבְּ  וְּ

ַפת תֹו יְּ ַרחְּ ן ִתפְּ ֹלבֶּ  ַהֹתַאר.־בְּ

 

ִריּוַמה מְּ  ָאמְּ ָת בְּ  ֹאד ָצַחקְּ

ָעֹנג ַכּוֶּ  ל ַהַשַחר הֶּ דִכי אֶּ  רֶּ

נ פֶּ טְּ קְּ אֶּ ַרב וְּ קְּ תאֶּ רֶּ כֶּ ַמזְּ  ּו לְּ

ִרי. נּו ֵבין ַּדֵּפי ִספְּ רֶּ מְּ שְּ אֶּ  וְּ

 

אָת"( וזיכרונות  רֹוֲעָך ָנֹשָ ת זְּ ִרי"(, מחווה של גוף )"אֶּ ָאמְּ ָת בְּ ֹאד ָצַחקְּ השיר מתאר קרעי שיחה )"ּוַמה מְּ

ַטלְּ  ַעל רֹאִשי ָיַרד ָמָטר ָצחֹור", "ַהַחלֹונֹות ִנצְּ לּו ִעם רּוַח"(. אין מדובר בהשתלשלות ארוכת חושיים )"וְּ צְּ

שנים או בפגישות תדירות, אלא ברגש קצר מועד, "זוהר" ו"אור" שהפציעו בלבם של האוהבים 

, הדיווח עליהם מהוקצע, מדויק בעת התרחשותם ותמו. גם אם עוצמת הרגשות הייתה חזקה

 23ומתון.

                                                           
( טען שלא זאת בלבד שהשירים מתמקדים בדמויות פשוטות ויום יומיות, אלא שהם מפגינים כלפיהן 1959עד"ל ) 21

ביותראהבה: "לאה גולדברג אוהבת את " שים הפשוטים  אין שיעור מעולמם, רואה " )...( היא, שעולמה רחב להאנ
 )יותר מהם עצמם( את היופי אשר בדמויותיהם" )פיזור האותיות במקור(.

חיה שחם טענה שביחס לפואטיקה של דור המשוררות הראשון, כמה משיריה של גולדברג הם בעלי אופי ארוטי נועז  22
(, בשירים העוסקים בגוף ובמאווייו 91(. עם זאת, כפי שטענה שחם )שם, 110–89, 2017יחסית, וראו על כך בספרה )

 נקטה גולדברג צופן כפול של כיסוי ושל גילוי. 
( עמדה על האמצעים הלשוניים התורמים להגבהה המתונה של הסגנון בשיר. התבנית 143–142, 2013סוברן ) 23

ָלא"(, אוצר המילים החגיגי, הסמיכויות, המט פורות, הצורות הדקדוקיות החז"לית בפתח השיר )"לֹא ָהָיה ֵביֵנינּו אֶּ
 הארכאיות ועוד רוקמים "את הפיוטיות העדינה שנמצאת מעבר לפשטות הגלויה של התמונה". 
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 הטבע .4.2.1.2

מולדתה ועל נופי הארץ. היא האמינה בחשיבות החזרה אל גולדברג הרבתה לכתוב בשיריה על נופי 

הטבע לא כמקום מפלט מהמציאות, אלא כדי לזכור שהעולם הזה קיים למרות הכול, גם בשעות 

( כתבה כי הטבע בשירים "]וה[פותח 187(. רחל כצנלסון שזר )תשכ"ו, 296, 2012יוסף ־הטרופות )בר

מיומני גולדברג  24ומפנה את "מחשבת האדם פנימה". ,נראה שבנפשו"־לאדם אשנבים לעולם הבלתי

טיבי בינו ובין הלכי יוקשרה באופן אינטוא ,מתברר שמגיל צעיר מאוד התעניינה המשוררת בטבע

 25, ובהן מתגלה היחס האינטימי של גולדברג כלפיו.הטבע מוזכר בכחמישים מרשימות היומן שה.נפ

בשובי הביתה הבטתי ם: "יעשר על העננים בשמיכבר ברשימה הראשונה ביומן כתבה גולדברג בת ה

שנתיים (. 1921בתשרי  4על השמים, וראיתי עננים קטנים כמלאכי אור ששטו על פני הרקיע" )יומן, 

שבו מזג האוויר הגשום מסמל את מצב הרוח הקודר. שירים  ,מאוחר יותר כתבה ביומן שיר בוסרי

ברשימות היומן של שנות הנעורים, ומבשרים את דומים, גם אם משוכללים יותר, מופיעים לפרקים 

קשרה גולדברג הנערה בין מזג  1927ברשימת יומן משנת שירי הטבע הבשלים שכתבה בבגרותה. 

 האוויר הסגרירי ובין האהבה הבלתי ממומשת: 

אוהבת את השלכת, את . אני בחוץ סתיו. שלכתהוא ]האהוב[ רחוק. ייסורי, געגועי, גדולים. 

. הם אומרים לי מפורש , אותם איני אוהבתהסגריר... ימי הגשם. ואולם שיתתוגתה החרי

 (3.8.1927שהוא רחוק. )יומן, 

, והיא כבר משוררת מוכרת, כתבה גולדברג ביומן על שני רגעים "נעימים מאוד" 1939בשנת 

 : , הקשורים לטבעמביקורה בעין שמר

שיחה  –ריח התפוחים והאגסים בסוכת האריזה של גן הפירות, והרימון על העץ. ועוד יותר 

בין צבי ]ארד[ ו]אריה[ שמרי על השכבות שבאקליפטוס, וכל עץ כשמנסרים אותו. מגע עם 

 (22.8.1939)יומן, ק. ני מכל השיחות על פסטרדברים שבחומר. הרבה יותר שיִר 

 העמוקה שיש לטבע עליה: רמזה על ההשפעה 1950־ברשימה מ

ב. והמראה על הכרמים אמת בהרים, הרחק מן היישובאחה"צ עשיתי טיול יפה בהרים. 

ותמיד משהו רדום מבצבץ שם בין הירק. וכפרים רחוקים. ושני ברושים על  הירוקים בעמק

                                                           
 הרשימה נכתבה על שירי "ברק בבוקר". 24
 יש לציין כי אזכורי הטבע ביומני גולדברג הולכים ופוחתים עם חלוף השנים. 25
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והייתה הרגשה כאילו אחרי אחת הגבעות עמדו בחיוניות שאיננה כלל מטבעו של העץ הזה. 

 (6.8.1950)יומן,  ה.מ־ררב שוב נפקחו עיני לראות דבזמן 

 עולה בה בשעה שהיא קוטפת פרחים:בת ארבעים וחמש, כתבה על האושר ה ברשימה אחרת, והיא

שחשים התינוקות  אני חשה אותו אושר אינפנטיליבשעה שאני יוצאת לקטוף פרחים 

ובדידות נהדרת בתוך התפרקות , הרגשת איזו חירותבמקרים כאלה. אבל, באמת, זוהי 

 (24.3.1956)יומן,  אני הולכת אחרי העיניים, ורק בשדות אני מסוגלת לחשוב. .היפה

הדומיננטיות של הטבע ב"מוקדם ומאוחר" באה לידי ביטוי בכמה מישורים. בחלק ניכר מן 

קר" בֹ ־כזה הוא למשל "ברק לפנות 26השירים הטבע הוא הגיבור המרכזי, ותכלית השיר היא תיאורו.

 (, שבו מתואר היום העולה תוך כדי סופת ברקים:157)

 ראֹוע בָ גַ ר ּפָ ר. אֹוחַ שַ ק וָ ָר בָ 

 ף.יִ סַ ים בְּ ִמ חָ לְּ נִ ים הַ יִר בִ י ַא נֵ שְּ 

 רחֹושְּ י הַ נֵ דָ נְּ ק ִמ שֶּ נֶּ ף הַ לַ שְּ נִ 

 ם.יִ סָ פְּ ַא מֵ  יעּוִר ים הֵ ִמ עָ רְּ ּוְּ 

 

מקורית, ואף שניתן להפיק מהשיר  הבחירה להציג את הברק ואת אור השחר כשני אבירים היא

משמעויות אנושיות אוניברסליות, במרכז השיר עומדים איתני הטבע: הברק, השחר, הרעמים, הענן 

פעמי אשר עתיד לחלוף במהירות ומקדישה לו תשומת לב ־והגשם. הדוברת מתמקדת במראה החד

ומשקף את המצב הנפשי וביטוי. בשירים אחרים הטבע הוא "תפאורה" להתרחשות אנושית כלשהי 

 (, שבו הקמילה של הטבע מייצגת את קמילת האהבה:163של הדמויות. כזה הוא למשל "סתיו" )

ָעַדי לֹא נ  ַתר עֹודֹוֵמֵהד צְּ

ָשה,  ַּגם ַרַחש ָעמּום ַבֻחרְּ

ה ִכי ֹאַמר עֹוד ַצּפֶּ  ַאל תְּ

 ַאֲהָבה ֲחָדָשה.־ִמַלת

ָפַתי ַטַעם ַמר,  ַעל ֹשְּ

 ֹאַמר לֹא ֹאַמר, לֹא

 ַאֲהָבה ֲחָדָשה.־ִמַלת

 

ת קֶּ ָתיו חֹורֶּ רּוַח ַהסְּ  בְּ

                                                           
"שיבולת ירוקת העין", לכן רבים משמות השערים, המחזורים והשירים שאובים מהשדה הסמנטי של הטבע, למשל  26

"גשם בלילה", "בערוב היער", "עם כוכב", "מסע בסתיו", "העץ", "יום סתיו", "אביב", "רוח בהרים", "ברק בבוקר", 
 פטוס" ועוד רבים אחרים."שלוליות", "סערה", "אקלי"פריחת התמוז", "החוח", "אילנות", 
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ֵבָשה. מֹוָרה יְּ  ַעל ָהֵעץ זְּ

ט, קֶּ ֹזר ַהשֶּ עֹוָלם לֹא ַיחְּ  לְּ

ָשה. ָעה ַבֻחרְּ ת ָנגְּ  ַיד ַהָמוֶּ

ֹזר עֹוָלם לֹא ַיחְּ  לְּ

ָהאֹור, מֹור וְּ  ַהִמזְּ

ָשה. ָעה ַבֻחרְּ ת ָנגְּ  ַיד ַהָמוֶּ

 

ָשה"( ומשקפים את מות האהבה )"לֹא ֹאַמר/ִמַלתעצי החורשה עומדים בשלכ ָעה ַבֻחרְּ ת ָנגְּ ־ת )"ַיד ַהָמוֶּ

תפקידו העיקרי הוא לתת ביטוי חיצוני למצב הפנימי  ,ַאֲהָבה ֲחָדָשה"(. אף שהטבע דומיננטי בשיר

מֹו ת/ַעל ָהֵעץ זְּ קֶּ ָתיו חֹורֶּ רּוַח ַהסְּ ֵבָשה"( של הדוברת. גם החריקה הצורמת של הענף היבש )"בְּ ָרה יְּ

. בשירים אחרים יסודות מן הטבע מקבלים מעמד ל הדוברתש תחושת האבדה והחידלוןמייצגת את 

 ( העץ והציפורים הם סמל לדוברת:182סמלי. כך ב"ֹארן" )

עֹות ־אּוַלי ַרק ִצֳּפֵרי   –ַמָסע יֹודְּ

ָשַמִים  ץ וְּ רֶּ לּויֹות ֵבין אֶּ ֵהן תְּ שֶּ   –כְּ

ֵאב שֶּ  ה ַהכְּ ת זֶּ ֵתי ַהמֹוָלדֹות.אֶּ  ל שְּ

 

ִתי ַּפֲעַמִים, ַתלְּ ם ֲאִני ִנשְּ כֶּ  ִאתְּ

ִתי, ֳאָרִנים, ם ֲאִני ָצַמחְּ כֶּ  ִאתְּ

ֵני נֹוִפים שֹוִנים. ַשי ִבשְּ ָשרְּ  וְּ

 

כמו הציפורים גם לדוברת, שהיגרה מארץ מולדתה, יש שתי מולדות, וכמו האורנים, הצומחים הן 

 שני בתים.אחיזה בארץ מולדתה והן בארצה החדשה, גם היא מרגישה שיש לה 

הבחירה בטבע כנושא מרכזי בשירים פועלת כמנגנון מרסן. הטבע מוכר לכול והקשר אליו 

 27אוניברסלי. ו הואאופיוברבים מהשירים  ,ביבה עירוניתיותר מסאינטואיטיבי, הוא מתון ונאיבי 

(, 116פעמי: בשיבולת האחת )־זאת ועוד, לא פעם התמקדה המשוררת בפרט האחד, המיוחד והחד

נציחה ( וכדומה. גולדברג ה88–87(, בגבעול האחד )86–85(, בעץ האחד )23בקור העכביש הדקיק )

עניקה לו חשיבות שאינה נופלת מחשיבותם של של הטבע, וה זניח כביכולמופע בסבלנות ובפליאה 

  28אירועים אנושיים "גדולים" ומכריעים.

                                                           
גולדברג לא כתבה על מופעים קיצוניים או מסוכנים של הטבע, כמו התפרצות של הר געש, שיטפון וכדומה, כלומר  27

 לא מימשה את פוטנציאל ההגברה הטמון בכתיבה על תופעות טבע יוצאות דופן במיוחד.
על עדיפות הטבע על פני המלחמה: "לעולם יהא שדה כתבה  (398, 19392)גולדברג ברשימתה "על אותו הנושא עצמו"  28

 שיבולים טוב ויפה משממה שעברו עליה הטנקים, ואפילו מטרתם של הטנקים הללו נשגבה ביותר".
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 דמות הדוברת .4.2.2

דמות הדוברת דומיננטית מאוד בשירי "מוקדם ומאוחר": בכמאה וחמישים מן השירים נוקטת 

ת נותרים הדוברת גוף ראשון יחיד, ובשישים ושישה מהם גוף ראשון רבים. קווי דמותה של הדובר

השירים. של יציבים למדי בשירי "מוקדם ומאוחר" ויש להם תפקיד ביצירת רושם הפשטות 

. מצד שני, הדוברת שפת בפני הקוראים את צפונות ליבההדוברת בשירים היא אישה גלויית לב החו

היא אינה מזדהה בשמה  לנסיבות חייה;אינה מסגירה בשירים פרטים אישיים "חיצוניים" הנוגעים 

. כתוצאה מכך י משפחה, של מכרים או של אהוביםאינה נוקבת בשמם של קרובו צועהאו במק

פעמית הופכת לכלל אנושית. בשיר ־מד אוניברסלי והסיטואציה הפרטית והחדהשירים מקבלים מ

 צל:ין הדוברת בשירים באמצעות דימוי של גנוז ניסחה המשוררת את היחסים בינה וב

 שבשירהמרחק שביני ובין זו 

 כמרחק בין גופי וצלו על

 29הקיר.

 

לצל על הקיר אין קיום בלי האדם הממשי המטיל אותו, ובין האדם לצילו קיימת תמיד נקודת 

השקה. מצד שני, הצל מגלה רק את קווי המתאר של האדם ומסתיר את תווי פניו ואת הניואנסים 

שכך ראתה גולדברג את מערך  המבדילים אותו משאר בני האדם. הצל מגלה ומכסה כאחד, ונראה

היחסים בינה ובין דמות הדוברת בשירים. הדוברת חושפת את חיי הנפש העשירים שלה ואת 

התרשמויותיה הסובייקטיביות מסביבתה המיידית בגילוי לב נדיר, אך נסיבות החיים שיצרו אותן 

גרפית לכותבת הביו קירוב בין הדוברת 30ועל כן היא קרובה ורחוקה כאחד. ,נותרות בלתי ידועות

 ב"מוקדם ומאוחר" פוטנציאל זה כמעט ואינו מתממש. הוא בעל פוטנציאל להגברה, אך 

הדוברת בשירים היא דמות אישית מאוד: היא אינה מבקשת להשפיע על המציאות החוץ שירית, 

ל לא כל שכן לשנות אותה, אינה מנסה לעורר את הקוראים לפעולה ואינה נציגה של זרם כלשהו, ש

תנועה או של רעיון. גולדברג המשוררת התרחקה מעסקנות פוליטית וציבורית, וגם הדוברת בשירים 

 31אינה מביעה דעה או עניין בסוגיות פוליטיות ולאומיות ורחוקה מעמדת "הצופה לבית ישראל".

                                                           
 (.178ראו את השיר המלא ב"לאה גולדברג: מבחר מאמרי ביקורת" בעריכת א"ב יפה )תש"ם,  29
–190במיוחד במחזור השירים "אהבתה של תרזה די מון" )ההרחקה בין הדוברת למשוררת קיבלה ביטוי מוחשי  30

(, שבו בדתה גולדברג את דמות הדוברת בשירים. ביומנה הודתה גולדברג שאהבתה לז'ק אדו הולידה את מחזור 197
( 72–70(, אבל בשירים הסוותה כל רמז לתשתית הביוגרפית שלהם. גדעון טיקוצקי )תשס"ה, 27.7.1952השירים )יומן, 

 ל ייחודו של הפתיח של שירי המחזור.עמד ע
, ב( העידה גולדברג על ריחוקה מסוגיות פוליטיות: "אינני חברת מפלגה, ואני מניחה לעצמי 1964בריאיון )בצלאל  31

זכות של סלקציה גם בדעות ואמונות. היו תקופות שהייתי מאוד קרובה ל'שמאל', אבל אף פעם לא הייתי מוכנה לומר 
כרזות שלהם, ובעיקר לא בענייני ספרות שבהם אני מבינה יותר )...( בדרך כלל אינני חזקה 'אמן' אחרי כל הה

 בפוליטיקה. דעותיי הפוליטיות אינן בעלות חשיבות. אף כי אינני אדישה לעניינים ציבוריים".
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טבעיים, מיסטיים או מטאפיזיים, והיא אינה ־הדוברת היא ארצית, אין לה כוחות נבואיים, על

היא פגיעה וסובלת ממכאובי גוף ונפש כמו שאר בני  32כולה ליצור קשר עם המתים או עם אלוהים.י

אף שאינה מתארת מצבים  ,האדם, אינה טוענת למעמד מיוחד, וחושפת בכנות את חולשותיה

נפשיים קיצוניים כמו דיכאון, שיגעון או אובדנות. היא מדברת בגילוי לב על רגשותיה וברוב 

פת רגשות אוניברסליים שניתן להזדהות עימם בקלות. היא אינה מנסה להגעיל את המקרים חוש

הקוראים, לפגוע בהם או להכאיב להם נוסח הדקדנטיות הבודלריאנית, והדיאלוג המובלע שהיא 

. כל תחילוני־מקיימת עם הקוראים הוא עדין ומכבד, וטומן בחובו אפשרות לגאולה אישית

 ת אינטימית, אמינה, נגישה ואפילו ידידותית. המאפיינים הללו מגבשים דמו

 דמויות ואישים .4.2.3

 בשירים דמויות מכמה סוגים: דמויות ממשיות מן המציאות החוץ לבד מדמות הדוברת מופיעות

המשוררת, דמויות ממשיות מן המציאות החוץ שירית הכללית, דמויות ־שירית הפרטית של הדוברת

ז"ל ודמויות אוניברסליות. באופן כללי אזכור של דמויות ספרותיות, דמויות מן המקרא ומספרות ח

ספרותיות וחוץ ספרותיות הוא בעל פוטנציאל הגברה, מפני שהן מוסיפות רובד נוסף לטקסט 

 בשלוהופכות אותו למורכב יותר. ואולם, בשירת גולדברג פוטנציאל ההגברה מתממש באופן חלקי 

( אפיינה את הדמויות בשירת גולדברג על 205, 2012) יוסף־האופן שבו מיוצגות הדמויות. חמוטל בר

 רקע הפואטיקה של המשוררים בני דורה:

דגמי הקיום האנושי האידיאלי המופיעים ברשימותיה ובשיריה אינם ה"יחפן" או המהפכן 

הנודד הנשבע אמונים ־)נוסח שלונסקי(, לא הנביא אחוז הטירוף )נוסח אצ"ג( וגם לא הזמר

 – דמויות של אנשים מאופקים ובעלי כוח רצון עזנוסח אלתרמן(, אלא )ולפונדקית לדרך 

ואנשים העמלים בשתיקה ואצילות מתקופת הרנסנס האיטלקי  נזירות, איכרות, אצילים

 .ונאבקים בגבורה על המשך החיים

, והן לוקחות חלק בשירת גולדברג מבחינה מספרית הדמויות האוניברסליות הן הנפוצות ביותר

הבאות בעשרות  ,עולם נאיבי ונוסטלגי. בקבוצה זו יש למעלה משישים דמויות שונותבעיצוב 

טיפוסיים ודמויות רקע. בני משפחה אב מופעים, וניתן לחלקן לשתי קבוצות משנה: בני משפחה 

 בעלי כולם הםכמו אב, אם, בנים, אחיות, רעיות, כלות, חתנים, נערות, עלמות, ילדים ותינוקות 

                                                           
המתים"  (, שבשני שיריו הדוברת מתה כביכול ומדברת מ"ארץ120–119יוצא דופן הוא המחזור "מספר המתים" ) 32

 אל נמען חי.
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(, 75עולם ביתי, משפחתי ומצומצם. כך למשל ב"שֹלשה בנים" ) הם מעצביםלתי אישי, ואופי גנרי וב

 המבוסס על שיר עם ליטאי, מסופר על קורות אב ושלושת בניו:

 ,בש ָ הַ  ינּובִ ָא ים לְ נִ ה בָ שָ ֹלְׁש 

 ב,שָֹ הַ  ינּובִ ָא י, לְּ ילִ לִ י, חֲ בֹואֲ 

 ה:בָ ַר  ְךרֶּ ל ּדֶּ ק עַ ּדָ נְּ פֻ בְּ  לּודְּ ּגָ 

 א!בָ הַ  ְךרּובָ ס ּונָ כְּ נִ ם לַ לֹושָ 

 

. גם ב"עם רוח הצפון" גם יחדהאב ובניו הם דמויות כלליות ובלתי אישיות, "כל אדם" ו"שום אדם" 

 ( הרעיה היא אישה אוניברסלית כללית:160)

 .ְךלֶּ מֶּ הַ  ְךרֶּ דֶּ לְּ  אנּוצָ יָ 

 .ְךלֵ נֵ , וְּ היָ עְ ַר ד, י יָ נִ תְּ 

 ְךה לָ אֶּ רְּ ים ַא יִק ִר ת מֹודֹושָ 

ֹ ֹשְּ ּו ְךנֵ יִמ ר ִמ שֶּ אֲ   .ְךאלֵ מ

 

ית. גם דמויות הטקסט אינו מכוון לאישה מסוימת בעולם השירי או החוץ שירי, אלא לדמות גנר

אופי כללי, ונזכרות בדרך כלל במשלח ידן, למשל זגג, דייג, שואבות,  הרקע בשירים הן בעלות

, כרוז, אורגת, ת קצבשוליי מקוננות, שליח, מלך, פרש, ספן, נגר, מוכר פרחים, גנן, איכר, קבצנית,

סוכנת בית, סבל, חייל, אסיר ועוד. הדמויות האוניברסליות הללו מסייעות בעיצוב עולם כפרי או 

עירוני למחצה, נוסטלגי ולעיתים בעל נופך של אגדה. כך למשל בשיר א במחזור "משירי ארץ 

 תמים:( הדמויות האוניברסליות מסייעות בעיצוב עולם בדיוני 222אהבתי" )

  –ה נָ יֹובְּ י אֶּ נֹו־ץרֶּ י, אֶּ לִ ה שֶּ ָר כֹומְּ 

 ר.תֶּ ין כֶּ ֵא  ְךל  מ  לַ ת, יִ ין בַ ֵא  הכָ לְ מַ לַ 

 הנָ שָ יב בַ בִ ים ָא ִמ ה יָ עָ בְּ ִש וְּ 

 ר.תֶּ יֶּ ל הַ ים כָ ִמ שָ גְּ יר ּוִר גְּ סַ וְּ 

 

 ים,ִח רְּ ֹוים ּפִד ָר ּוְּ ים הַ ִמ ה יָ עָ בְּ ִש  ְךַא 

 ים,ִח רְּ ים זֹולִ לָ טְּ ים הַ ִמ ה יָ עָ בְּ ִש וְּ 

 ים,ִח תּות ּפְּ נֹוֹולים חַ ִמ ה יָ עָ בְּ ִש וְּ 

 בחֹורְּ ים בָ ִד מְּ עֹו ְךיִ נַ צָ בְ ַק ל כָ וְּ 

 ב,ֹוטר הַ אֹול הָ ם אֶּ נָ רֹווְּ ים ִח ִא ֹשְּ נֹווְּ 

 ים.ִח מֵ שְּ  ַנִיְךצָ ַקבְ ל כָ וְּ 
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המלך, המלכה והקבצנים הם דמויות סטריאוטיפיות, ואזכורם משווה לשיר אופי אוניברסלי 

(, המובא כאן במלואו, בעלי המקצוע החולפים 268–267במחזור "בלי שיר וֹתף" )ואגדתי. בשיר ג 

 ברחוב מעצבים סצנה עירונית קטנה:

 ,גגָ זַ ר בֵ ה עֹונֵ . ִה רגָ נַ  ְךלֵ ה הֹונֵ ִה 

 .יםִח ּיָ טַ הַ ים כִ לְּ הֹו –יד ל ִס ת שֶּ ֹובה ּגַ נֵ ִה 

 ג.ּגָ ל הַ עַ ט מֵ ַא ד לְּ ֵר ב יֹוהֹ ל צָ תּוחָ 

 ים.כִ מּום נְּ יִ מַ ת. שָ ֹוקרֻ ם יְּ יִ ינַ עֵ 

 .יםִח ָר ר ּפְ כֵּ מֹוד מֵ ה עֹוָר חֹוה שְּ טָ מְּ ִס בְּ ּו

 

העולם השירי מצומצם, מוכר ופשוט, וחיים בו אנשי עמל. חרף חוסר ייחודם הדוברת מתבוננת בהם 

 בעניין ומקדישה להם תשומת לב, ויוצרת אגב כך מבע עדין המקדש את החולין.

בני המשפחה של המשוררת הביוגרפית מוזכרים בכשישה שירים בלבד. גם במקרים הללו לא 

שמותיהם אלא הכינויים "אבי", "אימי", "אימה של אימי" ו"סבי", אבל מן ההקשר  מצוינים

־מסתבר שמדובר באנשים מן המציאות החוץ שירית ולא בדמויות בדויות. בני המשפחה של הדוברת

תוארים בזיקה לעולמה הנפשי. כאנשים פרטיים ולא כדמויות ציבוריות, והם מהמשוררת מעוצבים 

 את יחסיה המורכבים עם אימּה, שתמיד יודעת את נפשּה:מתארת ( הדוברת 11"לתמונת אמא" )ב

 ֹ ֹ תְּ הְּ מְּ א ָת ל  ְךיִ לַ י ֵא אִת ת בָ , עֵ תְּ זְּ גַ א ָר , ל

 י!"נִ י: "תְּ ִת רְּ מַ ָא וְּ  מֹויֹום בְּ י יֹוּדֵ ִמ 

 ְךיִ דַ יָ  מֹוי בְּ את לִ בֵ ל הֵ כֹ ת הַ אֶּ 

 י. נִ אֲ  –י נִ אֲ י שֶּ נֵ ּפְּ ק ִמ ַר 

 

 תרֶּ כֶּ ם זֹוֹויהַ  תְּ י ַא נִ מֶּ ר ִמ ֵת יֹווְּ 

 ה:ָר תְּ ר ּפָ בָ כְּ  ְךשֵ פְּ נַ י, וְּ ִת דּולְּ יַ ־ןגֹות יְּ אֶּ 

 ת,רֶּ גֶּ ֹובת הַ בַ הַ  ְךיִ לַ א ֵא בֹות ָת עֵ 

 ה.ָר גְּ בָ שֶּ  ּהָת גָ ּות שאּות יֵ יא אֶּ בִ יא ָת ִה 

 

אינה מתוארת כאן כישות עצמאית אלא רק בקשריה לבת הדוברת. אף שמדובר כאן, ככל הֵאם 

המשוררת, היא אינה נזכרת בשמה, ולכן השיר עשוי לתאר ־הנראה, באם הביוגרפית של הדוברת

  ( כותבת הבת בהערצה על אימּה:54ם ובת באשר הן. גם ב"קיץ" )מערכת יחסים בין ֵא 
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 ,חַ תּוה ּפָ בָ נֵ גְּ ר בִ פֶּ סֵ הַ 

 י,ִמ חְּ ת לַ ל ּפַ עַ  שבַ ּדְּ יק הַ ִה בְּ מַ 

 חַ רּו־רצֶּ קֹ ה בְּ ּפֶּ צַ ב אֲ ּוש

 .יִמ ִא  שּגַ ם ִת חַ מֵ לַ שֶּ 

 

 ץ,יִ ל ַק ר שֶּ אֹוג בְּ גֵ מֹותְּ ז יִ ָא 

 :ּהדָ בֹוכְּ לִ  יעַ ִמ שְּ ם יַ ּוזּפִ 

 תיִ בַ י הַ לֵּ ל כְ ים כָ כִ כְ ַר ְת ִמ  יְךאֵּ 

 !ּהדָ יָ  תיעַ גִ ם נְ צ  ע  מֵּ 

 

היא ביתית ופרטית, ולמרות ההתפעלות של הבת, הֵאם מתוארת כאישה הסיטואציה המתוארת 

ההקשרים האישיים הללו דווקא מרסנים את השירים, ואינם מממשים את  33אנושית ופשוטה.

 34פוטנציאל ההגברה הטמון באזכור אנשים מן העולם החוץ שירי.

ים המורכבים בשל היחס ,גם לנוכחותן של דמויות מקראיות בשירה יש פוטנציאל הגברה

הנוצרים עם הטקסט המקראי, אבל הופעותיהן ב"מוקדם ומאוחר" ספורות. בשיר ו במחזור 

 ( מוזכרת חוה:193"אהבתה של תרזה די מון" )

 ,הּוָ חַ ה, ָר רּואֲ  תְּ י, ַא חָ ־לכָ ־םֵא  ּההָ 

 הבָ הֲ ַא ד לְּ עַ ים נֹויִ חַ ץ הַ עֵ 

 ת!עַ ּדַ י הַ ִר פְּ בִ  תֹואֹו תְּ לְּ עַ רְּ ִה  תְּ ַא וְּ 

 

ַתמההדוברת בשיר מתבוננת באהבה  הרגש. את  אתבפיקחון ובמרירות, וכועסת על ניצחון השכל  שֶּ

הוא היא מביעה באמצעות פנייה לחוה והאשמתּה בגרימת החטא הקדמון. האזכור של חוה  כעסּה

מקומי וקצר, ומשרת את הרעיון הכללי של השיר. אין בו ניסיון לפתח יחסים מורכבים עם הטקסט 

–228קראי או להציג את חוה באור חדש. יוצא דופן הוא מחזור השירים הארוך "אהבת שמשון" )המ

ז(. במחזור, המונה שבעה ט–גכבים עם הסיפור המקראי )שופטים י(, אשר יוצר יחסים מור232

שירים, מופיעות הדמויות המקראיות שמשון, אביו, אימו ודלילה, והקבוצות הכלליות סרני 

ת פלשת, בנות אשקלון ובנות עזה. גולדברג ניצלה את החסכנות של המספר המקראי הפלישתים, בנו

                                                           
( סיפרה גולדברג ששיר זה התנגן בה בלילה ולא הרפה ממנה עד שהעלתה אותו על הנייר. 129בריאיון )ירדני תשכ"ב,  33

היא הסבירה שלעיתים זוטות של חולין מקבלות מעמד של סמל: "מגיע יום ודברים, שהם אחד מגילויי החולין שלנו 
משמעות של סמל, סמל של  –מתוך איזו דחיפה של משהו אחר הנלווה אליהם  –במשך ימים ושנים מקבלים לפתע 

 חיים שלמה, של הווי, של נוסטלגיה, של הקיים והחולף".־תקופת
(, שבו מוזכרים האב והאם המלווים את הבת היוצאת למסע 62לאזכורים נוספים של בני משפחה ראו את "המלוים" ) 34

 (.259–258( ואת זיכרונות הסב והסבתא במחזור "מבית אמי" )125יר "בלילות" )ברכבת, את זיכרון הצחוק של האב בש
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גּוף  ובדתה חיי נפש לשמשון, ועיצבה אותו כאדם פגיע ורגיש, אוהב ונבגד מרצון. ליבו "ֵלב ַחָלש בְּ

 ( ואהבתו לדלילה גדלה והולכת דווקא בגלל בגידותיה:229ִּגבֹוִרים" )

 ּהיָק חֵ בְּ  בכַ שְּ יִ ר וַ זֹ חְּ יַ וַ 

 ן.ֹוישִא ה בָ פָ ֹוצהַ  תֹומּום ּדְּ עִ 

  –ה ָק תְּ מָ  יהָ תֶּ ידֹוגִ ל בְּ כָ י בְּ כִ 

 (232ן. )ֹושמְּ , ִש יָךלֶּ ים עָ ִת שְּ לִ ּפְּ 

 

הבחירה לכתוב מחזור המתכתב עם הסיפור המקראי היא לעצמה מגבירה, ומצד שני גולדברג 

שגזר על עצמו, ולא במשמעויות התרכזה בחיי הנפש של שמשון, ובפרט באהבה המסובכת 

כמו ברבים משיריה האישיים, גם במחזור זה התמקדה בסבך  ת והצבאיות של סיפורו.הלאומיו

( מפרט את תגובותיהם של 227–225המחזור "כנגד ארבעה בנים" ) 35הרגשות שהאהבה מעוררת.

עי משבר גדול. פסח, הרשע, החכם, התם ושאינו יודע לשאול, לאירו ארבעת הבנים מן ההגדה של

( טענה שהשיר הוא תגובה על השואה, ושכך, באמצעות הקשרים 219, 2012יוסף )־חמוטל בר

עתיקים ורחוקים, העדיפה גולדברג לבטא את הזעם ואת הזעזוע שהתעוררו בה. זהו אחד 

המחזורים העוצמתיים ביותר ב"מוקדם ומאוחר" ובו מסופר על רצח ועל הרס באופן מפורש, ומצד 

יוסף, התשתית של ההגדה מרחיקה את השירים מזמן וממקום כתיבתם. ־כפי שטענה בר שני,

היחסים שיוצר המחזור עם טקסט המקור רופפים מאוד: בין הטקסט הקדום לחדש אין קשרים 

תמטיים, ורק השימוש בכינויים של ארבעת הבנים וכמה רפרורים לשוניים מחברים בין 

 36הטקסטים.

ציאות החוץ שירית הכללית מופיעים בשירי "מוקדם ומאוחר": פרו, רק ארבעה אישים מן המ

(, הסופר 1703–1628( מוזכר שארל פרו )22קולומבוס, פסטרנק ופוליקרטס. בשיר "דמדומים" )

 הצרפתי שהניח את היסודות למעשיות בספרות הילדים:

 ,רֹול ּפ  ת ׁש  דֹוגָ ַא ל ה שֶּ יָ דָ ק בְּ ה, ַר יָ דָ י בְּ ן, כִ בָ ר הּובָ כְּ 

 ים.בִ הָ זְּ יו מֻ לָ ּושם, שֶּ דֹ ר ָא פֶּ סֵ  הּוזֶּ  –ב" הָ זָ ת הַ יַ ִר פְּ "ִס 

                                                           
על פי עדותה של גולדברג, מחזור השירים "אהבת שמשון" נולד מהערה שהעיר משה פרנק, המורה לתנ"ך בִגמנסיון  35

אפשר היה לשכחם. ־העברי בקובנה: "פירושיו היו כה מקוריים ומלהיבים שהפסוקים הלכו מאליהם כמהות לתוכנו ואי
 –מרזח' ־ואכן, לא שכחתי עד היום את הערתו על ההומור העממי המצוי בספר שמשון 'כאילו עגלונים סיפרו זאת בבית

אמר. וזהו המשפט שממנו צמח כעבור שנים הרבה מחזור שירי 'אהבת שמשון'" )בתוך "היכל ששקע" בעריכת 
 (. 133, 1962יבלוקובסקי 

מחזור השירים ראו את מאמרו של הלל ברזל )תש"ם(. נוסף לדמויות התנ"כיות הללו מופיעים לניתוח מפורט של 
( כייצוג לדבר שפשרו אינו ידוע. בשיר ב במחזור "שלושה ימי חלומות" 255, 244ב"מוקדם ומאוחר" גם חרטומי מצרים )

 ( מוזכר סולם יעקב.255)
כָ 227כך למשל בשיר "תם" ) 36 בְּ  ל ַהֵלילֹות", כמו בארבע הקושיות בהגדה.( חוזרת הנוסחה "שֶּ
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האזכור הוא מקומי ובא לעצב עולם אגדות ילדותי. ציטוט מתוך שירתו של המשורר הרוסי בוריס 

(. פוליקרטס מופיע בשיר א במחזור 267( מופיע כמוטו למחזור "בלי שיר וֹתף" )1960–1890פסטרנק )

 ( כסמל לחזרה מיתית:255חלומות" )"שֹלשה ימי 

 יןלִ חֻ הַ  חַ ֵת פְּ ת מַ י אֶּ ִת כְּ לַ שְּ ִה 

  –י לַ ר ֵא זֵ א חֹוהּו ְךה. ַא לָ צּומְּ ל הַ אֶּ 

 .סט  ָר יְק לִ ֹות ּפעַ בַ טַ  מֹוכְּ  שֵק עִ 

 

על פי הסיפור שסופר מפי הרודוטוס, המלך המצליח פוליקרטס הטביע בים טבעת כדי לפייס את 

ומעט לאחר מכן פוליקרטס נשבה והוצא להורג.  ,לו דג שבבטנו הטבעת האלים, אך דייג העניק

" ולצאת מהשגרה, אך כמו טבעת פוליקרטס גם ַהֻחִלין חַ ֵת פְּ מַ הדוברת בשיר מנסה להשליך את "

מקומיים הם באופן בלתי נשלט. שלושת המופעים הללו  בחייה למשולהמציאות והשגרה חוזרים 

לספרות המערב. דמותו של קולומבוס מופיעה בכותרת המחזור ומפנים את הקוראים  ,וקצרים

 (, שבו מסופר על המסע המייאש של קולומבוס ושל אנשיו בלב הים:261–260" )1957"קולומבוס 

ֹ עַ סַ הַ   ם יִ ַת עָ בְּ ִש  ְךר. ַא בַ א גָ ר ל

 ים.נִ ָר תְּ ל הַ ה עַ טָ לָ עֲ ה הָ ָר גְּ סָ 

 םיִ ַת פָ י שְּ מֵ תּוחֲ ים וַ פִ עֲ זֹווְּ 

 ים.נִ ּפָ סַ יל הַ לֵ הַ  ְךתֹוים לְּ פִ צֹו

 ים.בִ ם ַר יִ מַ בְּ  ְךרֶּ ין ּדֶּ ֵא וְּ 

 

ִליפרטית )"בסיום המחזור מתברר כי מסע החיפוש הוא אחר אמריקה  ִריָקה שֶּ כיסופים  "(, יעדַאמֶּ

 מטפורי ופנימי של הדוברת:

 ץיִ ם ַק יֹום בְּ שֶּ גֶּ ם כְּ אֹ תְּ ל ּפִ בָ אֲ 

ֹ ה בְּ לָ דֹוה גְּ בָ הֲ ַא כְּ   ה,שָ ּוא בל

 ְךיִ לַ א ֵא בֹואֲ  ֲאִנים אֹ תְּ ל ּפִ בָ אֲ 

 ה.שָ דָ ץ חֲ רֶּ , אֶּ ְךיִ פַ יק חֹול חֵ אֶּ 

 

 ,ְךיִ לַ ֵא  ָאבֹואי , כַחִכי ִליי, כִ חַ 

  – ְךיִ ילַ בִ ל שְּ כָ ד בְּ חָ יב אֶּ ִת נָ  שי יֵ כִ 

  –י ילִ ת לֵ אֶּ  עַ ֵר יט קֹובִ ב שָ כָ ֹוכ

 ְךיִ לַ א אֵּ בֹוי ָא נִ ר אֲ חָ י, מָ כִ חַ 

 (261) .ילִ ׁש   היָק ִר מ  , ַא ְךתֵּ ֹולגַ לְ 
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על הפרטיות של המסע רומזת גם כותרת המחזור, הממקמת את סיפורו של קולומבוס במציאות 

(. גם במקרה זה הסיפור הפרטי והפנימי מנכס את הסיפור 1957העכשווית של המאה העשרים )שנת 

 ההרואי, ובכך מרוקן אותו, לפחות במידה מסוימת, מהדרמטיות שלו.

המופיעות ב"מוקדם ומאוחר" מאבדות אף הן מהנופך הדרמטי המאפיין  הדמויות הספרותיות

אותן בהקשרן המקורי. בשירים מוזכרים אודיסאוס וקליפסו מהאודיסיאה, אנטיגונה מהטרגדיה 

היוונית, המלך ליר מהטרגדיה של שייקספיר, לכלוכית מאגדות פרו )או מגרסה אחרת( וסולוויג 

מופיעות הן מויות הללו שאובות מיצירות קלאסיות וקנוניות, ומהמחזה "פר גינט" של איבסן. הד

ילּות" שבהן )ריבנר דווקא את ה"רג ואולם, גולדברג חשפה 37גבים והרואיים.במקור בהקשרים נש

להן רגשות של חולשה ולאו דווקא של אומץ או של גבורה. המלך ליר מופיע בשיר  (, וייחסה19, 1980

הים מדומה ַלמלך והספינות לבנותיו.  שבמסגרתו כמבע פיגורטיבי( 198ור "שברי כתבות" )ב במחז

 הים אינו שמח לקראתן:־הספינות חונות בו בלי חמדה, והמלך־הבנות

 ֹות בנֹוה חֹווָ דְּ י חֶּ לִ ן. בְּ ֵק זָ ם הַ יָ הַ  הּוזֶּ 

 ים.ִק חַ רְּ מֶּ ־תמֹוסּוים, קְּ ֹשִ ָר פְּ ִמ ־תֹומדֻ ת אֲ ינֹופִ סְּ 

  –א בָ ַא ־יתבֵ ע לְּ סָ מַ ִמ  רּוזְּ חָ ת שֶּ יזֹולִ ת עַ רֹועָ נְּ כִ 

 ן.ָת חָ מְּ יל ֹשִ כִ הָ ר מֵ ף צַ עֵ ֹוזהַ  ישִש יָ הַ ־יתבֵ 

 יחַ כִ ן יֹויה  נֵּ ל ּפְ ב עַ ּוׁשן, טֵ רֹון וְּ גֵ א רֹוב הּוּוש

 ן.נֵ צֹוק וְּ דֵ א צֹוב הּוּוש יו,ָת נֹות ביץ א  ִר עָ יר ה  לִ 

 

סי ומלומד, ופונה אל הקוראים אמקנה לשיר נופך קלהשימוש בדמות מיצירת שייקספיר כדימוי 

השיר אינו מבקש לומר דבר מה על המלך ליר, אלא לאפיין  38הבקיאים בטרגדיה השייקספירית.

