
 ©לאלי פררה : כל הזכויות שמורות

 

 

  ? מהו שיר ומהי שירה

  אלי פררה:מאת

 הרי מספיק שלכל הרכב ?וגראפומניה ושרלטניות" פוזה"סת� � ולא מהו אותו ביטוי עצמי ֵ�

שורות של מילי� שמישהו ישרבט באקראי או בכוונת ְמַכוו� וינקד אות� וימסגר אות� במבנה 

  ...?אכ� שיר הוא, והכותב יצהיר כי זהו שיר" מעי� שיר"של 

שיר הוא דבר שאני קובע שהוא  ": שכותרתול" של דוד אביד� ז"שירו" למאמר אביא את ַחכפתי

  : ילותיו מ ואלה"שיר

  ָ�ל ָמה ֶשֲאִני ְמַנֶ�ה ַלֲעש�ת

  ה�א ְלַדֵ�ק ְ�ִמִ�י� ַעד ְ�ֵדי ַהְכ�ָבה
  

�ק ַעְצמ��  ְלַהְכִאיב ֲאִפיל� ַלִד

  ֵ#רְלַדֵ�ק ְ�ַהְכ�ָבה ְ�ִלי ְלִהְתַ!

�ק%ְ�ֵאב ֲחִצי%ַעל ֲחִצי�  .ִד
  

של דוד " שיר הוא דבר שאני קובע שהוא שיר: "המצויה בכותרת של השיר, הגדרה גורפת זו   

עד כדי תחושה של כאוס בלתי , היא הנתפסת היו� באופני� רחבי� יותר של ההגדרה, אביד�

  . יתטא� לא פת, נטיתכמשימה לא רלוו, או לנתח שיר, שהופ� כל ניסיו� להסביר, נתפס

  

א� כ� אפשר ? רצה להגדיר בכותרת השיר שלו, ל"כפי שדוד אביד� ז, הא� זו השירה בהגדרתה   

כי אז יכול כל אד� בעל יומרות , שכל מעשה אומנות תהיה בלתי רלוונטית להגדרה, לומר בעצ�

יות אומנותיות צרופה בעלת איכוהשירה הלטעו� שמעשה ידיו להתפאר היא אומנות , אומנותיות

" בגדי המל� החדשי�"יוביל! אחר כבוד לאגדת הילדי� הידועה , רבות עוצמה ומי שיכפור בדבריו

מל� מחוטי� לא נראי� ובמקו� אי� בגדי� "הנה ל� בגדי: רוצה לומר. של הנס כריסטיא� אנדרס�

ומי הוא " ואבל רק החכמי� יכולי� לראות, כי יש בגד, טיפש מי שאינו רואה את הבגד: "יאמר

עד כדי כ� שאינו , מי בעיני עצמו יודה שהוא טיפש, אירוני יותר? זה שרוצה להיראות לא חכ�

? וביצירה הפיוטית לתפארה של גראפומ� ושרלט� מצוי, שלפניוהשירי האומנותי " בגד"מבחי� ב

ל כי ברגע שיוצא טקסט מידיו ש :כבר קבעו רבותינו בתחו� השירה; והוא העיקר, לבד מזאת

היוצר "ויכול הכותב. והוא נבדק באופ� אובייקטיבי על יד הקוראי�, יש לו חי$ת משל עצמו, היוצר

 או יגדיר את ,או להיפ�, או יכול לקבוע שזהו שיר" כי לא לזה התכוו�"; לזעוק במלוא גרונו

יבח� זה יצא כבר מידי שליטתו והטקסט ימפני ש,  זה לא יעזור לו,ככל העולה על רוחו" יצירתו"

  .ונבח� רק על פי מידות אובייקטיביות של מהות השירה

  .על כ� ידו� המאמר? מה היא המהות הזאת שאנו מדברי� עליה, ובכ�

  

  ?מה ה� הכלי� שבידינו לבדוק את המהות הזאת, השאלה היא כמוב�   

ה בצור, ג� א� נלבשו בחרוזי�, אי� עושי� את ההבחנה בי� שיר פיוטי לטקסט אחר שאינו שיר

או אפילו , בדימויי� מפתיעי�, לשו� מליציי�"או אפילו בתוספת של צחצוחי, שיר"מוְבנית של בתי

פיוטי "טקסט שיריבי� ? מה ה� הכלי� שבידינו לראות ולהבחי� בי� טקסט לטקסט? במטאפורות

  ? סת� גראפומניהלבי� , ע� איכויות שיריות
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לפי , הרוח החופשית לביטוי עצמי אוטנטייש אפשרות להגדיר שירה במגבלות , לעניות דעתי   

 .א"ר יעקב מלכי� מאוניברסיטת ת"שגיבשתי לעצמי מפיו של מורי ורבי ד, הפרמטרי� האלה

  . וגראפומניה ושרלטניות" פוזה"� ולא סת� מהו אותו ביטוי עצמי ֵ); השאלה

ו� וינקד אות� הרי מספיק שלכל הרכב שורות של מילי� שמישהו ישרבט באקראי או בכוונת ְמַכו

, אביד�. על פי הגדרתו של ד, והכותב יצהיר כי זהו שיר, "מעי� שיר"וימסגר אות� במבנה של 

ומכא� לש� יוציא לדפוס ספר ! הנה עוד שיר, *ישרבט עוד כמה מלי� וה!, וירא כי טוב! והנה שיר