(, המעצב עולם 21באמצעות סיפורו את היחסים בין הים לספינות. לכלוכית מופיעה בשיר "הראי" )

 אגדות דמיוני שבו שוקעת ילדה:

 ם,מָ ִא ים לְּ ּפִ צַ ים מְּ יִ דָ ה גְּ עָ בְּ ִש וְּ 

 ת,רֶּ קֶּ ֹוט ּדחַ מַ בַ  ּהעָ בָ צְּ ה אֶּ כָ לְּ מַ ּו

 ם,ּגָ ת חַ ים אֶּ גִ גְּ ים חֹוִד מָ ה גַ עָ בְּ ִש וְּ 

 םגַ א אֲ י הּוִא רְּ הָ ן, וְּ מֹורְּ א ַא י הּוִא הָ וְּ 

  –ם ָר ן הָ רֶּ תֹ ם הַ ה עִ ינָ פִ סְּ  ֹוה בטָ שָ וְּ 

  –ת רֶּ שֶּ אֻ מְּ  יתכִ לּוכְ לִ  –ה ּדָ לְּ יַ וְּ 

 

                                                           
 ( כתבה בהרחבה על השיח שקיימה גולדברג בשירתה עם יצירות מהקנון של ספרות המערב.71–52, 2017חיה שחם ) 37
 ( טענה שהמלך ליר מייצג את אביה של גולדברג ושבשיר זה ביכתה את זכרו.38, 2012יוסף )־חמוטל בר 38
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ָּדה  ַטָנה בִ ַהַילְּ  ה נָ בָ ה לְּ ינָ פִ סְּ ַהקְּ

 ת.רֶּ חֶּ ץ ַא רֶּ ל אֶּ ה אֶּ יגָ לִ פְּ מַ 

 

הילדה מדמיינת שהיא לכלוכית ו"מפליגה" בחסות האגדות אל ארץ הבדיון. גם במקרה זה אזכור 

הדמות מן הספרות הוא מקומי וקצר, ואין בו זכר לעלילה הנפתלת והניסית של הטקסט המקורי. 

אודיסאוס, קליפסו ואנטיגונה מתפקדים כגיבורים בשירים שבהם יצרה לעומת זאת סולוויג, 

גולדברג יחסים מורכבים, לעיתים חתרניים, עם יצירת המקור הקנונית. בארבעת המקרים הללו 

בחרה המשוררת להתמקד בנפשות הגיבורים ולא בעלילותיהם ה"חיצוניות", ולהציגם כאנשי יגון 

ים בין יצירות המקור לטקסט השירי של גולדברג הם בעלי נפש מסוכסכת. היחסים הנרקמ

מורכבים, ומצד שני אופן השימוש של גולדברג בדמויות מדגיש את אנושיותן, ולכן שומר על מסגרת 

־( עוסק בירידת אודיסאוס לשאול, המתוארת בשיר אחד118מאפקת. השיר "קינת אודיסאוס" )

כרונות מרגעי המוות של קרוביו ומתגברת בשאול מתעוררים באודיסאוס הזי 39עשר באודיסיאה.

 בו תחושת הבדידות:

 ט.יִ עַ ף הָ עּוב מְּ ָק ָר ה וְּ נָ חֲ ל צַ עַ 

 .םיִ ַת עָ בְ י ִׁש חַ ד הַ דֵּ ֹוים בִת מֵּ הַ ין בֵ 

 ,הלָ אֹוי ְׁש אִת בָ  ׁשקֵּ ם בַ כ  ְת יחַ לִ ְס ת אֶּ 

 .נּוטְּ לָ מְּ נִ  נּוחְּ נַ אֲ ח וַ ּפַ ץ הַ ּפַ ר, נֻ בַ שְּ י נִ כִ 

 ,עַ ל רֵּ ׁש   תֹומֹו יִח צְ ל ִמ ן עַ לֹוָק ת הַ אֹו

 ד,גֶּ נֶּ י ִמ יַ י חַ ִח צְּ ל ִמ ן עַ לֹוָק ת הַ אֹו

 .תר  כ  י זֹונִ זְ ם ָא כ  ְת ת מּוַק עֲ ל זַ קֹו

 ים!ִר ֹובגִ  לּופְּ נָ  יְךֵא 

 

מכל עלילות הגבורה של אודיסאוס בחרה גולדברג להאיר דווקא את פרק ירידתו לשאול, שעיקרו 

כאן השיר מתמקד בחיי הנפש של הדמות. פוטנציאל המפגש האנושי, וכמו במקרה של שמשון גם 

ההגברה הטמון בכתיבה על אודיסאוס ממומש אפוא במידה חלקית, אם כי מבין שירי הספר "קינת 

 40אודיסאוס" עוצמתי במיוחד.

דמותה של קליפסו, הנימפה המחזיקה באודיסאוס בעל כורכו, היא העומדת במרכז שיר ב 

(, בעוד האודיסיאה מציירת 172–171כפי שטענה חיה שחם )תשס"א, (. 122–121במחזור "שחפים" )

                                                           
אמרה "אינני יודעת אם ( 131–130משיריה האישיים ביותר. בריאיון )ירדני תשכ"ב,  גולדברג העידה שזהו אחד 39

פעם שיר סובייקטיבי יותר! השיר נכתב בעת המלחמה וביקשתי לבטא בו את הפגישה עם המתים, פגישה ־כתבתי אי
שום שייכות לשירה של אדם, הנושא בלבו אשם על שנשאר בחיים... לא במקרה השתמשתי בשיר הזה בסיגנון, שאין לו 

 אחת הזעקות הליריות המזעזעות ביותר בתנ"ך". – נון הקינה 'איך נפלו גיבורים'היוונית, סיג
 לעוצמתו של השיר תורמת גם התשתית המקראית העשירה שלו. 40
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את קליפסו כדמות מכניעה ושולטת, בשיר של גולדברג היא אישה נבגדת הנידונה לבדידות. קליפסו 

בת האלמוות שולחת את אודיסאוס אל רעייתו המחכה באיתקה, וכשהוא נעלם באופק היא ממררת 

 בבכי:

 יםִח צָ ח נְּ צַ נֶּ לְּ  תדֶּ ּגֶּ בְּ נִ הַ  סֹויּפְּ לִ ָק 

 יִח צְּ נִ ת הַ ידּוִד בְּ י הַ ל ִא עַ 

 יםכִ ּויַהִח ־יןת ִח אֶּ  יהָ נֶּ ל ּפָ עַ ה מֵ ָת חֲ מָ 

 (121י. )כִ בְּ בִ  ּהלָ ת קֹוא אֶּ שָֹ ִת וַ 

 

השיר מאיר את דמותה של קליפסו באור חדש, שאינו עולה מן המקור היווני, ומעניק לדמות 

עשירים. גם זמן ההתרחשות של השיר ממקם את השולית מהאודיסיאה נפח טקסטואלי וחיי נפש 

הדמות השולית במרכז: השיר של גולדברג מתחיל בדיוק בנקודת הזמן שבה האפוס היווני זונח את 

קליפסו, בשעה שאודיסאוס עוזב את האי. הבחירה בדמות משנית, בעיצובה כאישה נבגדת 

בין הדוברת לדמות מן האפוס ובהתרכזות בחיי הנפש שלה, כל אלו מרמזים על הקרבה הנפשית 

( זמן ההתרחשות נבחר 263–262היווני ומאפקים את המבע. גם במחזור השירים "אנטיגונה" )

בקפידה: הדוברת בשני שירי המחזור פונה אל אנטיגונה באמצע הטרגדיה, בטרם נגזר עליה עונשה, 

 ומשדלת אותה להניח לאידיאלים ולערכים ולהציל את עצמה מעצמה:

 .חַ נּוי לָ ִס יו נַ שָ כְּ ן. עַ ֹוישלִ  יִס נַ 

 ח.טַ בְּ ר הֻ שֶּ ל אֲ ה כָ . זֶּ ְךה כָ . זֶּ ְךה כָ זֶּ 

)...( 

 ְךיִ ַת ם מֵ גַ ם. וְּ דַ ל נָ כֹ ל הַ בָ אֲ 

 .ְךלֵ ת קֹואֶּ  עַ מֹושְּ ים לִ צִ ם רֹוינָ ֵא 

 ם.יִ ַת ינָ י בֵ ִח נּון. ָת ֹוישי לִ ִס נַ 

 (262. )ְךלֵ ָר ֹול ּגם עַ לֹושָ י בְּ ִח נּוָת 

 

אנטיגונה, הידועה באקטיביות ובמרדנות שלה, מתבקשת בשיר לשנות את טבעּה. הדוברת מעודדת 

ָעָרה" ) ִלי סְּ יֹות בְּ (, ורומזת שהחיים, גם 263אותה לשקוט, להסכין עם האדישות של סובביה ו"ִלחְּ

אם הם חיי תבוסה וויתור, עדיפים על המוות. השיר "מוציא את האוויר" מהסער והפרץ שהם 

סימני ההיכר של אנטיגונה, ומציע לה להיות פשרנית ומתונה כאחד האדם. גם מחזור השירים מ

( מציע פרשנות חתרנית לטקסט המקור. במחזה של איבסן, שאותו תרגמה 266–264"סולויג" )

שנים רבות לפר גינט ארוסּה היוצא למסע ארוך. בסיום  ממתינה , סולוויג1952בשנת  גולדברג

חוזר, השניים מתאחדים והאהבה הזוגית מתממשת. המחזה מסתיים אפוא ב"סוף  המחזה פר גינט
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ומציגים נקודת מבט מפוקחת ומרירה.  ,טוב", אבל שירי גולדברג חושפים את האמת במערומיה

הוא בשיר  ,הדובר בשלושת שירי המחזור הוא פר גינט, ובמקום הרהב המאפיין את דיבורו במחזה

ָרן ּוַבַער", ושסולוויג בזבזה את מיטב מודה בנמיכות קומה שהוא  ַשקְּ ָחח וְּ ֻגָחְך", "ִּפרְּ יֹון מְּ רק "ֻמקְּ

 שנותיה בציפייה לשובו:

 ע?צַ ה בֶּ י? מַ ית לִ כִ ה ִח מָ לָ 

ֹ ד שֶּ לֶּ יֶּ   ד,לָ א נֹול

 ע,צַ פֶּ ה כְּ חָ תּוּפְּ  שפֶּ נֶּ 

ֹ ע שֶּ צַ ּפֶּ   (265ד. )לָ גְּ א נִ ל

 

כמו בשיר על קליפסו גם במקרה זה השלימה גולדברג פער טקסטואלי, ודנה בעלילה משנית 

שביצירת המקור. לא עלילות הגבורה של פר גינט הן מוקד השיר, אלא ההחמצה האישית של 

סולוויג, שבמחזה של איבסן כמעט ולא נמסר מידע על אודותיה. הבחירה להתמקד בעולם הנפש של 

 קאות הסוערות של הגבר, נוטה לקוטב הריסון. האישה, ולא בהרפת

 שמות מקומות .4.2.4

בשירי "מוקדם ומאוחר" מוזכרים מעט מאוד אתרים, אזורים ומקומות בארץ ישראל או מחוצה 

לה. את רוב שירי הקובץ כתבה גולדברג כשישבה בארץ, ואף שהרבתה לכתוב על אודות הטבע, רק 

בדרך כלל  41ורובם מופיעים פעם אחת בלבד. שמונה מקומות ארץ ישראליים מוזכרים בשמם,

מציינים השמות הללו, בפשטות, את הנוף הנגלה לעיני הדוברת בשעה שהיא מתבוננת במרחב. אין 

הם נושאים מטען יהודי, משיחי או רוחני, ואין הדוברת טוענת לזכות קדומה עליהם מתוקף הבטחה 

( ו"על חוף אילת" 153–150"בהרי ירושלים" ) (,147אלוהית כלשהי. מחזורי השירים "אלול בגליל" )

( מתארים את הטבע שהדוברת רואה ואת התחושות המתעוררות בה מולו. כך בשיר א 177–176)

 ( הנוף הוא רקע לתבוסה של הזוג המטייל:147ב"אלול בגליל" )

ֹ ת וְּ יקֹוִת ה שְּ ָא מֵ   ת.חָ ה אֶּ עָ מְּ א ִד ל

 ר.מֶּ י אֹ לִ ים בְּ ִר הָ 

 רּדָ רְּ ּדַ  ְךתֹוים בְּ פִ יֵ עֲ  נּועְּ סַ ּפָ 

 ה.מָ רֹוּדָ  חַ רּוי הָ נֵ פְּ ּו

 

 ים,ִמ יָ ־עבַ ת ֹשְּ יִ זַ  ְךרֶּ ּדֶּ ם הַ ל ֵא עַ 

                                                           
ירושלים, הרי ירושלים, הערבה, הגליל, אילת, הרי אדום, המקומות הארץ ישראליים הנזכרים בשירים בשמם הם  41
 חל שורק וציון.נ
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 תרֶּ מֶּ ד צַ עַ  שרֶּ שֹ ִמ  ָךתְּ מֹוד כְּ דֵ ֹוב

ֹ ִק פְּ ִה   ד.עַ ־חַ רּוב לְּ שָ הַ  ֹואשיר ר

 רּדָ רְּ ּדַ ין הַ ים בֵ עִ נָ כְּ נִ  נּועְּ סַ ּפָ 

 ב.רֶּ י עֶּ ִה יְּ וַ 

 

שהזוג פוסע בהרי הגליל ולא בהרים אחרים. למיקום אלמלא כותרת השיר לא ניתן היה לשער 

רקמת היחסים העדינה  של תיאורההמדויק של ההתרחשות אין חשיבות של ממש, והעיקר הוא 

(, שאותו 235הנוצרת בין הדמויות. יוצא דופן מבחינה זו הוא האזכור של ציון בשיר הקצר "לילה" )

 תרבותי:־ניתן לפרש כביקורת בעלת גוון לאומי

 ן?יֹולְּ עֶּ  יעַ ִק ָר ב בְּ הָ ל זָ בַ נְּ ע עִ ם זָ ִא הַ 

 ?ּהַ בֹ ּגָ הַ  שרֹובְּ ת הַ רֶּ מֶּ ל צַ ל עַ ל טַ גֶּ ף ֵא טַ נָ הֲ 

 !ִצּיֹוןי יֵר ִש ִמ  נּולָ  ירּוִש 

 ִצּיֹוןת מַ דְּ ל ַא עַ  ִצּיֹוןיר יר ִש ִש נָ  יְךֵא 

ֹ עֹווְּ   ?עַ מֹ שְּ לִ  נּולְּ חַ תְּ א ִה ד ל

 

 , שם נדרשים בני ישראל היושבים בגלות4ז " שאובה מתהילים קלִשירּו ָלנּו ִמִשיֵרי ִציֹוןהדרישה "

תבבל לשיר משיר ציון ומסרבים: " ַמת ֵנָכר־ִשיר־ֵאיְך ָנִשיר אֶּ הָוה ַעל ַאדְּ ". הדוברים בשיר של יְּ

גולדברג יושבים בציון, ועל כן אמורים להיות מסוגלים לשיר משירי ציון, אבל הם מסבירים שאינם 

ֹמַע". חמוטל בר"עֹוד לֹא ִה יכולים לשיר כי  נּו ִלשְּ ַחלְּ ( טענה שהשיר מבטא את 237, 2012יוסף )־תְּ

החשש של גולדברג מתרבות לאומית צעקנית וזולה, המוותרת על רגישות, על עדינות ועל איכויות 

 משמעויות לאומיות, תרבותיות והיסטוריות. הוא בעלאסתטיות. במקרה זה השם "ציון" 

וחר" נזכרים שמונה ערים וארצות מחוץ לארץ, חמישה מהם מופיעים בשירי "מוקדם ומא

 1937.42(, שנכתב במהלך ביקורּה של גולדברג באיטליה בשנת 43–42במחזור "משירי איטליה" )

בות יבשירים אלו הדוברת מספרת על השתקפות האתרים בעולמה הפנימי, למשל את תחושת העז

ט למיקום ( כאזכור פשו30מוזכרת בשיר "הולדת הסיח" )(. ליטא 43שהרגישה בשעת שרב בוונציה )

( מוזכרת אמריקה כסמל ליעד 261" )1957בשיר ג במחזור "קולומבוס  שבו התרחשה הולדת הסייח;

אתרים מן העולם החוץ ספרותי ממעטים אפוא להופיע  43 נכסף פנימי, שספק אם ניתן להגיע אליו.

ון לומר דבר מה על אודותיהם, אלא לציין את המקום ב"מוקדם ומאוחר", וברוב המקרים אין ניסי

                                                           
המקומות האיטלקיים הנזכרים במחזור הם איטליה, פלורנציה )פירנצה(, פיזולה )עיירת גבעות קטנה צפונית  42

ָנה יֶּ  .לפירנצה(, ונציה וסְּ
ן אֹור"( אבל במשמעות המקראית "דרום" )למשל 219בשיר "מזמור לילה" ) 43 רֶּ ַעד ֵתיָמן/ֵאין קֶּ ( מוזכרת תימן )"ִמָצפֹון וְּ

 (.27רים ג בדב
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שבו עלו בדוברת תחושות ומחשבות. פוטנציאל ההגברה הטמון בציון שמות של מקומות ושל 

 44אתרים כמעט ואינו מתממש בשירים.

 ההווה כזמן התרחשות מרכזי .4.2.5

ם מדובר זמן ההתרחשות המרכזי של רוב שירי "מוקדם ומאוחר" הוא ההווה, ורק בשירים ספורי

ב"זמן הגדול", הממושך והציבורי. אין הכוונה לכך שהזמן הדקדוקי של הפעלים הוא בהכרח 

כמה דקות או  –הבינוני, אלא שהשירים נוטים לתאר רגע אחד שהיה וחלף או משך זמן קצוב וקצר 

השיר מתמקד בפעם  ,גם במקרים שבהם מתואר מהלך הרגלי וחזרתי שעות, לכל היותר כמה ימים.

פעמית. כל התרחשות או הרגשה, פעוטים ככל שיהיו, ראויים לתיאור ־האחת, הייחודית והחד

ולהשתהות, ונטייה זו היא ביטוי נוסף להשקפת "האומץ לחולין", שעיקרה קידוש הרגיל וההרגלי, 

ה מראֶּ  מתארתהדוברת היום יומי והשגור. ההתמקדות בהווה בולטת מאוד בשירי הטבע, שבהם 

 ( מתואר הטבע הכפרי ברגע אחד שלא ישוב:27פעמי שנלכד בעינה. כך למשל ב"שקיעה" )־חד

 .ּהה לָ מָ דֻ ה אֲ ּפָ כִ ה, וְּ מָ קְּ ִש ה הַ ָק רֻ יְּ 

 ג.ּגָ ל הַ ים עַ ִש בְּ יַ תְּ ים ִמ נִ בָ ה לְּ נֵ ִה 

 ה,לָ עְּ מַ לְּ ת ִמ דֶּ קֶּ רֹו נּולָ שֶּ  חַ רּוהָ 

 ג!חָ  –ה יפָ נִ ים מְּ לִ גָ ּדְּ 

 

 חַ רּוזָ ר הַ נָ ִס הַ  ְךרֹ  לט. אֶּ קֶּ שֶּ וְּ 

 ד.רֹ ּוָ הַ  ּהיָ חְּ ת לֶּ ה אֶּ יעָ ִק ה שְּ ידָ ִמ צְּ ִה 

  – חַ רּולָ  ְךיֵ חַ ת לְּ קֹוינֹוִת  דּומְּ עָ 

 ת.רֹועָ ת ֹשְּ מַ ָק ה בְּ פָ סּו

 

המבט הסוקר של הדוברת נע מצמרת השקמה אל הכביסה שעל הגג, ומשם אל הדגלים המונפים 

ברוח. הדוברת קולטת את השקט של שעת השקיעה, את התינוקות המחייכים ואת הקמה הנעה 

ברוח. השיר מתאר רגע של הווה, כמה דקות של שקיעה, ואינו מתיימר לספר על דברים שקרו בעבר 

 יים להתרחש בעתיד. או על דברים הצפו

גם רגעים מן העבר מקבלים בשירים מעמד של הווה, כאילו הזיכרונות צפים בדוברת ומתרחשים 

 (:67בשיר ג במחזור "סיום" ) סוח של תפיסת הזמן הזוניניתן לראות בה שוב ברגע הכתיבה. 

                                                           
ב"טבעות עשן", ספר השירים הראשון של גולדברג, מופיעים שמות של מקומות מרחבי העולם, למשל דאווס, ברלין  44

( ציינה שנטייה זו היא מסימני המודרניזם בספר. גולדברג לא כינסה את השירים הללו 168, 2012יוסף )־וסין. חמוטל בר
 ב"מוקדם ומאוחר".
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 ת, כ  ל  ד ִמ מַ ן עָ מַ זְ הַ י, ׁש  יִת יִמ ִד 

 םבָ לּובְּ לִ ז בְּ ָא ים כְּ ִד מְּ ד עֹועֹושֶּ 

 תכֶּ לֶּ י שַ נֵ גַ  , אֹוחַ ּוּפי ַת צֵ עֲ 

 ם.בָ הָ זְּ  יחַ ִט ת שְּ ז אֶּ ָא ים כְּ ֹשִ רְּ ֹוּפ

 

ֹ  מֹוכְּ   ,נּומֵ לָ עֹו ינּולֵ ב עָ ַר חְּ א נֶּ ל

ַדע ר נֵּ ת ָכל ֲאׁש  ַדע א   ,ְכמֹו ל א נֵּ

 נּומֵ קֹומְּ ּו נּויֵת ד בֵ מֵ ד עֹועֹו מֹוכְּ 

 ה.דָ עּוסְּ לִ  ְךרּון עָ בָ ן לָ חָ לְּ שֻ 

 

תהדוברת "מקפיא" רגע מן הזמן ש"זיכרונה של  כֶּ  ", ומחיה אותו כאילו הוא שב ומתרחשָעַמד ִמלֶּ

בהווה. בדרך כלל אין במבט לאחור רמז לשינויים שעתידים להתרחש )חלוף האהבה, חורבן עולם 

הילדות וכדומה(, ושעליהם יודעת הדוברת המשחזרת את העבר כהווה. תפיסת הזמן בשירים היא 

קיים כהווה שעבר. גם במקרים מתסינופטית בעליל: העבר אינו משתקף בהווה, אלא ־אפוא א

שבהם פונה הדוברת לתאר את העבר מתוך מודעות לשנים שחלפו, בדרך כלל מדובר בעברּה הפרטי 

ָלרוב  45ולא בעבר לאומי או קולקטיבי, ובפרק זמן של שנים ספורות, לכל היותר כמה עשורים.

( נזכרת הדוברת 53אינם צורבים או כואבים אלא מפויסים. כך ב"לפנות ערב" )הזיכרונות מן העבר 

בביתה הישן שחרב זה מכבר, ומייחדת את השיר להתרחשות קצרה, מדויקת ומשמחת העולה 

בזיכרונה. היא נזכרת במשרתות שישבו בפתח הבית ובחיקן פירות גנובים, וברגע המתח שהתרחש 

 כאשר חזר האדון אל הבית:

 אנֶּ טֶּ ל הַ ת עַ חַ ַא ה הָ נָ חֲ ּגָ 

 ב,נּוּגָ י הַ ִר ּפְּ ת הַ יר אֶּ ִת סְּ הַ לְּ 

 הנָ ילֶּ צִ ת תְּ ירֹוִה ת בְּ פֹולָ חְּ מַ 

 ב.צּועָ ן הֶּ ּוּגנִ הַ  ְךשֵ מְּ ל הֶּ עַ 

 

ֹ ב וְּ ַר קְּ ז יִ ָא   ת,מֶּ עֶּ פְּ נִ ז בַ אחַ י

 ן.נָ עֲ אר ַר ּוָ ל צַ עַ  דֹויָ וְּ 

 רמֶּ זֶּ ן הַ ק ִמ חֹוצְּ ץ הַ ֵר פֹוּו

 ן.נָ עָ ה מֵ כָ ָר י בְּ מֵ שְּ גִ כְּ 

                                                           
( מעלה הדוברת זיכרונות שסופרו לה על סבּה ועל סבתּה. זהו טווח השנים הפרטי 259–582בשירי "מבית אמי" ) 45

( יוצא דופן בין שירי "מוקדם 41–40הארוך ביותר הנזכר בספר השירים. שיר ט במחזור "לילה וימים אחרונים" )
תי מלחמות העולם, ומאוחר", משום שהעבר המתואר בו אינו העבר הפרטי של הדוברת, אלא עברו של גבר בין ש

ֵדה־המקווה לשוב "יֹום לֹא ִמשְּ ָרד וְּ ָרב".־יֹום ַבָצֳהַרִים/ִמן ַהִמשְּ  ַהקְּ
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כמו כמוסה קטנה המכילה עולם ומלואו. על  בתיו מקדש את הרגע שנשמר בזיכרוןהשיר על חמשת 

ִמיָהה ֲעמּוָמה"(, אך בהמשכו  ר כְּ ָלא ֵזכֶּ השנים שחלפו נרמז בפתח השיר )"ִמֵביִתי ַהָיָשן לֹא נֹוַתר עֹוד/אֶּ

  46ברת.אין עיסוק בפרספקטיבה של הזמן ובחותם שהותיר הזיכרון בנפש הדו

במסגרת ההתמקדות בהווה כזמן התרחשות מרכזי כמעט ואין מדובר ַבשירים על אודות העתיד. 

הדוברת אינה מנסה לחזות את העתיד או לקוות לעתיד כלשהו, אלא מסתפקת בקיים. רק בשלושת 

( מדובר באופן מפורש על העתיד, וגם במקרה זה בעתיד קרוב מאוד 218–217שירי המחזור "מחר" )

)מחר(. ההתמקדות בהווה הפרטי, גם אם הוא כבר חלף, הנטייה לתאר התרחשות קצרת משך 

פשטות ה וסי הזמן הללו לוקחים חלק ביצירת אפקטוההימנעות מתפיסת זמן סינופטית, כל דפ

 בשירים. 

 ותיחול וחילונ .4.2.6

 חילוני שיריה הואאופיים של גולדברג ניהלה אורח חיים חילוני, השקפת עולמה הייתה חילונית, וגם 

בהם מובהק. אין בשירים מוטיבים של השגחה אלוהית ורק בכמה מקרים בודדים מופיעים  באופן

האל והמלאכים ממעטים להופיע בשירים, וברוב המקרים  47סממנים יהודיים מסורתיים.

( אלוהים מאזין לגעגוע האווזים, 29הופעותיהם מקומיות. כך למשל במחזור "אלהי האוזים" )

עגוע אינו ניתן אותו מפרשת הדוברת כתפילה, אבל העיקר בשיר הוא תיאורי הטבע, ובלאו הכי הגִ ש

ִנּגּון ַמּפּוִחית", י( מוקדש לתיאור מלאך בשמ57לפירוש ונותר סתום. "המלאך" ) דּוִתי כְּ ים שהוא "ַילְּ

( מלאך 68–67)ואין מסופר בשיר על מעשיו בעולם הזה או על יכולותיו. בשיר ד במחזור "סיום" 

ִחָיה"(. בכמה מן  בוכה על גג ביתה של הדוברת, אם כי לבכי אין השפעה על העולם )ּוֵמַתי לֹא ָקמּו ִלתְּ

עיון ביומני גולדברג  48אל במילים "ריבונו של עולם", "אלוהיי" ו"אל עליון".השירים פונה הדוברת לָ 

ריבון עולם" ו"ריבונו של עולם", מגלה שהמשוררת נהגה לפנות לאל בכתיבתה היומנית במילים "

שירי "מוקדם  49ונראה שהייתה זו דרך התבטאות, מעין מחווה של דיבור, ולא פנייה של ממש.

ומאוחר" אינם מרוממים את השגב האלוהי, אלא את השגב של החול. המבט המדויק והמפוכח של 

ראים להתפעל מהם. ברוח הדוברת חושף את פלאי העולם הזה, הארצי והחילוני, ומזמין גם את הקו

                                                           
 ( על "שירי סתיו" בשירה העברית.73–72השיר מוזכר במחקרה של זיוה בן־פורת )תשנ"ב,  46
בפרט: הבדלה, תפילה ותפילת ( מוזכרים כמה סממנים דתיים בכלל ויהודיים 41–37במחזור "לילה וימים אחרונים" ) 47

ַמע"; 45יזכור, שערי גן עדן, כרובים וגזירה מן השמיים; ב"בעֹרב היער" ) קולּה "לֹא ִנשְּ ( משמיעים הדוברים תפילה שֶּ
( מוזכר 68–67( נוסעת הדוברת ברכבת ורואה את בית הכנסת הישן; בשיר ד במחזור "סיום" )63–62ב"על פני הֲעָיָרה" )

דּוִמָיה"(; ב"בלילות" )שופר, אם כי א ( נזכרת הדוברת בניגון של ימים נוראים; 125ין תוקעים בו )"ֵאין שֹוָפר קֹוֵרא בְּ
 ( מוזכרת תפילת קדיש.264( מדומה האהוב לתפילת הדרך; בשיר א ב"סולויג" )140–139בשיר ב ב"על הֹאשר" )

( 141(, שיר א במחזור "נסיון" )66א במחזור "סיום" ) (, שיר38ראו למשל את שיר ג במחזור "לילה וימים אחרונים" ) 48
 (.183ו"הקיקיון" )

 .27.7.1952, 20.7.1952, 9.8.1950, 10.1.1941ראו למשל את רשימות היומן מן התאריכים הללו:  49
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(, ומבקשת ממנו ללמד אותה 189–188זו פונה הדוברת לאלוהים בשיר ג במחזור "שירי סוף הדרך" )

 לחוש את העולם במלוא חושיה ולהתרגש מהשגור בכל פעם מחדש:

 ללֵ ּפַ תְּ ִה וְּ  ְךֵר , בָ יהַ ֹלי, א  נִ דֵּ ְמ לַ 

ה ָקֵמל  ל,שֵ י בָ ִר ּפְּ  ּהגַ ל נֹ , עַ ַעל סֹוד ָעלֶּ

ֹ ת הַ רּוחֵ ל הַ עַ   ם,שֹ נְּ , לִ שחּות, לָ אֹורְּ את: לִ ז

 ל.שֵ כָ ִה ל, לְּ חֵ יַ ת, לְּ עַ דַ לָ 

 

 ללֵ יר הַ ִש ה וְּ כָ ָר י בְּ ַת תֹופְּ ת ֹשִ ד אֶּ מֵ לַ 

 יל,ם לֵ עִ ר וְּ קֶּ ם בֹ עִ  ָךנְּ מַ זְּ  שּדֵ חַ תְּ ִה בְּ 

שֹום, מֹול ִשלְּ יֶּה יֹוִמי ַהיֹום ִכתְּ ַבל ִיהְּ  לְּ

יֶּה ָעַלי יֹוִמי  ַבל ִיהְּ ֵּגל.לְּ רְּ  הֶּ

 

חילוני ומבטא באופן מזוקק את השקפת "האומץ הוא למרות הפנייה אל האל תוכן הדברים 

לחולין". הדוברת מקווה שתצליח להתפעל מהשינויים שבטבע )עלה קמל, פרי בשל(, וליהנות מהגוף 

 המתפקד והחש )לראות, לחוש, לנשום( ומההתפתחות הרוחנית )לדעת, לייחל, להיכשל(. ה"ברכה"

  50שהיא מבקשת ללמוד מהאל היא ברכת החולין, ברכת העולם הזה.

 ַילדות וילדים .4.2.7

כמה משירי "מוקדם ומאוחר" מתמקדים בַילדות ומתארים אותה בנימה נוסטלגית כתקופה של 

( טען כי שיריה של גולדברג מעמידים "מצבים כמו נאיביים, 138טוהר. אריאל הירשפלד )תשס"א, 

אידיאולוגיות". גם דמויות של ילדים מופיעות ־אל תמונות ילדות טרום כאילו שמרו וריד פתוח

הילדים הם תמיד נושאי האמת האנושית" בשירת (, "1959ברבים מן השירים, וכפי שטען עד"ל )

גולדברג בחרה לייצג את הילדות כ"תור הזהב" אף על פי גולדברג, ומייצגים תום ופתיחות לעולם. 

היא ריסון, ו יש בהכרעה זו משום 51, הייתה תקופה קשה ומצלקת.שילדותּה הפרטית, לעדותה

–19מבטאת את הנטייה להתמקד בקטן ובשולי כביכול, בפרטי ובתמים. בשירי המחזור "ַילדות" )

ת מוצגת כתקופה של ת בעודה מאמצת נקודת מבט ילדית. הילדּו( מתארת הדוברת ילדים וילדּו23

                                                           
ברוח חילונית זו חיברה גולדברג את "ברכת העבודה": "ברוכה את העבודה המחזקת לב אדם והמרוממת את רוחו"  50
 (.10.7.1928יומן, )

(, שבה כתבה גולדברג על חוויות משנות ילדותה, 321–319ראו למשל את הרשימה "ילדות" )כונסה ב"יומן ספרותי",  51
הממשיכות לרדוף אותה גם בבגרותה. כמו כן ראו את פרקי הזיכרונות של גולדברג ב"היכל ששקע" )בעריכת י' 

 נסיון העברי בקובנה. ( על תקופת לימודיה בִגמ1962יבלוקובסקי, 
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( 21ב"הראי" ) 52נרמזת גם התמודדות מוקדמת עם המוות.תום ושל פשטות, אם כי בשניים מהם 

 מתואר החדר כפי שהוא מצטייר בתודעת הילדה המשחקת בו:

 תחֹורּוים הָ ִא בְּ חַ תְּ ן ִמ ילֹוּוִ י הַ לֵ פְּ ִק בְּ 

 ר.הַ סַ הַ ם יָ י בְּ א ִא ר הּודֶּ חֶּ הַ וְּ 

  –ת כֹופּות הֲ דֹוּגָ ת ַא פֹוקְּ ַת שְּ י ִמ ִא רְּ בִ 

 ת,כֹולָ מְּ א מַ מֵ גַ ן מְּ בֵ ּגִ ן הַ סֹוּוסהַ 

 ת,חֹוָא ח וְּ ר ָא עַ יַ ים בְּ כִ לְּ הַ מְּ 

 ר.עַ יַ ד בַ יָ צַ ב ּוְּ ֵא זְּ ּו

 

את נקודת מבטה החולמנית תוך כדי נטרול הדוברת מאמצת הגיבורה בשיר היא ילדה צעירה, ו

ָים גדול מקיף אותה, היא מדמיינת בראי  שֶּ תודעתה המבוגרת. הילדה מדמיינת שבווילון יש רוחות וְּ

אח ואחות, זאב וצייד(, ומשחקת איתן להנאתה. גם בשירים  ,דמויות מהאגדות )סוסון שבחדר

מייצגים רוך, פגיעות ותמימות אולטימטיבית. כך  הם ובדרך כלל ,אחרים מופיעים ילדים

 ( מתוארות ברחמים היתומות הצעירות:60ב"'המעון'" )

ֹ ת, שֶּ בֹוצּות עֲ דֹולָ יְּ   ,חַ לּון ּגָ אשָ ר

 ל.חֹוד כְּ ים עַ יִק ִה בְּ ים מַ ִד ֳק דְּ ַקָ 

 חַ ּולל הַ ת עַ מֹושְּ רֹות הָ דֹוחָ פְּ ת נִ עֹובָ צְּ אֶּ 

 ל.ֹוּפנְּ ת לִ טֹוֹונת הַ ֹויִת אֹו

 

 תמֶּ נֶּ מְּ נֻ ה מְּ ָר ּושת בְּ עֹוסְּ ֹון ּפק הֵ חָ ֹשְּ ִמ בַ 

 ן,טָ ִא ת, לְּ ֹוקם ּדַ יִ לַ גְּ ל ַר עַ 

 תמֶּ נֶּ כִ ים וְּ יִ לָ ת חֳ רֹומֹורְּ מַ ן צְּ רֹוכְּ זִ וְּ 

 ֹ  ן.טָ בָ ת מַ גַ ּותִמ  שמּוא יָ ל

 

אין בשיר ביקורת חברתית או מחאה על מצבן של הילדות, אלא תיאור חומל ומזדהה. הדוברת 

מאמצת את נקודת המבט של הילדות ומשחזרת את זיכרונות המחלות שהן נושאות עימן 

 ( מיוצגת החוויה הילדית:30"(. גם ב"הילד" )תמֶּ נֶּ כִ ים וְּ יִ לָ ת חֳ רֹומֹורְּ מַ צְּ )"

 ם,יֹו־תנֹופְּ ר לִ אֹות וְּ פֶּ ל רֶּ שֶּ  יחַ ֵר 

 ת.חַ שַ ת הַ מַ ֵר ה עֲ כָ ֵר בְּ ד הַ יַ לְּ 

                                                           
( צומח אילן על קברו של האח הקטן. 23–22( חוזרים בני המשפחה של הילדה מהלוויה וב"היער" )22ב"דמדומים" ) 52

אחיה הצעיר של גולדברג מת בילדותו בשנות הנדודים ברוסיה, ומקובל להניח שהרמיזות בשירים מבוססות על 
 זיכרונותיה מהלוויית אחיה.
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 םדֹ ָא ח הָ יָ סְּ ל הַ ב עַ כּוָר יר וְּ ִה בָ 

 ר.חַ שַ י הַ נֵ ר ּפְּ חֵ שַ ן יְּ טֹ ָק הַ  ָךנְּ בִ 

 

 ה,מָ ַת הַ  ֹוכרְּ ת ּדַ ה אֶּ דֶּ שָֹ ח הַ ַת פְּ יִ 

 ם.יִ מָ שָ הַ  שגֹ פְּ יִ ב וְּ כַ רְּ יִ  דלֶּ יֶּ הַ וְּ 

 ם.יִ ינָ עֵ  חַ קּופְּ ּו עַ נּור צָ קֶּ בֹ ּו

 ם.יֹווָ 

 המָ תֹוב יְּ לָ ס חָ ֹוכ

 ת.יִ בָ בַ  ּהּדָ בַ ה לְּ ָר אֲ שְּ נִ 

 

"(, אבל החוויות םיִ ינָ עֵ  חַ קּופְּ ", "רחַ שַ י הַ נֵ ר ּפְּ חֵ שַ יְּ אוצר המילים בשיר הוא של הדוברת המבוגרת )"

המתוארות הן חוויותיו של הילד הצעיר הדוהר על הסייח. הוא יוצא מן הבית וחש בחושיו את 

ריח הרפת ורואה את האור ואת ערמת השחת(, ובתודעתו הילדית את העולם שסביבו )מריח 

בסיום הוא נזכר בכוס "(. םיִ מַ שָ הַ  שגֹ פְּ יִ ב וְּ כַ רְּ יִ  דלֶּ יֶּ הַ וְּ ים )"יהרכיבה אל האופק מפגישה אותו עם השמ

 החלב שנותרה בבית. 
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 סמנטיקה .4.3

המילון הפואטי של גולדברג מתאפיין בכמה שדות סמנטיים עשירים ייחודיים. לצד השדות 

הסמנטיים של בעלי החיים ושל הגוף, שהתגלו כשדות דומיננטיים גם בשירי "אבני בוהו" של 

, בשירת גולדברג בולטים גם השדות הסמנטיים שלונסקי ובשירי "ספר הקטרוג והאמונה" של אצ"ג

של הטבע, של הרגשות, של הצבעים ושל החושים. עיון בשדות הללו מלמד שהשימוש בהם בשירים 

 נוטה לקוטב הריסון, ושהדומיננטיות שלהם היא חלק מתפיסת "האומץ לחולין". 

 השדה הסמנטי של הטבע .4.3.1

ומאוחר". הוא נוכח כמעט בכל שירי הספר  "מוקדםי של הטבע הוא העשיר ביותר בהשדה הסמנט

כמאתיים . השדה הסמנטי של הטבע כולל יוצריםולכן יש לו השפעה ניכרת על הרושם שהשירים 

מהקטגוריות  לכמה קטגוריות משנה עיקריות. בכל אחתאותם ניתן לחלק ושלושים שמות עצם, ו

ם משולי השדה. חלק משמות טיפוסיים ממרכז השדה הסמנטי ושמות רבימופיעים שמות עצם אב 

העצם חוזרים ומופיעים בשירים עשרות פעמים, חלקם מופיעים פעם אחת בלבד או פעמים ספורות, 

ובסך הכול חוזרים השמות מן השדה הסמנטי של הטבע מאות פעמים בספר השירים. ברוב המקרים 

הטבע כשדה  מופעי הטבע הם הרמוניים ובלתי מאיימים, ועל כן הבחירה בשדה הסמנטי של

 דומיננטי מרסנת את המבע ואת הרגשות המובעים בשירים. 

קטגוריית המשנה הרחבה ביותר היא מינים של צמחים )עצים, שיחים, מיני תבואות ופרחים(. 

(, ובקיאות זו אכן ניכרת 102, 1995אריה נבון העיד כי גולדברג ידעה את שמו של כל פרח )ליבליך 

שדה: העצים תרזה, ערבה, ־אלו הם שישים ואחד המינים השונים הנכללים ַבתת שדה המפורט.־תתבַ 

קליפטוס; עצי הפרי יערבה בוכייה, ברוש, אשוח, אלון, הרדוף, אורן, צפצפה, ערמון, זית, צאלים וא

כריות, חבצלת, ורד, יסמין, שושן, שושנה, רקפת, ן; הפרחים זִ אגס, דובדבן, תפוח, תפוז, שקד ולימו

ה, גומא, קני יוחצב; הצמחים תלתן, קיסוס, דשא, אזוב, שן הארי, בבונג, שרך, לענה, פטרי נורית

ית, סוף, הדס, סרפד, שיפון, פטל, מנתה, מור, דרדר, לען )לענה(, ָּפָרג, דגן, גפן, סמבוק, מלוח, שַ 

פציפי הוא . יש שירים שבהם הזן הסחוחשמיר, אספסת, לבנה, קרפול )ציפורן(, ִּפשתה, אצות, עשב ו

 53:פעמי־היחיד והחד , שעניינו פלא צמיחתו של החוח(174"החוח" )בהעומד במרכז השיר, למשל 

 חַ רֹ פְּ ז לִ עֵ ע הֵ לַ סֶּ בַ  יְךֵא 

 א,מָ צָ ־תכַ ץ מֻ רֶּ י אֶּ לֵ עֲ 

 ,חַ חֹוהַ ח ַר פָ ץ ּוַר ּפָ  יְךֵא 

                                                           
 בר קוצני שפרחיו צהובים. חוח הוא צמח 53
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 ה.מָ מָ שְּ הַ ־קת חֹ ב אֶּ קֹ יִ וַ 

 

הצמח הקוצני שצמח מתוך הסלע למרות החום והיובש. היא מייחסת לו  למראהה אהדוברת משת

ֹרַח"(, ובבית השני מכנה אותו "נְּ  ַלע ֵהֵעז ִלפְּ  ". חַ חֹוזָ ר וְּ זָ כְּ ַא י וְּ יִר זִ העזה )"ֵאיְך ַבסֶּ

בשירים רבים מופיעים זנים של צמחים כרקע להתרחשות או כחלק מהעולם המתואר, למשל 

 (:20ב"החצר" )

ִריף,  סיסֹוִק הַ  ל ַהצְּ ָתָליו ַהֵכִהים שֶּ ִטֵּפס ַעל כְּ  שֶּ

מֹו סֹוד.  ָחִבית ֲעֻמָקה כְּ ֵזב, וְּ  ּוַמרְּ

ָחִריף ל ַקִיץ ַרֲעָנן וְּ ם שֶּ שֶּ  ֵריַח ּגֶּ

 גָר ּפָ הַ ַהִטּפֹות ַעל ֲעֵלי 

ַמסֹות. ִניִנים נְּ  ִכפְּ

 

כול: בקיסוס המטפס, מבטּה הער של הילדה העומדת בחצר מבחין בפרטים הקטנים והמשניים כבי

בעלי הפרג ואף בטיפות הקטנות שעליו. הקטן והשולי כביכול הופך בשיר למרכז העולם ולחשוב 

 ביותר.

שדה של חלקי העץ ־קטגוריית המשנה השנייה בגודלה, המונה כארבעים שמות עצם, היא התת

החלקים שדה זה מופיעים השמות הכללים צמח, אילן, עץ, שיח, פרח וירק; ־והפרח. בתת

ף, סרעפות )ענפים(, זמורה, זרד, שרף,  נֶּ הספציפיים ניצן, עלה, פרי, גבעול, גזע, צמרת, אמיר, ָעָנף, עֶּ

תפרחת, שיבולת, בד, אשכול, סמדר, גרגר, קליפה, סנסן )הבסיס של ענף הדקל(, שורש, קוץ, מחט, 

קמילה ולבלוב. העושר צנובר, גזר עץ, נעורת )פסולת הפשתן(, זרע וזג; התופעות שלכת, פריחה 

הסמנטי הזה מעיד על בקיאותה של המשוררת בתחום הבוטניקה, ולא פחות מכך על תשומת הלב 

י של הגדילה. שיר ד במחזור שהקדישה לעולם הצומח ולשינויים החלים בצמח במהלך המחזוִר 

 ( מוקדש לתיאור דקדקני של עצים בלילה:100"העץ" )

 ,תלֹוּולְט  תרֹומָ צַ ל ד עַ ל ַר פֶּ אֹ הָ 

 ד.עַ ַר ר הָ בֵ עֹו ףָענָ ־תיַ ְר ע  בְ ּו

 תעַ ַר ֹוקהַ  חַ רּום הָ ת חֹ אֶּ  שא חָ הּו

 .תלֹוֹוכְׁש א  הָ ר שַֹ בְּ ים ּולִ מֵ קְּ  יםלִ עָ 

 

 תכֶּ לֶּ י הַ בֵ כְּ ֹום כרֹוים בָ ִר צָ עֱ נֶּ 

 תכ  ל  ׁשַ וְ  תחַ ַר פְ ִת י ֵק בּוחֲ וַ 

 .ץעֵּ הָ וְ ה לָ יְּ לַ הַ  ּוכבְּ ה יִ כֹ בָ 
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 מתוארים הענף: יסודות ארוטיים ו ישתיאורוב, עץ האחדמצמרות העצים ל נעהמבט של הדוברת 

עלי השלכת על ת ממנו עלים יבשים ואשכולות, והתפרחת והרוח החמה התולש העירום והרועד,

כאילו היה עולם ומלואו, ולבד מהעץ גם יסודות הטבע  להופיע בשירים. כל פרט בעץ ראוי ירקע השמ

 54כוכבים, זוכים להשתהות המבט.שסביבו, החשיכה, הרוח וה

ים ושל ישדה השלישי בגודלו, המונה כשלושים שמות עצם, הוא השדה של גרמי השמ־התת

תתים. יטבע הקשורות לשמהתופעות  ם, מרום, רום, יזה מופיעים שמות העצם הכללים שמישדה ־בְּ

כוכבי לכת, כוכב שביט, ים סהר, ירח, כוכבים, ישחקים, רקיע, חלל, שביל החלב ויקום; גרמי השמ

חמה ושמש; המופעים קרן, ענן, עננה, עבים, ברק ורעם; התופעות זריחה, שקיעה, דמדומים, שחר, 

שדה של הטופוגרפיה, המכיל עשרים ושניים שמות ־איילת השחר, זיו, קשת, צל, סער וסופה. התת

יה, יתהום, מדבר, ישימון, צ עולם, יבשת, ארץ, אופק, בו נכללים, נוטה אף הוא לדיוק ולעושר, ועצם

 וי סלע, פסגה, הר, גבעה, שממה, קרקע, רכס, מדרון, מפולת וטרשים. ויער, נוף, עמק, גיא, נקיק, חג

קטגוריית משנה נוספת בשדה הסמנטי של הטבע היא של מקורות מים ושל תופעות טבע 

ומעיין, וכן חוף, גדה, שדה זה נכללים המקורות ים, אגם, נהר, נחל, פלג ־הקשורות אליהם. בתת

ה ואלמוגים. כך למשל בשיר ט ימצולה, גלים, משברים, קצף, רסיסים, דוכי )רעש הגלים(, קונכי

 ים והים:י( מתארת הדוברת את נצנוצו של כוכב בודד על רקע שחור השמ97במחזור "על הפריחה" )

 ,עַ רּור ּפָ חֹושְּ ד בִ חָ אֶּ  שטּוב נָ כָ ֹוכ

 .שאּויֵ  –ים ִא ֹוּג יםלִ גַ . םּיָ הַ ל קֹווְּ 

 .חַ רּווָ  יםִר בָ ְׁש ִמ ל ר מּוחֹור שָ בָ דְּ ִמ 

 

מושווה דווקא הים  הים, הגלים, המשברים והרוח מציפים את חושי הדוברת, ובאוקסימורון מעודן

שדה של המשקעים מופיעים השמות הכלליים שלג, גשם, מטר, ברד וקרח, והשמות ־בתת 55למדבר.

טיפות, אשד, רביבים, שלוליות, סגריר )גשם שוטף(, טל, דלף, פתותי שלג, הספציפיים זרזיף, 

שדה של יסודות הטבע מופיעים השמות הכלליים טבע, ־סילונים, לח )לחלוחית(, צינה וערפל. בתת

רוח, אוויר, אדמה, אור, אש, חול, אבן וסלע, וכן השמות משולי השדה בוץ, עפר, שלהבת, זוהר, אבן 

שדה של האקלים מופיעים השמות כפור, שרב, חום וחמסין, ־סלעי בזלת. בתתלשם, אבן בהט ו

שדה מפותח נוסף ־שדה של עונות השנה מופיעות ארבע העונות, קיץ, חורף, סתיו ואביב. תת־ובתת

                                                           
ָהֵעץ ּוכבְּ ה יִ כֹ בָ יש לציין שלמרות ההזדהות עם העץ, היסוד הארוטי הנלווה לתיאורו, בכיו המואנש )" 54 ָלה וְּ  "(ַהַליְּ

מּורֹוֵתינּו"( מפקיעים את השיר מעולם הצומח, ורומזים שההתרחשות האנושית היא  ָנֵתנּו", "שְּ והמעבר לגוף נוכחים )"שְּ
 בשיר. העיקר

 על תכונותיו של האוקסימורון המעודן כקו המאפיין את שירת גולדברג ראו במאמרו של דוד פישלוב )תשס"א(. 55
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ב"מוקדם ומאוחר" הוא הטבע המעובד, ומופיעים בו שדה, קמה, קציר, תלם, מענית )תלם(, חציר, 

)תבואה(, אסיף, יבול, ניר, חורש, חורשה, גן, גינה, כר, מרעה, אחו, פרדס  שלף, שחת, שדמה, ספיח

 וכרם. 

לא זאת בלבד שהשדה הסמנטי של הטבע עשיר בצורה מעוררת השתאות, אלא שבאמצעות 

השיגה המשוררת דיוק רב אף יותר. כך למשל בשיר ללא עצם צירופי סמיכות המחברים שני שמות 

ֵני יבבִ ָא הָ ־רטַ ְמ יַח כותרת הדוברת זוכרת את "ֵר  ָעָלה ֵמַאבְּ ת" )־שֶּ פֶּ צֶּ ַטר9ַהִמרְּ ־( . צירוף הסמיכות "מְּ

ָהָאִביב" מתאר את הריח המדויק העולה באפה של הדוברת, של הגשם היורד רק באביב. ב"אחרי 

ֵבי 167הסער" ) ם( מתוארים "כֹוכְּ ר  ת". גם רצף זה חותר לדיוק מקסימלי, ַׁשַחר־ט  רֶּ עֶּ ומבדיל  ַעל ָעב ִנסְּ

 את המראה של הכוכבים בתחילת הלילה או באמצעו ממראם בסופו, לקראת השחר. 

הוא הטבע, אם  המרכזישמות העצם מהשדה הסמנטי של הטבע מופיעים כצפוי בשירים שעניינם 

למשל  מהלשון הפיגורטיבית. כךכי לא פחות מכך גם בשירים אחרים, כחלק מהעולם המיוצג או 

 הטבע משמש כתשתית פיגורטיבית עיקרית: (102"סונטות אהב"ה" )במחזור בשיר א 

 הכָ רּובְּ  המָ דָ אֲ כַ י לִ  יָת יִ הָ 

ֹ  יהָ לֶּ ר עָ שֶּ אֲ   ד,עַ צַ ד הַ עַ מְּ א יִ ל

 תעַ י דַ לִ בְּ ת בִ חַ ּפַ טַ מְּ  עַק ְר ַק כְ 

 .היחָ ִר ּפְ הַ ר שֶּ עֹ וְּ  לעֹובְ גִ ת יעּונִ צְּ 

 

 ה יחָ לִ סְּ כִ ל וְּ מּוגְּ י כִ לִ  יָת יִ הָ 

 ר,עַ צַ ת הַ פַ רּוי טְּ כִ רְּ ת ּדַ נֹויֹוגְּ ל ִש עַ 

 רעַ ּיַ הַ י הֵ לְּ ִש בְּ  לחַ נַ הַ ל אֶּ כְּ 

 .ָךלְ צִ בְ י ִת עְּ ַר י, כָ ִת דְּ מַ צְּ נִ 

 

 ונָ עָ הֶּ ב וְּ טֹוהַ  ָךטְּ בָ מַ ּו

 ת,נֶּ רֶּ קֹו םּוְיק־תַר אֹוי לַ יף עָ עִ רְּ ִה 

 – ףנָ עָ ה  ל יר עַ עִ זָ  לטַ  לג  אֵּ כְ 

 

ֹ ים לְּ לִ לּוים צְּ ִק חַ רְּ מֶּ  ֹוב  תנ  נ  עֲ א ל

 ף.נָ כֻ מְּ  יעַ ִק ָר ל שֶּ  ּהבַ גֹ וְּ 

 

קורן ולאגל טל  לאור יקום הנמען מדומה לאדמה ולקרקע המטפחת גבעול ופריחה, ומבטו מדומה

. לבד מהעושר יוצא הדופן של שמות העצם מהשדה הסמנטי של הטבע, ניתן להצביע על מגמה על ענף
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: היקום הוא עצום אבל אגל הטל הוא זעיר; האדמה והקרקע הן בשיר של איזון בין גדול לקטן

 רחבות והגבעול הוא קטן וצנוע. 

 חלקי היממה .4.3.1.1

ב"מוקדם ומאוחר" באה לידי ביטוי מודעות גבוהה במיוחד לחלקי היממה. בעשרות מקרים מפורט 

יבה. הזמן ביממה שבו מתרחש השיר, ונטייה זו היא חלק מהערנות של הדוברת לעולם הטבע שסב

בד בבד עם ההתכנסות בעולם הפנימי הדוברת מושפעת מהיום החולף, וכל חלק מחלקי היממה 

מעורר בה תחושות ורגשות. בשדה הסמנטי של חלקי היממה נמנים הן חלקי היום והן שמות עצם 

ופעלים המסמנים את חילופי היום והלילה. שמות העצם המסמנים את חלקי היממה הם ליל, לילה, 

 הריים, אחר הצוהריים, ערב וערבית.חר, שחרית )שעות הבוקר בלשון חז"ל(, בוקר, צויום, ש

מסמנים את חילופי היום והלילה, וכך גם הפעלים  "איילת השחר"ו "שקיעה", "זריחה"השמות 

  56"מחשיך" ו"כבה", והביטויים "כנטות היום" ו"פנה היום".

מרכזי של השיר או של המחזור, ויש יש שחלקי היממה וחילופי היום והלילה הם הנושא ה

 ( מתאר את הרוגע שמביא עימו הערב:162–161שאזכורם מעורר אווירה מסוימת. השיר "הביתה" )

 ת. ֹוּדת ַק רֹומָ צַ ה. הַ מָ מָ ב ּדְּ ּושוְּ 

 .בר  ע  הָ י מֵ עֲ פַ י, לְּ עִ ב, ֵר שֵ קְּ הַ 

 ת,דֹובֵ ת, כְּ עֹוגֵ ם, יְּ יִ פַ נָ כְּ ־תאֹולֵ 

 ף.רֶּ טֶּ י הַ ֵר ּפֳ צִ  חַ נּות לָ דֹורְּ יֹו

 

 רפָ כְּ ת הַ אֹובֹול מְּ אֶּ  זֹו ְךרֶּ דֶּ בְּ 

 .שמֶּ ד אֶּ חַ יַ  נּורְּ זַ ל חָ מָ ם עָ ֹויִמ 

 רפָ עָ ל הֶּ שֶּ  יתבִ ְר עַ ־תנַ ה צִ בָ טֹו

 .שמֶּ שֶּ ה בַ פָ רּוֹשְּ הַ  נּולֵ גְּ ף ַר כַ לְּ 

 

הערב מתאפיין בשלווה ובהתכנסות, וכמו הציפורים היורדות לנוח גם בני האדם חוזרים מיום 

העבודה המפרך. צינת הערב נעימה, שקט מרגיע שורר סביב, וכל אלו חשובים דיים כדי לעמוד 

 ( הערב הוא זמן טוב ונעים:217במרכזו של השיר. גם בשיר ב במחזור "מחר" )

 ב,לּובְּ ם לִ יִ מַ שָ ה בַ יֶּ הְּ יִ  בר  ע  בָ ר חָ מָ 

 ים,בִ ָר א עֲ ֹובִר ה בְּ פֶּ יָ הַ  בר  ע  ה יֶּ הְּ יִ 

                                                           
( בחנה את חילופי הלילה והיום בשירת גולדברג ופירשה את העיסוק של המשוררת בנושא 186–166, 2017חיה שחם ) 56

 כאימאז' "אובססיבי".
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 בלּוכְּ ר בִ מֵ זַ יר מְּ ִמ י זָ יא לִ בִ ה ָת ָת ַא וְּ 

 ים.בִ כָ ֹוא כלֵ מָ י הַ נִ ֹולחַ בְּ  תֹוה אֹולֶּ תְּ ִת וְּ 

 

יֶּה ֲעצּוִבים". לעומת  הדוברת מייחלת שהערב יביא עימו יופי, אהבה וצלילים ערבים, ושבו "לֹא ִנהְּ

ספק יום שעת השקיעה מאופיינת כזמן אמביוולנטי,  ב"מוקדם ומאוחר" זאת בכמה מן השירים

 (:158לילה, למשל בשיר א במחזור "על גבול האור" )ספק 

 וחַ נת לָ דֹורְּ ת יֹודֹובֵ ים כְּ ִר ּפֳ ה צִ ּפֹ 

 ,םֹוּית הַ טֹונְ כִ ים ִה ת כֵ נֹוילָ ל ִא עַ 

 חַ רּוה הָ עָ ֹותים ִר צּות קְּ דֹושָֹ בְּ ּו

 .םד  ָא הָ  יעַ ִק ָר ל הָ ב  ד ׁש  עַ 

 

 חַ לּויר מָ וִ ב אֲ שַ ם מַ י יָ ֵר בְּ עֶּ מֵ 

 ,םרֹוי מָ ְּפנֵּ ־לר עַ ּיֵּ טַ צְ ִמ  רהַ סַ וְ 

 חַ ּוָבט־אל  יר וְ ִה ן, זָ בָ ב לָ הּובְ ִה 

 .םין יֹובֵּ ה לְ לָ יְ ין לַ ס בֵּ ּוסִה  ֹולכֻ 

 

 יםִמ לְ ד ִא מ  עֲ נַ  ּהה בָ ָר מּות ְת עַ ְׁש  זֹו

  – ראֹול הָ בּול גְ עַ 

 ?נּובֵּ ה לִ נ  פְ ן יִ ָא לְ 

 י,ִח ר, ָא זֹ חְּ ם נַ ִא הַ 

 ר?בֹ עֲ נַ הֲ 

 

ים עודם אדומים יואת הלילה ועל כן הוא זמן ביניים בלתי מוכרע. אף שהשמהערב בולל את היום 

ים הוא מהסס בין היום והלילה וגם יהסהר כבר עלה, ולפני שהוא מגיע למרום השמ ,מן השמש

מּוָרה", והם מתלבטים לאן ייטה  ַעת תְּ הרוח "תֹוָעה". גם בבני האדם עולות תחושות סותרות ב"שְּ

נֶּ  ָאן ִיפְּ  57ה ִלֵבנּו?"(, ליום או ללילה, לטוב או לרוע, להצלחה או לכישלון.הלב )"לְּ

הלילה בשירים הוא כפול פנים: מצד אחד הוא זמנה של האהבה ומצד שני הוא זמן הסיוטים, 

לה הוא עת של חשבון נפש ושל ( הלי41–37הפחדים והבדידות. במחזור "לילה וימים אחרונים" )

( הלילה הוא 125הלילה הוא זמן שבו "אֹוֵרב ַהַּפַחד", וב"בלילות" )( 44ב"גשם בלילה" ) זיכרונות;

( הלילה הוא הזמן שבו 113כרון המתים. לעומת זאת בשיר א במחזור "שבחי הלילה" )יזמנו של ז

                                                           
(, שיר א במחזור "שירי סוף 176השקיעה מייצגת אמביוולנטיות ראו את "שקיעה" )לשירים נוספים שבהם שעת  57

 (.201( ושיר ללא כותרת )188הדרך" )
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ֻאָשר", וב"עצי זית" ) ( הלילה מאפשר קשב מיוחד ושלווה. גם 236האהבה יכולה להתפרץ "ַבּגּוף ַהמְּ

( היום הוא זמן 115משמעי. בשיר א במחזור "שבחי היום" )־וקר ושל היום אינו חדפיונם של הבִא 

 של שפיות, של פיקחון ושל חולין:

 ה,חָ קּויד ּפְּ ִמ ָת  ינֹוב, עֵ ָא כְּ  םכָ חָ ]היום[ 

ֹ עַ מַ ל וָ מָ ר עָ כַ ֹשְּ ּו  ין.לִ א יָ ל ל

 ָךנְּ ָת פְּ ל ִמ ד עַ מֵ ק, עֹוחֹ כַ  ללּוצָ 

 .יןלִ חֻ ת הַ עַ דַ ת אֶּ  ָךתְּ ד אֹומֵ לַ 

 

( הבוקר קוטל את חלומות הלילה ומכה באור ובפיקחון. גם בשיר ב 186ואילו ב"כתנת פסים" )

 ( הבוקר אינו מביא עימו נחמה, אלא זריחה חולנית ומהוססת:267ף" )במחזור "בלי שיר ותֹ 

 ירעִ ר לָ ּפֵ סַ לְּ  חּוכְּ ם שָ ר הֵ קֶּ בֹ הַ 

 .היחָ ִר זְ ת הַ עַ ְׁש ה יעָ ּגִ י ִה כִ 

 ,ּהיחָ כִ , בְּ ּהיחָ פִ ה בְּ נֵ ִה וְּ 

 םיִ ינַ ת עֵ מַ דֻ אֲ  ּהָת נָ שְּ ה ִמ מָ ָק 

 ה.כָ לְּ הָ וְּ 

 

בכמה מן המקרים חילופי היום והלילה לובשים אופי אלים של מלחמה, כאילו היו חלקי היממה 

 (:183ישויות אנושיות הנאבקות זו בזו, למשל ב"הקיקיון" )

 הל  עֲ ר יַ חַ ׁשַ ה. לָ יְּ לַ ף הַ לֵ חֹו

 ןיֹוגְ לִ ח לַ שְּ יִ  יִר זָ כְ ַא  שמֶּ שֶּ וְּ 

 הל  כַ יְ ד , עַ תידֹוִמ ְׁש מַ ם יִ נַ רְּ ַק 

 

 ן,יֹולְּ ל עֶּ ה, ֵא סָ . חּוהלָ יְ ד לַ לֹויְ ָכל 

 ן.יֹויָק ִק ל הַ עַ י וְּ ִת רּול עֵ עַ 

 

ה"(, ומיוחס להם  ַכלֶּ ִמידֹות", "יְּ ַנִים ַמשְּ יֹון", "ַקרְּ השחר והשמש מתוארים במונחים צבאיים )"ִלגְּ

שּוב ָבָרק 157בקר" )־גם ב"ברק לפנותהרצון להשמיד את הלילה.  ( השחר עולה תוך כדי מלחמה )"וְּ

ָרב"(, אם כי במקרה זה הקרב מתנהל בין השחר לברק, ולא בין היום ללילה. דּוקְּ ַשַחר בְּ  וְּ

הרגשות וההתרחשויות המיוחסים  ם ללילה הן כמובן מטפוריות, וכמו רובה"מלחמות" בין היו

  .גות בדרך כלל מהלכים פנימיים בנפש הדוברתגם הן מייצ ,לחלקי היממה
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 השדה הסמנטי של הרגשות .4.3.2

 משום שיחסים אנושיים עומדים במוקד רבים משירי "מוקדם ומאוחר", אין תמה שהשדה הסמנטי

ואת  קף את הקשב של המשוררת לנפש האדםשל הרגשות עשיר במיוחד. עושרו של השדה מש

כך להבהיר אותה. מעושרו של השדה הסמנטי עולה כי ו ,הניסיון לקרוא בשם הנכון לכל תחושה

 ההתרחשות הפנימית אינה נופלת בחשיבותה מההתרחשות החיצונית, ולכן כל רגש ראוי לתיאור.

השדה הסמנטי של הרגשות כולל כחמישים שמות עצם, חלקם מסמנים רגשות חיוביים, חלקם 

אוש, י: תוגה, בדידות, רוגז, יגון, יבשירים. אלו הם הרגשות המוזכרים שליליים וחלקם ניטרליים

עצב, פחד, כאב, צער, שנאה, דאגה, חרטה, בושה, חרדה, אימה, השפלה, עלבון, אשמה, משטמה, 

מבוכה, חרפה, אכזריות, כלימה, התבזות, מורא, שמחה, רון, אהבה, גאווה, אושר, חדווה, נחמה, 

היסוס, בוז, ערגה,  ,רחמים, חמלה, אדישות גיל, חיבה, שלווה, תמיהה, ציפייה, כמיהה, תקווה,

כמו כן מופיעים בשירים שמות עצם משולי השדה, שאינם בדיוק רגשות, אלא  58חרון ושאננות.

הרגשות או תכונות, למשל קלון, ביעות, להט, שפיות, ספק, אורך רוח, אמונה, זעם, עורמה, עונג, 

משמעית, ובכל ־ליליים וחיוביים איננה חדנקם, תום, סליחה, תמימות וענווה. החלוקה לרגשות ש

לעושרו של דוגמה  ניתן לראות שדה של הרגשות השליליים רחב יותר.־זאת ניתן לקבוע כי התת

(, שבו הדוברת מתפללת שתצליח להיות סבלנית 142בשיר ג במחזור "ִנסיון" ) השדה הסמנטי

 ולהתמסר לאהבה כשזו תופיע: ,בציפייה לאהוב

 ,חַ רּוים זָ יבִ בִ אֲ מֵ  דחָ ם אֶּ ד יֹועֹו

 .החָ ְמ ש ִ וְ  רעַ צַ לְ  –ד חָ ם אֶּ ד יֹועֹו

 ,חַ ּור־ְךר  א  בְ י, הַ ֹלי, אֱ נִ נֵ חָ 

 ה.כָ ָר בֹ מְּ  יִת ּיָ ּפִ צִ ה שֵֹ עָ 

 

 תעַ נַ כְּ נִ  הוָ ְד ח  בְ ּוד, אֹומְּ  הוָ לֵּ ְׁש 

 ס,נֵ לַ ע כְּ ַת ּפֶּ ־דסֶּ חֶּ י לְּ לִ כֻ 

 ד,עַ ל צַ ד כָ הֵ ה, לְּ לָ ל ִמ כָ יב לְּ ִש קְּ ַא 

 ס.נֵ כָ יִ ם שֶּ דָ ל ָא י כָ נֵ ע ּפְּ דַ ֵא 

 

השיר אינו מתאר התרחשות של ממש בעולם, אלא התכוננות נפשית לפגישה מיוחלת. הדוברת בעלת 

"( טומן בחובו צער חַ רּוים זָ יבִ בִ אֲ ד מֵ חָ ם אֶּ ד יֹועֹויום )"־ודעות העצמית הגבוהה יודעת שהיוםהמ

                                                           
יש לציין כי כמה מהרגשות הללו אינם מופיעים בשירים כשמות פעולה. כך למשל לא מופיע שם הפעולה "רוגז", אלא  58

( " תְּ  (.11הפועל "ָרַגזְּ
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, בציפייה ובשלווה. גם לטבע יש ושמחה גם יחד, ומקווה שתצליח להמתין להופעת האהוב בסבלנות

 לעץ ולזרם המיםמייחסת ( הדוברת 98עולם נפשי עשיר בכמה מהשירים. בשיר א במחזור "העץ" )

 רגשות:

 ר, הָ ל נָ עַ  עַ ֵר ֹוץ כי עֵ יִת ִא ָר 

 ר,עַ סַ ־עַ ידּוים וִ ִמ ע יָ בַ ֹשְּ ן ּויָת ֵא 

 רעַ יַ ל ִמ ּוכשַ וְּ  עַ ֹוגְר מַ יר ִּד ַא 

 !ַהִנְמָהרם רֶּ זֶּ ד לַ גַ ה סָ יכָ ֵא 

 

 ר,גַ בָ  ֹובים לִ ִת י עִ נֵ יֹובְּ חֶּ בְּ 

 ,תעַ דַ ִמ ־ַעְצמֹו־תלַ ּפָ ְׁש הַ ם ם עִ לֵ שָ 

 תעַ נַ כְ נִ  הבָ הֲ ַא וְ  הוָ אֲ גַ ם עִ 

 ר.גַ ּוסבַ  שיִ לַ  – ֹות במּודְּ ַק הַ וְּ 

)...( 

 זָא ־יף ֵא לַ חָ ם שֶּ רֶּ זֶּ ק הַ ַר וְּ 

 זָר וָ  באֵּ כְ בִ  תֹויחָ ִמ ת צְּ ה אֶּ ָא ָר 

 .הנָ ב  הָ א  ּי  וַ  ּהָת אֹו םחֵּ ַר יְ וַ 

 

למים ולעץ, הסמוכים זה לזה, יש עולם נפשי עשיר ויחסים מורכבים. העץ חש רוגע, השלמה, גאווה 

ואהבה, וזרם המים חש כאב, רחמים ואהבה. גם כאן ניכרת את השאיפה לדיוק בתיאור הרגשות: 

 אהבה(. העץ חש כלפי הנהר השפלה מדעת )ולא "סתם" השפלה( ואהבה נכנעת )ולא "סתם" 

 השדה הסמנטי של בעלי החיים .4.3.3

 ומונה למעלה מחמישים שמות עצם. החיים עשיר בשירי "מוקדם ומאוחר"השדה הסמנטי של בעלי 

שדה של ־אחדים מהם מופיעים פעם אחת או פעמים בודדות, ואחרים חוזרים פעמים רבות. התת

וגוזל, וכן המינים גבר, תרנגול, העופות הוא הרחב ביותר, ונמנים בו השמות הכלליים, עוף, ציפור 

אוח, יונה, תור, סנונית, עגור, עורב, עיט, אווז, עפרוני, קוקייה, ינשוף, שחף, זמיר ונשר. מיומני 

גולדברג מתברר שציפורים עוררו בה רגש מיוחד. כששהתה בבית מרפא בזיכרון יעקב נבהלה 

 מהמקום החדש, והתנחמה בציפורים שבחורשה:

ת, אין אונים, פחד בפני מגע עם עולם חדש. ראשונים כמו תמיד: אימת העזבּוהרגעים ה –כאן 

 (14.9.1939)יומן,  .והציפורים מארץ הנפלאותורשת האורנים. ח –אבל )...( 
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 גם בכפר גלעדי נהנתה מן הציפורים:

אבל בירק ממש, במעט רוך וריח אורן. פה חורשת קזוארינות. בלי ניחוח.  ,רציתי ביער

 (17.8.1942)יומן,  .ם נהדרותהציפורי

 ברשימה אחרת העידה שהציפורים עוררו בה גילוי מחודש של הטבע:

. היה הרבה הרבה ציפוריםהבוקר התעוררתי בשעה מוקדמת מאוד וראיתי בחלוני עץ ועליו 

 59(13.8.1951. )יומן, כאילו נפתח איזה מסך המפריד כרגיל בינינו לבין הטבעמוזר, 

בשירי "מוקדם ומאוחר" במובנים ליטרליים ומטפוריים, במוקד השיר או  הציפורים מופיעות

 ואליה פונה הדוברת: ( היונה היא גיבורת השיר214שן" )בשוליו. בשיר א במחזור "שירי היונה והשו

ַבִים רּוַח ַערְּ  בְּ

ָמה ַהָקָמה.  ָאדְּ

ַאִין ָתבֹואי   מֵּ

 יֹוָנה ַתָמה?

 

ֵצה ַהָשַמִים  ִמקְּ

ְך ָמע, קֹולֵּ  ִנשְּ

 ,ְכָנַפִיְךָהאֹור ַעל 

 .יֹוָנה ַתָמה

 

( נרמז שהאהוב של הדוברת עזב, ולכן מתבקש לפרש את היונה, 215–214ג במחזור )־בשירים ב ו

כסמל לתקווה לבוא האהבה המיוחלת. הציפורים ב"בעֹרב (, 216המכונה בשיר ד "יֹוַנת ָהאֹור" )

 , ומייצגות צופן לכיסופיה הכמוסים של הדוברת:( מתפענחות בקלות רבה יותר187יומי" )

ָבָנה. אֹור ַהלְּ ִסיִפים בְּ ַתֵלי רֹאִשי ַמכְּ  ַתלְּ

ֵפי ָהֵעץ ִממּוִלי  ַענְּ  .גֹוָזִלים ָנִמיםבְּ

ָרא:  קְּ אֶּ ַרע וְּ קְּ  !בֹוִאי, יֹוָנהַחלֹוִני אֶּ

ָלה ָשַלח ֵאַלי   .ַיְנׁשּוִפים ֲחָכִמיםַאְך ַהַליְּ

 

                                                           
, 11.9.1942, 22.8.1942, 29.6.1937פורים ביומנים ראו את הרשימות מן התאריכים לאזכורים נוספים של צי 59

. ציפורים מופיעות ביומנים גם במובן מטפורי. ברשימה קצרה התלוננה גולדברג על אופן הקריאה של שיריה 5.7.1961
ב, מקצץ את כנפיהן של אדם ניגש לכלו –בקול, וכתבה "קריאה משירי ע"י אחרים )למשל, דב ורדי בפעם האחרונה( 

 (.27.6.1954" )יומן, כל הציפורים, ואומר להן: עופו!
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רואה בעץ שמול חלונּה גוזלים ישנים בקן, ואלו מייצגים את חיי המשפחה הבלתי הדוברת המזדקנת 

ממומשים שלה. היא מזמינה את היונה, המייצגת את האהבה, לבוא אליה, אבל רק ינשופים, 

ציפורים כחלק מהנטייה לדיוק, יש שמופיעות ה 60המסמלים בינה וכובד ראש, מגיעים אל חלונה.

ף" ) שמותבצירופי סמיכות או לצד  רֶּ ַמָסע" ־(, "ִצֳּפֵרי166(, "ִצּפֹור ּגֹוָלה" )162תואר, למשל "ִצֳּפֵרי ַהטֶּ

ת" )182) רֶּ פּוָאה" )196(, "ִצּפֹור ִעּוֶּ  (. 202( ו"ִצּפֹור קְּ

לבד מציפורים מופיעים בשירי "מוקדם ומאוחר" הרבה בעלי חיים מבויתים: השמות הכלליים 

ס, סוסה, סוסון, סייח, שור, כבשה, גדי, חמור, גמל, כלב וחתול. צאן ובהמה, והמינים עז, פרה, סו

כמו כן מופיעות חיות הבר זאב, שועל, אריה, ליש, ארי, כפיר, אייל, איילת, ראם, צבוע, צבי, צביה, 

ארנבת, תולעת, דג, נחש, פרפר, דבורה ולטאה. בעלי החיים מופיעים בשירים הן כחלק מהלשון 

חיים  "מוקדם ומאוחר" נקראים על שם בעללעצמו. זאת ועוד, כמה משירי  הפיגורטיבית והן כנושא

כך למשל  61כלשהו, ומשקפים את הקשב של המשוררת לעולם החי ואת הנכונות להתמסר לתיאורו.

 ( מספר על השתוממות הילדים מהסייח הרך:30"הולדת הסיח" )

 ה.בָ הָ זְּ ר מֻ דֵ גָ ה וְּ בָ חָ ר רְּ צֵ חָ 

 .אִליטַָ ל שֶּ  חַ ֵק פִ י ּוִת דּולְּ יב יַ בִ ָא 

 –ה וָ רְּ אֻ ד הָ יַ לְּ  נּולָ כֻ  נּודְּ מַ עָ 

 .ַהסּוָסה ַהְגדֹוָלה ִהְמִליָטה

 

 ם,הָ דְּ נִ הַ  ּהטָ בָ ה מַ חָ לְּ ה שָ יָ לְּ אֹו

 .נּועְּ גַ נָ  נּוחְּ נַ ף אֲ . ַא רֹועֹוה בְּ עָ גְּ נָ 

 ָכל ָכך ָקָטן ְוכ ה ֲאַדְמַדם

ָחָדׁשיָ ַהְס  ָלנּו! ח ה   ׁש 

 

אודות סייח אחד, על חצר אחת ועל ילדים, ואינו מבקש להגיע לכדי הכללה או השיר מספר על 

 ּהטָ בָ ה מַ חָ לְּ ה שָ יָ לְּ אֹואמירה אוניברסלית. הולדת הסייח מתוארת בשיר כפלא מרגש ומלהיב )"

ובאינטימיות  באהבה, הביתית והנאיבית מתוארת בדיוק, "(, וההתרחשות קצרת המועדםהָ דְּ נִ הַ 

חָ ") ָיח הֶּ ָלנּוַהסְּ  .("ָדש שֶּ

 

                                                           
כידוע, גולדברג לא הייתה ֵאם לילדים וסבלה מחוסר היכולת לממש את אהבותיה, ולכן מתבקשת בשיר זה קריאה  60

 ביוגרפית.
(, 74(, "האוזים" )31–30ום" )(, "משירי הסיח האד29"אלהי האוזים" ) אלו הם השירים הנקראים על שם בעלי חיים: 61

 (.216–214( ו"שירי היונה והשושן" )122–121(, "שחפים" )90–89"שירי שועלים" )
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 השדה הסמנטי של הגוף .4.3.4

השדה הסמנטי של הגוף עשיר מאוד בשירי "מוקדם ומאוחר" ומכיל כשישים שמות עצם. בשונה 

מהפואטיקה של הגוף המנוון, שנסקרה בפרקים על שירת אצ"ג ושלונסקי, בשירי גולדברג אין 

ָכל לנפש, ותפקידומדובר בגוף החולה אלא בגוף המתפקד. לגוף אצל גולדברג יש   קיום בעיקר כמְּ

ביחס בין האיברים ביטוי מספרי לכך לאפשר את קיום הרגש ואת קליטת החושים. ניתן לראות  הוא

הפנימיים לחיצוניים. בשירי "ספר הקטרוג והאמונה" של אצ"ג הופיעו איברים פנימיים רבים יותר 

רק שישה איברים פנימיים: לב, עורק,  מאיברים חיצוניים, ואילו בשירי "מוקדם ומאוחר" מופיעים

בשר, גידים, גרון וגולגולת. הגוף בשירי גולדברג הוא שלם וסגור, ואינו פצוע, גדוע או זב מוגלה. בין 

לעומת זאת רשימת  62נוזלי הגוף נזכרים רק הדם והדמעות, אם כי בתדירות גבוהה יחסית.

שירת להאופיינית  ,חלק מהנטייה לדיוק והיאהאיברים החיצוניים החוזרים בשירים היא ארוכה, 

גולדברג. האיברים החיצוניים המופיעים בשירים הם שערות, תלתלים, מחלפות, צמה, בלורית, 

ראש, קודקוד, מצח, גבות, גבינים, עיניים, שמורות, אישונים, עפעף, ריס, אוזן, תנוך, שפם, פה, 

ה, כרס, טבור, חיק, מותניים, זרוע, ידיים, כף שפתיים, שיניים, לחי, זקן, צוואר, גו, כתף, שכם, חז

בשיר  ניתן לראות ביטוי לנטייה לדיוקיד, אגרוף, אצבע, ציפורן, רגל, ברכיים, כף רגל, עקב, בהונות. 

 (:36א במחזור "סליחות" )

ת  קֹוַח, יינַ עֵּ ָבאָת ֵאַלי אֶּ  ִלפְּ

ִאי, ָךפְ גּווְ  ַחלֹון ּורְּ  ִלי ַמָבט וְּ

ָלה  ַליְּ ל ָהֹאחַ ָבאָת כְּ  ַהָבא אֶּ

ָבִרים. ת ָכל ַהּדְּ ְך אֶּ אֹות לֹו ַבֹחשֶּ ַהרְּ  לְּ

 

ָכל  ִתי: ֵשם לְּ ָלַמדְּ  ןר  ּפ  צִ וְ  יסִר וְּ

ָכל  ָחשּוף, רש ָ בָ בַ  הָר עֲ ׂשַ ּולְּ  הֶּ

דּות  ֵריַח ַילְּ ן –וְּ ק ָוֹארֶּ בֶּ  ֵריַח ּדֶּ

ל   .ףּוגהַ הּוא ִניחֹוַח ֵלילֹו שֶּ

 

ִאי"(. בזכות הנמען עיני הדוברת נפקחות, ו ַחלֹון ּורְּ גופו משקף לה את עצמה ואת העולם )"ַמָבט וְּ

הריס, הציפורן והשערה הזעירים ובני החלוף מקבלים בשיר שם וייחוד, ומעוררים בדוברת רגש 

לאהבה, ולכן הלב, העיניים,  ועניין. ברבים משירי גולדברג מתואר הגוף האוהב או הגוף הכמּה

טיפוסיים להבעת אהבה, חוזרים בעשרות מופעים ובאופן ניכר  השפתיים והידיים, שהם איברים

                                                           
 (.267כיח מופיע בשיר אחד במובן מטפורי ) 62
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יותר משאר איברי הגוף. כמו כן מופיעים בשירים שמות עצם משולי השדה הסמנטי, שניתן לכנותם 

מצבים גופניים: קמטים, היריון, בתולים, נשימה, גומה, הולם הלב, צמרמורת ורעב, וכן מחוות 

( המילים אינן 103–102קה. בשיר ב במחזור "סונטות אהב"ה" )הגוף חיוך, מבט, צחוק, שחוק ונשי

 נחוצות כי הגוף "מדבר":

 יִר בְ דַ בְ  תּומֵּ ים ׁש  לִ ִמ ל הַ כָ 

 .תמ  ע  פְ נִ הַ  נּותֵּ יָק ִת ְׁש בִ  חּוְר ּפָ 

ַבת ת  תפֹוּוג־ִקרְּ שֶּ תרֹוגֶּ מ   ,ְוִאל 

ַית ַמֲעַמִקים  מְּ  .יִר ׂשָ בְ לִ ׁש  הֶּ

 

ָכל   טמ  ק  וָ  המָ ּוגָהָיה ִוּדּוי בְּ

ָכל  שֹוָרה ְךּוּיִח בְּ ָתה בְּ ה ָהיְּ  ָרפֶּ

  היָר ר ִׁש מַ ָא  ָךפְ ֹוי גפִ גּולְ ּו

ת.  תּיַ ִמ דּובְ  מֶּ ָלה ַהנֹושֶּ  ַהַליְּ

 

גומות, הקמטים השתיקה מאפשרת את אהבת הבשרים ומפנה קשב ל"וידויים" שמשמיעים ה

לאיברי הגוף האוהב מיוחסת היכולת להפיק שירה שאינה קוטעת את דומיית הלילה  והחיוכים;

הטובה. יש שאיברי הגוף מיוחסים לעולם הטבע במהלך מטפורי של האנשה. כך ב"זכרון ראשית 

 ( מתוארת השיבולת במונחי גוף האדם:116דברים" )

ַרק  ת ִביַרקְּ ת ַהִשֹבלֶּ כֹור אֶּ  ,יהָ ר  עּונְ ִנזְּ

קּוָפה  ָדה זְּ  ַלָשַמִים, ּהאׁשָ ר  וְ ֵעת ִכי ָעמְּ

עֹוָלּה ַאף ָיָשר ָוֵגא הּוא.  ַּדק ִּגבְּ

ָשיו ַשח  ַעכְּ ץ, ּהאׁשָ ר  וְּ  ָלָארֶּ

ַהב  ,ּהָת רּוגְ בַ ־ִכי ָכֵבד זְּ

ת  רֶּ  ַהָמֵלא. ּהנָ יֹוְר ה  ֲעטֶּ

יָה.  ָיפֹות ִעתֹותֶּ

 

וזרעיה  ,וב"בגרותה" "ראשה" שח ים,יב"נעוריה" עמדה השיבולת זקופה ו"ראשה" פנה לשמ

 הבשלים, המתפיחים את צורתה, מדומים להיריון אנושי. 

ובדרך כלל  נם דומיננטיים מבחינה מספריתהם אי אבליש שמוזכרים בשירים פגעים ומחלות, 

( מסבירה הדוברת שהאהבה אינה 206–205כך למשל בשיר ה במחזור "פצעי אוהב" ) 63מטפוריים.

                                                           
פצע, חולי, כנמת, עיוורון, אילמות, שדה של המחלות והפגעים המופיעות ב"מוקדם ומאוחר" הן ־המילים מהתת 63

 פה.סומא, חירש וכבד 
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ִריָמה" ) עצַ ּפ  ה אם אין בה "יכולה להיות שלמ רּוִכים 205אֹו צְּ (. אין 206אֹוֵהב!" ) יעֵּ צְ ּפִ (, וקוראת "בְּ

כפי שהתברר בפרקים הקודמים, לעיסוק אינטנסיבי  64מדובר בשיר בפצע בבשר אלא במצב נפשי.

בגוף הפגום והפצוע יש פוטנציאל הגברה, ובשירת גולדברג פוטנציאל זה אינו ממומש. השירים 

 ט ואינם עוסקים בכיליון הגוף, אלא מניחים את הגוף הבריא והמתפקד כמובן מאליו.כמע

 השדה הסמנטי של הריחות, של הקולות ושל הטעמים .4.3.5

של ריחות, של צלילים ושל טעמים. נטייה זו הופכת את  בשירי גולדברג מופיעים תיאורים רבים

השירים לחושניים מאוד: חמשת חושיה של הדוברת פתוחים אל העולם, והשירים מזמינים את 

הקוראים לחוות מחדש את הקיום על צליליו ועל ניחוחיו. בשירים מוזכרים תשעה מאכלים 

שמן, דגן, דגים, חלה, קמח סולת, מים, בסיסיים וארבעה סוגי משקאות: לחם, דבש, פרי, חמאה, 

יין, תירוש ותמד )מי תמרים(. האוכל והמשקה מופיעים בשירים בהקשרים של יופי, של פשטות ושל 

( האוכל והמשקה מבשרים 117תחושת הקלה, ולעולם לא בהקשר של מחסור. כך ב"ביום זה" )

 מרומז:החולין מבורך ורצוי, המנוגד למוות 

 םח  ל  הַ ת ים אֶּ ִס רְּ ֹוה ּפם זֶּ יֹובְּ 

 א,נֶּ טֶּ ל הַ אֶּ  יִר ּפְ הַ ת ים אֶּ פִ סְּ אֹווְּ 

 הָת יְּ בַ ים הַ נִ בַ ים הַ ִר זְּ ה חֹום זֶּ יֹובְּ 

 ח.ַת ּפֶּ ֹות בַ ינִת מְּ ת מַ נֹובָ הַ וְּ 

 םיִ מַ שָ ים בַ נִ נָ ים עֲ כִ לְּ ה הֹום זֶּ יֹובְּ 

 ן.גָ ה וָ מָ דֵ שְּ ה לִ כָ ָר ל בְּ ר שֶּ טָ ר מָ שֵ בַ לְּ 

 ים,ִק וָ שְּ י הַ ֵא בֹומְּ יר, בִ עִ בָ ּו

 ,ןמ  ׁש  ה וָ ָא ְמ ל ח  ׁש  ת יחֹוֵר  עֹוִלים

 ,יםגִ דָ הַ י שֵ ַק שְּ ים ַק יִק ִר בְּ מַ 

 .ןיִ ּיָ הַ ף צֵ ֹוש

 

 ה!זֶּ ם הַ ֹויי, בַ ִש פְּ י, נַ ִת מּוה ָת יכָ ֵא 

 

 ,אלֵּ מָ ה ּופָ יָ א הּושֶּ 

 ,טּוׁשפָ ּו ׁשדּוגָ א הּושֶּ 

 ר,א אֹוהּושֶּ 

 ם,א יֹוהּושֶּ 

                                                           
פּוַגת183גם ב"הקיקיון" ) 64 ־( מופיע מבע מטפורי מהשדה הסמנטי של המחלות: "ָרִאיִתי גּוף ֵעיֹרם/ֻמָטל ַעל ֲאָדָמה סְּ

ֵהם ָדִמים ַנִים ַבָמרֹום וְּ ֵבי ָמרֹום/ַרק שְּ ֵני כֹוכְּ ָכל ָעלֶּ סּוִמים,/ּושְּ ַעל ַהּגּוף ָסַכְך בְּ ַתע ֵעץ ָתִמים/וְּ פֶּ ֵני .//ֲאַזי ָצַמח לְּ  ָהִעָּורֹוןה/ִמּפְּ
רֹוִמים". ַבמְּ  שֶּ
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 !יםִמ ּיָ ל הַ כָ ם כְ יֹוא הּושֶּ 

 

ָכל ַהָיִמים", יןהשיר בעצם כותרתו )"ביום זה"( מקדש את ההווה ואת החול . היום, שהוא "יֹום כְּ

מלא וגדוש דווקא משום שאין בו כל ייחוד. המאכלים היום יומיים )הלחם והפרי( והריחות  יפה,

יתית הרגילים )חמאה ושמן( מעוררים שמחה ופשטות. גם בשירים אחרים נקשר הלחם לתחושה ב

ת" (213ונעימה, למשל ב"הקרפול והורד" ) דֶּ ובשיר ג במחזור "שלושה  ריח הלחם "ָמתֹוק ַכמֹולֶּ

 ,ביום הרביעי מסמלת את בחירתה של הדוברת בחיים הלחם ההחלטה לפרוס את( 246ימים" )

 .מימוש האהבה־מאי האכזבה המרהלמרות 

במקרים רבים אלה ריחות של הטבע, . ים של ריחותעשרות מופעיש בשירי "מוקדם ומאוחר" 

(, "ֵריַח 54(, "ֵריַח ַלֲעָנה" )47(, "ִניחֹוַח ַהָקִציר" )42(, "ֵריחֹות ֲהָדס" )32לדוגמה "ִניחֹוַח ַהַשַחת" )

ִמין" ) ל ַּגִנים" )250(, "ֵריַח ָהַאצֹות" )246(, "ֵריַח ַהָים" )111ַהַיסְּ ( ועוד. במקרים 279(, "ֵריַח ַטל שֶּ

דּות" )מדובר בחרים א (, 36ריחות מופשטים המעוררים בדוברת רגש או זיכרון, למשל "ֵריַח ַילְּ

ָכחֹות" ) יֹון" ) (65"ִניחֹוַח ִנשְּ חושים (. לא פעם מערבים התיאורים כמה מן ה176ו"ֵריחֹות ִּפרְּ

לֹא המתאר יום רגיל שבו "לֹא ָנפַ  ,(175"חמסין של ניסן" )בסינסתזיות מקוריות, למשל ב ל ָּדָבר וְּ

 ֵאַרע":

ש  מֶּ ַרק ַלשֶּ יחַ וְּ ִמין, רֵּ ל ַיסְּ  שֶּ

ן  בֶּ ַרק ָלאֶּ ל ֵלב ּפֹוֵעם, קֹולוְּ  שֶּ

ב  רֶּ ַרק ָלעֶּ ַבעוְּ ל ַתּפּוז, צ   שֶּ

קֹות. ַנשְּ ָפַתִים מְּ ַרק ַלחֹול שְּ  וְּ

 

התיאורים החושניים של השמש, של האבן, של הערב ושל החול נוטים לסוריאליזם: לשמש יש ריח, 

האבן משמיעה קול, לערב המופשט יש צבע ולחול שפתיים מנשקות. באמצעות החושים הדוברת 

אֹוִמי" היא מבקשת לשמור. גם הפתיחה של מייחדת את היום הרגיל לכאורה, שֶּ  ּדֹו ַהִּפתְּ את "ַחסְּ

 ( מערבת מראה, צליל וריח:197–196שיר יא במחזור "אהבתה של תרזה די מון" )

תֹוְך ִלִבי כְּ   תר  ּו  עִ  רֹוּפצִ לּוָאה בְּ

 ,דר  ו   יחַ רֵּ ק מֵּ תֹומָ  ּהיָר ל ִׁש קֹווְ 

ָת ִבי ר ָמַאסְּ  ֲאָבל ַאָתה ֲאשֶּ

גֹור ת סְּ ה אֶּ ֹתַח לֹא תֹאבֶּ  ִלִבי.־ִלפְּ
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כמו ורד )חוש הריח(.  )חוש הטעם( הציפור העיוורת )חוש הראייה( שרה )חוש השמיעה( וקולה מתוק

ת" הופך ורד( פשוט ואף נוטה לבנאליותו שיר כל אחד מחלקי המטפורה )ציפור, רֶּ , אבל התואר "ִעּוֶּ

 65את המבע למורכב, וצירוף כל החלקים יחד יוצר המטפורה ייחודית ואקספרסיבית במיוחד.

ועשרות פעמים מתוארים קולות וצלילים  שמיעה יש ייצוג אינטנסיבי בשיריםגם לחוש ה

ל ַנֲעָרה" ) חֹוק שֶּ (, "קֹול ִנָחר 56הנקלטים בחושי הדוברת. יש שמדובר בקולות אנושיים, למשל "צְּ

ָצִנית" ) ל ַקבְּ קֹולֹות ֲאִדיִשים58שֶּ ַיַחד בְּ מּוִדים" )־( וילדות ה"ָשרֹות בְּ (, ויש שמתוארים קולות 60ַּגלְּ

ִפיַקת ָעָנף ָרֹטב" ) 66.שמפיקים כלי נגינה (, 55לעיתים מתוארים קולות העולים מן הטבע, למשל "ּדְּ

ֵבָשה" ) ַשת ֲעָנִפים יְּ ָחִטים" )145(, "ֵהד ַאָּגס נֹוֵשר" )137"ִאוְּ צּול ַהמְּ (, ולעיתים מוזכרים 182( ו"ִצלְּ

שהשקט  ( אומרת הדוברת142–141בשירים קולות מופשטים או דממה. כך בשיר ב ב"נסיון" )

ָשִרי ַבֵלילֹות", ובשיר אחר היא מציעה לנמען  ת בְּ תיאורי  (.186לבקש מפלט בדממה )"ַמֲחִריד אֶּ

הריחות והצלילים משקפים את הערנות החושית של הדוברת אל עולמה הקרוב והמיידי. ברוב 

שרטוט המקרים מדובר בקולות ובניחוחות עדינים ודקים, ותיאורם הוא עדות לניסיון לדייק ב

  .העולם

 השדה הסמנטי של הצבעים .4.3.5.1

שדה של חוש הראייה, עשיר מאוד ב"מוקדם ־השדה הסמנטי של הצבעים, אשר ניתן לראותו כתת

מאה ושבעים מופעים. הצבעים כחול, מעלה משלושים שמות עצם החוזרים בכומאוחר" וכולל ל

ב, לבן, תכלת, ירוק, ורוד, אדום ושחור הם הדומיננטיים ביותר בשירים, ומלבדם מופיעים גם צהו

אפור, אדמוני, שני, ארגמן, ששר )אדום( ואודם. הצבע הכתום מופיע מעט מאוד והצבע הסגול אינו 

מופיע כלל. כמו כן מופיעים הגוונים ירקרק, אדמדם, חכלילי )אדמדם(, צהבהב, זהבהב, שחום 

; והחומרים שהם גם צבעים וכחלחל; תכונות הצבע שקוף, חיוור, בהיר, מנומר, צחור, אפל וכהה

זהב, פז, ארד וכסף. גם ביומניה נהגה גולדברג לציין את צבעם של המראות הסובבים אותה או צבע 

, "צבעה" גולדברג באפור את מצב רוחה 16, והיא בת 1927כמטפורה למצב רוחה. כך ברשימה משנת 

 הקודר וציינה את צבעי הטבע הסובב אותה: 

, ולא היה אפורכך ־עצמי לא על מקומי. )...( והכול לא היה לי כלאני מרגישה לפעמים את 

ריקות וטיפשות אשר ממנו איני  את גועל הנפש, אילו לא אותו מעגל הקסמים של למעורר כל

                                                           
 ( עמדה על אופיו הסינסתטי המורכב והעשיר של המבע. 1תמר סוברן )תשע"ג 65
כלי הנגינה המופיעים ב"מוקדם ומאוחר" הם כינור, פעמון, מפוחית, גיטרה, תיבת נגינה ועוגב. כמו כן מוזכר השם  66

( הוא "מקהלת קולות קטנים". זהו ציטוט של פול ורלן, וגם הוא 85הנחל" )הכללי "כלי זמר עתיקים". המוטו ל"משירי 
 שאוב מהשדה הסמנטי של השמיעה.
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עלי  והאדימועלי הערמון  הצהיבוהעלים. שלכת. )...( כבר  צהובים)...( יכולה לצאת עתה. 

צבע העשבים, כבר שמש חדלה מלהיות אורח תדיר על השחקים  כהה, כהההתדהר. כבר 

יומן, ). האפורכבר חרד לפני ימות הסגריר הדקיקי,  בשלנו. רק לרגעים תציץ ותיסתר, והל

9.10.1927) 

 גם כשנפשה בכרמל שמה לב לצבעי הנוף:

 כחולשל החרוב, ים  הירק הכההאתמול אחר הצהרים, בכיסא מרגוע על המרפסת, מאחורי 

 ( 11.9.1942)יומן,  .כסף, פס אחד של הלבניםמאוד. בין החרוב והאורן, מעל לפרחי הגרניום 

כחלק מתיאור ריאליסטי של פרטים בעולם המיוצג, ולעיתים בשירים מופיעים הצבעים לעיתים 

הצבעים מייצגים צבע ממשי של עצמים בעולם וכן סמל ( 56ב"הסמטה" )כחלק ממבע מטפורי. 

 למהותם:

ָטה ָצָרה.ַהִס   מְּ

ִלי. ִלי ָּפַגע ִבדְּ  ּדְּ

ל ַנֲעָרה. חֹוק שֶּ  צְּ

ט  רֶּ  .יילִ לִ כְ חַ סֶּ

 

ָרה  ִרֲחָפה, ָעבְּ

ֵחָפה. ל יְּ גֶּ  רֶּ

ן  בֶּ  הָר פ  אֲ אֶּ

טּוָפה.  לְּ

 

ִליִלי" הסרט האדמדם החולף בסמטה הוא חלק מהתלבושת של הנערה הצוחקת, ורומז  ()"ַחכְּ

האפורה, הסטטית והדוממת, המתעוררת לחיים בזכות לחיותּה של הנערה. זו עומדת בניגוד לאבן 

מגע רגלה של הנערה. בשירים אחרים הצבעים נוטים לסוריאליזם ומסמנים תחושות והרגשות, 

 (:29למשל בשיר ב במחזור "אלהי האוזים" )

יָה ַרכֹות, ָפתֶּ  ִכי ַרָבה ַהָקָמה ּושְּ

אֹור   ,הלָ חֻ כְ ה הַ מָ מָ ְד הַ ִכי עֹוָלה ִמן ַהיְּ

ֵני ֲאָדָמה   תיקֹוִת ְש הַ ־תַק רֻ יְ ִכי ַעל ּפְּ

מּוֵדי יםנִ בָ ים לְ זִ ּוָ ַא  ִפָלה.־לְּ  תְּ
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ֻחָלה"הצבעים מעשירים את התיאורים החושיים של הקמה, של הנהר ושל האדמה.  ָמָמה ַהכְּ , "ַהּדְּ

 צירוף. היא סינסתזיה המערבת את חוש השמיעה ואת חוש הראייה אשר מייצגת את צבע הנהר,

ֻרַקת , ומייצג את הקמה הצומחת מן האדמה. ִתיקֹות" מערב את חוש הראייה והקולַהשְּ ־הסמיכות "יְּ

כמו כן מצוין צבעם הלבן של האווזים. גם במקרים אחרים השיגה המשוררת דיוק מיוחד בתיאור 

 הצבעים באמצעות צירופי סמיכות או שני שמות עצם רצופים. בשיר ז במחזור "סונטות אהב"ה"

 ( מאפיינת הדוברת את עירּה בשעת גשם בעזרת צמד צבעים:106–105)

ֵהי ִניָסן. ִשלְּ ִתיַע בְּ  ָמָטר ַמפְּ

ִעיֵרנּו. בְזַהְבהַ ־םחּוׁשָ  ב בְּ רֶּ  ָהעֶּ

אֹור  ַהִאיֵרנּו רּוֵּ ִח בְּ ִרים לְּ  אֹומְּ

ָסן. ֻלכְּ ם מְּ שֶּ גֶּ  ַהַּפָנִסים בְּ

 

ַהב". זהו צבע מסוים מאוד ורך, לא חום אלא־הערב בשעת המטר המפתיע צבוע צבע "ָשחּום ַהבְּ  זְּ

ַהב". גם כאן מיוחס הצבע לשם עצם מופשט )"עֶּ  ַהבְּ  ב"(, ומקנהרֶּ "ָשחּום" ולא זהב אלא "זְּ

אינטימיות, הבאה לידי ביטוי גם בכינויי השייכות של ו של רוגע אווירה לסיטואציה המתוארת

ַהִאיֵרנּו" רכות את זוג האוהבים  . נוסף עלוהמושא "ִעיֵרנּו" ו"לְּ כך אור הפנסים ה"ִחֵּור" מאיר בְּ

ַחל ָאֹפר",135בשיר ב במחזור "אהבה ראשונה" )המתהלך בגשם.  ַחלְּ גם במקרה זה ו ( הערב הוא "כְּ

 ( הצבעים הם רעיון מופשט:273"למחרת" )בתורם ליצירת האווירה בשיר. צבעים דיוק בה

ֹאד. קר  יָ ַהיֹום  קר  ּיָ הַ   מְּ

ֹאד. רפ  ָא ַהיֹום  רפ  ָא הָ וְ   מְּ

ָצת  ֵאין  רחֹוְׁש ּוקְּ  ָבִעיר. ןב  ֹלוְּ

ֹאד. ָער מְּ ָער ַהיֹום ִנסְּ ַהִנסְּ  וְּ

ָעָבר ַהיֹום  הֶּ ֹאד. –וְּ  ָעָבר מְּ

ה ָבֲאִויר. ֵאין הֹווֶּ ָצת ָעִתיד. וְּ  ּוקְּ

 

הירוק, האפור, השחור והלבן אינם משויכים לשמות עצם מוחשיים. הירוק והאפור מסמלים 

ֹאד"(;  סיביותאינטנ ֹאד", "ָאֹפר מְּ לבן מסמלים חוסר מוצא. בעזרת יעדר ההשחור וה)"ָיֹרק מְּ

שֹום", אם כי המבע בשיר חידתי ופתוח  הצבעים בונה הדוברת עולם דחוס שבו "לֹא ַקל ִלנְּ

 67לפרשנות.

                                                           
גולדברג הייתה גם ציירת, בעיקר בשנות חייה האחרונות, ובעיזבונה שמורים אלפי ציורים, רישומים וקולאז'ים  67

הוצגו עוד תערוכות אחדות של יצירותיה  (, ואחרי מותה1969שיצרה. היא הציגה בחייה שתי תערוכות היחיד )
 (. 2014Mannהפלסטיות. למחקר בנושא יצירותיה הוויזואליות ראו את מאמרה של ברברה מאן )



293 
 

 של חול מילים 4.3.6

לספרות הקודש ר קשר הדוק אחד מהמאפיינים הבולטים של המילון הפואטי של גולדברג הוא היעד

למשוררים בני דורּה. גולדברג לא התחנכה בחינוך התורני, ואף שלמדה  בהשוואה היהודית

בצעירותה ובבגרותה תנ"ך, בקיאותה בספרות הקודש היהודית נפלה מזו של המשוררים הגברים 

שלמדו ב"חדר" ובישיבה. זוהי אולי אחת הסיבות לכך שבשיריה ניתן למצוא הד בעיקר לפסוקים 

במקרים שבהם יש תשתית תנ"כית לשיר, הפסוק  68מן התנ"ך, ולא מספרות חז"ל או מימי הביניים.

המקראי משובץ בדרך כלל בסיטואציה חילונית וארצית, ומקבל משמעות חדשה הנוגעת לחיי הנפש 

של הדוברת או למראות הנגלים לה. לשיבוצים מקראיים בשירה יש פוטנציאל הגברה, אבל 

גולדברג הפסוק המקראי מוצב מחדש בהקשר פרטי ויום יומי, ולכן מימוש בפואטיקה של 

(, ומציע 9( מתבסס על קהלת )א 188) הפוטנציאל חלקי למדי. שיר ב במחזור "שירי סוף הדרך"

 וריאציה רגישה למסר המקראי:

 ה.לָ יְּ לַ  –ה לָ יְּ לַ ם וְּ ף יֹודֵ ם רֹו: יֹוָת רְּ מַ ָא 

 .ָת רְּ מַ ָא  ָךבְּ לִ בְּ  –ים, ִא ים בָ ִמ ה יָ נֵ ִה 

 ,יָךנֶּ ֹולים חַ ִד קְּ ֹוים ּפִר ָק בְּ ים ּובִ ָר ה עֲ אֶּ רְּ ִת וַ 

ֹ וַ  ֹ ר: הֲ אמַ ת  .ׁשמ  ש  ת הַ חַ ַת  ׁשדָ ין חָ אֵּ א ל

 

 ,ָת בְּ שַֹ וְּ  ָת נְּ ַק ים, זָ ִמ יַ א בַ ה בָ ָת ה ַא נֵ ִה וְּ 

 ם,יִ ַת עָ בְּ ם ִש נָ יָ נְּ ר ִמ ָק יָ ים וְּ ִר פּוסְּ  יָךמֶּ יָ וְּ 

 ,ׁשמ  ש  ת הַ חַ ן ַת רֹוחֲ ם ַא ל יֹוכָ ע: דַ ֵת וַ 

 .ׁשמ  ש  ת הַ חַ ם ַת ל יֹוכָ  ׁשדָ חָ ע: דַ ֵת וַ 

 

שכמאמר קהלת )" האדם הצעיר רואה את חייו כשגרה, מֶּ  לעומתו, הקשיש,ו ,"(ֵאין ָחָדש ַתַחת ַהשֶּ

, להבחין בניואנסים של שיודע שזמנו בעולם קצר, מסוגל לראות את החידוש שמביא עימו כל יום

ש)" וליהנות מהם יום־חיי היום מֶּ . שינוי קל במילות הפסוק המקראי מפיח "(ָחָדש ָכל יֹום ַתַחת ַהשֶּ

 בו תוכן אנושי חדש. 

( הוא הזמן החולף והשפעתו על הדוברת. את 194עניינו של שיר ז ב"אהבתה של תרזה די מון" )

 (:12חוסר היכולת לעצור את הזמן היא מציינת בעזרת פסוק מספר יהושע )י 

                                                           
( מבוססת על התלמוד הבבלי. בשיר מתבוננת הדוברת 180יש כמובן יוצאים מן הכלל. כך למשל פתיחת "בשדרה" ) 68

ת". המקור התלמודי )"אם בארזים נפלה בעלי השלכת של עץ הערמון בשעת שקיעה ואו בֶּ הֶּ ָלה ַשלְּ מֹוִנים ָנפְּ מרת "ַּגם ַבַערְּ
שלהבת מה יעשו אזובי הקיר"( הוא חלק מהספד, ואילו בשיר של גולדברג הדוברת מתבוננת בטבע ונהנית מיופיו. 

ם על העלים השיבוץ החז"לי, הסמלי במקור, מקבל כאן משמעות כמעט ליטרלית, ומתאר את אור השמש האדו
 האדומים.
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ֹ כֵ ָא   רצ  עֲ לַ  חַ י רּום בִ א ָק ן, ל

 ינִ עֲ מַ , לְּ ןעֹובְ גִ בְ  ׁשמ  ש  הַ 

 .דמַ א עָ ל   חַ רֵּ ן יָ לֹוּיָ ַא בְ 

 

, ובמהלך המרדף אחר הצבאות נגד אויביהם לצד גבעוןבסיטואציה המקראית נלחמו בני ישראל 

במקומה כדי לאפשר את המשך המרדף ואת הניצחון. לעומת  הנסוגים פקד יהושע על השמש לעמוד

ולכן היא אינה יכולה לעצור את הזמן ולשחזר את הנס  טבעיים־לדוברת בשיר אין כוחות על ,זאת

ֹ המקראי )" "(. הזמן בשיר הוא זמנה הפרטי של הדוברת, שעיקרו אהבה, ולא הזמן חַ י רּום בִ א ָק ל

( מרוקן 238רבות וניצחונות. גם שיר ב במחזור "בהרים" )הקולקטיבי והלאומי שבו מתרחשים ק

 מהשגב המופיע במקור:את הפסוק המקראי 

 יםִר הָ ל ה  י א  ינַ א עֵּ ש ָ א  

 ים.ִמ ְמ ֹוים ׁשִר הָ ה  וְ 

ִשי, תְּ ָבם, ַנפְּ  ֵאיָכה ָּפַרחְּ

 !עלַ ס  י הַ וֵּ גְ חַ י בְ ִת פְ ַק ַר 

 

ִרי ֵמַאִין, שבו שואל הדובר "1השיר מצטט את תהילים קכא  זְּ ִריועונה " "ָיבֹא עֶּ זְּ הָוה עֶּ ". ֵמִעם יְּ

רּו ָעַלי  לעומת זאת בשיר של גולדברג אלוהים איננו, ההרים שוממים ולדוברת אין מוצא )"ָסגְּ

ָהִרים"(. לתקווה מן המקרא אין מקום בחיי הדוברת, והפסוק, המשקף אמונה באל, מקבל  הֶּ

(, אבל במקום היונה 14הבית מצוטט שיר השירים )ב משמעות פרטית, חילונית ופסימית. בהמשך 

ַלעבחגווי הסלע )" ֵוי ַהסֶּ ַחגְּ "(, המסמלת אהובה, הרקפת היא הפורחת. הטבע, ולא האהבה, יֹוָנִתי בְּ

 נשקף לעיני הדוברת. 

למשל ב"היא" במחזור  שיר השירים משמש כתשתית לכמה שירים נוספים ב"מוקדם ומאוחר",

 (, שבו דוחה הדוברת את חיזורי הגבר:250ם" )"האוהבים על שפת הי

 י,יִת ל בֵ י אֶּ ִת רְּ זַ י חָ נִ אֲ וַ 

 י,ִת לְּ ת ּדַ י אֶּ ִת רְּ גַ סָ 

 ף,גָ י מּונִ ֹולחַ 

 .הנָ ׁשֵּ י יְ נִ אֲ ן וַ ׁשֵּ י יָ בִ לִ 

 

ֵשָנהאומרת האישה " 2בשיר השירים ה  ִלִבי ֵער ֲאִני יְּ ", ומסמנת כך דריכות וציפייה לאהוב. אהובּה וְּ

בדלתה, והיא פותחת את הדלת ויוצאת לחפש אחריו. לעומתה, הדוברת בשיר של גולדברג דופק 

מסתגרת בביתה, מגיפה דלת וחלון ושוקעת בשנת גוף ונפש. הדוברת מרחיקה מעליה את האהבה 
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האולטימטיבית במהלך נועז של התנגדות, ומטעימה את הדחייה המתרחשת בשיר בעזרת התשתית 

 69המקראית.

 ת זרותשפו 4.3.7

ומיומניה עולה שהבחירה  בעברית, גולדברג דבקה בשירתהאף ששלטה בשפות אירופיות רבות, 

עשרה שאלה ־בעברית הייתה בעבורה ייעוד ואידיאולוגיה. ברשימת יומן שכתבה כשהייתה בת שבע

 גולדברג אם יכולה להתקיים אומנות עברית, והשיבה על שאלתה בפקפוק מהול בתקווה:

. אבל לפעמים נות "כן". אני תמיד ובכל שעה מתפללת על הרשות לענות "כן"אני רוצה לע

אני מסופקת בזה. כיצד תקום אצלנו אמנות, אצלנו, שכולנו תלושים מהקרקע, שבמשך מאות 

ועוד, כיצד ניצור אנחנו, בני הסערה, זאת מה שהוטל  )...(בשנים לא טיפלנו בצורות ביצירתנו? 

כולנו במקהלה נצעק . הבה נתעקש ונגיד "כן" ,ובכל זאתעל השקטים וחכמים? ולכן "לא". 

שפה. מימות ילדותנו מדברים עמנו בשלוש אם לא בארבע  אין לנואך באיזה אופן?  "כן".

את האחת מפני שספרותה יפה,  . אנו אוהבים את כולן,שפות. ובאף אחת אין לנו שורשים

י שהורינו מדברים בה, השלישית מפני שלפי השקפתנו והפרינציפים שלנו, היא נהשנייה מפ

ו מתקשרים בה יותר מאשר באחרות, נצריכה להיות שפתנו. ואם אנו בוחרים בשלישית, אם א

? הלא זוהי האם נוכל גם ליצור בהאם אנו באים לידי הכרה שבה ורק בה צריכים אנו לחשוב, 

שפה שלמדנו, הלא על פי רוב איננו יודעים אותה היטב! ובכל זאת עלינו להתעקש. אם גדול 

 70(2.1.1928)יומן, המרץ וחזק הרצון, יהיה "כן". 

באוצר המילים העברי של שיריה. ב"מוקדם  נּה של גולדברג בעבריתביטוי לאמוניתן לראות 

פות זרות, ולכן השפעתן על הרושם העולה מן ומאוחר" נמצאו רק ארבע מילים השאובות מש

שולית, ופוטנציאל ההגברה הטמון בשימוש במילים משפות זרות אינו מתממש כמעט  היא השירים

ָטה" 34–33ב"אותיות גדולות" ) 71כלל בשירים. ִוינְּ ( מופיעים המונחים המוזיקליים הלטיניים "קְּ

ּפֹול, המופיע בכותרת השיר " ַטָּוה"; ַקרְּ ד" )ו"אֹוקְּ רֶּ (, הוא השם הערבי לפרח 212הקרפול והוֶּ

בּוק" משיר ג במחזור "שירי אהבה מספר עתיק" ) ( הוא השם הלועזי לשיח נוי 111הציפורן; "ַסמְּ

( היא המילה 274–275" )ILLUMONATIONSתרבותי ממשפחת היערתיים. כותרת המחזור "

                                                           
( עמדה בהרחבה על האזכורים מתוך שיר השירים בשירת גולדברג ועל אופן השימוש של 88–72, 2017חיה שחם ) 69

 המשוררת בטקסט המקראי. 
, 3.9.1926גולדברג כתבה על הבחירה בעברית במקומות נוספים ביומנה. ראו על כך את הרשימות מן התאריכים  70

3.11.1927 ,13.12.1927. 
 שושן.־הקביעה שמילים שאובות משפות זרות מתבססת על מילון אבן 71
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העקבית בעברית, מכל השפות  גם לבחירה 72היחידה בספר השירים המופיעה באותיות לועזיות.

  73הרבות שהכירה גולדברג, יש אפקט של ריסון ושל איפוק.

                                                           
 (.1886כותרת המחזור קרויה על שם השירים בפרוזה של רמבו ) 72
( טענה שהמילים 168, 2012יוסף )־בטבעות עשן" מופיעות כמה מילים לועזיות, כמו "אנטנה" ו"טראם". חמוטל בר 73

מגמות המודרניסטיות שגולדברג שילבה בכתיבתה המוקדמת. בשיר "ימים לבנים" הלועזיות בטקסט מבטאות את ה
(, שפורסם לראשונה ב"טבעות עשן", הופיע במקור שם העצם "ריתמוס", שמקורו ביוונית. בנוסח המאוחר שינתה 13)

ַּפֵיס, מְּ אותו גולדברג לשם העצם העברי "קצב"  ַּגע, ִמתְּ ב ָהַרְך ִנרְּ צֶּ ק ַהקֶּ תֶּ מֶּ ייתכן שהסיבה לשינוי היא ַוֵתר"(, ו)"ּולְּ
ההעדפה של שם עצם בעל שורשים עבריים )שם העצם "קצב" מופיע במקרא במשמעות "שיעור, גזרה תבנית", ובעברית 

ָעם", הרלוונטית בהקשר זה(.  החדשה נוספה לו המשמעות "ריתמוס, ִמפְּ
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 מורפולוגיה .4.4

אף שהייתה  גולדברג מיעטה לחדש מילים ולנקוט "פעלולים" לשוניים בשירתה ובשאר כתביה.

קשובה מאוד לצליליות של המילים בשירים, לא נהגה להמציא המצאות לשוניות שמטרתן להפנות 

את תשומת הלב למילים או לאותיות עצמן. מצד שני יש בשיריה אמצעים עדינים המגביהים את 

ת המשלב, ובעיקר צורות מקראיות וחבורות אשר לוקחות חלק ביצירת החגיגיות המתונה האופייני

 לסגנונּה.

 מיעוט תחדישים .4.4.1

בשירי "מוקדם ומאוחר" גולדברג לא שאפה להפתיע ולהרשים באמצעות חידושים לשוניים, ואכן 

עיון בתחדישים מגלה שהם אינם יצירתיים במיוחד  74תחדישים בלבד. נמצאו כחמישה

יאל ושמשמעותם מתבררת מאליה בהקשר. לתחדישים, כפי שעלה מן הפרקים הקודמים, יש פוטנצ

הגברה משום שהם מפתיעים ומזמינים את הקוראים לפענח את משמעותם, ובשירי גולדברג 

 פוטנציאל הגברה זה כמעט ואינו מתממש. 

מהתחדישים ב"מוקדם ומאוחר" הם שמות עצם שנוצרו בגזירה מסורגת בהצבה של  שלושה

עות יציקת השורש נש"ר (, שמשמעותו "נשירה", נוצר באמצ53" )ּורִנששורש קיים במשקל חדש. "

כֹוחַ " ;טולבמשקל ִק  (, שמשמעותו "שכחה", נוצר באמצעות יציקת השורש שכ"ח במשקל 263" )ַמשְּ

נית )משקל וחריזה(. התחדיש  . נראה שבשנילמקטֹו המקרים הללו המוטיבציה לחידוש הייתה ִמבְּ

ָתבֹות" ָטָלה,198" )כְּ מופיע בכותרת של מחזור  (, שנוצר באמצעות יציקת השורש כת"ב במשקל קְּ

השירים "שברי כתבות", ועל כן ברור שלא נוצר מאילוצי מבנה. ייתכן שהמשוררת הגתה את 

( נוספה סיומת 151" )יםיִ ַת רֹודֹו. ב"ת שם המחזור מהשם השגור "כתובות"התחדיש כדי להבדיל א

דוש. הפועל המוטיבציה לחי נראה שהסדרת המשקל הייתהולשם העצם "דור", "ַתִים" הזוגי 

ולא בבניין נפעל,  ו נוצק השורש לט"פ בבניין נפעל. הבחירה( נוצר בגזירה מסורגת, וב129" )ִיָלֵטף"

ַלֵטף הרמוז. ֻלַטף"(, מדגישה את מקבל הפעולה )כף הרגל(, ולא את המְּ  בֻּפעל השגרתי )"יְּ

 

 

                                                           
שושן. יש כמה מילים המופיעות ־יעה במילון אבןכמו בפרק על שירת אצ"ג, גם כאן הוגדר תחדיש כמילה שאינה מופ 74

ֻכָמָשה" )־באבן ֵחָקה" )55שושן ולצידן רק המובאה מתוך "מוקדם ומאוחר", למשל "מְּ (. קשה לקבוע אם אלו 62( ו"ַמדְּ
(, שפירושו "נעשה כאסימונים 33חידושים של גולדברג או לאו, וכך או כך מספרן נמוך. "מתאסמנים" )יומן ספרותי, 

 רי ערך וייחוד", הוא תחדיש נדיר מכתיבתה המסאית של גולדברג.חס
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 צורות מקראיות .4.4.2

מורפולוגיות האופייניות ללשון המקרא. הצורות בשירי "מוקדם ומאוחר" מופיעות לעיתים צורות 

הללו, המסומנות כארכאיות, אינן דרך המלך בשירים, ובכל זאת מצטברות לכדי מספר המעורר 

אפקט. למרות תדירותן הנמוכה הן מגביהות את המשלב ולוקחות חלק ביצירת החגיגיות המתונה 

 המאפיינת את סגנון השירה של גולדברג. 

 וי"ו ההיפוך .4.4.2.1

חלק משירי "מוקדם ומאוחר" מופיעים הפעלים בצורה המקראית המהופכת, הרחוקה מלשון ב

 (:98הדיבור, למשל בשיר א במחזור "העץ" )

 ר,הָ ל נָ עַ  עַ ֵר ֹוץ כעֵ  ייִת ִא ָר 

 ר,עַ סַ ־עַ ידּוים וִ ִמ ע יָ בַ שְּ ן ּויָת ֵא 

ַשכּול ִמַיַער ּגֹוַע וְּ  ַאִּדיר ַמרְּ

ָהר! ָסַגדֵאיָכה  ם ַהִנמְּ רֶּ  ַלזֶּ

)...( 

 ק,חֹ בַ י ּוִר מֶּ בַ  דקֵּ ּפָ ּיִ וַ 

 ק.תֹוי מָ ִר פְּ ה לִ יָ הָ  מֹוּדָ ־רמַ ּו

 ה.נָ הֵ כָ ה וְּ נָ הֵ כָ  רעֵּ סָ ּיִ וַ 

 

 " בצורה המקראיתַוִיָסֵער" ו"ַוִיָּפֵקד" באים בצורת העבר הרגילה, ו"ָסַגד" ו"ָרִאיִתיהפעלים "

המספר מחדש את סיפור שמשון המקראי, דרך המלך היא הצורה (, 230–231המהופכת. ב"הדבש" )

 המהופכת:

 לכֹוָא וְּ  ְךלֹוהָ  ְךל  ּיֵּ וַ 

 .שבַ ּדְּ יו הַ דָ יָ ף ִמ טֵ נֹווְּ 

 לדֹוי גָ כִ  חֹול כֹ עַ  חמַ ְׂש ּיִ וַ 

 .שבַ י כָ כִ  דֹול סֹועַ  חמַ ְׂש ּיִ וַ 

 

 המָ ָר ר בָ שַ יָ וַ  ְךל  ּיֵּ וַ 

 ה,ידָ ם ִח ן ּגַ רֹותְּ ם ּפִ גַ  ֹובלִ בְּ ּו

 המָ חַ י הַ נֵ רְּ ַק  יבּוִה זְ ּיַ וַ 

 ה.דָ ָר שֶּ  שבַ ּדְּ י הַ לֵ גְּ אֶּ בְּ 
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חקה את הסגנון המקראי, וקושרת בין הטקסט הקדום לחדש באמצעים  הצורה המהופכת מְּ

לשוניים. הפעלים בוי"ו ההיפוך מגביהים את המשלב בצורה מתונה, ומתאימים לתיאור של הדמות 

 המקראית. 

 צורות הפסק .4.4.2.2

צורת ההפסק אינה דרך  75בסופי המשפטים צורת ההפסק, האופיינית ללשון המקרא.יש שמופיעה 

פועל ההמלך בשירים, ונראה שברוב המקרים היא נבחרה משיקולי משקל וחריזה, כמו למשל 

ָתחּו"  (:42ב"סיאנה" ) "ִנפְּ

 .̆חּוָ̄ת פְ ̆נִ ים ִ̄ר ̆עָ ̄שְּ ̆ד. הַ ̄בֵ ̆כָ  ר̄אֹו̆הָ 

 ים.נִ ּפָ ם הַ חֶּ ח לֶּ לַ דֹ בְּ ן כִ ֵר קֹו

 ,̆חּוָ̄א ̆הָ  תוַ לְּ ים שַ עִ ת רֹולַ פִ תְּ בִ ּו

 ים.נִ בָ אֲ  חַ לֵ ס וְּ דַ ת הֲ יחֹוֵר 

 

זוגיות חמש רגליים והיפר ־השיר כתוב במשקל ימב, בשורות הזוגיות חמש רגליים ובשורות האי

ָתחּו" היא מלעילית, וכך הצורה  חּו", "ִנפְּ תְּ קטלקסיס. בניגוד לצורת ההקשר המלרעית "ִנפְּ

 76.שם העצם "ָהָאחּו" המלעילילבחריזה משוכללת המקראית מסדירה את המשקל וחורזת 

 צורות מקוצרות ומוארכות .4.4.2.3

א, מופיעות בשירים ספורים. ייתכן שגם הצורות המקוצרות והמוארכות, האופייניות ללשון המקר

במקרה זה המוטיבציה לבחירה בהן הייתה הסדרת המשקל, אם כי אפשר שהן נבחרו גם מטעמי 

(, הכתוב במשקל ימב, השורות הראשונה והרביעית מונות חמש 100סגנון. בשיר ד במחזור "העץ" )

רגליים. הצורה המקוצרת "ַרד" רגליים והיפר קטלקסיס, והשורות השנייה והשלישית מונות חמש 

 77מסדירה את המשקל:

 ת,ֹ̄לו̆לּות טְּ ̄רֹו̆מָ ̄ל צַ ̆עַ  דַ̄ר ל ̆פֶּ ̄אֹ ̆הָ 

 ד.עַ ַר ר הָ בֵ ף עֹונָ עָ ־תיַ רְּ עֶּ בְּ ּו

 תעַ ַר ֹוקהַ  חַ רּום הָ ת חֹ אֶּ  שא חָ הּו

 ת.לֹוֹוכשְּ אֶּ ר הָ שַ בְּ ים ּולִ מֵ ים קְּ לִ עָ 

                                                           
( מופיעה באופן יוצא מן הכלל צורת ההפסק "ַיֲעֹמדּו" באמצע משפט התחבירי, אם כי בסוף 166בשיר "ֹזהר אחרון" ) 75

 הטור השירי.
ָּפכּו"110לדוגמות נוספות לצורות הפסק ראו למשל את הפעלים "ָבֵשלּו" ) 76 (, 228(, "ָחָמדּו" )140(, "ָמֵלאּו" )118) (, "ִנשְּ

 (.239( ו"ֲחֹלִפי" )230"ִיֵחלּו" )
" )112לצורות מקוצרות נוספות ראו למשל את הפעלים "ַגַעת" ) 77 ךְּ " )122(, "ֵתבְּ תְּ  (.247(, ו"ִיָּפת" )209(, "ֵישְּ
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"ָנִביָאה" מוסיפה הברה לטור )הצורה הרגילה ( הצורה המוארכת 96בשיר ח במחזור "על הפריחה" )

בחריזה משוכללת את הפועל  "ָנִביא" מונה רק שתי הברות(, וכך מסדירה את סכמת המשקל וחורזת

 78"ָגִביַע":המוארך לשם העצם בזכר 

 ה̆יָא ̄בִ ̆נָ ס ̄סֵ ֹ̆וּ̄גהַ  ̆נּו̄בֵ ̆ת לִ ̄אֶּ  ְך̆יֵא 

 ר?אֹות הָ לֹועָ הֵ בְּ  שדָ ם חָ ל יֹואֶּ 

 ̆יעַ ̄בִ ̆גָ ̄בַ ן ̆יִ ̄יַ ̆ס הַ ̄סֵ ֹ̆וז תָ̄א ̆כְּ 

 

 צורת מקור ופועל בנטייה .4.4.2.4

במקרים ספורים מופיעים ב"מוקדם ומאוחר" פעלים בצורת המקור ואחריהם פועל בנטייה, למשל 

 (:215בשיר ג במחזור "שירי היונה והשושן" )

ֹ וְּ  ָהלֹוְך ָהַלְך –  ים,נִ שַ ֹושה בַ עֶּ רֹוב הָ א שָ ל

ֹ מֵ  ָנפֹול ָנְפָלהי י, כִ לִ  יאֹו  ת,רֶּ טֶּ עֲ הָ י אִש ר

 יםנִ ע שָ בַ י שֶּ בִ ת ָא י אֶּ ִר בּוי עֲ ִד ֹוד ּדבַ י עָ כִ 

 ת.רֶּ חֶּ ַא  ַוּי אַהבד גַ ית בָ ינִ ִמ שְּ ה הַ נָ שָ בַ ּו

 

ָלה" מגביהות את המשלב, וכך גם הפועל המהופך " ". השיר ַויֹאַהבהצורות "ָהלֹוְך ָהַלְך" ו"ָנפֹול ָנפְּ

סיפור האהבה המקראי של יעקב ורחל ושזור בהדהודים משיר השירים, והבחירה מספר מחדש את 

 79בצורות הלשוניות הארכאיות מחזקת את הקשר לטקסט התנ"כי.

 צורות חבורות .4.4.3

. כמאפיין סגנוניועל כן יש לראותם  כינויי קניין חבורים הם דרך המלך בשירי "מוקדם ומאוחר"

בשירים, אם כי כמו בעברית הישראלית בת זמננו, אין זו  פעלים בצירוף מושא חבור מרבים להופיע

 ( מופיעות צורות חבורות:103דרך המלך. כך למשל בשיר ג במחזור "סונטות אהב"ה" )

 תרֶּ כֶּ זֹו ָךְת דּולְ יַ ת י אֶּ נִ ם אֲ ֹויהַ 

 ן,יִ עַ  מֹובְּ  יהָ יִת ִא ְר  ּולִא כְּ 

 ןיִ דַ י עֲ ת בִ כֶּ שֶּ מְּ יא נִ ִה  ּולִא כְּ 

 ת.רֶּ מֶּ צַ  – יִת בָ הֲ ַא י, ע לִ זַ יא גֶּ ִה 

                                                           
(, 99(, "נֹוִחיָלה" )77"ָאשּוָבה" )שם(, "ָאִליָנה" )(, 71לצורות מוארכות נוספות ראו למשל את הפעלים "ָאבֹוָאה" ) 78

ִשיָבה" )  (.223( ו"ָאנּוָדה" )122"ַהקְּ
א" )78לדוגמות נוספות ראו למשל "ָבֹכה ָבִכיִתי" ) 79  (.232( ו"ָידֹוַע ָיַדע" )178(, "ָבַטח ָבטֹוַח" )99(, "ָנשֹוֹא ִיֹשָ
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ָךשמות העצם "ב דּותְּ ִאיִתיהָ ובפועל " הוא חבור" כינוי הקניין ַאֲהָבִתי" ו"ַילְּ צורות " המושא חבור. הרְּ

  80החבורות מגביהות את המשלב בצורה מתונה ומאופקת ואינן פוגעות במובנות.

                                                           
של שירת גולדברג, שהוזכרו בסעיפים הקודמים: ההתמקדות בנקודת בבית זה מופיעים סוגלים סגנוניים נוספים  80

דּותְּ  ֲאִניהמבט הפרטית של הדוברת וביחסי אהבתה לנמען )"ַהיֹום  ת ַילְּ ת"(, הפניית תשומת הלב לתקופת  ָךאֶּ רֶּ זֹוכֶּ
ָך"(, חווייתהילדות ) דּותְּ ־ועליה נבנית האהבה העבר כאילו היה הווה, שפה מטפורית מעולם הטבע )הילדות היא גזע ַילְּ

 הצמרת( והפגנת אהבה באמצעות איברי הגוף )עין(.
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 תחביר .4.5

 פשוטים וברורים. מצד אחדהתחביר בשירי "מוקדם ומאוחר" מתאפיין בחגיגיות מתונה ובמבנים 

ומצד שני אינו מפותל, הוא אינו נוטה למבנים מסובכים ואינו מפנה את תשומת  הוא אינו דיבורי

 בחלום שחלמה השוותה גולדברג את התחביר לנימוסים:. הלב אל עצמו

רציתי לרשום אז את החלום שבו הסברתי לתלמידי כי הסינטאקסיס בחיבור הנו כמו 

שניהם עשויים כדי לדעת ללא תקלות מה ראשון ראשון ומה אחרון הנימוסים בחברה. 

 (19.7.1953יומן, בחיים ובספרות. ) – להקל על האדם, ושניהם אינם באים אלא כדי אחרון

צעי להסדרה, כבסיס המסייע לכותבים ולקוראים לנתב את גולדברג ראתה אפוא את התחביר כאמ

־דרכם בטקסט. גם בשיריה התחביר מבהיר את היחסים בין חלקי המשפט ולעולם אינו מעורר דו

 81משמעות.

 ומבניהם אורך המשפטים .4.5.1

מבחינת אורכם, המשפטים בשירת גולדברג נוחים לקריאה בקול ולקליטה. המשפט הממוצע אינו 

ות מבלבלת. רוב המשפטים בשירי "מוקדם ומאוחר" יה או בהילות וגם לא ארכנמשקף קוצר נשימ

מונים עשר עד עשרים מילים ונפרסים על פני שתיים עד ארבע שורות. בשירים מופיעים גם משפטים 

קצרים בני מילים ספורות, לעיתים בני מילה אחת בלבד, אבל הם מיעוט שאינו מעיד על הכלל. גם 

 ונים יותר מעשרים מילים נדירים בספר השירים. משפטים ארוכים המ

המשפט המחובר הוא הנפוץ ביותר ב"מוקדם ומאוחר", הוא מונה שניים או שלושה איברים, לכל 

( 92היותר ארבעה, ובדרך כלל כל אחד מן האיברים הוא משפט פשוט. בשיר הקצר "לפנות ֹבקר" )

 כל איבר נפרס על פני שתי שורות: שני בתים, בכל בית משפט מחובר בן שני איברים,יש 

 (1)  ינִ ַר בָ ה עֲ לָ יְּ לַ 

 ק,ָר בָ ז כְּ עַ 

 (1.1)  קפֶּ אֹ ה בָ בָ ר כָ בָ כְּ 

                                                           
ציון ימיני )תשע"ד( הצביעה על תמורות שחלו בתחביר ־אולי משום פשטותו מיעטו החוקרים לדון במאפייניו. בת 81

איבריים ־השירה המאוחרת של גולדברג, וטענה שבשירים המאוחרים התרחבה תפוצתם של המשפטים החד
פעמית, המקשה על ההבנה, מופיעה ־צורה תחבירית חריגה חד בדים והתערער השימוש הסדיר בסימני הפיסוק.והמשוע

נּוָמה".(, במשפט 215בשיר ד במחזור "משירי היונה והשושן" ) ֵעיַני/ָמֲאָסה ַהתְּ סדר האיברים במשפט הוא  "ֲאבֹוי לְּ
)"התנומה"(. הדבר גרם למבצעים שונים של השיר המולחן  ייחודי, ובו המושא )"עיניי"( קודם לנשוא )"מאסה"( ולנושא

)בלחנים של סשה ארגוב, של נחום היימן ושל אסנת נצר( לשנות את הנשוא באמצעות צורת הריבוי )"מאסו"(, כדי 
שיתאים ל"עיניים". אחדים מהמבצעים שינו את המושא )"עיני"( באמצעות צורת היחיד. בשני המקרים הפכו המבצעים 

ושא לנושא, וכך נוצר סדר איברים רגיל: "עיִני מאסה )את( התנומה", שבו מתקיים ההתאם הצפוי בין העין, את המ
שהפכה לנושא, לבין הפועל "מאסה". ביצוע כזה מחמיץ את המבנה הבלתי שגור בשיר המקורי, שבו התנומה היא 

 המואסת בעין, כלומר השינה מסרבת לבוא. 
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 ק.ָר קְּ ַר ב יְּ כָ ֹוכ

 

 (2)  רחַ שַ ה הַ לֶּ ב עֹוּוש

 א,ֹושנְּ ד ִמ בֵ כָ 

 (2.2)  דחַ ּפַ ה ִמ כֶּ ֹוב בּוש

 .ֹושרְּ עַ י בְּ ִּד לְּ יַ 

 

יחסי  ם לא מופיעה וי"ו החיבורפשוטים להבנה, ואף שבין האיברי ,בני תשע ועשר מילים ,המשפטים

"( קָר קְּ ַר ב יְּ כָ ֹוכההוספה ביניהם ברורים. בבית הראשון המושא החבור )"ֲעָבַרִני"( ודחיית הנושא )"

ִּדי"(. בשיר  לסוף המשפט מגביהים מעט את המשלב, וכך גם דחיית הנושא באיבר ב בבית השני )"ַילְּ

 בית אחד בלבד, הבנוי ממשפט מחובר בן ארבעה איברים:יש ( 245א במחזור "שֹלשה ימים" )

 רבָ דְּ ִמ ב הַ לֶּ ת בְּ דֶּ מֶּ י עֹונִ אֲ ( 1)

 דחָ ב אֶּ כָ ֹוכ ילּופִ י אֲ ין לִ ֵא וְּ ( 2)

 ילַ ר ֵא בֵ דַ מְּ  ינֹוֵא  חַ רּוהָ וְּ ( 3)

ֹ חֹוהַ וְּ ( 4)  י.דַ עָ ת צְּ בֹוקְּ ת עִ ר אֶּ מֹ שְּ א יִ ל ל

 

שיר קל להבנה. כל אחד מארבעת האיברים הוא משפט פשוט, כל בלמרות ריבוי האיברים התחביר 

ָהרּוַח ֵאינֹו...",  ֵאין ִלי...", "וְּ איבר עומד בטור שירי נפרד ובין האיברים מתקיים קשר של הוספה )"וְּ

ַהחֹול לֹא..."(. סדר המילים בכל אחד מן האיברים הוא דיבורי, והגבהה מתונה מושגת באמצעות  "וְּ

ָעַדי". השימוש באוגד " ַדֵבר"( ובכינוי השייכות החבור "צְּ ָהרּוַח ֵאינֹו מְּ  ֵאינֹו", בפועל במין זכר לרוח )"וְּ

( מורכב מעט יותר, ולמרות זאת היחסים בין 95המבנה התחבירי בשיר ה במחזור "על הפריחה" )

 החלקים התחביריים ברורים:

 ףרֶּ י הֶּ לִ ם בְּ זֵ מְּ ! זִ כּולְּ ת הָ בֹוכָ ַר  יְךֵא 

 ת,דֹולָ ר מֹוכֶּ זֵ ים בְּ ִס ּפַ ־ףּוסכִ 

 ב.רֶּ ל חֶּ ק שֶּ שָ מַ ם ּויִ ל מַ שֶּ  ְךּושכְּ ִש 

 

 תדֹודְּ ֹום ביִ ינַ יל עֵ לֵ בַ  עּוגְּ נָ 

 ה.נָ ָא ־יים ֵא לִ בָ ּומים הַ עִ סְּ ֹונל הַ שֶּ 

 ת,דֹוָר חֲ ל וַ מַ שְּ ים, חַ פִ נָ ל עֲ צֵ 

 

 ה,נָ עְּ ּגַ ר ִת חֹושְּ ת בִ רֹווְּ ת ִח עֹובָ צְּ אֶּ וָ 

 בּושל ַק קֹובְּ ר ּפֵ ִס  הּוישֶּ ִמ ּו
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 ה...נָ ּגַ ה הַ פֶּ ֹוצת הַ יִ ל בַ ן, עַ ל בֵ עַ 

 

 ב.ּוי שלִ בְּ לִ  יגּולִ פְּ ת ִה בֹוכָ ַר  יְךֵא 

 

ל שֶּ  ְךּושכְּ ִש , ""יםִס ּפַ ־ףּוסכִ "הבית הראשון נפתח במשפט פשוט ואחריו משפט פשוט בעל נושא כולל )

"(. הנָ ָא ־יים ֵא לִ בָ ּומהַ ובו פסוקית לוואי קצרה )""(. בבית השני משפט מורכב ברֶּ ל חֶּ ק שֶּ שָ מַ ו" "םיִ מַ 

" הוא חסר הנשוא, ומשקף את הרשמים החיצוניים והפנימיים תדֹוָר חֲ ל וַ מַ שְּ ים, חַ פִ נָ ל עֲ צֵ המשפט "

..."( הוא משפט מחובר, כל אחד מאיבריו פשוט, תרֹווְּ ת ִח עֹובָ צְּ אֶּ וָ של הנוסעים ברכבת. המשכו )"

 יְךֵא ""(. השיר נחתם במשפט פשוט וקצר )הנָ ּגַ ה הַ פֶּ ֹוצת הַ יִ ל בַ ן, עַ ל בֵ עַ כולל )"מושא יש באיבר השני ו

"(. המורכבות התחבירית בשיר מתונה מאוד וקליטתו פשוטה. בשיר ללא בּוי שלִ בְּ לִ  יגּולִ פְּ ת ִה בֹוכָ ַר 

 מגביהה את התחביר הגבהה מתונה: תנאי בפסוקיתהאנפורית ( הפתיחה 136כותרת )

 יָךכֶּ שַ חֲ ת מַ ימַ ֵא י בְּ ִק לְּ י חֶּ ן לִ ֵת ִת  םִא 

 ט.עָ י מְּ ר לִ אֹוי יֵ לַ אּו

 יָךלֶּ עָ מֵ  ָךלְּ ד עֻ בֶּ ת כֹ י אֶּ פַ ֵת ל כְּ ק עַ רֹ פְּ ִת  םִא 

 ט.עָ י מְּ ל לִ ַק י יֵ לַ אּו

 ָךתֶּ ידּוִד ת בְּ נַ ת צִ י אֶּ ִת בּוזְּ ר עַ פֹוי כְּ לֵ יא אֱ בִ ָת  םִא 

 ט.עָ י מְּ ם לִ חַ י יֵ לַ אּו

 

הרצופים נפתחים בפסוקית תנאי ואחריהם בא החלק העיקרי הפשוט, והחזרה שלושת המשפטים 

המשולשת על אותו המבנה בדיוק הופכת אותו למוכר ולצפוי. משפטים מרובי שעבודים מאפשרים 

(, אבל בשיר זה, כמו ברוב שירי גולדברג, לכל 4לבטא מחשבות מורכבות ומסובכות )ימיני תשע"ב, 

 ית אחת בלבד, והיחסים בין החלק העיקרי לחלק המשועבד ברורים.חלק עיקרי משועבדת פסוק

במיוחד ויוצא דופן ב"מוקדם  משפט ארוך( מופיע 106ה" )מחזור "סונטות אהב"בבשיר ח 

 :מאוחר", המונה חמישים ושבע מיליםו

חֹוָמה  יֹום בֹו ָיקּום ֵביֵנינּו כְּ

נּו, ר ָשַתקְּ  ָכל ִעָלבֹון ָקָטן ֲאשֶּ

נּו,ָכל  ר ַבֵלב ָחַנקְּ ש ַמר ֲאשֶּ גֶּ  רֶּ

ָמָמה, ר ָנָשאנו ִבדְּ ִגיעֹות ֲאשֶּ  ּפְּ

 

ָמה, יֶּה ַאשְּ ָּפל ִיהְּ ָכל ַמָבט ָמשְּ  וְּ

נּו, ַרבְּ ם ִנצְּ  ַוֲחלֹומֹות ָרִעים ָבהֶּ

נּו  ר ַאֲהבְּ ַאֲהבֹות ָזרֹות ֲאשֶּ   –וְּ
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קֹוץ ָכל ַשַעל ֲאָדָמה, ַּדר וְּ  ַּדרְּ

 

יֹום בֹו ַנֲעמֹוד  ָזָרה מּול ָזר בְּ

זּוֵלי ֵדי־ּגְּ ּגְּ ִנבְּ   –ָעָבר ־ָעִתיד וְּ

ת שֶּ  ֵאיְך ִתָצֵמד ֵעיֵננּו ַהנֹואֶּ

 

ָבר! כְּ נּו ִמשֶּ ר ָיַדעְּ ל ָכל ֲאשֶּ  אֶּ

ת שֶּ ֵעי ַהקֶּ ַלל ִצבְּ ל ַהיֹום ִבשְּ אֶּ  וְּ

ָצא ָדָבר. לֹא ִנמְּ  נֹוִשיט ַהָיד וְּ

 

)"יֹום נפתח בפסוקית זמן  גולדברג: המשפט האורך והמבנה של המשפט אינם אופייניים לשירת

ים לסוף הבית מחוברת שבאיבריה חלקים כוללים, והנושא הנשוא )"ִתָצֵמד ֵעיֵננּו"( נדחבֹו"( 

ש...", " השלישי. למרות זאת המבנה החזרתי של המשפטים )"ָכל ִעָלבֹון...", " גֶּ ָכל ַמָבט...",  ָכל רֶּ וְּ

ַאֲהבֹות ָזרֹות..."( שומר על מובָ ַוֲחלֹומֹות ָרִעים...",   נות גבוהה יחסית.וְּ

 ה"א השאלה .4.5.2

בשירי "מוקדם ומאוחר" מופיעות מילות השאלה "איך", "למה", "מי", "איכה", "אי", "לאן" 

ו"למה", ורק במיעוט מן המקרים אין מופיעה מילת שאלה במשפט המסתיים בסימן שאלה. 

השאלה, ומשום שהיא אופיינית ללשון המקרא  בשאלות מסוג "האם" מופיעה בדרך כלל ה"א

( נפתחות שש שאלות 142–141וללשון חז"ל היא מגביהה את המשלב. בשיר ב במחזור "נסיון" )

 ללא מילת שאלה: שתי שאלות באותבה"א השאלה ו

ָשִרי ַבֵלילֹות ת בְּ ט ַמֲחִריד אֶּ קֶּ ה ַהשֶּ  זֶּ

ת, רֶּ ֻאשֶּ ָוָעה מְּ רּו ֲחלֹומֹות ִמזְּ ָסמְּ  וְּ

לּולֹות, ינִ אֲ הַ  יֹום ַהכְּ  ֹכה ָיִפיִתי ִכבְּ

ת –ֲאִני  ינִ ד  עֹוהַ  רֶּ  ?לֹא ַאחֶּ

 

ן ָיִדי, ירכִ ַא הַ  ת ֹלבֶּ ר אֶּ  עֹוד ִעם ֹבקֶּ

ת ֵעיַני  ש עדַ אֵּ הַ אֶּ מֶּ ל ַהשֶּ אֹורֹו שֶּ  ?לְּ

ַבִּדי, םנָ ְמ ָא הַ  ֲאִני לְּ שֶּ  זֹו ָאִני כְּ

ש מֶּ ָת אֶּ ָחַבקְּ ָמּה שֶּ  ?זֹו ַעצְּ

 

ֵלָמה םנָ ְמ ָא הָ  ַבע שְּ צְּ ָכל אֶּ עֹוֵרר וְּ תְּ  ?אֶּ

ָדָבר לֹא הּוַמר ֵביָנָתִים  ?וְּ
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ֻרָּדה ַהּגּוָמה רֹוִעי עֹוד וְּ  ּוֵמַעל ִלזְּ

ָפָתִים ָת ָבּה ַבשְּ ָנַגעְּ  ?שֶּ

 

 82ה"א השאלה לוקחת חלק ביצירת המבע החגיגי ובהרחקתו מסגנון הדיבור.

 חזרות .4.5.3

תחבירי דומיננטי בשירי "מוקדם ומאוחר". יש שחוזרת בשירים מילה אחת ־הן סוגל סגנוני חזרות

או רצף של מילים בחזרה מדויקת, יש שחוזר רצף בווריאציה, ויש שחוזרת תבנית רטורית כלשהי. 

להגביר את  העשויועל כן היא  ,כפי שצוין בפרקים הקודמים, חזרה מעצם טיבה גורמת להדגשה

מתונה מאוד משום שהחזרות "עטופות" במנגנוני  היא ג ההגברהבשירת גולדבר . ואולם,המבע

ריסון אחרים, והסביבה הטקסטואלית המאופקת "מרככת" את השפעתן. זאת ועוד, יש שהחזרה 

 (:91מעגליות, למשל בשיר הקצר "לילה" )של רוגע ושל בשירים מעוררת דווקא תחושות 

 ים,בִ כָ ֹוא כלֵ א מָ נֶּ טֶּ 

 ים,בִ בְּ ֹוים ּדִא שָ ּדְּ  יחַ ֵר 

 קמ  עָ 

 ל,טָ ק בַ מ  עָ 

 י.בִ בָ ם לְ עֵּ ֹוּפ

 

 ים,בִ ֵר קְּ  יָךמֶּ עָ ה ּפְּ נֵ ִה 

 ים.יבִ בִ א רְּ ֹובִר  ידּועִ רְּ ִה 

 ק,מ  עָ 

 לטָ ק בַ מ  עָ 

 י.בִ בָ ם לְ עֵּ ֹוּפ

 

בשני הבתים חוזרים ברצף שם העצם "ָעֹמק" )ָעֹמק/ָעֹמק ַבָטל"( ושלוש השורות האחרונות. החזרה 

הגברה כיוון שלצידה פועלים כמה מנגנוני ריסון. העומק הפוטנציאלי בתוך טיפות הטל  יוצרתאינה 

הזעירות הוא ממילא מינימלי, ולכן מדובר בעומק מטפורי. הדשא והטל, הקטנים והזניחים כביכול, 

מקבלים בשיר מעמד של בכורה, וגם ממדיו הצנועים של השיר תורמים לריסון המבע. את "ִרבֹוא" 

ִביִבים"( על הדשא אכן רבות אין ל הבין כהיפרבולה מספרית בהכרח, משום שטיפות הגשם )"רְּ

                                                           
מובאים כאן, ניתן לראות גם את הנטייה לפירוט בשדות הסמנטיים של הרגשות  בשיר, ששלושה מארבעת בתיו 82

)חרדה, אושר(, של הטבע )שמש(, של הצבעים )לובן, ורודה( ושל הגוף המיועד לאהבה )בשר, ידיים, אצבע, זרוע, גומה 
רּו", "ידִר חֲ מַ כל אלו עומדים כנגד שמות העצם והפעלים ה"קשים" המופיעים בבית הראשון )"ושפתיים(.  "(, העָ וָ זְּ ", "ָסמְּ

(, 81–80ולוקחים חלק ביצירת החגיגיות של השיר. למופעים נוספים של ה"א השאלה ראו למשל את השירים "ִנגון" )
 (.226–225( ו"שאינו יודע לשאול" )209"בדרך" )
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ביבים(, מספור. השדות הסמנטיים הדומיננטיים בשיר הם הטבע ותופעותיו )כוכבים, דשאים, טל, ר

פעמים( והגוף המוכן לאהבה )הלב הפועם(. החזרה על שלוש השורות החושים )ריח דשאים, קול 

גם בשיר ב במחזור "מבית אמי"  83מעוררת תחושה של רוגע ושל קשב פנימי עמוק.בשני הבתים 

 (, שבו מצטטת הדוברת הבת את אימה, מעוררת החזרה אפקט מרגיע של ִערסול:259)

 ,יִמ ת ִא ר  מֵּ  אֹו, הל  אֵּ ים כָ ִח ּוּפַת 

 ל.לּואֱ בֶּ  ֹונגַ ף בְּ טֵ א קֹובָ ה סַ יָ הָ 

 ,יִמ ִא ת ר  מ  אֹו, הל  אֵּ ים כַ ִח ּוּפַת 

 ֹ  ז.חֹומָ ר הַ ל שַ ן שֶּ ּגַ ם בַ גַ  חּומְּ א צָ ל

 

 ,יִמ ת ִא ר  מ  אֹום, יִ ַת שְּ ים ּונִ מֹון שְּ בֶּ 

 יו,חָ ּוּפי ַת פֵ נְּ ת עַ אֶּ  מֹוצְּ עַ ם בְּ זַ א ּגָ הּו

ֹ בְּ   ,יִמ ת ִא ר  מ  ך אֹוכָ ם, לָ סֻ הַ  אשר

 ים.צִ עֵ ת הָ רֹומְּ ין צַ ן בֵ סֹ חָ ף וְּ קּוזָ 

 

ת רֶּ ִאִמי" משווה לשיר אופי פשוט וילדותי, כאילו הייתה הדוברת ילדה  החזרה על הפסוק "אֹומֶּ

ונותנת למילים של האם לערפל  ,החוזרת על דברי אימּה. הבת שוקעת בדמיונות על הסב ועל תפוחיו

 חזרה המדויקת אין אפקט של הגברה בשיר, אלא דווקא של עידון. אותה בחלום מתוק. לַ 

 שלוש פעמים:חוזר ( הפועל "דוממת" 235בשיר "המחצבה" )

 תמֶּ לֶּ ת, ִא שֶּ רֶּ ת, חֵ שֶּ קֶּ עִ 

 .ּהבָ רּוסֵ ן בְּ בֶּ אֶּ הָ 

 תמ  מ  ֹות, דמ  מ  ֹות, דמ  מ  ֹוד

 .ּהבָ בָ ד לְּ ת סֹואֶּ 

 

דממה, כהיפוכה של צעקה, נוטה מעצם טיבה לאיפוק, והחזרה המשולשת על הפועל מטעימה את 

(, שבו כלואה 242דוגמה דומה מופיעה בשיר ב במחזור "בנתיב הסיוטים" )האילמות של האבן. 

הדוברת בתוך חלומה, רוצה לצעוק ואינה יכולה. את תחושת האילמות המפחידה היא מדגישה 

 באמצעות החזרה על שם הפועל "לזעוק":

 םלֵ שָ ר וְּ ַא תֹ ־םָר  ְךלֵ ה הֹוָת ַא 

ֹ י וְּ לִ ים שֶּ ִח חֹוין הַ בֵ   ק.ֹוזא נִ ל

                                                           
מהבהב הפסוק השני ( כינתה את השיר "מיניאטורה זעירה של ריגוש", והבחינה שברקע השיר 143, 2013סוברן ) 83

ִחי ִתַזל ַכטַ "(: משירת האזינו )דברים לב ִעיִרם ֲעֵליַיֲעֹרף ַכָמָטר ִלקְּ ָרִתי ִכשְּ ִביִבים ֲעֵלי־ל ִאמְּ ִכרְּ א וְּ שֶּ ב־דֶּ  ".ֵעשֶּ
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 .םלֵּ י ִא ִמ לֹוחֲ וַ ם טּול ָא כֹ הַ 

  – קעֹוזְ ק, לִ עֹוזְ ק, לִ עֹוזְ לִ ה צָ י רֹונִ אֲ 

 

"לזעוק" מצוי בקוטב ה"חזק" של פועלי האמירה, אבל בשיר הזעקה נותרת רצון בלתי ממומש, 

( החזרה מבליטה את 250אמירה ואת השקט. גם ב"היא" )־ולכן החזרה מדגישה דווקא את האי

אבל היא  ,הדוברת שנמענּה מזמין אותה אליו באמצעות שליחים מן הטבעהַאין. בשיר מספרת 

 מסרבת ומודיעה "ֲאִני לֹא ָאבֹוא":

 חַ אֹ ת הָ י אֶּ לַ ֵא  ָת חְּ לַ שָ 

 ה.נָ שֵ י ִמ נִ יֵר עִ הַ לְּ 

 חַ וֹוצְּ לִ  תֹואֹו ָת דְּ מַ לִ 

  –ה נָ ִח תְּ ה ּובָ הֲ ת ַא ֹולִמ 

 א!בֹוא ָא א, ל  בֹוא ָא א, ל  בֹוא ָא י ל  נִ ל אֲ בָ אֲ 

 

 יחַ ת ֵר י אֶּ בִ  ָת חְּ לַ ִש 

 ה,נָ בָ לְּ ת הַ אֶּ ת וְּ ֹוצַא הָ 

 חנֵ ָא הֵ ם לְּ יָ ל הַ עַ  יָת ּוִ צִ 

  –ה נָ ִח תְּ ה ּובָ הֲ ל ַא קֹובְּ 

 א!בֹוא ָא א, ל  בֹוא ָא א, ל  בֹוא ָא י ל  נִ ל אֲ בָ אֲ 

 

מנם החזרה המשולשת בשני הבתים בצירוף סימן הקריאה בסיום מייצגים מסר נחרץ, אבל וא

במהות הדברים אין קיום המפגש, ההסתגרות בבית וההימנעות מדיאלוג, ועל כן ־המסר הוא אי

 84 הגברה.

 

  

                                                           
( מתאפיינים בחזרות רבות במיוחד, ההולמות את אופיים העממי. גם בשירים 82–71שירי השער "שיר בכפרים" ) 84

 (, בעלי האופי העממי, מרובות החזרות.212( ו"הקרפול והורד" )123"זמר" )
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 סוגות ומבנים .4.6

שירת גולדברג מתאפיינת בצורות מדויקות ומהוקצעות. רבים משיריה מאורגנים במבנים מוצקים 

 ותובעניים, חלקם מבנים מסורתיים וחלקם מבנים מקוריים שהיא עצמה יצרה, ובתוך המבנים

יוסף ־ההדוקים האלה היא הגמישה את הנוקשות הצורנית באמצעות שינויים קטנים ועדינים )בר

גולדברג ראתה (. בתקופה שבה השיר "הפרוע" היה אופנתי בשירה הארץ ישראלית, 319, 2012

בצורה האומנותית החמורה והמגובשת את אחד מסימני גדולתו של המשורר )שם, שם(. החיבה 

ת ביטאה גם את הפניית העורף של גולדברג לסגנון של חבורת "יחדיו" ומאמצי לצורות המהודקו

התבדלות. גולדברג אימצה את התפיסה הסימבוליסטית המקדשת את הצורה השירית ואת 

המוזיקליות של הלשון, אבל לא ראתה במוזיקליות של השיר השתקפות של מהויות מופשטות 

(. היא השתמשה במשקל הדוק 260י רגש ותובנה )שם, ונצחיות, אלא השתמשה בה כדי להביע גונ

 כדי להביע מצבי נפש מסוימים, והתאימה את שיטת החריזה לאופיו של השיר )שם, שם(.ובחריזה 

למבנים ההדוקים יש תרומה רבה לאפקט הריסון שהשירים מעוררים, כיוון שהצורות מסגננות את 

( ציין 1959ם מבניים שונים. המבקר עד"ל )האמירה המפרצת והטבעית ומכפיפות אותה לאילוצי

 את תרומת הצורות בשירת גולדברג ל"כוח ההתגברות וההבלגה":

, המבקש את המקפיד בצורותנוצקה בדפוסי הפיוט ]שירת גולדברג[ הלב שבה ־המיית[ש]

שבאמנות. המשוררת ידעה תמיד כי אין אמת אישית נהפכת ־, את האמתהריכוז, את הדיוק

. כל ההתגברות וההבלגה, אלא בכוח חומרה אמנותיתלנחלת הרבים אלא בזכות אותה 

הלב ־אמצעיות אנושית עם התרוממות מעל לאישי, של רגשי־שירתה היא צירוף נדיר של בלתי

 .צורהה־תתרבו, של הלחן המתנגן עם ביקורת התבונהעם 

 שלדידּה האומנות כרוכה בקבלה של עול: ( הסבירה גולדברג124ן לגליה ירדני )תשכ"ב, בריאיו

עול. ־עול. להיפך, האמנות היתה בעיני תמיד קבלת־מעולם לא סברתי, שהאמנות היא פריקת

הראית פעם ערביה נושאת על ראשה משא כבד וצועדת בגרציה גמורה? זהו בעיני סמל 

 , מתוך גרציה, דברים שאינם קלים כלל.היכולת לשאת בקלות –האמנות 

 כמו כן סיפרה שהכתיבה בצורות אהובה עליה וטבעית מבחינתה:

אני אוהבת מאוד צורות מדויקות וסגורות בשירה. ריתמוס מפורש, חרוז מפורש, אף על פי 

עליי להודות  )...(שכל זה מאוד לא באופנה עכשיו, ודבר זה איננו מעניין אותי כל עיקר. 

ה שאני מתחילה לכתוב אינני בוחרת ביודעין בצורה, במנגינה, בריתמוס. לרוב אני שבשע
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כשאני מתחילה לרשום  )...(מתחילה לרשום על הנייר לאחר שהשיר כבר נכתב בתודעתי. 

)...( חייבת אני להודות כי הצורות באות אלי יותר משאני אותו, רק אז אני רואה את הצורה. 

 (1977הולכת לחפש אותן. )יפה 

היא סברה שהצורות האומנותיות נחוצות במיוחד בתקופות סוערות, וטענה שבכוחן להציל את 

 השירה מפני התפוררות:

בצורות  ש האדם מהתפוררות הוא מבקש להיאחזיש לי הרגשה, שדווקא בתקופות, שבהן חוש

קבועות, מסורתיות, בקווים ברורים. אחת הדוגמאות הבולטות לכך הוא בודליר, שבעולמו 

כך על צורות קלאסיות, כאילו שימשו לו מעקה, שגדר בינו ־המתפורר, העולה באש, הקפיד כל

ובין התהום. האמנות, גם זו שמבטאה התפוררות, אסור לה לסייע להתפוררות. להיפך, עליה 

 (126–125ייג. )ירדני תשכ"ב, לשמש לה ס

ביומניה ציינה כי "הצורה המחמירה האמיתית" בשיר דורשת "צניעות, הכנעה, שיקול דעת לגבי 

 85(.9.8.1950החשוב והבלתי חשוב" )יומן, 

 מבנה הבתים והשירים .4.6.1

 אין ב"מוקדם ומאוחר" 86"מוקדם ומאוחר" מונים שניים, שלושה או ארבעה בתים.רוב השירים ב

ארוכות, מיעוט מן השירים נפרסים על פני כפולת עמודים מחמת אורכם, ורובם מודפסים  פואמות

על פני עמוד אחד או חלק ממנו. כמחצית מן השירים בנויים מבתים בני ארבע שורות, ולכן בתים 

מרובעים הם המבנה הנפוץ והדומיננטי ביותר ב"מוקדם ומאוחר". בתים שאינם מרובעים מונים 

של שורות: הקצרים ביותר הם בני טור אחד בלבד וככל שהם ארוכים יותר כן יורדת מספר מגוון 

יש שמספר הטורים אחיד בכל בתי השיר ויש שמספר הטורים בכל בית מתגוון. המבנה  87תפוצתם.

ניתן לקרוא את ש ים אפקט של ריסון, מפניתים קצרים יוצרהאחיד והנטייה לשירים קצרים ולב

נה האחיד של הבתים המרובעים מאשר את הציפייה המתפתחת אצל השירים במהירות והמב

 הקוראים.

הרוב המכריע של שירי "מוקדם ומאוחר" )למעלה מחמש שישיות( מאוגדים במחזורים. בחלק 

ובמקרים אחרים רק אות משמשת כותרת לשיר.  ,מהמקרים כל שיר במחזור נושא כותרת עצמאית

                                                           
בשיריה האחרונים, שאינם חלק מהקורפוס בעבודה זו, ניכרת התפרקות הולכת וגוברת מהמבנים ההדוקים. שינוי  85

 זה מסתמן כבר בשירי "מילים אחרונות". 
תים. כשישים וחמישה שירים מונים שני בתים, כשליש מן השירים מונים שלושה בתים וכשליש נוסף מונים ארבעה ב 86

 וכשלושים שירים מונים בית אחד בלבד. רק כשלושים מן השירים מונים חמישה עד תשעה בתים.
( מופיע הבית הארוך ביותר ב"מוקדם 44תפוצתם של בתים הארוכים משמונה שורות נמוכה מאוד. ב"גשם בלילה" ) 87

 ורך מבליט את המונוטוניות של הגשם ה"טֹוֵרד, טֹוֵרד".עשר טורים. הא־ומאוחר", המונה חמישה
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את השירים במסגרת רחבה של הקשר, ובין השירים  המחזורים מתפקדים כמבנה מארגן המאגד

באותו המחזור מתקיימים קשרים גלויים וסמויים, תמטיים וצורניים. כך למשל השירים "הוא" 

(, מביאים שתי זוויות ראייה, נשית וגברית, לאהבה 108–107ו"היא", המאוגדים במחזור "דו שיח" )

( 106–102שמונת שירי המחזור "סונטות אהב"ה" ) 88;שתמה, והקשר בין השירים הוא תמטי

חזק  מבניקשורים בקשר תמטי רופף ומתארים יחסי אהבה זוגיים בהקשרים שונים, אבל דמיון 

קושר ביניהם: שבעת השירים הראשונים כתובים במבנה של סונטה קצוצה והאחרון כסונטה 

 רגילה. 

 סונטות .4.6.1.1

ת הארוכה והמפותחת ביותר בשירה העברית הסונטה היא צורת השיר הנפוצה ובעלת המסור

מספר  (. לצורה זו כללים נוקשים למדי המכתיבים את75עשרה )טיקוצקי תשע"א, ־מהמאה השלוש

לבתים, את מתכונת החריזה ואת מספר ההברות בטורים )שם, שם(. השורות, את צורת חלוקתן 

טיבה מבנה מרסן. גולדברג  זוהי צורה מסורתית, חגיגית וסימטרית, ולפיכך היא מהווה מעצם

הרבתה לכתוב סונטות וקבעה במידה רבה את דיוקן הסונטה העברית במאה העשרים )יגלין 

( לא תיארה את מעשה הכתיבה של הסונטה 147גולדברג )תשל"ו,  89(.150וטיקוצקי תשס"ח, 

 כהגבלה אלא "כמבחן לכוח", וסיפרה על האתגר הטמון במבנה החמור:

כך, קיים גם ההכרח ־מכיון שהצורה היא חמורה כל)...( וד, וקשה מאוד. זוהי צורה קלה מא

ידי מלה ריקה או ־הרס עלנשל בדיקה מדוקדקת: האם כל מלה באמת במקומה? אין שיר, ש

 (125)ירדני תשכ"ב,  מיותרת, כמו הסונט.

לרוב שאבה גולדברג את קווי הצורה מהסונטה האיטלקית הפטררקית, ובמיעוט מן המקרים 

כתבה על פי המודל האנגלי. בסונטה הפטררקית נחלקות שמונה השורות הראשונות )האוקטבה( 

חבוקים הם לשני מרובעים, ושש השורות האחרונות )הססטט( לשני משולשים. חרוזי האוקטבה 

האוקטבה מעלה בעיה והססטט  ,ה(. מבחינת התוכן-ד-וחרוזי הססטט מתגוונים )ג ,א(-ב-ב-)א

ב, -א-ב-הסונטה האנגלית נחלקת לשלושה מרובעים שחריזתם מתגוונת )א ,תהמתיר אותה. לעומ

ז(. נוסף לאלו כתבה גולדברג גם סונטות קצוצות, שאותן -ו( ולצמד שורות חורזות )ז-ה-ו-ד, ה-ג-ד-ג

                                                           
 השירים אינם זהים מבחינת המבנה: "הוא" עשוי שלושה בתים ו"היא" כתוב במבנה של סונטה. 88
לסקירה מקיפה על דרכי ההתוודעות של גולדברג לסונטה ועל ניסיונותיה בכתיבת סונטות ראו את אחרית הדבר של  89

 )תשס"ח(.יגלין ושל טיקוצקי 
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עשר טורים. גולדברג נהגה לחרוג מן הכללים החמורים ־כינתה "סונטות אהב"ה", המונות שלושה

 של דגמי הסונטה: 

מי שקרא את הסונטים שלי יודע, שהשתמשתי בצורה הקלאסית הזו לשם מטרות בלתי 

קלאסיות בתכלית, ושניצלתי את כל הואריאנטים האפשריים של הצורה, לרבות את הסונט 

מחורז. מי שבקי בשירה יודע כמה רבה אצלי הסטיה מן הצורה הקלאסית ממש. ־הבלתי

 (125, ירדני תשכ"ב)

י "מוקדם ומאוחר" כתובים במבנה של סונטה, וביניהם בולטים במיוחד חמישים ואחד משיר

( ו"שירי 106–102(, "סונטות אהב"ה" )197–190מחזורי הסונטות "אהבתה של תרזה די מון" )

(, הכתוב במבנה של סונטה 109שיר א ב"שירי אהבה מספר עתיק" ) (.112–109אהבה מספר עתיק" )

 :סן של הצורה, הוא דוגמה לכוחּה המרפטררקית

ֹ לֹוחֲ בַ  ּולפִ אֲ   )א(   יָךיִת ִא א רְּ ם ל

 )ב(   יםִד רְּ ת יֹוילֹולֵ . הַ נּודְּ ַר פְּ ז נִ ָא מֵ 

 )ב(   ים.ִד בֵ ים כְּ נִ נָ עֲ י כַ ִת מָ נּול תְּ עַ 

ֹ לֶּ ֵא ק וָ נָ חְּ מַ   )א(  .יָךִת שְּ ַק ד בִ א עֹום. ל

 

 )ב(   ים,ִד ָק הַ  חַ רּובְּ  שבֵ י יָ ִמ ּדָ 

 )ג(   תלֶּ יֶּ ַא הָ ד. וְּ אֹ ל מְּ פֵ י שָ בִ לִ 

 ֹ  )ג(  תלֶּ כֶּ תְּ ז ּוּפָ ר קֶּ בֹ יף בְּ עִ רְּ ד ַת א עֹול

 )ב(  ים.ִד ֵר חֲ י הַ ּפַ עַ פְּ ל עַ עַ  שבַ ּדְּ ־ראֹו

 

 )ד(  ים,ִמ שָ ּגְּ ת הַ דֶּ ם רֶּ ים, עִ ִת עִ ק לְּ ַר 

 )ה(  תסֶּ סֶּ ה גֹומָ דָ אֲ ים מֵ לִ י עֹות כִ עֵ 

 )ד(  ים,ִמ ּוּדמְּ ִּד ת הַ עַ שְּ ה בִ ילָ ִמ ת קְּ יחֹוֵר 

 

 )ד(   ים ִמ ָת הַ וְּ  ְךַר הָ  ָךלְּ ן קֹורֹוכְּ זִ 

 )ה(   –ד סֶּ ל חֶּ יל שֶּ לִ צְּ י בִ ִת יָק ִת ת שְּ יר אֶּ עִ יָ 

 )ד(   ים.ִמ יָ ר לְּ בֶּ עֵ ה מֵ וָ דְּ ת חֶּ ַר ֹושבְּ 

 

בשיר מספרת הדוברת לנמענּה על הרגשות הקשים העולים בה בעקבות הנתק ביניהם, ומשתמשת 

ים נִ נָ עֲ כַ חזקים. הלילות יורדים על תנומתה "לשם כך בשמות עצם, בפעלים ובביטויים פיגורטיביים 

", האדמה יםִד ֵר חֲ ", עפעפיה "דאֹ ל מְּ פֵ שָ ", דמּה יבש, ליבּה "םלֶּ ֵא ק וָ נָ חְּ מַ ", היא חשה "יםִד בֵ כְּ 
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ַהָתִמים",  ָך ָהַרְך וְּ ִמיָלה". שמות העצם החיוביים בשיר )"קֹולְּ ת" ועולים ממנה ריחות "קְּ סֶּ "ּגֹוסֶּ

ד" סֶּ ל חֶּ ִליל שֶּ ָוה"( הם בגדר זיכרון שלא ישוב עוד, " "צְּ דְּ שֹוַרת חֶּ ". למרות הרגשות יםִמ יָ ר לְּ בֶּ עֵ מֵ ו"בְּ

הקשים ודרכי הביטוי החזקות אין מדובר בשיר בוטה או קולני, ולמבנה יש תפקיד חשוב בריסון 

 המבע. השיר בנוי משני מרובעים ומשני משולשים, והחריזה החובקת באוקטבה תואמת את הדגם

ִדים"הפטררקי ומקיימת תנאי נוסף: החרוז הפנימי בבית הראשון ) ֵבִדים-יֹורְּ ( הוא החרוז "כְּ

(. גם החריזה בססטט תואמת את הדגם הפטררקי ומקיימת "ֲחֵרִדים-ָקִדים"החיצוני בבית השני )

ק ד, כלומר לא ר-ה-ד ד-ה-ו( מבנה החריזה הוא ד-ה-ו ד-ה-במקום חריזה מתגוונת )דתנאי נוסף: 

ָשִמים") טורי המשולשים חורזים, אלא גם השורה הראשונה והשלישית בכל משולש ּדּוִמים-ּגְּ -ִּדמְּ

ת", "ָיִמים-ָתִמים סֶּ ד-ּגֹוסֶּ סֶּ (. מבחינה תמטית בשני המרובעים מוצג המצב הרגשי הסבוך שבו "חֶּ

. המבנה שרויה הדוברת )הנתק מן האהוב והעצב(, ושני המשולשים מציעים נחמה פורתא בזיכרון

 90ההדוק של הסונטה הופך את הרגשות הסוערים למבע מהוקצע ומאופק.

 משקל .4.6.2

בשירי "מוקדם ומאוחר" מופיעים כל חמשת המשקלים )ימב, טרוכי, אמפיברך, אנפסט ודקטיל(. 

הימב הוא הדומיננטי ביותר מבחינה מספרית, בין היתר משום שהסונטות כתובות במשקל זה. חלק 

סונטות, כתובים במשקל קפדני מאוד. יתר השירים, והם הרוב מבחינה מהשירים, ובראשם ה

מספרית, כתובים במשקל בלתי מדויק, ורק שירים ספורים כתובים במשקל חופשי לחלוטין. 

גולדברג סברה שהמוזיקליות של השיר צריכה להלום את הרעיונות ואת התמונות שבתוכו, וראתה 

היא החשיבה מאוד (. 189, 1979ורה והתוכן בשיר )ברזל ת אחדות הצאת הריתמוס כיסוד המשרת א

וטענה שהוא חולש על ההרמוניה של השיר ואחראי ליצירתו של סדר מסוים מן  ,את הריתמוס

"התוהו והבוהו של העולם המשמש חומר גלמי לחוויתו של האמן" )גולדברג תשכ"ו, יט(. מצד שני, 

גוניות )שם, כב(. במאמר ־ובה כדי למנוע חדהיא סברה ש"הווריאציה בתוך המשקל הקבוע" חש

סז( על ההבדל בין משקל "פורמלי" למשקל "אמיתי" –"השיר וניתוחו" עמדה גולדברג )תשי"ד, סו

 בשירה:

שעה שאנו מנתחים שיר, מציינים אנו על פי הרוב את המשקל הפורמאלי, לפי שניתנו לנו 

 המטרי או המשקל הסילאבי )...(קל נוסחאות קבועות הלקוחות מדרכי הניתוח של המש

 מלים שלמותואולם במשקל הטוני ובנטייתו המתמדת לחבר זו עם זו באורח מוסיקאלי 

                                                           
בשיר בולטים כמה מן השדות הסמנטיים שבהם דובר בסעיף הסמנטיקה: הטבע )עננים, רוח קדים, אור, גשמים,  90

אדמה, קמילה(, הגוף )מחנק, אלם, דם, לב, עפעפיים, גסיסה(, הרגשות )שפל, חרדה, חסד, חדווה(, הצבעים )פז, תכלת( 
 קול האהוב וצליל של חסד(.  – שמיעהריחות קמילה,  –אור ודמדומים, ריח  –דבש, ראייה  –והחושים )טעם 
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יש כמעט תמיד הבדל בין ההגדרה הפורמאלית הזאת ובין המשקל האמתי הממשי של 

. )...( בשיר הנכתב ישנה לכתחילה מנגינה כוללת המצטרפת מיד למשקל. השיר

)פיזור האותיות  .בהגדרת המשקל גורמת תמיד לתקלות בהבנת השירההמיכנאניזאציה 

 (, ההדגשות שליבמקור

 של הכתיבה במשקל למכאניות( בין האינטואיטיביות 44–43במאמר אחר הבחינה גולדברג )תשל"ז, 

 הכרוכה בניתוחו:

 ידי ספירת הנמכות והרמות, אלא־המבקר זוכר כי המנגינה הריתמית נוצרה לא על־המשורר

 יודעין.־עצמה למסגרת המקובלת, כמעט בלא־פנימה שמתאימה־מתוך הזדמרות במשורר

מן הדברים עולה שהמשוררת נתנה עדיפות למשקל ה"טבעי" של השיר, למנגינה המתנגנת מאליה 

על פי החלוקה למילים בטור ובבית השירי, על פני המשקל ה"פורמלי", המתברר מניתוח פרוזודי. 

אינם משירי "מוקדם ומאוחר" מתנגנים במקצב בולט וחזרתי ומצד שני באותה הרוח, רבים 

נראה שגולדברג העדיפה לעיתים את הריתמוס הבלתי מחייב,  מצייתים לסכמה משקלית קבועה.

ריסון, כפי שניתן דווקא נטייה זו מעודדת מתברר שו חירת המילים וסדרן,המקנה חופש יחסי בב

 (, שבו "מתנדנד" המשקל בין אנפסט לאמפיברך:85לראות לדוגמה ב"הנחל שר לאבן" )

 ,ּ̄המָ ֹ̆ו̆לחֲ  /ת̄נַ צִ ̆י בְּ ִ̆ת קְּ ̄/שַ ̆נָ  ̆ןבֶּ ̄/אֶּ ̆ת הָ ̆אֶּ ( 1)

 ה,̄מָ ̆מָ ּדְּ ̆הַ  /יאִ̄ה ̆וְּ  (x/ )רֹ̄ומזְּ ִ̆מ ̆הַ /̄ ינִ ̆י אֲ ̆כִ ( 2)

 ד,̄חָ ̆הֶּ (/ x)י ̄נִ ̆אֲ ̆/ה וַ ̄ידָ ִ̆ח /̆א הַ ̄יי ִה ̆כִ ( 3)

 ד.̄חָ ̆אֶּ  /ח̆צַ ̄נֶּ ִ̆מ  /ּו̆נצְּ ַ̄ר ֹ̆ק /ּו̆ינ̄נֵ י שְּ ̆כִ ( 4)

 

 ד.̄דֵ ֹ̆וב̆הַ  /ּהָ̄ר שָ ת בְּ ̆י, אֶּ ִ̆ת קְּ ̄/שַ ̆ן נָ ̆בֶּ ̄/אֶּ ̆ת הָ ̆אֶּ ( 5)

 ד.̄גֵ ֹ̆וב̆הַ  /̄ינִ ̆אֲ ̆וַ  /ם̄ינִ ̆מּו̆אֱ  /̄תעַ ּ̆ובא שְּ ̆יִה ( 6)

 ם,̄יָ ַ̆ק /̆יא הַ ִ̄ה ̆וְּ (/ x)ף ̄לֵ ֹ̆וח̆/י הַ ̄נִ ̆אֲ ( 7)

ֹ ̆גִ  – /̄ינִ ̆אֲ ̆וַ  /ה,̄יָא ִר ̆בְּ ̆הַ  /תֹ̄ודֹ̆ויא סִ̆ה ( 8)  ם.̄יָ ּוּ̆ל

 

 ם:̄לָ ̆אֱ ̆נֶּ  /ב̄לֵ ̆י בְּ ִ̆ת עְּ ̄/גַ ̆י נָ ̆כִֹ  /̄עדָ ֵ̆א ̆וָ ( 9)

 91ם.̄לָ ֹו̆ע̆/הָ  –יא ִ̄ה ̆וְּ (/ x)ר ֵ̄ר ֹ̆ושמְּ ̆/י הַ ̄נִ ̆אֲ ( 10)

                                                           
 ( מציין חור ברשת.x)הסימון  91
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השיר מתנגן בקצב של שלוש, שתי השפלות ואחריהן הרמה )אנפסט(, אבל אינו כבול לסכמת 

סמנטיקה והתחביר. עניינו של השיר הוא היחסים, ובעיקר ההמשקל וחורג ממנה על פי צורכי 

למרות קרבתם הפיזית ארוכת  ,ההבדלים, בין הנחל לאבן, השונים מאוד בטיבם ובתכונותיהם

סכמת המשקל מאפשרות חופש סמנטי ותחבירי וכן משרתות את התמה של ת מהשנים. החריגֹו

גם בטור השני עומדות ארבע  92השיר. בטור הראשון המשקל יציב ובו ארבע רגליים אנפסטיות.

באמצע השורה חסרה השפלה אחת )"חור ברשת"(. את הטור יש אפוא לקרוא ורגליים אנפסטיות, 

מֹור"  ָמָמה", וההפסקה הקלה מבדילה בין "אני" )הנחל(  –קה קלה הפס –כך: "ִכי ֲאִני ַהִמזְּ ִהיא ַהּדְּ "וְּ

ועולה בקנה אחד עם הנושא של השיר. בטור השלישי ארבע רגליים במשקל  ,ל"היא" )האבן(

אמפיברך, ברגל השלישית חור ברשת וברגל הרביעית קטלקסיס. בטור הרביעי ארבע רגליים 

גם  93הפותח את הבית השני, ארבע רגליים אנפסטיות. אמפיברכיות וקטלקסיס. בטור החמישי,

בּוַעת ֱאמּוִנים"( ושתיים  בטור השישי ארבע רגליים אנפסטיות: שתיים מתארות את האבן )"ִהיא שְּ

את הנחל )"ַוֲאִני ַהבֹוֵגד"(. בטור השביעי המשקל שוב מתחלף לאמפיברך, ובין הרגל השלישית 

ושוב מתקבלת הפסקה קלה המבחינה בין האבן לנחל )"ֲאִני  לרביעית חסרה השפלה )"חור ברשת"(,

ִהיא ַהַקָים"(. ברגל הרביעית חסרה ההשפלה האחרונה )קטלקסיס(.  –הפסקה קלה  –ַהחֹוֵלף"  "וְּ

ִריָאה"( ושניים לנחל )"ַוֲאִני  בטור השמיני ארבעה אנפסטים מושלמים, שניים לאבן )"ִהיא סֹודֹות ַהבְּ

ית האחרון חוזר המבנה הזה במרוכז: בטור התשיעי ארבעה אנפסטים מושלמים ִגלּוָים"(, ובב –

 ובטור העשירי והאחרון ארבע רגליים אמפיברכיות, ברגל השנייה חור ברשת ובאחרונה קטלקסיס.

אינו נשמר בקפדנות.  )אנפסט או אמפיברך( מן הניתוח הפרוזודי עולה שהמשקל המשולש בשיר

מצד שני, בכל הטורים מופיעות ארבע רגליים במשקל משולש, ועל כן המקצב בשיר נותר קבוע 

ומתנגן. למעשה, בקריאה "תמימה" של השיר עושה רושם שהוא שקול היטב, ורק הניתוח הפרוזודי 

וקדם המדוקדק מגלה את החופש המשקלי שנטלה לעצמה המשוררת, המאפיין רבים משירי "מ

ומאוחר". נטייה זו היא בעלת כוח מרסן שאינו נופל מזה הפועל בשירים הכתובים במשקל סדור 

 לעילא, משום שהיא אינה מחייבת צורות מורפולוגיות בלתי שגורות, מומצאות או מאולצות.

(, 56במשקל קפדני, למשל "יונים" )"מוקדם ומאוחר" כתובים רי חלק משילמרות כל האמור, 

 אשון מובא כאן:שביתו הר

 ית.ֵ̄א לְּ ̆נִ /̄ת וְּ ̆זֶּ ̄/פֶּ ּ̆ו, מ/ֹ̄ות ז̆רֶּ /ּ̄וֶּ ִ̆ח  /̄העָ ̆שָ 

 .ֹ̄וש̆/ָר פְּ ̄ת ִמ ̆ל/ אֶּ ּ̄פֵ ̆ן/ ִק ֹ̄ורחְּ ̆/ַא ̄הָ  ̆חַ /ּ̄ור̆הָ 

                                                           
ִצַנת" נחטפת ונספרת עם הצד"י כהשפלה אחת. 92  הבי"ת השוואית ב"בְּ
ָרּה" כהשפלה אחת. 93 ֹשָ ת" נחטפת ונספרת עם הבי"ת השוואית ב"בְּ  המילית "אֶּ
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 את.̄לֵ ִ̆מ  /̄לעַ ̆ חַ /ּ̄ו̆נלָ  /ּ̄ובשְּ ̆יָ  /ים̄נִ ֹו̆י /̄הנֵ ִ̆ה 

 א!ֹ̄ושנְּ ִ̆מ  /תֹ̄ו̆יִח /צְּ ̄נִ ̆הַ  /י,̄לִ ̆שֶּ  /תֹ̄ו̆פיֵ ̄/עֲ ̆הָ 

 

ה זו וסכמ רגליים ימביות בכל אחד מן הטורים,שש חוזרות בבית, המתאר את שעת השקיעה, 

המשקל הסדור מעניק לשיר מסגרת ברורה ולכן פועל כמנגנון מרסן. יש  .נשמרת גם בבית השני

לציין כי שירים המאוגדים באותו המחזור אינם כתובים בהכרח במשקל זהה. "יונים", לדוגמה, 

( כתוב במשקל טרוכי, 56השיר הקודם לו )"הסמטה",  השיר השישי במחזור "מביתי הישן"; הוא

 ( כתוב במשקל אנפסט. 57והשיר הבא אחריו )"המלאך", 

 חריזה .4.6.3

כמו חבריה לאסכולה, גם גולדברג כתבה שירים מחורזים משך רוב דרכה הספרותית. בתקופה שבה 

ה המסורתיות, גולדברג המשיכה להעריך שירים השירה העברית הלכה והשתחררה מצורות החריז

יוסף ־בעלי חריזה מסורתית עשירה, בתנאי שהחרוז מבטא את רוח השיר ואינו רק תרגיל צורני )בר

 ( סיפרה על יחסּה לחרוז:124(. בריאיון )ירדני תשכ"ב, 292, 2012

לכתוב שירה החרוז איננו מטיל עלי קשיים או חובות מעיקים. אולי משום כך אני מיטיבה 

המסמר, המהדק את המשמעות. שניים  –כפי שאמר מאייקובסקי  –מפרוזה. לגבי החרוז הוא 

 צריכים להיות זיווג מן השמים. –המשמעות והחרוז  –אלו 

כז( כתבה על חשיבות החרוז –אורטי "חִמשה פרקים ביסודות השירה" )גולדברג תשכ"ו, כובספר הת

 ועל קשריו ההדוקים עם המשמעות:

אין ספק שבחריזה יש מיסוד המשחק. אף זה אותו משחק עילאי, שישנו בכל אמנות, זה 

חן של חג. בידיו של חרזן החרוז הוא רק ־המוציא את חיינו מכלל החולין ומשווה להם לווית

חיקוי מקרי של צלילים, שיש בהם לעתים גם מן המגוחך, ואילו בידיו של משורר הוא אחת 

. )...( בשבילו חן של הדיוק השיריאבן הב  , ולעתים קרובות מאד גם למותהש־סולם־מעלותמ

שלא ייתכן להפריד בינו, אלה הם נישואין,  זיווג מן השמיםהמלים המתחרזות הן אותו 

, באורח שמשורר אמתי באמרו את ההכרח הצלילי הוא גם הכרח הגיונישבהם לא ייתכן גט. 

 את הדבר הנכון ביותר.אחת גם  ה ביותר אומר בעת ובעונהפהדבר הי

החריזה ב"מוקדם ומאוחר" מהדקת את סופי הטורים ומרסנת את המבע, ומפגינה לא רק מיומנות 

  . התוכן לצורהויצירתיות אלא גם קשב לדיאלוג העדין המתקיים בין 
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 תפוצת החריזה .4.6.3.1

רוב שירי "מוקדם ומאוחר" מתאפיינים בחריזה סיומית של כל הטורים, ורק במיעוטם החריזה 

ז  הסכמההיא מזדמנת.  רֶּ הנפוצה ביותר היא חריזה מסורגת בבתים המרובעים, בדרך כלל כל חֶּ

חוזר פעם אחת בלבד. בבתים המונים חמישה טורים הטור ה"עודף" אינו חורז ברוב המקרים, כמו 

 (:38חזור "לילה וימים אחרונים" )בשיר ד במ

 )א(    .יםִא ָר נֹוים ִמ ת יָ לַ פִ תְּ בִ  ּהָת עָ מְּ ה ִד נֵ ִה וְּ 

 )ב(   .תכ  ל  שַ בַ ים לִ עָ  –ים בִ הֻ ר צְּ זֹוחֲ מַ י הַ דֵ מּועֲ 

 )א(    .יםִׁש חֲ לֹות ֹויפִ ים. ּוִש נָ ־תַר זְּ עֶּ ים. וְּ ּגִ חַ 

 )ב(      .תכ  פ  הֹוד יָ הַ וְּ 

 

 )ג(  יתִר כְ נָ הַ ה ָא ּפֵ ת הַ לַ ִה ין בְּ בִ לְּ ִה שֶּ  ּהחָ צְּ ה ִמ ל... זֶּ ּדַ ּגַ תְּ יִ 

 )ד(    .םיִ יַר ִׁש ל אֶּ ה כְּ לָ פִ תְּ ד לַ ט יָ שֵ ֹוא ּפהּווְּ 

 )ג(    :יתִר ְח ׁשַ ל ט, אֶּ ֵק שָ הַ  ּהָר ל אֹוב אֶּ ּושלָ 

 )ה(       י,הַ ֹלאֱ 

 )ד(   .יאִה  ְטהֹוָרה ּהבָ  ָת ַת ר נָ שֶּ ה אֲ מָ שָ נְּ הַ  

 

ת", "לֹוֲחִשים-נֹוָרִאים"החריזה היא מסורגת ) בשני הבתים כֶּ ת-ַבַשלֶּ כֶּ ִרית","הֹופֶּ ִרית-ַהָנכְּ , "ַשחְּ

הֹוָרה ִהיא-ִשיַרִים" . ברבים מהשירים הסכמה "()"ֱאֹלַהי בבית השני ה"עודף" לבד מהטור(, "טְּ

הקוראים, המתגבשות בתודעת המסורגת חוזרת בכל בתי השיר, וחזרתיות זו מאשרת את הציפיות 

ובאופן זה פועלת כמרסנת. במקרים אחרים סכמת החריזה מתגוונת בשיר, כמו בשיר א במחזור 

ד( וחובקת -ג-ד-ב ג-א-ב-(, שבו החריזה בבתים הראשון והשני היא מסורגת )א115"שבחי היום" )

ר ה(. מבנה מתגוון ממין זה נוטה פחות לקוטב הריסון, אם כי הוא מאפש-ו-ו-בבית השלישי )ה

למשוררת חופש סמנטי ותחבירי רב יותר. עוד סכמת חריזה בולטת ב"מוקדם ומאוחר" היא 

הטורים חורזים במבנה  , שבו(180ב"בשדרה" ) בטרצינות )בתים בני שלושה טורים(, למשלהחריזה 

 ג:-ב-ג א-ב-א

 )א(  :תב  ה  לְ ׁשַ ה לָ פְּ ים נָ נִ מֹורְּ עַ ם בָ ּגַ 

 )ב(   תכ  ל  שַ הַ ל שֶּ  ְךַר ד הָ ָר ָא בָ 

 )ג(   .הָר עֵּ בְ ַת בְ ה עָ גְּ ה נָ יעָ ִק שְּ הַ 

 

 )א(   .תב  ׁש  נֹוה ָר דֵ ֹשְּ ב בַ רֶּ עֶּ  חַ רּו

 )ב(   תכ  ת  מַ הַ וְ  שֵא ת הָ הֹוגֹ נְּ בִ 
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 )ג(   .הָר דֵּ ְש בַ  עַ וֵ ֹוו ּגָת ם סְּ סֶּ קֶּ 

 

סכמה מורכבת לא  94סכמה זו מפגינה יכולות חריזה גבוהות ומהדקת את המבנה של השיר הקצר.

(, המורכבים משלוש טרצינות ובית בן 97–93פחות מופיעה בתשעת שירי המחזור "על הפריחה" )

ג ד, וגם -ד-ב ג-ג-א ב-ב-טור אחד )סך הכול עשרה טורים(. סכמת החריזה ברוב שירי המחזור היא א

י בהן, כאמור, היא מוכיחה כישרון יוצא דופן בחריזה. החריזה בסונטות מורכבת אף היא, אם כ

  95הרשתה לעצמה המשוררת לחרוג מהכללים הפורמליים המקובלים ולגוון את מבנה החריזה.

 96בחלק משירי השער "מילים אחרונות" החריזה דלה יותר ונוטה להיות מזדמנת ובלתי סדורה.

( ארבע מן השורות אינן חורזות כלל והיתר 241–240כך למשל בשיר ב במחזור "בשעה טובה" )

 רזות במבנה חופשי:חו

 )א(    ינִ ָר קְּ ֹול ּדיִ ַת כְּ 

 )ב(     ליִ לַ הַ 

 )ג(    .יָךמ  יָ ת ר אֶּ דֵ ֹוּג

 

 )ד(     .דא  ְמ  ָת עְּ גַ יָ 

 )ד(    דעֹומָ ּו ְךלֹוהָ 

 )ג(    ,יָךכ  ָר ְד בִ ד נּוָת 

 )ה(   תהֹומֵּ כְ ם יִ דַ יט יָ ִש מֹו

 )ו(  ר.חַ שַ ד הַ ּומד עַ ר עַ חַ שַ ד הַ ּומעַ מֵ 

 

 )ז(     ה כָ כָ וְּ 

 )ד(    דמֹועֲ ַת ם אֹ תְּ ּפִ 

 )ה(    תמֹולֹוחֲ  ֲהמּום

 )ח(     :הז  הֹו

 )ח(    !הז  ם לָ ה עֹואֶּ ה נָ מַ 

 

האפקט המרסן של החריזה המזדמנת פחּות מזה של החריזה הקבועה, וגם האורך הבלתי אחיד של 

המשפטים בשיר מערער את סדירות המבנה. מצד שני השיר הוא קצר וסיומו התפעלות נאיבית מן 

ה)"העולם  ה עֹוָלם זֶּ   "(.ַמה ָנאֶּ

                                                           
 ( עמדה על השימוש הפיגורטיבי המתוחכם שעשתה המשוררת בצבעים בשיר זה.28–81זיוה בן־פורת )תשנ"ב,  94
 (.156לדוגמות לחריגה מכללי החריזה הפורמליים בסונטות ראו את אחרית הדבר של טיקוצקי ושל יגלין )תשס"ח,  95
גמה ( עמד על התמעטות החריזה בשירי "מילים אחרונות", וטען שהיא חלק מהמ166, 1980טוביה ריבנר ) 96

 ה"אנטיטקטונית" הכללית המאפיינת את השער, כלומר מהתרופפות המבנה השירי ההדוק.
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 טיב החריזה .4.6.3.2

 אם כי רובם אינם ,וד בטכניקת החריזההחרוזים ב"מוקדם ומאוחר" מעידים על שליטה גבוהה מא

וצתם על החרוזים המודרניסטיים, . החרוזים המדויקים עולים בתפברק וברהבמתאפיינים ב

חרוזים החורזים משתייכים לאותה קטגוריה דקדוקית נפוצים יותר מ חרוזים שבהם איברי החרוזו

מחרוזים מודרניסטיים חלקי דיבר שונים. האפקט שמעוררים חרוזים מדויקים מתון יותר 

והעמידה חרוזים  ,ומורכבים. בדרך כלל לא הסתפקה גולדברג בדרישות המינימום של החרוז

 (:130החרוזים בשלושת הבתים הראשונים של שיר ללא כותרת ) ה למשלנֵ יִה  97עשירים.

 )א(   ,יָךר  ּוסיִ בְ ד אֹ מְּ  יָת פִ יָ פְּ יָ 

 )ב(   ,בלּועָ ה  ן, יֹובְּ אֶּ י הָ ִר בָ עֲ 

  )א(   ,יָךר  עָ י ֵר בְּ רְּ ת ּפַ תֹוקְּ בִ  לעַ 

 )ב(   ,בלּובְ לִ הַ ־ילֵ ּדַ  יָךנֶּ ל ּגַ עַ 

 

 )ג(   דחַ ּפַ הַ ים כִ חְּ הֶּ יק וְּ ִמ עֱ הֶּ 

 )ד(   קחֹוָר מֵּ ה מָ יֻ ה אֲ ָא בּונְּ כִ 

 )ג(   תחַ ּפַ קֻ ְמ הַ ת דּולְּ יַ י הַ ינֵ עֵ בְּ 

 )ד(   .קחֹוצְ לִ ת עַ דַ ה יֹונָ ינֶּ ֵא שֶּ 

 

 )ה(    סר  כ  הַ י חֵ פּות נְּ פֹוּוּג

 )ו(    – תֹוקדַ ת, ירֹובִ ם שְּ יִ לַ גְּ ל ַר עַ 

ֹ חָ שְּ ִמ בְּ   )ה(   תר  ב  עֹויז לִ א עַ ק ל

 )ו(    .תקֹוינֹוִת ת ַק הֲ ה לַ טָ מְּ ִס בַ 

 

יָך יָך" הוא מדויק ועשיר, ומבוסס -שלושת הבתים חורזים בחריזה מסורגת סדורה. החרוז "ִיסּורֶּ ָערֶּ

ָעלּוב לּוב" גם הוא מדויק -על אות השורש רי"ש ועל סיומת השייכות של הגוף השני. החרוז "הֶּ ַהִלבְּ

ֻקַּפַחת" הוא עשיר ומודרניסטי, -ועשיר, וחורז תואר בשם עצם. "ַהַּפַחד מעשיר  AHAואת החרז ַהמְּ

חֹוק" חורזים שם עצם ושם -העיצור פ"א, שאינו חלק מהדרישה המינימלית לחרוז. ב"ֵמָרחֹוק ִלצְּ

ס רֶּ ת" הוא יצירתי וחורז שם עצם ופועל בחרוז מודרניסטי -פועל בחרוז עשיר ומדויק. "כֶּ רֶּ עֹובֶּ

                                                           
במאמר "השיר וניתוחו" ציינה גולדברג )תשי"ד, ע( שלדעתה חרוז העשוי מתיבה אחת בלבד, ולא מהברה שלמה,  97

 אינו ראוי להיקרא חרוז.
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ת השורש קו"ף ועל סיומת הריבוי. ִתינֹוקֹות" עשיר ומדויק, ומבוסס על או-מינימלי. החרוז "ַּדקֹות

 98החרוזים בשיר נוטים אפוא להיות עשירים, והמודרניסטים שבהם מתוחכמים יחסית.

בכמה מקרים החרז חוזר  ;בכל שיר פעם אחת בלבד ל חוזר ב"מוקדם ומאוחר" כל חרזבדרך כל

ות במלאכת ובמקרים נדירים ארבע. חזרות מרובות על אותו החרז מפגינות מיומנ ,שלוש פעמים

( חרוז 40–39החריזה ומעצימות את האפקט של החרוז. שיר ז במחזור "לילה וימים אחרונים" )

גּוָלה-שלוש פעמים )"ַכָלהחוזר  LA בחריזה מסורגת סדורה, החרז ָלה", ופעם רביעית בחזרה ַק -סְּ

א AVעל "ַכָלה"(, והחרז  ָתב-ָשב-ארבע פעמים )"ַלָשוְּ ָשיו"(:-ִמכְּ  ַעכְּ

ָתה   )א(    ,ַכָלהַלֲחֵברֹו ָהיְּ

 )ב(   .אוְ שָ לַ ה ָת כְּ יא ִח ִה  ְךַא 

 )א(   הלָ גּוְס ה ָת יְּ הָ  רֹובֵ חֲ לַ 

ֹ בָ ב, אֲ ּושלָ   )ב(    .בׁשָ א ל ל

ָברֹו,  )א(   הלָ כַ לַ  ְךַא  הּוא לֹא קְּ

 )ב(    ,בָת כְ ִמ הַ ת ב אֶּ ַת כָ 

 )א(   הלָ ַק ה ָת יְּ ה הָ אכָ לָ מְּ הַ וְּ 

 )ב(   (39) .יוׁשָ כְ עַ יל גִ א ָר י הּוכִ 

 

שמות העצם "ַכָלה" ו"ַקָלה" מקיימים זהות צלילית גמורה ולכן וזהו חרוז עשיר ומדויק. הם 

א גּוָלה" בחרוז מינימלי. החרוז העשיר והמדויק "ַלָשוְּ ָשיו" הוא -ָשב-חורזים לשם העצם "סְּ ַעכְּ

ָשיו" מתוחכם במיוחד, מ א" ו"ַעכְּ . בעבר ואילו "ָשב" הוא פועל כתוארי פועל יםמשמששום ש"ַלָשוְּ

ָתב" חורז לשלוש המילים בחרוז מינימלי. סכמת החריזה הזו חוזרת בווריאציה גם בבית השני.  "ִמכְּ

בשיר מתואר אדם שהתרגל בעל כורחו להתמודד עם השכול, ומסוגל לכתוב בקלות לאישה על מות 

ומקנה לשיר מידה של קלילות אירונית, העולה  ,אופי משחקי היא בעלתחתנּה. החריזה החזרתית 

  בקנה אחד עם התוכן.

משום שמילים משפות זרות נדירות מאוד ב"מוקדם ומאוחר" גם תפוצתן בחריזה נמוכה, ורק 

גם חרוזים שבהם אחד מן האיברים הוא שם  99בשני מקרים מילה לועזית חורזת למילה עברית.

בכעשרה מקרים מופיעה ב"מוקדם  100בע פעמים בלבד.פרטי נדירים מאוד בספר, ומופיעים אר

ומאוחר" חריזה מורכבת, שבה לפחות אחד מאיברי החרוז מתפרס על פני למעלה ממילה אחת. 

                                                           
( את חרוזיו היצירתיים של ביאליק, שחרז מילים 56–34במאמר "בין נהר פרת ונהר חידקל" שיבחה גולדברג )תשל"ו,  98

", שם עליו/אך אין מי שיברך עליושוות בצלילן ושונות במשמעותן ובחלק הדיבר שלהן, למשל "רימון פז שם יש בין 
 העצם "נתיב" והפועל החבור "מצאתיו" ועוד. זוהי עדות נוספת לעניין שגילתה בחריזה מורכבת.

ָתָוה 99 טַ -"ַהסְּ מֹוָלה33ָּוה" )אֹוקְּ דֹוָלה" )-( ו"תְּ  (.43ּגֹונְּ
ִליָטה" )-"ִליָטא 100 ָנה30ִהמְּ ָנה" )-(, "ִסיאֶּ רֶּ כְּ זְּ ָחק" )-(, "ָחָלק42אֶּ יֹון" )-( ו"ִציֹון212ִיצְּ לְּ  (. 235עֶּ



321 
 

ה ָלּהגולדברג העידה שהיא אוהבת את החרוז המורכב  ַחכֶּ -וציינה שהיא גאה במיוחד בחרוז "מְּ

ַלע  (:124" )ירדני תשכ"ב, ַהקֶּ

 בצּועָ י וְּ יגִ גִ ה חֲ יָ ר הָ עַ נַ הַ 

 ,ּהה לָ כ  חַ ְמ א הּוי שֶּ ִת עְּ דַ יָ וְּ 

 ףעּון לָ כָ מּוד ּובֵ כָ  ֹובלִ שֶּ 

 (12) .עלַ ק  הַ ף כַ ן בְּ בֶּ אֶּ כְּ 

 

ה ָלּה", והחרוז הוא עשיר ) ַחכֶּ ַלע" עומדים הפועל ומילת היחס "מְּ ( KE-LAכנגד שם העצם "ַהקֶּ

ה34ומדויק. ב"טיול" ) ִלי" כנגד "ּדֹומֶּ ִלי", ובמקרה זה החרוז מינימלי ומדויק. בשיר ב  ( מופיעה "ּפֶּ

ָרה ִלי" חורזות ל"ָחָרה ִלי", ואף שבמקרה זה שתי 200–199במחזור "שירי אהב"ה" ) ( המילים "נֹותְּ

מילים עומדות כנגד שתי מילים, החרוז אינו מתוחכם במיוחד משום שמילת היחס "ִלי" שווה בשני 

 101(.265מּוָבִנים ִלי" )-ים ִליאיברי החרוז. כך גם בחרוז "ֱאמּונִ 

מאפיין נוסף בחריזה ב"מוקדם ומאוחר" הוא הנטייה לאפיפורה, הרי היא חזרה מדויקת בסופי 

אבל בדרך כלל  102הטורים. לעיתים החזרה משקפת הומונימיה, כלומר שתי משמעויות נבדלות,

בראשית השורה( מדובר במשמעות זהה. זנדבנק )תשס"א( הצביע על המעבר מהאנפורה )החזרה 

לאפיפורה בשירה המאוחרת של גולדברג, וטען שהוא משקף את ניסיון המשוררת להתאים את 

שירתה לפואטיקה של דור המשוררים הצעיר, וכן סימן להלך נפש של שקיעה. האפיפורה כרוכה 

ה, והעדפה של סתם חזר ,בוויתור על הפגנת הכוח הווירטואוזי שבזיווג מילים רחוקות לכלל חרוז

לאפיפורה יש כוח מרסן: החזרה על המילים בסופי הטורים  103(.22שהיא לכאורה עילגת )שם, 

משל החריזה בסונטה למהדקת את המבנה של השיר ומצד שני מוותרת על ברק ועל תחכום. כך 

 (, ששני בתיה הראשונים מובאים כאן, מבוססת על אפיפורות:201ללא כותרת )

 )א(    – ץיִ ַק ל שֶּ ן רֹוחֲ ט ַא קֶּ ה שֶּ ה זֶּ יָ הָ 

 )ב(   .םיֹול שֶּ  חֹוצְּ ל ִמ ט עַ מֶּ קֶּ ל כְּ ל ַק צֵ 

 )ב(    םֹוּיהַ ת טֹונְּ ם כִ יָ ל הַ מּו ינּונֵ שְּ ּו

 )א(   .ץיִ ַק לַ ה ָר מּוין תְּ ֵא ר, שֶּ בָ כְּ  נּועְּ דַ יָ 

 

 )ג(    ,הּיָ ִמ ּודבַ ץ עַ נְּ ה נִ עֶּ ֹוף תל עֹוקֹו

קיב ִה צְּ ל ִה שֵ ן בָ ימֹולִ כְּ ּו  )ד(    .ָהא פ 

                                                           
ה ִלי 101 ַצּפֶּ ִלי" )-לחרוזים מורכבים נוספים ראו את "יְּ הֹוָרה ִהיא" )-(, "ִשיַרִים25ַהּפֶּ ק 38טְּ לֶּ ָנה" )-ָנא( ו"ַהדְּ ַשֵחקְּ  (.194תְּ
(, שבסיומה באה "תֹום" בשתי משמעויות נבדלות 105–104דוגמה נדירה כזו מופיעה בסונטה ה ב"סונטות אהב"ה" ) 102

 )תמימות וסוף(.
 ( טען שהאפיפורות בשירים המאוחרים מפגינות צמצום באוצר המילים ולכן גם צמצום של העולם.167, 1980ריבנר ) 103
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 )ד(   ?קפ  א  הָ ו ַק א ִמ בָ ּו שּגֵ ַר תְּ ה ִמ מַ 

 )ג(    .הּיָ ִמ ּודלַ ה ָר מּוין תְּ ֵא  – נּועְּ דַ יָ 

 

בשיר מתואר זוג אוהבים בשעה של שלווה זמנית, רגע לפני שיורד הלילה ומביא עימו "רּוחֹות ָיגֹון 

שּוָקה". את הקיפאון הפיזי והנפשי של הזוג משקפות גם  ַסַער ַהתְּ האפיפורות המופיעות בשיר וְּ

ק-ִמָיהַקִיץ", "ּדּו-יֹום-יֹום-במבנה חובק )"ַקִיץ ק-ֹאפֶּ במקום החרוז הווירטואוזי  ּדּוִמָיה"(.-ֹאפֶּ

והמפתיע חוזרות המילים בחזרה צלילית מדויקת ובמשמעות זהה. החריזה ב"מוקדם ומאוחר" 

שירים, ויחד עם זאת אינה היא אפוא דומיננטית ועשירה ומהווה חלק מרכזי מהמבנה של ה

 מתאפיינת ב"להטוטנות" לשונית מופלגת כמו זו של שלונסקי.
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 גרפיקה ורטוריקה .4.7

 גרפיקה .4.7.1

העיצוב הגרפי של "מוקדם ומאוחר" כמעט ואינו מפנה את תשומת הלב לאופן ההעמדה וההדפסה 

וכך גם המיקום  של השירים. השירים וכותרותיהם נדפסו כולם בגופן זהה ושגרתי, גודל האות אחיד

של השיר על פני העמוד. שערי הספר מופרדים זה מזה בעמוד הנושא את שם השער, ושירים ללא 

כותרת מסומנים בשלוש כוכביות. רק בשירים בודדים רּווחו האותיות, ולכן אלמנט גרפי זה חסר 

"שיר רק בכעשרה שירים הוזחו חלק מהטורים, חמישה מהם מתוך השער  104חשיבות בספר השלם.

כמעט "שקופה" הגרפיקה בספר  105.יוצרבכפרים", ולכן גם אלמנט זה זניח מבחינת האפקט שהוא 

, ולכן פוטנציאל ההגברה הטמון בגרפיקה מגוונת מילות השירים עצמןלב מואינה גוזלת תשומת 

 ו"רעשנית" אינו ממומש כלל בשירי "מוקדם ומאוחר".

 סימני פיסוק .4.7.2

 י "מוקדם ומאוחר" הוא לסייע לקוראים לנתב את דרכם בשיר.תפקידם של סימני הפיסוק בשיר

סימני הפיסוק מופיעים בכל השירים, ומורים על עצירה קצרה או ארוכה, על שאלה, על פירוט, על 

הדגשה, על מעמד מיוחד של מילים או של משפט וכדומה. הם אינם מפנים את תשומת הלב אל 

סוק המופיעים בשירים הם נקודה, פסיק, מירכאות, עצמם ומתפקדים בעיקר כמנחים. סימני הפי

סוגריים, קו מחבר, סימן שאלה, סימן קריאה ושלוש נקודות. הסימן נקודה ופסיק מופיע מעט מאוד 

וגם הסוגריים ממעטים להופיע. שניים או שלושה סימני קריאה או שאלה, וכן סימן שאלה וסימן 

נם מופיעים כלל בשירים. שלוש נקודות רצופות קריאה רצופים, שהם אקספרסיביים במיוחד, אי

מסמנות שקיעה בהרהור או הפוגה ארוכה. הן עשר מן השירים, ובדרך כלל ־מופיעות רק בכחמישה

באופן יחסי, ומסמנות ציטוט של הדוברת או של דוברים אחרים או מעמד הרבה מירכאות מופיעות 

ביותר הם כמובן הנקודה והפסיק, ובדרך הסימנים הנפוצים  מיוחד של מילה או של רצף מילים.

מכאן נובע שהתחביר חופף לרוב את ההעמדה הטורית, וגם  106כלל הם באים בסופי הטורים.

יחסית  ,( מופיעים הרבה סימני פיסוק23מבחינה זו השירים נוטים לריסון. בשיר הקצר "הגן" )

                                                           
ִעים", וב128–127במחזור "הגיהנום המֻאשר" )בשיר ד  104 ־( רּווחו האותיות במילים "ֵאיָנם יֹודְּ

"ILLUMONATIONS( "274."ֹאם  ( רווחו האותיות ב"ִּפתְּ
על  שירי "שיר בכפרים" הם עיבודים לשירי עם, וייתכן שההזחות הן אלמנט גרפי שתפקידו לתמוך בסגנון העממי. 105

יוסף )תשס"ה(. לבד משירי ־יר בכפרים" ועל מאפייניהם ראו במאמרה של חמוטל ברמקורותיהם השונים של שירי "ש
( 38(, "לילה וימים אחרונים" )19(, "חוף" )19(, "פתיחה" )11"שיר בכפרים" הוזחו טורים בשירים "לתמונת אמא" )

 (.123ו"זמר" )
פוס של עבודה זו( לעיתים ויתרה ( ציינה שבשירים המאוחרים )שאינם חלק מהקור15ימיני )תשע"ד,  ציון־בת 106

 גולדברג על סימני הפיסוק להוציא המפסיק הגדול שבסוף השיר. 
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הם אינם מעוררים  ,ריאהשתפקידם להנחות את הקוראים בק כיווןלפואטיקה של גולדברג, אבל 

 תחושת הכברה:

 ף,קּושָ ק וְּ תֹוא מָ הּו –ן בָ ּדְּ בְּ ּדֻ ־ףַר שְּ 

 .תחַ ַק לָ , עזַ ּגֶּ ן הַ ף ִמ לֵ ַק לְּ 

 בלּובְּ לִ ן בְּ ּגַ הַ וְּ  יתִר חְּ שַ ם בְּ רֹוהָ 

 .תחַ ַר פְּ ל ִת ה שֶּ נָ בָ ה לְּ פָ סּו

 

 ,יםִח ַא " :קעֹוצְּ לִ ה וְּ עָ בְּ ל ּגִ ת עַ לֹועֲ לַ 

 !תרֶּ מֶּ צַ ר הַ חֹוצְּ בִ  יטּובִ הַ 

 ."יםכִ לְּ ם הֹוה הֵ נֵ ִה ! הלֶּ ֵא כָ ים שֶּ יבִ בִ אֲ 

 .תרֶּ חֶּ ת ַא דּולְּ ל יַ ים אֶּ כִ לְּ ם הֹוהֵ 

 

בטור הראשון מסמן הפסקה קלה ואת היחסים בין חלקו הראשון של המשפט  הקו המפריד

להמשכו. המירכאות בבית השני מסמנות את ציטוט המשפט הנצעק מראש הגבעה, ושני סימני 

" קעֹוצְּ לִ , מסמנים הדגשה. שם הפועל ""(!הלֶּ ֵא כָ ים שֶּ יבִ בִ אֲ ", "!תרֶּ מֶּ צַ ר הַ חֹוצְּ בִ  יטּובִ הַ הקריאה )"

, "עטוף" בסביבה טקסטואלית מרוסנת שהואמשום  לי האמירה, אךמצוי בקוטב ה"חזק" של פוע

קצר, ההתפעלות העזה המובעת בו נוגעת ליופיו של הטבע  הוא . השירלא מתעוררת תחושת הגברה

)הצועק מראש הגבעה מפנה את תשומת ליבם של נמעניו לתפרחת הלבנה של עץ הדובדבן(, ומוזכרת 

"(, הנוטה מטבעה לאיפוק. לתחושת הריסון תורמים גם תרֶּ חֶּ ת ַא דּולְּ ל יַ ים אֶּ כִ לְּ ם הֹוהֵ בו הילדות )"

טבע )שרף, דובדבן, גזע, רום, לבלוב, סופה, תפרחת, גבעה, הבשיר: השדות הסמנטיים הדומיננטיים 

 חושים )מתוק, הביטו(.הצבעים )שקוף, לבנה, צחור( והצמרת, אביבים(, 

 צירופים ממוקפים .4.7.2.1

בשירי "מוקדם ומאוחר" מופיעים צירופים ממוקפים, אם כי מבחינה מספרית אין מדובר בסוגל 

צירופים ממוקפים כלל, ובשירים אחרים הצירופים הממוקפים סגנוני דומיננטי. בשירים רבים אין 

ספורים. ברוב המקרים מאגדים הצירופים הממוקפים שני שמות עצם הקשורים בקשר של 

ַטר ֵני9ָהָאִביב" )־סמיכות, למשל "מְּ ֹהב43ּדֹורֹות" )־(, "ֲאַבק13ַהַחָמה" )־(, "ַקרְּ ָנַפִים" )־( ו"צְּ (. לא 150כְּ

ים מחוברות במקף, ועל כן סביר שבסמיכויות הממוקפות ביקשה המשוררת כל הסמיכויות בשיר

בין שתי מילים  חזקלהדגיש את הקשר ההדוק בין המילים. במיעוט מן המקרים המקף מציין קשר 

לּוב" )־אד הוק, למשל "ִניצֹוץיצרה המשוררת סמיכות, כלומר ביטוי חדש ש יחסישאין ביניהן   ,(97ִלבְּ

בין מחבר כניצן, מנצנץ ומלבלב בעת ובעונה אחת. במקרים ספורים המקף המתאר כוכב הנראה 
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ַאט ַאט" )־שתי מילים זהות, למשל "לְּ ־(, ובכמה מקרים הוא מסמן צירופים שגורים, כמו "ֵאי135לְּ

(. מיקוף של שלוש מילים רצופות נדיר מאוד בספר השירים, ורק במקרה אחד מוקפו 32ָשם" )

ארבעה שמות עצם. הצירופים הממוקפים הארוכים מאפשרים דיוק במבע השירי, למשל הצירוף 

מֹות־ָכל־ַּדֲאגֹותהארוך "  (:125" מתוך "בלילות" )ַהָשָנה־יְּ

ָאז  ם עֹוד כְּ כֶּ ֻכלְּ ַטָנהֲעטּוֵרי  –וְּ ָוה ַהקְּ  ַהַשלְּ

חֹוב. ל ָהרְּ ִצּדֹו שֶּ ָשִאים בְּ ִריַחת ַהַּגִנים, ּודְּ ל ּפְּ  שֶּ

ם ַדֲאגֹותי טֵּ ְמ ִק בְ  יכ   ַהָשָנה־ְימֹות־ָכל־ִבְגדֵּ

 ב.אֹוכְּ ל מַ ית שֶּ נִ טָ שְּ ת ּפַ ימּוִמ תְּ ּו

 

ֻדָשָתּה? ָועֹות! ִמי ִנֵחש, ִמי ָיַדע קְּ ם ַבת זְּ כֶּ ִמימּותְּ  תְּ

חֹוק ֵרִעים  ַסֵּפר ֲהָלָצה. צְּ   –קֹול ָאִבי מְּ

ת ִעיִרי ַהֵמָתה קֶּ ָעֹמק צֹוחֶּ  ִמֵליִלי הֶּ

ל ָיִמים נֹוָרִאים. ִנּגּון שֶּ  בְּ

 

בשיר מספרת הדוברת על יקיריה המתים המופיעים בחלומותיה, וקרוב לוודאי שמדובר בבני 

מֹות־ָכל־ַּדֲאגֹותהממוקף "שהושמדו בשואה. הצירוף  ,משפחתה ובמכריה מעיר ילדותה " ַהָשָנה־יְּ

ובלתי מזיקה. הדאגה הקלה,  טרדה שגרתית ויום יומיות שהן בבחינת מתאר דאגות כלליות

הקבועה, המשתקפת בקמטי הבגדים, עומדת בניגוד מכאיב לגורל המר שהיה מנת חלקם, ושלאורו 

ן"פיע הצירוף הממוקף ( מו139מתגמדות טרדות החולין. בשיר א במחזור "על הֹאשר" ) רֶּ ־אֹור־קֶּ

 ":ֲאִביִבים

 יםנִ נָ י עֲ נֵ ל ּפְּ ת עַ עַ סַ פֹוי כְּ ִה אֱ וָ 

 תכֶּ לֶּ לָ  ּונרֶּ אֹו יְךת. ֵא דֹובֵ ם כְּ יִ לַ גְּ ַר בְּ 

  –ים נִ קּון זְּ י בֶּ ִר שְּ ת ָא יר, אֶּ בִ שָ י הַ ִר שְּ ת ָא אֶּ 

ן ר   ת?כֶּ לֶּ שַ בַ  יםיבִ ֲאבִ ־אֹור־ק 

 

האושר ה"ָשִביר" שעוררה האהבה בדוברת, עדין כמו קרן  הצירוף הממוקף מאפיין בדיוק את טיב

  107אור מאירה ומיטיבה של אביב, שבאה לא בעונתה )בסתיו(.

                                                           
ל־לדוגמות נוספות לצירופים ממוקפים בני שלוש מילים ראו את "ֲחָרטֹות 107 א" )־שֶּ ( 161ָמנֹוס" )־ֵאין־(, "ַסַער158ָשוְּ

ר ת" )־ֵאין־ו"ֹבקֶּ לֶּ  יוסף )תש"ן(.־הממוקפים בספרות ראו את מאמרה של בר (. לעיון נוסף בנושא הצירופים193תֹוחֶּ
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 מילות קריאה .4.7.3

 שירי "מוקדם ומאוחר", חמישה מהם בשער "שירמילות קריאה מופיעות בכעשרים ושניים מ

ופוטנציאל ההגברה  ,שוליעממי. בגלל תפוצתן הנמוכה הן מעוררות אפקט האופי ה בעל בכפרים"

הטמון בהן כמעט ואינו ממומש. בספר מופיעות מילות הקריאה "ָהּה", "ֲאבֹוי", "אֹוי", "אֹוָיה" 

ו"הֹוי", ובדרך כלל הן באות בראש המשפט בפנייה לנמען כלשהו. מילות הקריאה מגבירות את 

זור "אהבתה של בשיר א במח למשלהאקספרסיביות של המבע ואת עוצמת הרגשות המובעים, 

 ( שבו חוזרת מילת הקריאה "ָהּה" שלוש פעמים:190תרזה די מון" )

 י,ִת לְּ לַ ֻק  ּהבָ שֶּ  ת זֹוצֶּ רֶּ מְּ ה נִ לָ לָ קְּ 

  –ה בָ הֲ ַא  ּהים לָ ִא רְּ ים קֹויִמ ִמ תְּ הַ שֶּ 

 יִת לְּ פַ י שָ ינַ עֵ ה בְּ ע מַ דַ ֵת  , לּוּההָ 

 .ּהבָ אֹוכְּ מַ בְּ י ִש פְּ ה נַ זָ בַ תְּ ִמ  יְךֵא 

)...( 

 היָ ר הָ שֶּ י אֲ וִ ָת סְּ ־םת יֹון אֶּ , חֹ ּההָ 

 ם,יִ ַר הֳ צָ ר הַ אֹום בְּ ָר ל וָ לּוצָ 

 .ּהָת נָ בּותְּ י ּוִת רּוגְּ ל בַ ס עַ , חּוּההָ 

 

ס , חּוָהּה", "יוִ ָת סְּ ־םת יֹון אֶּ , חֹ ָהּה"", עדַ ֵת  , לּוָהּה)"ולאל מילות הקריאה באות במשפטי פנייה לנמען 

( מופיעות 216–214בשלושה מארבעת "שירי היונה והשושן" ) 108"( ומסמנות רגש סוער.יִת רּוגְּ ל בַ עַ 

ת!" ו" אֹוָיהמילות צער רבות, למשל " פֶּ (. האוהבת 214שֹוָשן" )־ֵאין־, ֲהִתֹבל שֹוַשָנהֲאבֹויַהָיד ַהקֹוטֶּ

ת" )אֹוי ִליהנבגדת מקוננת בשיר ג " רֶּ ָלה ֵמרֹאִשי ָהֲעטֶּ  ֲאבֹוי" קוראת( והדוברת בשיר ד 215, ִכי ָנפֹול ָנפְּ

נּוָמה" )שם(. ֵעיַני/ָמֲאָסה ַהתְּ   לְּ

 אפוסטרופות .4.7.4

אל נמען או אל נמענים, אבל אופן השימוש פונה ברבים משירי "מוקדם ומאוחר" הדוברת 

באפוסטרופה מממש את פוטנציאל ההגברה הטמון בה באופן חלקי למדי. האפוסטרופות ב"מוקדם 

שיר ולא אל הקוראים החוץ טקסטואליים, וממילא אין ומאוחר" הן לעולם פנייה לנמען פנימי ב

הדוברת מנסה להשפיע עליהם, לשכנע אותם או לעורר אותם לפעולה. רבות מהאפוסטרופות הן 

פניות מדומות לאהוב או לאהוב לשעבר, שבאמצעותן הדוברת משחזרת רגעים מן העבר ומקיימת 

                                                           
( טען שריבוי הקריאות בשיר מעמיד את הסונטה בשורה אחת עם שירי אהבה קלאסיים 74גדעון טיקוצקי )תשס"ה,  108

 אחרים, הנעזרים באותו אמצעי רטורי כדי לקונן על אהבה בלתי ממומשת.
–143(, "קול ִצפור" )108–107(, "היא" )76–75(, "שֹלשה בנים" )73)למילות קריאה נוספות ראו למשל את "שיר הלענה" 

 (.210–209( ו"בבית" )144
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בטאות וסוגל סגנוני, ואינה מייצגת אקט עם עצמה דיאלוג פנימי. הפנייה אל הנמען היא דרך הת

( הדוברת 111ממשי של דיבור עם אדם אחר. כך למשל בשיר ד במחזור "שירי אהבה מספר עתיק" )

 אל הנמען ומשחזרת בילוי משותף:פונה 

 םיִ ַר הֳ צָ ם הַ חֹ א כְּ ּוהם הַ ֹויבַ 

 ה,מָ חֹוהַ  ְךרֶּ אֹ ט לְּ ַא  נּועְ סַ ּפָ 

 המָ דֻ ן אֲ בֶּ אֶּ ב מֵ ָר ף שָ דַ נָ 

 ם.יִ מַ א לְּ מֵ ה צָ יָ יר הָ וִ אֲ הָ וְּ 

 

 המָ ָר בָ  אָת ׂשָ ה נָ ָת ק ַא ַר וְ 

 ,ּהַ בֹ ּגָ הַ וְּ  ְךזַ הַ  ָךחֲ צְ ִמ ת אֶּ 

 עַ ֹוגְּ ים לִ ִט ק נֹוּובמְּ סַ ־יצֵ י עֲ ת כִ עֵ 

ֹ  ילּוּפִ שְּ ִה   ה.מָ חַ ט הַ הַ לַ בְּ  אשר

 

הדוברת נזכרת ברגעים שחלפו ומספרת אותם בצורת פנייה לנמען, כאילו בכוחה של הפנייה להפיג 

לנמענים כלליים פונה את הבדידות שנגזרה אליה בחלוף הרגע הזוגי. במקרים אחרים הדוברת 

פונה לנמענת היא שבו  ,(129ובלתי מסומנים, כמו בשיר הפותח במילים "האמנם עוד יבואו ימים" )

 ית:כלל

ֹ ְךדֵּ בַ לְ ה. דֶּ שָ בַ  יכִ לְ תֵּ  ְת ַא   טהַ לַ בְּ  תב  ר  צְ נִ א , ל

 ם.ּדָ ִמ ה ּוימָ ֵא מֵ  רּומְּ סָ ים שֶּ כִ ָר ּדְּ ת, בַ פֹוֵר שְּ הַ 

 תעַ נַ כְּ נִ ה וְּ וָ נָ עֲ  ייִ ְה ִת ב ּוב שבָ לֵ ־רשֶּ יֹ בְּ ּו

 ם.דָ ָא ד הָ חַ ַא ים, כְּ ִא שָ ּדְּ ד הַ חַ ַא כְּ 

 

" אינה אישה ספציפית עד כמה שניתן לשפוט, אלא נמענת כללית, כל אישה באשר  ,הנמענת "ַאתְּ

היא, ואולי זהו שיח של הדוברת עם עצמה. יש שהיא פונה אל נמענים דוממים או אל נמענים מעולם 

החי, ובדרך כלל הפנייה היא קצרה ואין לה תכלית מעשית, כגון בקשה, ציפייה לתשובה וכדומה. 

 נה הדוברת אל ירושלים:( פו94בשיר ד במחזור "על הפריחה" )

 ם.יִ לַ ּוב שחַ רְּ ר ּושָ יָ  –ה זֶּ  יעַ ִק ָר 

 ב,לּובְּ ין לִ ֵא ף וְּ נָ כָ ־ין, ֵא יחַ ִח צָ 

 !םיִ לַ ׁשָ רּו, יְ ְךלָ ׁש   ְךתֵּ נּובְ ל ַא מּו

 

 .לפנייה לירושלים אין המשך בבתים הבאים בשיר ואין בה משום ציפייה לדיאלוג או בקשה



328 
 

 היפרבולות .4.7.5

מופיעות בכעשרה משירי "מוקדם ומאוחר" ועל כן אפקט ההגברה שהן היפרבולות מספריות 

ִעים",  הוא מעוררות ָעַתִים", "ִשבְּ ָבָבה", "ִשבְּ ף", "רְּ לֶּ שולי. בשירים מופיעות ההיפרבולות "אֶּ

ָעה" ו"ֵמָאה", וברוב המקרים הן מסמנות ריבוי מופלג. כך בשיר ב במחזור "נפלאתה"  ִשבְּ ִעים וְּ "ִשבְּ

 נעזרת בהיפרבולה מספרית כדי לתאר את אושרה המפתיע:הדוברת  (208–207)

 רבָ דְּ ב ִמ לֵ ץ בְּ עֵ י כְּ נִ ז אֲ ָא מֵ 

 יו,לָ עָ  דּורְּ ם יָ יִר ּפֳ צִ  ףל  א  ׁש  

 (208) ה.יָר ִש  אּולְּ ים מָ ִש בֵ יְּ יו הַ ּדָ בַ 

 

העץ אלף הציפורים השרות מייצגות ריבוי ולא מספר ממשי, שפע עצום ובלתי צפוי שנחת דווקא על 

( ההיפרבולה המספרית "אלף" מביעה 278–277היבש במדבר. בשיר ג במחזור "ימי הסתו האלה" )

 את ריבוי הגוונים בעולם:

 דאֹ ים מְּ בִ רֹום קְּ ם הֵ יִ ַת ינְּ ל בֵ בָ אֲ 

ָתו ֵמי ַהסְּ  םדֶּ אֹ הָ ה, וְּ לֶּ ֵא הָ  יְּ

 יםנִ ת יֹוַק הֲ לַ י, שֶּ נַ כֵ שְּ ־גל ּגַ שֶּ 

 םדֶּ קֹ  מֹוכְּ ב. ּורֶּ עֶּ יו בָ לָ ה ֵא פָ עָ 

 יםנִ וָ גְ ף הַ ל  ת א  ה א  ׁשָ י חָ נִ אֲ 

ָמעֹות. ) ן, ִבדְּ בֶּ  (277ָבאֹור, ַבחֹול, ָבאֶּ

 

  109גם כאן ההיפרבולה מסמנת ריבוי מופלג ולא מספר ממשי.

                                                           
צבעים בעולם ל בולטים כמה מהשדות הסמנטיים שדיון בעניינם הופיע בפרק הסמנטיקה. הדוברת ערניתבבית זה  109

ם  ל ַּגגשסביבה )"ָהֹאדֶּ ָוִנים", "ֵכַנישְּ ־שֶּ ף ַהּגְּ לֶּ ָתוטבע )""( ולֲאִני ָחָשה)" "(, לחושיהאֶּ ֵמי ַהסְּ ", "אֹור", יםנִ ת יֹוַק הֲ לַ " ",יְּ
ן"(. בֶּ  "חֹול" ו"אֶּ
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 סיכום .4.8

 במאמרה "השיר וניתוחו" השוותה גולדברג )תשי"ד, נט( את השיר לפנס יפני:

היום ־זהו המעשה בפנס יפאני, שציורו לאוראם מותר לי להשתמש בתמונה של טולסטוי, הרי 

המחשבת ־אחת במלאכת־לעין, אבל אם נדליק נר בתוך הפנס הזה, נבחין בבת־אינו נראה

לפעמים יש צורך הדקה והיפה שבפנס הזה, והוא יתגלה לעינינו כמעשה אמנות מושלם. 

 . להציב נר בתוך השיר

ר מאיר אותו מבפנים, כך גולדברג מציעה כמו הפנס היפני, שיופיו ומורכבותו מתגלים רק כשנ

"להאיר" את השיר דרך ניתוחו. אין צורך בניתוח מדוקדק כדי לקרוא את שירת גולדברג; שיריה 

מזמינים קריאה שוטפת, וכל קורא עברית, משכיל יותר או פחות, יכול ליהנות מיופיים. יחד עם 

ה לעין, ואת האמצעים הבלתי פשוטים זאת ניתוח השירים חושף את מורכבותם, שאינה תמיד גלוי

 כלל האחראיים ליצירת הפשטות. 

( 19383ברשימה שנכתבה בצל הטירוף שאחז את אירופה בשנות השלושים, הציעה גולדברג )

 110לקוראיה לפקוח את העיניים דווקא בשעה שהרוע משתלט על העולם ולהביט היטב בטבע:

סיגריה אחר סיגריה  מכריחה אותנו להצית בשעה שהעצבנותשמא דווקא בעצם נדודי שנתנו, 

שמא דווקא בשעה כזאת עלינו  –ולשרוף כל מחשבה על אותו עולם פשוט ופלאי המקיף אותנו 

גשם, ולדעת ל ענף מוריק לאחר לפקוח את עינינו ולהסתכל בכל טיפה נוצצת על חלוננו, בכ

. מיטיבים כל כך להחריבוכי עלינו לשמור, לשמור עליו כעל בבת עין, על העולם הזה שאנו 

. כמה דומים זה לזה כל הדברים הטובים שבעולם, ובכל זאת איזה ריבוי גוונים בהם)...( 

 .איזו תמורה אינסופית, איזה עושר צורות וחילופי דמות

גם שירת גולדברג מפנה את תשומת הלב אל גוני הגוונים של הטבע ושל נפש האדם, ומציעה נחמה 

הריסון האופייני להם מציע מעט שפיות בים  הגוזלים את מנוחת הנפש; ול הכוחותופיכחון מ

השיגעון שמסביב. ברוח זו בחרה גולדברג לחתום את "מוקדם ומאוחר" בשיר אופטימי המקדש 

 את החיים:

 יםנִ גֹוי יְּ לֵ עֹושְּ ִמ  מּויְּ ַת סְּ ה יִ זֶּ בָ ־יֵא 

ת ֹרַח ַאיֶּלֶּ  רהַ צֹ ר בַ חַ שַ הַ ־ּוִבפְּ

 יםנִ ל ּגַ ל שֶּ יח טַ ם ֵר אֹ תְּ ּפִ  נּוֵא בֹויְּ 

                                                           
 (.310–307הרשימה כונסה ב"יומן ספרותי" ) 110
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 ר.ַא ה תֹ יפֵ וִ  ְךּויִח ־יםִמ ם תְּ לָ עֹומֵ 

 

 ר.אֹום הָ ה עִ ישָ גִ ּפְּ ד הַ אֹ ד מְּ ד עַ בַ כְּ ִת וְּ 

 ד.שֶּ י חֶּ לִ בְּ בִ  לֹובְּ ַק ב לְּ ֵר סָ ב יְּ לֵ הַ וְּ 

 רזֹ חְּ לַ  ְךרֶּ ין ּדֶּ ֵא ת וְּ ילֹולֵ ה לַ נָ פָ ּו

 ת.שֶּ בֶּ ֹוכה הַ חָ מְּ ִש ע לַ נַ כְּ נִ וְּ 

 

 ןנָ עֲ יר ַר וִ אֲ  נּוחֵ רְּ כָ ל ים עַ ִמ שְּ נֹווְּ 

 תחַ כַ ֹושה הַ וָ דְּ חֶּ ל הַ בֵ ַק ים נְּ ִד גְּ בֹוכְּ 

 ןנָ עָ ה הֶּ א זֶּ הּו ינּויֵ י חַ ין כבִ ד נָ עַ 

 (279ת. )חַ ַר פְּ ִת ת הַ כַ רְּ בִ ה לְּ יָ הָ שֶּ 

 

גֹוִנים" פורחת איילת השחר והלב אינו יכול אלא להיכנע  עֹוֵלי יְּ ת". היום בסוף "ִמשְּ שֶּ ָחה ַהכֹובֶּ ל"ִשמְּ

ומציע את חדוות השכחה ואת חגיגת החושים. בתוך הכאוס האישי  ,חוגג את ניצחונו על הלילה

ָהָיה  והציבורי שהציף את עולמה של גולדברג ואת עולמם של קוראיה, היא הציעה להיאחז ב"ָעָנן שֶּ

ַרַחת" ַכת ַהִתפְּ ִברְּ נימית בנפש וחיצונית ביפי הטבע. שיריה התבוננות פלהיגאל באמצעות ו ,לְּ

המאופקים והעמוקים מציעים כבר כשמונים שנה נחמה, ומהווים אתר של עידון ושל יופי בתרבות 

הישראלית.
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 סיכום .5

בחן את מרכיביהם של מנגנוני ההגברה והריסון הפועלים בשירתם של אצ"ג, של שלונסקי  מחקר זה

רוסן ביותר. המחקר גיבש כלי בחינה תמטי ולשוני חדש ושל גולדברג, מן המוגבר ביותר אל המ

להערכת שירה כמוגברת או כמרוסנת, ונשען על כלים בלשניים. בשלושת הפרקים נבדקה תרומת 

התמטיקה לאפקט הריסון או ההגברה. נמצא שהתמות הפוליטיות רחבות ההיקף וההתמקדות 

ון מגביר בשירת כמנגנ פועלותערבי, ־בריטי־בנושאים הקשורים בעם היהודי, בגורלו ובמאבק היהודי

. התמטיקה המתעתעת בשירת והקשר ההדוק למסורת היהודית הנביא־דמות הדובר אצ"ג, כמו גם

שלונסקי, שבמרכזה דובר המשוטט בעיר זרה, מתנזר מאהבה ורדוף חרדת מוות, פועלת כמנגנון 

גולדברג בטבע, בהווה, בפרטי,  שאינו מאפשר להכריע בין ריסון להגברה. ההתמקדות התמטית של

בחולין ובילדות פועלת כאמצעי ריסון. בפרק הסמנטיקה התגלה שהשדות הסמנטיים הדומיננטיים 

בשירת שלושת המשוררים פועלים כמנגנון הגברה או ריסון חשוב, ונוסף על כך, חשיפתם מציעה 

מתאפיינת בעושר כלי חדשני לתיאור הקלסתר הפואטי של המשוררים. התברר ששירת אצ"ג 

סמנטי חסר תקדים של איברי גוף פגועים, בפעלים אינטנסיביים של בערה, של חיתוך ושל קריעה, 

להגברת המבע  יםנוכחות רחבה של מילים משפות זרות. כל אלו תורמבגידופים בוטים וב

קודש . המתחים הסמנטיים שהתגלו בשירת שלונסקי, הקושרים בין יום יומי לנשגב ובין ולהעצמתו

לחול, התגלו כמנגנונים של ריסון ושל הגברה הפועלים זה לצד זה. נמצא שהשדות הסמנטיים של 

הרגשות, של החושים ושל הטבע מפותחים מאוד בשירת גולדברג, ולוקחים חלק חשוב ביצירת 

. בפרקי התחביר התברר שלאורכם ולמורכבותם של המשפטים בשירים יש והעידון אפקט הריסון

פקט הריסון או ההגברה. שירת אצ"ג מתאפיינת במבנים תחביריים מפותלים ומורכבים תרומה לא

טה למבנים נו הואהגברה, התחביר בשירת שלונסקי מורכב פחות, ובשירת גולדברג  היוצרים

חקרו עד כה, תורמים לאפקט התחדישים בשירת אצ"ג, שכמעט ולא נפשוטים וברורים. גם 

גולדברג מיעטה אילו שכלתנות, ו יוצר רושם שלת שלונסקי ריבוי התחדישים בשירההגברה. 

קה "רעשנית" ובריבוי להשתמש בצורות מורפולוגיות ייחודיות. מן המחקר עלה שאצ"ג בחר בגרפי

, שהעיצוב של שירי גולדברג אינו מושך את תשומת הלב ואינו המשמשים כמגבירים סימני פיסוק

דה יבחר בגרפיקה מגוונת אם כי מכובדת ואחידה, ולצמתאפיין בסימני פיסוק רבים, וששלונסקי 

 חלקית מאודהחריזה הבלתי סדורים וה המבנים. שהשימוש בהם די מתון ,ביםסימני פיסוק ר

, כיסודות מרסניםהמבנים ההדוקים בשירת גולדברג התגלו  ;משמשים כמגבירים בשירת אצ"ג

מת הלב לחריזה המבריקה, מעוררים ואילו המבנים המהוקצעים של שלונסקי, אשר מפנים את תשו

 תחושת התחכמות.
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מפרקי המחקר התברר שפעולתם של כמה ממנגנוני הריסון וההגברה כמעט מובנית מאליה. כך 

, היא אמצעי הגברהלמשל מתקבל על הדעת שגרפיקה מגוונת ובלתי אחידה, כמו בשירת אצ"ג, 

. באותה הרוח, צפוי כגורם מרסן משמשתבעוד שגרפיקה מתונה ואחידה, כמו בשירת גולדברג, 

ששיר מינימליסטי קצר נוטה לריסון יותר משיר ארוך, המורכב מטורים ומבתים רבים, ושמבנה 

סדור של סונטה נוטה לריסון יותר מפואמה הכתובה במבנה חופשי. מצד שני, פעולתם של כמה 

. כזה הוא למשל ממנגנוני הריסון וההגברה התגלתה במחקר כמפתיעה וכבלתי מובנת מאליה

טיבית סבירה היא שככל שהמשקל סדור יותר כן יהיה השיר מרוסן יותר. יהמשקל: הנחה אינטוא

ואולם, העיון בשירי "אבני בוהו" של שלונסקי הוכיח שמשקל סדור מאוד עשוי לעורר דווקא 

ירות הגברה מסוימת, משום שהוא מטיל על המשורר אילוץ כבד, ובעקבותיו הוא נדרש לבחתחושת 

סמנטיות, תחביריות ומורפולוגיות בלתי שגרתיות. דווקא שירת גולדברג, שבה המשקל אינו סדור 

לגמרי, התגלתה כמרוסנת ביותר, משום שחוסר הדבקות בסכמה משקלית אחת הותירה למשוררת 

משום  היא גורם מרסןחופש לקסיקלי, תחבירי ומורפולוגי. כך גם בנושא החריזה: לכאורה חריזה 

יא מהדקת את המבנה, אך התברר שחריזה וירטואוזית ועשירה מאוד, כמו של שלונסקי, נוטה שה

 דווקא לקוטב ההגברה. 

מסקנה אחרת שהתבררה מהעיון בלשונם של שלושת המשוררים היא שאין "מתכון" ליצירת 

סודות כזה או אחר. י רושםאפקט של הגברה או של ריסון, ושאין יסוד לשוני בודד המעורר בהכרח 

לשוניים נושאים פוטנציאל לאפקט מסוים, ופוטנציאל זה עשוי להתממש בחלקו, במלואו, או כלל 

קשר  מראשלא להתממש. לפיכך יש לבחון את מופעי הלשון בכל טקסט לגופו, ולא ניתן לקבוע 

הכרחי בין אמצעי הבעה לשוניים בשירה ובין האפקט שלהם כמגבירים או כמאפקים. כך למשל 

התברר שריבוי מילות הקריאה בשירת אצ"ג הוא יסוד מגביר, אך אין משמעות הדבר היא ששירה 

בשיריהם של שלושת המשוררים מרובות הפניות  ילות קריאה כלל היא בהכרח מאופקת;שאין בה מ

מן אופן השימוש ביסוד רטורי זה שונה אצל כל אחד  פנימי )אפוסטרופות(, אבליצוני או לנמען ח

אפקט של הכברה ושל  יוצרות בשירי אצ"ג החזרות המרובות המשוררים, ועל כן השפעתו שונה;

. הקביעה שטקסט שירי או רוגע וערסולת ודווקא תחוש יוצרותהדגשה, ואילו בשירת גולדברג הן 

מוגבר או מרוסן, במידה כזו או אחרת, תלויה גם בהצטברות של אמצעי הגברה הוא  ספרותי כלשהו

 או ריסון הפועלים זה בצד זה. 

מסקנה נוספת שעלתה מן המחקר היא שאפקט של ריסון ושל הגברה מושפע בין היתר מן 

 הסביבה הטקסטואלית הכללית. יסוד לשוני או תמטי מוגבר עשוי להתמתן כשהוא שרוי בסביבה

טקסטואלית שרוב מאפייניה מרוסנים, ולהפך. כך למשל שמות עצם ופעלים "חזקים" ו"קיצוניים" 

המעוצבים במבנים תחביריים פשוטים ובסכמה משקלית סדורה עשויים להתמתן. הסביבה 
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הטקסטואלית אינה רק השיר האחד על שלל מאפייניו, אלא גם כלל השירים המאוגדים בספר 

ה מתגבשת בתודעת הקוראים תמונת סגנונו הכללית של הכותב, וגם כשהם השירים. במהלך הקריא

 נתקלים בשיר חריג, הם "ממפים" אותו על פי הסכמה שכבר עוצבה. 

מנגנוני הריסון וההגברה שצוינו במחקר זה אינם פועלים בהכרח בכל אחד משירי הקורפוס 

בכל שיר משירי "ספר הקטרוג  שנבדק, למשל פרסונת הנביא האופיינית לאצ"ג אינה דומיננטית

והאמונה"; בשירי "מוקדם ומאוחר" של גולדברג יש שירים שבהם הטבע אינו נוכח כלל; ב"אבני 

בוהו" של שלונסקי יש שירים שבהם העיר אינה זירת ההתרחשות המרכזית וכדומה. יחד עם זאת, 

וגם בהיעדרם של  הקוראים מגבשים, כאמור, סדרה של ציפיות במהלך הקריאה בספר השירים,

מנגנונים מסוימים בשיר הבודד, יש השפעה לאפקט המצטבר המתרקם במהלך הקריאה, כמו גם 

 של קוראי השירה ולאינטואיציה שלהם.הקודמת להתנסות 

המחקר לא ביקש לבטל את האינטואיציות של קוראי שירה, אלא לחזק אותן ולנסח אותן 

נוגעים להיבטיה השונים של השירה: תמטיקה, באמצעות כלי בחינה מדויקים ומגוונים, ה

 קר זה אינו יכול להיות "אוטומטי":. התברר ששימוש בכלי שפותח במחומבנהרטוריקה, לשון 

זיהוי של תחביר מסובך בלשון פואטית כלשהי אינו יכול להוביל בהכרח למסקנה שמדובר בשירה 

לקבוע שמדובר בשירה מרוסנת וכיוצא  מוגברת, זיהוי של משקל סדור ושל חריזה אינו יכול בהכרח

בזה. הקביעה ששירה היא מרוסנת או מוגברת, יותר או פחות, צריכה להסתמך על מכלול 

האלמנטים התמטיים והלשוניים של הטקסט השירי, ולהתחשב גם בנורמות הכתיבה של הדור 

 הספרותי ובציפיות של הקוראים.

. שהציע המחקר זווית הראייהמאלף במיוחד הוא הקלסתר השירי של שלונסקי, שעלה מתוך  

וכחות התכופה בשירים של הנ הסמנטיקה, ובפרט וכך גם התמטיקה בשירתו התגלתה כמתעתעת

לצד צורות הגזירה  ,בחינת התחדישים והחידודים של שלונסקירצח שאינו מתממש לעולם. 

שהנטייה לריסון או חביריים, הפרוזודיים והגרפיים של שיריו, הדגישה הייחודיות לו והמבנים הת

תלויה במינון ובטיב השימוש, ואינה עניין מוחלט. זאת ועוד, התברר שהתנודות של שירת  להגברה

פואטיקה שמורכבותה וייחודיותה  יוצרות " ל"סתום" ובין יהודי לאוניברסלישלונסקי בין "מובן

 ההתקבלות של שירתו עד היום. את קשיי להסביר עשויות

 המאפשר ,השירה ללשון בלשני בחינה כלי פיתחהוא ראשית, תרומה כפולה:  זה למחקר ,לסיכום

 ירהבש תווך עמודי שלושה של כזה קלסתר אריתשנית, הוא , ומשוררים של פואטי קלסתר לתאר

השירית  הפועלים בלשוןני הריסון וההגברה מנם המחקר בחר להתמקד במנגנוואהעברית החדשה. 

של שלושה משוררים עבריים, אבל נושא הריסון וההגברה עשוי להוות כר פורה למחקרים עתידיים 

בהקשרים לשוניים רחבים. ניתן לחקור את מנגנוני הריסון וההגברה בשירתם של משוררים אחרים 
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תמקד בהיבט מספרי, וכן להשוות בין מוקדם למאוחר בשירתם. מחקר עתידי בכיוון סמנטי עשוי לה

ולבדוק אם יש קשר בין מספר המילים שבהן משתמש המשורר ובין האפקט העולה משירתו. ייתכן 

כן השירים נוטים להגברה, אם כי הנחה זו תלויה כמובן בפעולתם  ,שככל שאוצר המילים רחב יותר

 לשון של יהקונקורדנצ של בפיתוח תלויה כזו בדיקההמשולבת של יתר מנגנוני הלשון בשיר. 

 ויתאפשר היום ירחק שלא מסתמן האחרונות השנים של הטכנולוגיים מהפיתוחיםו ,המשוררים

 .כאלו שאלות לבדוק

הוא פעולתם של מנגנוני הריסון וההגברה בטקסטים שאינם  מעבודה זוכיוון מחקר נוסף העולה 

שיריים, למשל בפרוזה, בלשון הפרסומת, בלשון המדוברת ועוד. ניתן לחקור גם את ההשפעה שיש 

להלחנות של שירי משוררים על הרושם העולה משיריהם, ולבדוק באילו תנאים ההלחנה מעצימה 

יא דווקא מחלישה אותו. קורפוס שעשוי להיות את רושם הריסון או ההגברה ובאילו תנאים ה

סותר את ההבחנות ואת  סון והגברה הוא שירים שהאפקט שלהםמעניין במיוחד בהקשר של רי

הממצאים שעלו מהמחקר הנוכחי, למשל שיר קצר במיוחד ומוגבר מאוד, שיר שמתקיימים בו 

במחקר זה מאפשר להעריך מתחים סמנטיים ניכרים והוא מרוסן למרות זאת ועוד. הכלי שפותח 

את השיח של הלשון הפואטית בדרך חדשה, ועשוי להיות שימושי במחקר הלשון על שלל שימושיה.
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 מקורות .6

 ספרי הקורפוס

 חר )מהדורה מורחבת(, בני ברק: ספרית פועליםקדם ומאֻ (. מֻ 2003גולדברג, ל' )

 תשס"ד(. כל כתביו, ירושלים: מוסד ביאליק–גרינברג, א"צ )תשנ"א

 : ספרית פועליםבני ברקשישה סדרי שירה,  שלונסקי, א' )תשס"ב(.

 

 מאמרים, מחקרים וספרים של לאה גולדברג

 9, עמ' 27.12.1935(. "אורכידאה מול התותח", דבר, 1935גולדברג, ל' )

 4, עמ' 14.9.1936(. "אנשי הרוח בשפלותם", דבר, 1936גולדברג, ל' )

  6, עמ' 15.4.1938(. "האומץ לחולין", טורים א, 19381גולדברג, ל' )

 5, עמ' 7.9.1938(. "רשימות אגב קריאה", טורים כא, 19382גולדברג, ל' )

 4, עמ' 16.11.1938(. "רשימות אגב קריאה", טורים לא, 19383גולדברג, ל' )

 5, עמ' 11.1.1939(. "במקום שהאדם עומד", טורים לט, 19391גולדברג, ל' )

 8.9.1939 (. "על אותו הנושא עצמו", השומר הצעיר,19392לדברג, ל' )גו

גולדברג, ל' )תשי"ד(. "השיר וניתוחו", נפש ושיר, ירושלים: המחלקה לעלית ילדים ונוער, מדור 

 עה–להדרכה, עמ' נו

 12.11.1954(. "פגישות אחרות", על המשמר, 1954גולדברג, ל' )

ר: עיונים בצורות הסיפור הקצר ובתולדותיו, מרחביה: ספרית (. אמנות הסיפו1963גולדברג, ל' )

 פועלים

ישראל, ־: הסוכנות היהודית לארץירושליםגולדברג, ל' )תשכ"ו(. חמשה פרקים ביסודות השירה, 

 המחלקה לעלית ילדים ונוער, מדור להדרכה

 ספרית פועליםעשרה: קובץ מסות, מרחביה: ־גולדברג, ל' )תשכ"ט(. הספרות הרוסית במאה התשע

 372–367(, עמ' 6–5גולדברג, ל' )תש"ל(. "שירת אברהם שלונסקי", מאזנים ל )

 אביב: ספרית פועלים ־גולדברג, ל' )תשל"ו(. האומץ לחולין: בחינות וטעמים בספרותנו החדשה, תל

 אביב: ספרית פועלים־גולדברג, ל' )תשל"ז(. מדור ומעבר: בחינות וטעמים בספרות כללית, תל

 , בני ברק: ספרית פועלים(. יומני לאה גולדברג2005, ל' )לדברגגו

 (. אבדות, טיקוצקי, ג' )עורך(, בני ברק: ספרית פועלים2010גולדברג, ל' )
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גולדברג, ל' )תשע"ב(. שיר/עיר: צרור שירים גנוזים מאת לאה גולדברג לחיתוכי עץ מאת פרנץ מזרל, 

 חושן ־טיקוצקי, ג' )עורך(, רעננה: אבן

 

 מאמרים, מחקרים וספרים של אורי צבי גרינברג

 אביב: סדן־גרינברג, א"צ )תרפ"ח(. כלפי תשעים ותשעה, תל

 5.2.1937ופשוט", הירדן,  –(. "לא מובן 1937גרינברג, א"צ )

 ירושלים: מוסד ביאליק , מירון, ד' )עורך(, גרינברג, א"צ )תשס"ז(. בעבי השיר

 

 שלונסקימאמרים, מחקרים וספרים של אברהם 

 11.5.1927לה, –שלונסקי, א' )תרפ"ז(. "על 'השלום'", כתובים לד

 31.8.1928(. "על החרוז", הארץ, 1928שלונסקי, א' )

 190–189שלונסקי, א' )תרפ"ג(. "המליצה", הדים א, עמ' 

 1שלונסקי, א' )תרפ"ט(. "עטרה ליושנה?", כתובים כח, עמ' 

 4.11.1931בקוצר ידכם'", כתובים א, (. "'ראיתיכם שוב 1שלונסקי, א' )תרצ"ב

 26.11.1931(. "חבלי שיר", כתובים ג, 2שלונסקי א' )תרצ"ב

 30.1.1932(. "מן הקצה אל הקצה", כתובים ט, 3שלונסקי )תרצ"ב

 12שלונסקי, א' )תרצ"ג(. "מעט לעט", טורים י, עמ' 

 אביב: יחדיו־שלונסקי, א' )תרצ"ד(. אבני בהו, תל

 27.10.1939, דפים לספרות, 42–41(. "פיקוח נפש", השומר הצעיר 1939)שלונסקי, א' 

 (. ילקוט אשל, מרחביה: ספרית פועלים1960שלונסקי, א' )

 אביב: ספרית פועלים והקיבוץ הארצי השומר הצעיר־שלונסקי, א' )תשמ"א(. פרקי יומן, תל

רית פועלים והקיבוץ אביב: ספ־שלונסקי, א' )תשע"א(. מסות ומאמרים: העשור הראשון, תל

 המאוחד
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 ספרות מחקר

אוצר המלים המקיף של  –שושן מחודש ומעודכן לשנות האלפיים ־(. מלון אבן2003שושן, א' )־אבן

 ביתן דביר, ידיעות אחרונות ספרים־אביב: עם עובד, כנרת זמורה־העברית לתקופותיה, תל

קבלת פרס מ. טלפיר, תשכ"ג", חרות, ספרות ואמנות,  "אורי צבי גרינברג עם(. 1963אג"ף, מ' )

5.6.1963 

 אביב: ספרית פועלים ־(. תכנים וצורות: לקסיקון מונחים ספרותיים, תל1976אוכמני, ע' )

בתוך יפה, א"ב "'אמת הראי והשרים': עם 'ברק בבוקר' ללאה גולדברג", אוכמני, ע' )תש"ם(. 

 56–46אביב: עם עובד, עמ' ־ורת על יצירתה, תל)עורך(, לאה גולדברג: מבחר מאמרי ביק

(. ההעדר בשירתו ובהגותו של אברהם שלונסקי, ירושלים: מאגנס 2010אופנגנדן, א' )

 והאוניברסיטה העברית

 אופנהיימר, י' )תשס"ד(. הזכות הגדולה לומר לא: שירה פוליטית בישראל, ירושלים: מאגנס

יוצרת בסיפורת של ־עת הגיבורה האינטלקטואלית אלינב, ר' )תשע"ב(. "כי מרה מאד הדעת":

 אביב: מכון מופ"ת־אלישבע )ביחובסקי( ולאה גולדברג, תל

 22.3.1935(. "שיריה של לאה גולדברג", הארץ, 1935אלישבע )

 (. סיפור חיים, ירושלים: כתר1999אפלפלד, א' )

ר השירה, מודגם בחידושי אפרת, מ' )תשנ"ו(. "היתר השירה והיתר השגרה: עיון מורפולוגי בהית

אשר, מ' )עורך(, מחקרים בלשון העברית ובלשונות ־הלשון של אברהם שלונסקי", בתוך בר

היהודים: מוגשים לשלמה מורג, ירושלים: המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם, 

 276–257האוניברסיטה העברית בירושלים, עמ' 

 אילן־אוניברסיטת ברגן: ־(. המילים המתבקשות, רמת2010אפרת, מ' )

 12.2.1960, 5.2.1960(. "שירת לאה גולדברג", על המשמר, דף לספרות, 1960ארן, ד' )

 אביב: עקד־ארנון, י' )תשנ"א(. אורי צבי גרינברג: תחנות בחייו, תל

 400–391ו(, עמ' –"עיונים ב'מילונו' הפיוטי של אברהם שלונסקי", מאזנים ל )ה(. 1970בהט, י' )

(, 6–5", מאזנים לח )במשנתו של אברהם שלונסקי ARS POETICA־לסוגיית ה(. "1974בהט, י' )

 317–310עמ' 

 אביב: יחדיו־אברהם שלונסקי: חקר ועיון בשירתו ובהגותו, תלבהט, י' )תשמ"ב(. 

 אביב: יחדיו־עיון בשירתו ובהגותו, תלובהט, י' )תשמ"ג(. אורי צבי גרינברג: חקר 

 595–573)תשס"ח(. "מבעים מקוצרים בעברית המדוברת", לשוננו ע, עמ' אבא, א' ־בורוכובסקי בר

 אביב: דביר־ביאליק, ח"נ )תרצ"ה(. דברים שבעל פה, תל

 2.10.2016המלך המודח", הארץ,  –בן, מ' )תשע"ו(. "אברהם שלונסקי 
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 המלך המודח, פתח תקווה: הוצאת המילים –בן, מ' )תשע"ז(. אברהם שלונסקי 

ת צעצועים: הפקת משמעות מן הסמיכות וגתו ,ירקת־אבני בהו, נשיקת)תשס"ה(. "בנארי, מ' 

 39–7, עמ' 38קורת ופרשנות ב, "המטפורית

 8–7בנארי, נ' )תרפ"ד(. "אי הבנה", קונטרס, י"ט בשבט תרפ"ד, עמ' 

אשר, מ' )תשע"ו(. "רסיסים אמתיים ומדומים וחיקויים אמתיים ומדומים של דקדוק עברית ־בן

 439–421א בעברית החדשה", לשוננו עח, עמ' המקר

 אביב: ספרית פועלים־בודלייר, תל(. 1989בנימין, ו' )

 178–170(, עמ' 34) 2(. "בין־טקסטואליות", הספרות 1985בן־פורת, ז' )

בן־פורת, ז' )תשנ"ב(. הסתיו בשירה העברית: על הקשרים בין מציאות, מושגים והיצגים ספרותיים 

ההוצאה  –ה, תל־אביב: מטכ"ל, קציו חינוך ראשי, גלי צה"ל, משרד הבטחון וגילוייהם בשיר

 לאור

(. כעץ באפלת היער: על אהבותיה של לאה גולדברג והשתקפותן בשירה, 2013ראובן, ש' )־בן

 ירושלים: שוקן

אביב: האוניברסיטה ־, הסגנון ולשון הספרות, רמתשחר, ר' )תש"ן(. סגנון הסיפורת: הלשוןבן 

 הפתוחה

, 27.11.1964, משא, למרחב(. "ראיון עם לאה גולדברג: בינת המלים הפשוטות", 1964בצלאל, י' )

 ב–עמ' א

אל, י' )תשנ"ה(. הפואמה העברית מהתהוותה ועד ראשית המאה העשרים: מחקר בתולדות ־בר

 ז'אנר, ירושלים: מוסד ביאליק

ולה' מאת א.צ. גרינברג", קונטרס, ברוידס, א' )תרפ"ו(. "שורות להופעת ספר השירים 'הגברות הע

 25–24כ"ז בתמוז תרפ"ו, עמ' 

  21.5.1937הנבואי' וקטרוגו", הארץ, ־(. "'הנמר1937ברוך, י"ל )

 אביב: אל"ף־(. הרומנטיקן המר: עיון בשיריו של נתן זך, תל1982ברוך, מ' )

 6–5, עמ' 29.3.1963'משורר השואה והאמונה", הבוקר, (. "1963ברזל, ה' )

 384–373(, עמ' 6–5(. "אורלוגין או סנה? עיון מחודש בשירת שלונסקי", מאזנים ל )1970רזל, ה' )ב

 אביב: יחדיו־(. משוררים בגדולתם: מסות מחקר על משוררים עבריים, תל1979ברזל, ה' )

בתוך יפה, א"ב )עורך(, לאה גולדברג: מבחר מאמרי ביקורת "'אהבת שמשון'", ' )תש"ם(. ברזל, ה

 136–129אביב: עם עובד, עמ' ־יצירתה, תלעל 

אביב: ־ברזל, ה' )תשס"א(. שירת ארץ ישראל: אברהם שלונסקי, נתן אלתרמן, לאה גולדברג, תל

 ספרית פועלים
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, 30–28יוסף )תש"ן(. "הבינום הממוקף בסיפורים המוקדמים של א"נ גנסין", בלשנות עברית ־בר

 101–91עמ' 

בלום, ר' )עורכות(, פגישות עם ־הפריחה'", בתוך ויסמן, ע' וקרטוןיוסף, ח' )תשס"א(. "'על ־בר

 115–98אביב: ספרית פועלים, עמ' ־משוררת: מסות ומחקרים על יצירתה של לאה גולדברג, תל

"לאה גולדברג והשיר העממי הליטאי", בתוך הולצמן, א' )עורך(, ממרכזים יוסף )תשס"ה(. ־בר

ב: מכון כץ לחקר הספרות העברית, ביה"ס למדעי היהדות אבי־למרכז: ספר נורית גוברין, תל

 459–437אביב, עמ' ־ע"ש חיים רוזנברג, אוניברסיטת תל

 (. לאה גולדברג, ירושלים: מרכז זלמן שזר2012יוסף, ח' )־בר

 אביב: הקיבוץ המאוחד־(. על הפרסונה ופרקים אחרים על השירה, תל2008ברנשטיין, א' )

יב(, עמ' –המשורר היידי העברי הראשון", גזית ל )ט –"אורי צבי גרינברג ברנשטיין, ש' )תשל"ד(. 

 [178–175, עמ' 1926]תרגום: ש' לינדנבאום, פורסם לראשונה ב"צוקונפט", ניו יורק, מרץ  11–9

בתוך יפה, א"ב )עורך(, לאה גולדברג: מבחר מאמרי ברשאי, א' )תש"ם(. "ביקורת בחותם אישי", 

 236–231אביב: עם עובד, עמ' ־תלביקורת על יצירתה, 

גוטבלאט, ח' )תש"ס(. "הדובר הפואטי וריבוי הקולות בשירתם של וולט ויטמן ואורי צבי גרינברג", 

: גן־צבי גרינברג, רמתהמתכונת והדמות: מחקרים ועיונים בשירת אורי ויס, ה' )עורך(,  בתוך

  404–391, עמ' אילן־אוניברסיטת בר

 אביב: דביר־ן עברי, תלגור, י' )תרפ"ז(. מלו

: הוצאת רושליםגורדינסקי, נ' )תשע"ו(. בשלושה נופים: יצירתה המוקדמת של לאה גולדברג, י

 ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית

(. "המשורר חיים גורי על אצ"ג. חלק ב", פורסם במסגרת מיזם "העבריים", 2013גורי, ח' )

 (17.1.2017)נצפה בתאריך  13.3.2013

https://www.youtube.com/watch?v=T_RiAxcJpV0&t=7s  

 4–3(. "על הגברות העולה", הארץ, דברי ספרות וביקורת, י"ג בתמוז תרפ"ו, עמ' 1926גינזבורג, פ' )

 ועד להוצאת כתבי שמעון גינצבורגגינצבורג, ש' )תש"ה(. במסכת הספרות, ניו יורק: 

אביב: ־(. הגוף הציוני: לאומיות, מגדר ומיניות בספרות העברית החדשה, תל2007גלוזמן, מ' )

 הקיבוץ המאוחד

 1975(. "על סופרים ואמנים", תמורות, מרץ 1975גלעד, פ' )

 103–89, עמ' 1גרודזנסקי, ש' )תשט"ו(. "על שירת אברהם שלונסקי", אכסניה 

אביב: הקיבוץ ־זנסקי, ש' )תשל"ה(. אוטוביוגראפיה של קורא: מסות ורשימות על ספרות, תלגרוד

 המאוחד

https://www.youtube.com/watch?v=T_RiAxcJpV0&t=7s
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(. "המשורר אורי צבי גרינברג נותר שריד יחיד למשפחה שנספתה בשואה. בנו דוד 2016גרינברג, י' )

 (17.1.2017)נצפה בתאריך  3.1.2016יהונתן ביקר לראשונה בכפר הולדתו", 

https://www.youtube.com/watch?v=ONxv8iJhN9I 

דודאי, ר' )תש"ן(. "תחבולות אמנותיות ליצירת רושם של איפוק ועידון בטקסט נאראטיבי טעון 

 109–103, עמ' 30–28רגשית", בלשנות עברית 

 84–74ה )א(, עמ' (. "האדם המובעת", מבפנים 1938דורמן, מ' )

 4, עמ' 16.3.1954הר געש!", מעריב,  –מלכא או: זהירות ־"אורי צבי טור(. 1954דיוקנאי, ד' )

בלום, ר' )עורכות(, ־דיקמן, ע' )תשס"א(. "על לאה גולדברג כמתרגמת שירה", בתוך ויסמן, ע' וקרטון

אביב: ספרית פועלים, ־פגישות עם משוררת: מסות ומחקרים על יצירתה של לאה גולדברג, תל

 248–218עמ' 

ספר שלונסקי א:  י' )עורך(, לוין,בתוך גרין, א' )תשמ"א(. "גישות יסוד ופואטיקה מוצהרת", ־רניהג

: מכון כץ לחקר הספרות העברית, אוניברסיטת אביב־תל חקרים על אברהם שלונסקי ויצירתו,מ

 136–113, עמ' אביב, אגודת "יד שלונסקי"־תל

 עם־אביב: אור־א' )תשמ"ו(. שלונסקי בעבותות ביאליק, תל גרין,־רניהג

 15–5, עמ' 29הולצמן, א' )תשנ"ג(. "אורי צבי גרינברג והאמנות הפלסטית", בקורת ופרשנות 

 הולצמן, א' )תשס"ו(. אהבות ציון: פנים בספרות העברית החדשה, ירושלים: כרמל

 אביב: הקיבוץ המאוחד־תל (. מפת דרכים: סיפורת עברית כיום,2005הולצמן, א' )

 הולצמן, א' )תשע"ו(. עד הלום: תחנות בספרות העברית, ירושלים: כרמל

בלום, ר' )עורכות(, פגישות ־הירשפלד, א' )תשס"א(. "על משמר הנאיביות", בתוך ויסמן, ע' וקרטון

–135אביב: ספרית פועלים, עמ' ־עם משוררת: מסות ומחקרים על יצירתה של לאה גולדברג, תל

151 

 2010.114.(. "איך הפכה לאה גולדברג לנוכחות חיונית בחיינו", הארץ, 20101הירשפלד, א' )

 21.1.2010(. "בשיריה יצרה לאה גולדברג אתר של עידון", הארץ, 20102הירשפלד, א' )

הלפרין, ח' )תשנ"ז(. מעגבניה עד סימפוניה: השירה הקלה של אברהם שלונסקי ופארודיות על 

 אביב: ספרית פועלים־תל שירתו,

 45–43(, עמ' 8(. "בחריפות ולא בחרפות", מאזנים עד )2000הלפרין, ח' )

(, 2(. "'הבו לנו קללה עברית': אברהם שלונסקי והלשון העברית", מאזנים פה )1הלפרין, ח' )תשע"א

 6–4עמ' 

פועלים ספרית אביב: ־(. המאסטרו: חייו ויצירתו של אברהם שלונסקי, תל2הלפרין, ח' )תשע"א

 והקיבוץ המאוחד

https://www.youtube.com/watch?v=ONxv8iJhN9I
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־מסות ומאמרים: העשור הראשון, תל –(. אברהם שלונסקי 2011הלפרין, ח' ושגיב, ג' )עורכות( )

 אביב: ספרית פועלים והקיבוץ המאוחד

 253–250(, עמ' 2הרברג, ש' )תרפ"ז(. "שירת הנדהמים", הדים ה )

 8, 4, עמ' 17שא (. "בנתיב הפואמה העברית המודרנית", מ1952הרשב, ב' )

 אביב: הקיבוץ המאוחד־(. ריתמוס הרחבות, תל1978הרשב, ב' )

 אביב: הקיבוץ המאוחד־מבחר, תל –הרשב, ב' )תשל"ט(. באמצע העולם ובאמצע הזמנים 

 99–71 עמ' ,34השירי", הספרות (. "תורת המטאפורה והבדיון 1985הרשב, ב' )

ת'  מונזון,־בתוך וולףהרשב, ב' )תשס"ז(. "'נהרות השיר", רחובות הנהר לאורי צבי גרינברג, 

 85–65אילן, עמ' ־גן: הוצאת בר־וליפסקר, א' )עורכים(, רמת

גן: ־הרשב, ב' )תשס"ח(. תולדות הצורות של השירה העברית מן התנ"ך עד המודרניזם, רמת

 אילן־אוניברסיטת בר

 'הגברות העולה'ו 'אימה גדולה וירח'"לשונו של אורי צבי גרינברג בקבצים  ש"ן(.' )תמונזון, ת־וולף

 , עמ'כרך שני חטיבה גת, דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדוה", בזיקתה ללשון התקופ

219–226 

 32–17, עמ' 29עת של איש אחד?", בקורת ופרשנות ־האמנם כתב –מונזון, ת' )תשנ"ג(. "'סדן' ־וולף

ו גלגולה של מטאפורה פוליטית בשירת - 'אותו סנבלט של תרפ"ט בתרצ"ו'"מונזון, ת' )תש"ס(. ־וולף

המתכונת והדמות: מחקרים ועיונים בתוך ויס, ה' )עורך(, ", של אצ"ג ובכתיבתו הפובליציסטית

 348–337אילן, עמ' ־גן: אוניברסיטת בר־רמתצבי גרינברג, בשירת אורי 

פואטיקה גלויה ־(. "'פתח דבר' ל'אימה גדולה וירח' לאורי צבי גרינברג: ארס2000מונזון, ת' )־וולף

 231–213, עמ' 6רקע ביקורות עוינות", חוליות ־וסמויה על

 (. לנגה נקדת הפלא, חיפה: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה2005מונזון, ת' )־וולף

יבור החלוצים", שירה ופוליטיקה בין יישוב (. "הקרע בין אורי צבי גרינברג לצ2016מונזון, ת' )־וולף

 (17.1.2017)נצפה בתאריך  28.11.2016למדינה, האוניברסיטה המשודרת, 

xqX5REeycY-https://www.youtube.com/watch?v= 

לביטויי כנפח בסדנו': כבילות ויצרניות בלשונו של (. "'אני שב 1מונזון, ת' ולבנת, ז' )תשס"ה־וולף

 331–305, עמ' 38אורי צבי גרינברג", בקורת ופרשנות 

 אילן־גן: אוניברסיטת בר־, רמת38(. בקורת ופרשנות 2מונזון, ת' ולבנת, ז' )עורכות( )תשס"ה־וולף

ת'  מונזון,־וולף ךבתורטוריקה ומוסיקה ברחובות הנהר", ת' ולבנת, ז' )תשס"ז(. " מונזון,־וולף

 104–87אילן, עמ' ־גן: הוצאת בר־גרינברג, רמת רחובות הנהר לאורי צבי, וליפסקר, א' )עורכים(

גן: הוצאת ־, רמתרינברגמונזון, ת' וליפסקר, א' )עורכים( )תשס"ז(. רחובות הנהר לאורי צבי ג־וולף

 אילן־בר

https://www.youtube.com/watch?v=-xqX5REeycY
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, ירושלים: מרכז זלמן 1933–1930בגרמניה, (. נסיעה ונסיעה מדומה: לאה גולדברג 2014וייס, י' )

 שזר לחקר תולדות העם היהודי

–1923וייס, י' וטיקוצקי, ג' )עורכים( )תשס"ט(. נערות עבריות: מכתבי לאה גולדברג מן הפרובינציה 

 , בני ברק: ספרית פועלים 1935

 358–344' , עמ17–16(. "אורי צבי גרינברג והפוטוריזם", סימן קריאה 1983וינפלד, ד' )

 אביב: עם עובד־(. אברהם שלונסקי: מבחר מאמרים על יצירתו, תל1ויס, א' )עורך( )תשל"ה

(. "בין שלף לתפרחת", אברהם שלונסקי: מבחר מאמרים על יצירתו, בתוך ויס, א' 2ויס, א' )תשל"ה

 220–208אביב: עם עובד, עמ' ־)עורך(, תל

: גן־צבי גרינברג, רמתקרים ועיונים בשירת אורי המתכונת והדמות: מחויס, ה' )עורך( )תש"ס(. 

 אילן־אוניברסיטת בר

בלום, ר' )עורכות(, פגישות עם ־ויסמן, ע' )תשס"א(. "הממואר כפולמוס", בתוך ויסמן, ע' וקרטון

 97–74אביב: ספרית פועלים, עמ' ־משוררת: מסות ומחקרים על יצירתה של לאה גולדברג, תל

הכרעה ביצירת לאה ־ייסורי 'הסינתזה האנושית הגדולה': דיאלקטיקה של איויסמן, ע' )תשע"ב(."

 14–11, עמ' 18גולדברג", דפים למחקר בספרות 

, עמ' 45טעמו של מושג", בקורת ופרשנות וויסמן, ע' )תשע"ז(. "מהו 'אומץ לחולין'? לאה גולדברג 

137–162 

עם משוררת: מסות ומחקרים על יצירתה בלום, ר' )עורכות( )תשס"א(. פגישות ־ויסמן, ע' וקרטון

 אביב: ספרית פועלים־של לאה גולדברג, תל

בתוך יפה, א"ב )עורך(, לאה גולדברג: מבחר "ראית את הגשם? אנחנו שקטים",  (.1959זך, נ' )

 79–70אביב: עם עובד, עמ' ־מאמרי ביקורת על יצירתה, תל

 4–3עמ' לג, –זמורה, י' )תרצ"ד(. "עצב בכרך", טורים לב

 אביב: יחדיו־זמורה, י' )תרצ"ז(. אברהם שלונסקי, תל

 47–41(, עמ' 1(. "אסיף שירתו של א. שלונסקי", מאזנים כד )1955זמורה, י' )

 31–19, עמ' 21"לאה גולדברג והסונט הפטרארקי", הספרות (. 1975זנדבנק, ש' )

 18עמ'  ,1.2.1980(. "מה צלול העולם במשחק החדש", דבר, 1980זנדבנק, ש' )

 אביב: משרד הביטחון־מגמות יסוד בשירה המודרנית, תלזנדבנק, ש' )תש"ן(. 

 בתוך על הפריחה ועל השקיעה: לשאלת החזרה בשירי לאה גולדברג","זנדבנק, ש' )תשס"א(. 

בלום, ר' )עורכות(, פגישות עם משוררת: מסות ומחקרים על יצירתה של לאה ־ויסמן, ע' וקרטון

 31–21: ספרית פועלים, עמ' אביב־גולדברג, תל

ִשיר2002זנדנבק, ש' )  מדריך לשירה, ירושלים: כתר הוצאה לאור – (. ַמזֶּ

 חבר, ח' )עורך( )תשל"ז(. אורי צבי גרינברג במלאת לו שמונים: תערוכה, ירושלים: חמו"ל
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מוסד  , ירושלים:ישראל־צמיחת השיר הפוליטי העברי בארץ :ובריונים פייטניםחבר, ח' )תשנ"ד(. 

 ביאליק

ישראל בין ־: מסה על משיחיות ופוליטיקה בשירה העברית בארץ(. בשבי האוטופיה1995חבר, ח' )

בוקר, הוצאת הספרים ־, קרית שדהגוריון־שדה בוקר: המרכז למורשת בן, שתי מלחמות העולם

 גוריון בנגב־של אוניברסיטת בן

ג "פואטיקה, פוליטיקה ואלימות בשירת אצהוד לבריון': אסתטיקה, ה"'שיר  חבר, ח' )תש"ס(.

צבי המתכונת והדמות: מחקרים ועיונים בשירת אורי בתוך ויס, ה' )עורך(,  בשנות השלושים",

 296–263אילן, עמ' ־גן: אוניברסיטת בר־רמתגרינברג, 

ר ַתם': לאה גולדברג כותבת שירי מלחמה", 2000חבר, ח' ) מֶּ בלום, ר' ־בתוך ויסמן, ע' וקרטון(. "'ַהזֶּ

אביב: ספרית ־)עורכות(, פגישות עם משוררת: מסות ומחקרים על יצירתה של לאה גולדברג, תל

 134–116פועלים, עמ' 

אביב: ־, תל: אסתטיקה ופוליטיקה בשירת אורי צבי גרינברגחבר, ח' )תשס"ד(. מולדת המוות יפה

 עם עובד

־וולףעל שואת יהודי אירופה", בתוך  הקינה הרדיקלית של אורי צבי גרינברגחבר, ח' )תשס"ז(. "

אילן, ־גן: הוצאת בר־מונזון, ת' וליפסקר, א' )עורכים(, רחובות הנהר לאורי צבי גרינברג, רמת

 256–241עמ' 

, : קובץ מחקרים ביצירת אורי צבי גרינברגחבר, ח' )עורך( )תשס"ט(. ממתכת השכל החצוב

 ירושלים: מוסד ביאליק

בתוך יפה, א"ב )עורך(, לאה גולדברג: חובב, ל' )תש"ם(. "תורת ספרות הילדים של לאה גולדברג", 

  218–210אביב: עם עובד, עמ' ־מבחר מאמרי ביקורת על יצירתה, תל

'פייטן ובעל סליחות מודרני' הרהורים על שירו של אורי צבי גרינברג", הבוקר, (. "1948חורגין, י' )

19.3.1948 

 29.8.1976(. "'חרב השיר' איש הגבורות", הצופה, 1976, י' )חורגין

באבני בהו של שלונסקי", חסין, ז' )תשמ"ט(. "פרחי הרוע ואבני בהו: השפעת בודלר על שירת הכרך 

 53–50(, עמ' 3ג )מאזנים ס

 129–99(, עמ' 1(. "דרכי השימוש הסוטה בצירוף הכבול", הספרות ד )1978טורי, ג' ומרגלית, א' )

(. "עליזה טור מלכא על אורי צבי גרינברג", פורסם במסגרת מיזם "העבריים", 2013טור מלכא, ע' )

 (17.1.2017)נצפה בתאריך  19.3.2013

https://www.youtube.com/watch?v=IcgQl02QRoo&t=8s 

. "'מחלוני וגם מחלונך': התכתבות דיאלקטית עם מוסכמות ספרותיות בשיר טיקוצקי, ג' )תשס"ה(

 83–69, עמ' 53של לאה גולדברג", עלי שיח 

https://www.youtube.com/watch?v=IcgQl02QRoo&t=8s
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טיקוצקי, ג' )תשע"א(. לאה גולדברג: ספר, סרט, מבחר שירים, בני ברק: הקיבוץ המאוחד וספרית 

 פועלים

 מכתבים, בני ברק: ספרית פועליםטיקוצקי, ג' )עורך( )תשע"ז(. אולי רק ציפורי מסע: חליפת 

אביב: ־יוסף, ח' )עורכים( )תשע"ז(. יומן ספרותי: מבחר רשימות עיתונות, תל־טיקוצקי, ג' ובר

 ספרית פועלים

 285–274עמ' , (2)הספרות ב  "בלשנות ופואטיקה", (.1970יאקובסון, ר' )

וב שירי "אבני בוהו" על פי ז'אנר עיצ –יבין, צ' )תש"ם(. חידושיו של שלונסקי בעיצוב הכרך המודרני 

 אביב־שירת השנינה, עבודת גמר לתואר "מוסמך", אוניברסיטת תל

אביב: ־ואישים, תלמוסדות  –(. היכל ששקע: החינוך העברי בקובנה 1962יבלוקובסקי, י' )עורך( )

 מנסיון העברי בקובנהארגון בוגרי הג

חיבור לשם קבלת אסי בשירת לאה גולדברג, (. קלאסיות מודרנית ומודרניזם קל1997יגלין, ע' )

 אביב־ר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תלתוא

־(. אולי מבט אחר: קלאסיות מודרניות ומודרניזם קלאסי בשירת לאה גולדברג, תל2002יגלין, ע' )

 אביב: הקיבוץ המאוחד

 יגלין, ע' )עורכת( )תשס"ח(. שירי אהב"ה וזה"ב, בני ברק: ספרית פועלים

יגלין, ע' וטיקוצקי, ג' )תשס"ח(. "נס הסונטה" )אחרית דבר(, שירי אהב"ה וזה"ב, בני ברק: ספרית 

 פועלים

 436–411איבריים בעברית המדוברת", תעודה כז, עמ' ־יזרעאל, ש' )תשע"ו(. "משפטים חד

 28.3.2013(. "זאב ייבין על אורי צבי גרינברג", פורסם במסגרת מיזם "העבריים", 2013ייבין, ז' )

 (17.1.2017)נצפה בתאריך 

https://www.youtube.com/watch?v=3aFbr6msr9A 

 ייבין, י"ה )תרפ"ו(. "אורי צבי גרינברג )נסיון של הערכה(", מוסף לדבר, טבת תרפ"ו

 אביב: סדן־ורר מחוקק, תלאורי צבי גרינברג: משייבין, י"ה )תרצ"ח(. 

איברי בשירי דור שלונסקי", בלשנות ־ימיני, ב' )תשס"ח(. "הבדלים מגדריים בשימוש במשפט החד

 99–81, עמ' 60עברית 

, עמ' 65", בלשנות עברית שלונסקי של בכתיבתו הקטנה להבעת לשון חידושיימיני, ב' )תשע"א(. "

55–64 

, 45", חלקת לשון שלונסקי של בכתיבתו והעצמה הגדלה להבעת לשון חידושיימיני, ב' )תשע"ג(. "

 92–79עמ' 

ימיני, ב' )תשע"ד(. "תמורות בתחביר השירה המאוחרת של לאה גולדברג והשפעתן הפואטית", 

 113–86, עמ' 46חלקת לשון 

https://www.youtube.com/watch?v=3aFbr6msr9A
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 סוגל סגנוני בשירת זלדה", חלקת לשון –ימיני, ב' )בדפוס(. "פסוקיות הזמן 

(. "בין פיגוראטיביות למציאות בשירת פגיס: דרכו של צופן פואטי", מחקרי מכון 1996)יעקבי, ת' 

 118–41, 2פורטר 

יעקבי, ת' )תשע"א(. "החידתיות בפואטיקה המאוחרת של דן פגיס", מחקרי ירושלים בספרות 

 222–181עברית כד, עמ' 

 ליםיפה, א"ב )תשכ"ז(. א. שלונסקי המשורר וזמנו, מרחביה: ספרית פוע

שיחה עם לאה גולדברג  – יתה המוזיקה, בראשית היה הריתמוס'בראשית הי'(. "1977יפה, א"ב )

, תרבות, ספרות, אמנות , ידיעות אחרונות,", מובאת במלאת שבע שנים לפטירתה1959בשנת 

 1, עמ' 28.1.1977

 אביב: צ'ריקובר־(. פגישות עם לאה גולדברג, תל1984יפה, א"ב )

 אביב: רשפים־(. לאה גולדברג: תווי דמות ויצירה, תליפה, א"ב )תשנ"ד

 אביב: עם עובד־יפה, א"ב )עורך( )תש"ם(. לאה גולדברג: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתה, תל

עבודת גמר לתואר "מוסמך", אוניברסיטת יצחקי, ח' )תשס"ו(. עיוני לשון בשירתה של יונה וולך, 

 אביב־תל

 אביב: הקיבוץ המאוחד־עם סופרים, תלירדני, ג' )תשכ"ב(. ט"ז שיחות 

 14.3.1924(. "על השירים החדשים", הארץ, 1924ירחי, י' )

 (. איך עשית את זה?: ראיונות 'חדרים', בני ברק: הקיבוץ המאוחד2016ישורון, ה' )

אברהם שלונסקי: מבחר בתוך ויס, א' )עורך(, ", כגן, א' )תשל"ה(. "עיון בפונטיקה של שלונסקי

 149–130, עמ' אביב: עם עובד־תל ,על יצירתומאמרים 

 3.12.2012(. "גאולה כהן על אורי צבי גרינברג", פורסם במסגרת מיזם "העבריים", 2012כהן, ג' )

 (17.1.2017)נצפה בתאריך 

https://www.youtube.com/watch?v=8VVheeuNc4U 

  532–527מאזנים ה, עמ' כהן, י' )תרצ"ו(. "סקירות: לחשבון נפשה של הספרות העברית", 

 (. בינם לבין זמנם: מסות על הספרות העברית החדשה, מרחביה: ספרית פועלים1955' )כנעני, ד

 239–230, עמ' 4–3(. "חידושי הלשון של אברהם שלונסקי", מאזנים 1977כנעני, י' )

 אביב: ספרית פועלים־)תשמ"ט(. מלון חדושי שלונסקי, תל)עורך( כנעני, י' 

אביב, ־(. "כתר קינה לבית ישראל: אורי צבי גרינברג", הרצאה באוניברסיטת תל2010לאור, ד' )

 (17.1.2017)נצפה בתאריך  7.10.2010

7TV8vfo-.com/watch?v=4yyhttps://www.youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=8VVheeuNc4U
https://www.youtube.com/watch?v=4yy-7TV8vfo
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 לבנת, ז' )תשע"ד(. יסודות תורת המשמעות: סמנטיקה ופרגמטיקה, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה 

 (. בין גדי וסער, מרחביה: ספרית פועלים1960לוין, י' )

אביב: מכון ־לוין, י' )עורך( )תשמ"א(. ספר שלונסקי: )א( מחקרים על אברהם שלונסקי ויצירתו, תל

 אביב, אגודת "יד שלונסקי"־לחקר הספרות העברית, אוניברסיטת תלכץ 

ר (. צירופי לשון שמניים בשירתו של חיים נחמן ביאליק, חיבור לשם קבלת תוא2009) ליאור, ר'

 אביב־אוניברסיטת תל"דוקטור לפילוסופיה", 

 אביב: הקיבוץ המאוחד־(. אל לאה, תל1995ליבליך, ע' )

 אביב: הדר־שירת אורי צבי גרינברג: קווי מתאר, תל(. 1984לינדנבאום, ש' )

לאורי צבי  עדות ועדים בשירים 'אל גבעת הגויות בשלג' ו'הקבר ביער'ליפסקר, א' )תשס"ז(. "

־מונזון, ת' וליפסקר, א' )עורכים(, רחובות הנהר לאורי צבי גרינברג, רמת־בתוך וולף, "גרינברג

 158–135אילן, עמ' ־גן: הוצאת בר

: שבע מסות על שירת אורי צבי גרינברג ושתיים על שירת ליפסקר, א' )תש"ע(. שיר אדום שיר כחול

 אילן־גן: הוצאת אוניברסיטת בר־, רמתשילר־אלזה לסקר

 אביב: גחלת־, תלאורי צבי גרינברג משורר אדנות האומהליפשיץ, א' )תש"ה(. 

 : שוקןלנדאו, ד' )תש"ל(. היסודות הרתמיים של השירה, ירושלים

 אביב: פפירוס־לנדאו, ד' )תש"ן(. עידונה של שאגה, תל

 א. פסל[ :]חתום 84–83, עמ' (ו–ה) תרצ"ה(. "'אבני בהו מאת א. שלונסקי", גזית ב–לנדר, פ' )תרצ"ד

 לשוננו לעם )תשס"ב(. כללי הפיסוק, כללי הכתיב חסר הניקוד, ירושלים: האקדמיה ללשון העברית

אברהם שלונסקי: מבחר מאמרים בתוך ויס, א' )עורך(, "שלונסקי בשירת הדור",  .מגד, מ' )תשל"ה(

 115–104, עמ' אביב: עם עובד־תל ,על יצירתו

שורצולד, א'  (. "מקדמות וצלהבים: תחדישים ותצורה אצל ס' יזהר", בתוך1995מוצ'ניק, מ' )

–130גן: חמו"ל, עמ' ־תושלזינגר, י' )עורכים(, ספר הדסה קנטור: אסופת מחקרים בלשון, רמ

134  

  100–65מורשת, מ' )תשל"ח(. "ש"י עגנון כמעשיר המילון העברי", לשוננו לעם כט, עמ' 

 25.9.2007(. "המחיר שאצ"ג יצטרך לשלם כדי להיות ביאליק", הארץ, 2007מיטל, א' )

בתוך  ינברג",מיטל, א' )תשס"ט(. "הרך, הענוג והתקיף: גופניות, זהות ומגדר בשירת אורי צבי גר

 147–121, עמ' ירושלים: מוסד ביאליק ,ממתכת השכל החצוב (,)עורךחבר, ח' 

(. לשנוא גם את אשר אהבנו: משפחה ולאומיות בשירת אורי צבי גרינברג, בני ברק: 2017מיטל, א' )

 הקיבוץ המאוחד

 מוסד ביאליק מינץ, א' )תשס"ג(. חורבן: תגובות בספרות העברית על אסונות לאומיים, ירושלים:



347 
 

 13, 10, עמ' 1.1.1960(. "על שירי לאה גולדברג", הארץ, 1960מירון, ד' )

על ספר 'אבני בוהו' לא. שלונסקי וסביבו",  –(. "הערות חדשות למחלוקת ישנה 1מירון, ד' )תשל"ה

 91–63, עמ' 30–29עכשיו 

  91–63, עמ' 32–31שירת ההפשטות", אכסניה  –(. "'אבני בוהו' לא. שלונסקי 2מירון, ד' )תשל"ה

אביב: ־החולשה: עיונים בשירה, תל־: חולשת הכוח, עוצמת --מירון, ד' )תשנ"ט(. האדם אינו אלא 

 ביתן־זמורה

אצ"ג כמפגש היסטורי וכמודל ־מירון, ד' )תש"ס(. "טורא בטורא, אינש באינש: יחסי ביאליק

צבי גרינברג, המתכונת והדמות: מחקרים ועיונים בשירת אורי פואטי", בתוך ויס, ה' )עורך(, 

 141–67אילן, עמ' ־: אוניברסיטת ברגן־רמת

 מירון, ד' )תשס"ג(. אקדמות לאצ"ג, ירושלים: מוסד ביאליק

  41–26, עמ' 8והמראה: על תחדישי הלשון של ס' יזהר", במכללה  –מעפיל, א' )תשנ"ז(. "החלון 

אשר, מ' ורוזנטל, ד' )עורכים(, ־סוגיות נדושות בלשון חז"ל", בתוך ברנאה, ש' )תשנ"ג(. "שתי 

מחקרי תלמוד ב: קובץ מחקרים בתלמוד ובתחומים גובלים מוקדשים לזכרו של פרופ' אליעזר 

 393–364שמשון רוזנטל, עמ' 

 אביב: הקיבוץ המאוחד־(. ים בחלון: העזבון הדרמתי של לאה גולדברג, תל1997נאמן, א' )

 ש' )תשכ"ו(. עיקרי תורת המשפט, חיפה: בית הספר הריאלי העברי ,נהיר

, 36–35צבי גרינברג", הספרות ־(. "המעבר אל האקספרסיוניזם ביצירת אורי1986נוברשטרן, א' )

 140–122עמ' 

 30.9.1932(. "בשובך השירה העברית", כתובים, 1932נורמן, י' )

  185–165ב"עשהאל"", לשוננו לעם ל, עמ' (. "חידושי הלשון של אהרן מגד 1979ניר, ר' )

, 30–28זמננו", בלשנות עברית ־הפיסוק בשירה העברית בת־ניר, ר' )תש"ן(. "על התפקוד של סימני

 149–137עמ' 

 אביב: האוניברסיטה הפתוחה־זמננו, רמת־(. דרכי היצירה המילונית בעברית בת1993ניר, ר' )

 אביב: דביר־תלסגל, מ"צ )תרצ"ו(. דקדוק לשון המשנה. 

 אביב: דביר־סדן, ד' )תשכ"ג(. בין דין לחשבון: מסות על סופרים וספרים, תל

: הוצאת רושליםפילוסופי בקשרי משמעות, י־סוברן, ת' )תשנ"ד(. שדות סמנטיים: עיון בלשני

 ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית

הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,  :רושליםסוברן, ת' )תש"ס(. חקירות בסמנטיקה מושגית, י

 האוניברסיטה העברית
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(. "בלשנות ופואטיקה, חוקיות ויצירתיות: עיון בשיר 'הם לבדם' של נתן 1סוברן, ת' )תשס"ג

למ"ד לאיל"ש: קובץ מחקרים במלאות בתוך שלזינגר, י' ומוצ'ניק, מ' )עורכים(, אלתרמן", 

 224–207, עמ' : צבעוניםרושליםשלושים שנה לאגודה הישראלית לבלשנות שימושית, י

 420–395ח, עמ' תעודה י(. "מגעים בין לשון הדיבור ללשון השירה", 2סוברן, ת' )תשס"ג

 ופרשנות קורתב, השירה" לשון על ופילוסופי בלשני מבט: המשמעות "גבולות .(ה"תשס' )ת, סוברן

 112–87' עמ, 38

, חיפה: הוצאת ופריחתה של תורת המשמעים: סיפור הולדתה סוברן, ת' )תשס"ו(. שפה ומשמעות

 הספרים של אוניברסיטת חיפה

טיים", העברית שפה פוא־לשונה היצירתית של אגי משעול: קווי אפיון בלשניים"(. 2006סוברן, ת' )

 306–281, עמ' : הקיבוץ המאוחדאביב־, תלחיה ד

", ליידיש עברית ובין למילים צלילים בין סמנטי פואטי מסע – 'לכולנו לנו לי ואי'" (.11201) 'ת, סוברן

 247–219' עמ, כד תעודה

פואטי אל ייחודי הלשון השירית של חביבה פדיה", דברי החוג ־(. "מסע סמנטי20112סוברן, ת' )

 106–88, עמ' 18הישראלי לבלשנות 

 9–7, עמ' 67(. "בפתח החוברת", בלשנות עברית 1סוברן, ת' )תשע"ג

פואטי על "משירי הקיץ" של ־"ניצה, בוסר, הבשלה וקמילה: מבט סמנטי(. 2סוברן, ת' )תשע"ג

 132–110, עמ' 67ביאליק" בלשנות עברית 

קווים לתיאור לשונה הפואטית של לאה גולדברג", הד  –(. "'חתן נעורים עד בלותך' 2013סוברן, ת' )

 150–138, עמ' 100האולפן החדש 

עבודת גמר לתואר תחביר משמעות ושימוש,  –ת החדשה פועלי התפיסה בעבריסיידון, ו' )תשס"ג(. 

 אביב־"מוסמך", אוניברסיטת תל

סמנטי ־סיידון, ו' )תשס"ט(. "'ראה', 'שמע' ו'הרגיש': מתפיסה חושית לתפיסה שכלית, עיון תחבירי

 399–369ד(, עמ' –בעברית בת זמננו", לשוננו עא )ג

עקרונות פואטיים ואידיאולוגיים מייחדים  :יסודות סטאטיים בטקסט השירי(. 1989סקר, ז' )

חיבור לשם המונחים ביסוד מידול משני של משמעויות מלים בשירת יהודה עמיחי ובני דורו, 

 אביב־, אוניברסיטת תליה"דוקטור לפילוסופקבלת תואר "

למעמדה של הלשון השירית כלשון מובחנת: אופני הפעלה מישניים של סימנים "סקר, ז' )תשנ"ג(. 

 232–211", העברית שפה חיה א, עמ' מבחן־שוניים כמקרהל

ספקט אחד ביחסים בין לשון סטנדרטית ללשון פואטית: הסימן הלשוני סקר, ז' )תשנ"ד(. "א

 71–55, עמ' 38", בלשנות עברית כיחידה אוטוסמנטית בטקסט שירי

 11.9.1959(. "כ"ה שנות שירה", על המשמר, דף לספרות, 1959עד"ל )

 מו–תש"י(. "התגלות הנבואה", בעקבי השיר )א(, ירושלים: המילוא, עמ' ל–' )תש"טעטרת, מ
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אביב: ־ערפלי, ב' )תשמ"ג(. עבותות של חושך: תשעה פרקים על "שמחת עניים" לנתן אלתרמן, תל

 הקיבוץ המאוחד

 אביב: הקיבוץ המאוחד־, תל1968–1948(. הפרחים והאגרטל: שירת עמיחי 1986ערפלי, ב' )

ערפלי, ב' )תשס"א(. "מ'בית נתיבות' ל'תחנת שדות': עיון השוואתי בשלושה שירים של שלונסקי 

 653–617יז, עמ' –ובשיר משולש של אלתרמן", תעודה טז

אביב: הקיבוץ ־ערפלי, ב' )תשס"ה(. חדוות ההשוואה: תמורות בשירה העברית המודרנית, תל

 המאוחד

 3אזנים פיכמן, י' )תרצ"ה(. "משוררת חדשה", מ

 אביב: דביר־פיכמן, י' )תש"ך(. כתבי יעקב פיכמן, תל

בלום, ר' ־בתוך ויסמן, ע' וקרטוןברג והאוקסימורון המעודן", לאה גולד"פישלוב, ד' )תשס"א(. 

אביב: ספרית ־)עורכות(, פגישות עם משוררת: מסות ומחקרים על יצירתה של לאה גולדברג, תל

 60–48פועלים, עמ' 

 26, עמ' 20.7.2007(. "גלות מרצון ומאונס", ידיעות אחרונות, 2007פישלוב, ד' )

נתן בנימיני, ת' )תשס"ה(. "'כשהרגש דעך': השימוש הפואטי בפסוקית הזמן המשועבדת בשירת ־פלג

 303–279, עמ' 38קורת ופרשנות זך המוקדמת", ב

 :]חתום 85–84, עמ' (ו–ה) אבני בהו' מאת א. שלונסקי", גזית בתרצ"ה(. "'–פנואלי, ש"י )תרצ"ד

 ש"י פינלס[

 יהודה: ד. רכס־, אבן: עיוני סגנון ותחביר בספרות העבריתפרוכטמן, מ' )תש"ן(. לשונה של ספרות

: , באר שבעימינו־: עיוני סגנון ולשון בשירה העברית בתפרוכטמן, מ' )תש"ס(. לומר זאת אחרת

 בנגב  ןגוריו־הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן

 , י' )תשכ"ו(. א.צ. גרינברג: עיונים בשירתו, יפו: הוצאת מחברות לספרותפרידלנדר

אביב: עם ־פרידלנדר, י' )עורך( )תשל"ה(. אורי צבי גרינברג: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, תל

 עובד

 פרידלנדר, י' )עורך( )תשל"ט(. מבחר שירים, ירושלים: שוקן

ויס, א' )עורך(, אברהם שלונסקי: מבחר מאמרים על פרידמן, י' )תשל"ה(. "אבני בוהו", בתוך 

 88–76אביב: עם עובד, עמ' ־יצירתו, תל

 צדקה, י' )תשמ"א(. תחביר העברית בימינו, ירושלים: קרית ספר

 62–59, עמ' 22דקדוקי וכשירות לשונית", הספרות ־(. "חרוז אנטי1976צור, ר' )

 133–117, עמ' 24ושירתה המקורית", הספרות (. "עוד על תרגומי לאה גולדברג 1977צור, ר' )

אביב: מכון כץ לחקר ־(. משמעות וריגוש בשירה: לשורשי האינטואיציה השירית, תל1983צור, ר' )

 הספרות העברית
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צור, ר' )תשמ"ה(. יסודות רומאנטיים ואנטי רומאנטיים בשירי ביאליק טשרניחובסקי שלונסקי 

 אביב: פפירוס־ועמיחי, תל

 אביב־אביב: אוניברסיטת תל־תשמ"ח(. שירה היפנוטית עברית: קווים לאפיונה, תלצור, ר' )

 12.2.1960(. "'מוקדם ומאוחר' או איך קוראים שירה?", למרחב, מוסף משא, 1960צמח, ע' )

חכמים", בתוך קדרי, מ' ־צרפתי, גב"ע )תש"ן(. "דרכי היידוע של צירוף שם עצם ושם תואר בלשון
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בתוך הדמות הנשית ועיצובה בשירים אינטרטקסטואליים של לאה גולדברג", שחם, ח' )תשס"א(. "
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Restraining and Intensifying Mechanisms in the Poetic Language of 

Lea Goldberg, Avraham Shlonsky and Uri Zvi Greenberg 

Abstract 

This dissertation is a linguistic־poetic work that examines the restraint and amplification 

mechanisms in the poetic language of three major Hebrew poets: Uri Zvi Greenberg, 

Avraham Shlonsky and Lea Goldberg. Restraint and amplification mechanisms are 

linguistic elements which evoke the readers' awareness that the poems are restrained 

and refined on the one hand, or amplified and "loud" on the other. This study focuses 

on deciphering the poetic language, and especially the linguistic tools that evoke effects 

of amplification or restraint. 

This work is part of the ongoing attempt in the last few decades to bridge linguistics 

and literature, semantics and poetics. Increasingly more researchers are responding to 

the challenge of poetic language, and are utilizing the tools of the linguistics trade to 

interpret its "code". Work in cognitive semantics over the last decades provides a 

framework for depicting and describing the diversity of poetic language. However, 

many features remain unexplored. Amplification and restraint mechanisms have been 

barely researched; for this reason, their development and use in the poems of 

Greenberg, Shlonsky and Goldberg are the subject of this study.  

Each chapter of this dissertation is devoted to one of these three poets. The first 

chapter examines amplification mechanisms in Greenberg's poems. The second 

examines the amplification and restraint mechanisms that work conjointly in Shlonsky's 

poems, and the third chapter investigates the restraining and refining mechanisms in 

Goldberg's poetry. Each chapter deals with one book of poems: Greenberg’s "The Book 

of Indictment and Faith" ("Sefer Ha־Kitrug Ve־Ha־Emuna", 1937); Shlonsky’s "Stones 



 
 

of Chaos" ("Avney Bohu", 1933) and Goldbreg’s "Sooner and Later" ("Mukdam u־

Me'uhar", 1959). 

The study has two main purposes. The first is to develop a new linguistic tool in the 

field of poetic language research, which enables the evaluation of poetry as restrained 

or amplified based on thematic and linguistic criteria. The second is to shed light on the 

poetic language of three central Hebrew poets of the twentieth century, and portray their 

lyrical characteristics. Greenberg, Shlonsky and Goldberg played a crucial role in the 

formalization of Hebrew as a vivid and creative language, making it important to 

explore their poetic language linguistically. From a cognitive־linguistic standpoint, this 

dissertation examines the ways in which the text impacts the reader and elicits a distinct 

response. From the literary־linguistic point of view, this study helps enrich the 

interpretation of literary text and confirm the reader's intuitions. 

Greenberg's poetry dealt with political themes associated with the Jewish nation, its 

history and the Jewish־Arab־British struggle in Palestine. These themes have an 

amplifying effect. The speaker in the poems presents himself as a Messiah or a prophet, 

and the poems are strongly related to Jewish tradition. The semantic field of injured 

body parts is unprecedentedly rich. Greenberg’s poetry is replete with powerful verbs 

of burning, cutting and tearing. In his poems, there are numerous vitriolic curses and 

many foreign words. The syntax is complex, and is characterized by truncated sentences 

and many direct appeals to the addressee. His poems engage with actual issues that 

touch upon the everyday life of both the author and the readers, and aim to encourage 

people to take action in the real world. The layout of the poems is purposely erratic and 

uncontrolled, and there are a considerable number of punctuation marks and 

interjections in the text. The poems are extremely long and written with disordered  



 
 

structures with only occasional rhymes. All of these elements combine to evoke 

amplification. 

Shlonsky's poems are varied and it is difficult to distinguish between restraining and 

amplifying factors. "Avney Bohu" depicts the speaker's journey to a foreign city and 

his nocturnal wanderings in the unfamiliar streets. He avoids love, is haunted by a fear 

of death, and his only partners are archetypical and estranged characters. The semantic 

fields of the journey and the city are richly depicted in his poems, as well as the semantic 

field of murder, which is referred to frequently but never concretized. The syntax is not 

as complex as Greenberg's; the layout is far from simple but at the same time is not 

chaotic, and although there are many punctuation marks in the text, they do not seem 

to be especially expressive. There are also many innovative neologisms in the poems, 

ordered poetic structures, and brilliant complex rhymes. All of these elements draw 

attention to the art of writing rather than to the feelings of the speaker. It is hypothesized 

that the problem of determining whether Shlonsky's poetry is loud or restrained is one 

of the reasons that it has not been widely accepted. 

The third chapter shows that Goldberg's poems focus thematically on nature, 

childhood, the present and the everyday secular world as well as on the personal 

feelings of the speaker. Goldberg did not usually address her readers directly, and did 

not intend to preach or call them to action, but rather invited them to reflect on the 

human soul and on the beauty of the world. Historic and literary figures appear in her 

poems but there are few connections to traditional Jewish texts, and the poems mainly 

allude to biblical texts in personal and secular contexts. The semantic fields of emotion, 

nature and the senses are rich in Goldberg's poems, as well as that of the healthy body 

longing for love. The syntax is simple and so is the layout. Goldberg rarely invented 

words and barely used foreign words. She used standard morphologic forms as well as  



 
 

few biblical forms, and all of these elements create her formal but modest style of 

expression. Many of her poems are sonnets, and this formally strict structure connotes 

delicacy as well. 

The major theoretic conclusion emerging from this dissertation is that there is no 

"recipe" for restraint or amplification in poetry, and that a single linguistic element 

cannot evoke one effect or the other. Linguistic elements can evoke certain effects, 

which can be put into play partially, fully or not at all. Thus, each linguistic element in 

the text must be examined in its own context, and it is impossible to predict an a־priori 

relationship between linguistic elements and their effect on restraint or amplification. 

For example, interjections in Greenberg's poems have an amplifying effect, but texts 

without interjections are not necessarily restrained. The description of a text as 

restrained or amplified is dependent on the accumulation of mechanisms that work in 

concert. 

Furthermore, the general textual environment influences individual mechanisms, 

such that linguistic or thematic elements may be strengthened or weakened under the 

influence of the surrounding text. The definition of a specific poem as refined or 

amplified should thus take all the elements of the text as a whole into consideration as 

well as the norms of the literary generation and the reader's exposure and expectations. 

This dissertation concerned restraint and amplification mechanisms in the poetic 

language of three Hebrew poets, but this analysis can be applied more broadly. One 

application would be to research restraint and amplification mechanisms in other poets' 

lyrical language or compare early and late examples of their corpus; another direction 

would be to observe restraint and amplification mechanisms in other areas of language, 

such as commercial language, spoken language or the language of prose. 
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