שג� , ד כדי כ�ומדורי הספרות יפרסמו והאוניברסיטאות יילמדו וע, והפרשני� יפרשנו. שירי�

והשרלט� יגח� מתחת לשפמו ויגרו+ את שמנת התהילה , משרד החינו� יכניסו לתכנית הלימודי�

  . של איש ספרות ושירה

  

והנה המאמר לפניכ� כדי לנסות לעשות סדר , לדעתי כ�? א� אי� אפשרות לעצור את התהלי�    ה

 )במילי�(  ֵ)� מכלול של ביטוי אישיכי שיר הוא, על פי תפיסתי את השירה אעז ואומר .בבוהו הזה

כשהאד� במרכזו של ביטוי , דמיו�;  מחשבה; רגש:זגי� את שלושת היסודות הבאי�ַמ הְ.ונשגב

                . או לפנימיותו/ו) אנוש וכו/ "חברת, טבע(תו� התייחסות לסובב אותו , זה

     

הכוונה " למחשבה ולדמיו�, ישי לרגשמכלול הביטוי הא: "כי באמירה של, חשוב לומר ולהדגיש   

כאשר ה� נשעני� , של שלושת היסודות האלה) פחות או יותר, מאוזנת(במזיגה ובהרמוניה 

  .החוויהומבוססי� על 

זהו ש או ?אביד� הוא שיר שביסודו חוויה. דעיל של ל" השיר"הא� .  היא יסוד העניי�החוויה

? חווייתי אול� איפה כא� המזיגה של הרגש והדמיו�בוודאי שיש בו יסוד ? הגיג להגדרת שיר, היגד

זהו ניסיו� לנסח הגדרה " שיר הוא דבר שאני קובע שהוא שיר: "אביד�. בטקסט של ד, לטעמי

כידו הטובה של אביד� בשליטתו , ובאקרובטיקה של ביטויי�, מצועצעת במילי� אמנ�, בלבד

  . ו שירא� בוודאי שאינ, במסווה של ביטוי שירי, בשפה ובמילי�

  

הא� הוא ? הא� הוא ֵ)�, הבעיה הגדולה תהיה בניסיו� לבדוק ולאבח� את הביטוי האישי הזה   

בטקסט דלעיל ? שביסודה החוויה, קו מוביל שיחבר את המכלול, נושא, אכ� מבטא איזשהו רעיו�

כ� "א�אלא ? אבל איפה כא� החוויה שתוצאתה התפעמות שירית, אביד� יש אכ� רעיו� והגיג. של ד

חסרה כא� , שוב, אבל, יתכ�. היא החוויה,  היא–שכל ניסיו� להגדרה בכל תחו� ונושא , נאמר

  . המזיגה של הרגש והדמיו�

, הרגש#ביסוד. שבכל טקסט ומסר ספרותי) נושא(כוונתי לרעיו� ולתמאטיקה , המחשבה#ביסוד

 הכוונה הדמיו�# דיסווכשמדובר על , הלב והנפש של הדובר בשיר"כוונתי לליריקה והמיית

איזכורי� , דימויי� ומיטונימיות, המטאפורה: כמו, אומנותיי� שבשיר"לאמצעי� הספרותיי�

ה� , ה�. רי� אצל הקורא את האסוציאציות והאנאלוגיות הקשורות למילות השירָגהְ., ורמיזות

  .בלעדיה� אי� שירה. בעצ� שנותני� לכל טקסט את המימד הספרותי והפיוטי

  

"בכל שפת". שיר"בהגדרת המילה , צא בעיה נוספת בהגדרת השירה והיא בתחו� הלשוניאני מו   

אנו יודעי� למשל את . פזמו� לבי� שיר ספרותי ופיוטיומר ֶז" ז יש הפרדה ברורה בי� שיר"לוע

כל המילי� .  בצרפתיתchanson, chant, chanter;  באנגליתSing, song, singer :המושגי�

בשפה , אול� לצערנו, מורי�ְזשַזָ.רי� ְמַזמרי� ִמ, ֶזֶמר"שמדובר בשיר, דהאלה אומרות דבר אח

. כשאתה מדבר על מזמורי� הכוונה למזמורי תהילה שבסידור התפילה, העברית המדוברת היו�
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לכל היותר , זמר"או שירי, הזמרי� שרי� שירי� ולא מזמורי�; בשפתנו 6ָעברית המדוברת היו�

  . י�פזמונ – משתמשי� בביטוי

המילי� משמשות , באנגלית ובצרפתית,  בשתי השפותPoem, poetry, poet: לעומת זה ידוע ש

ואי� ) poetry(כתב שירה ) poet(שהמשורר ) poem(ספרותי "הכוונה לשיר פיוטי; לביטוי אחד

ָולא , "שיר ""הכול נכלל בביטוי , בעברית המדוברת של היו�, בשפתנו, אצלנו, בניגוד לכ�. בלתה

, או שיר מזמור, וה7ַָ.ר זימר מזמור, שהפייט� ִ*ייט פיוט, לאמיתו של דבר היה צרי� לומר !יאה

הבעיה (והנה ג� היא . היא שא� נדבר כ� פשוט לא יבינו אותנו" צרה"ה, פזמו�וֶזמר "או שיר

  ? מהו שיר–נוספה לבעיות הזיהוי השירי ולהגדרת השיר ) הלשונית

  

 של "שירו"אי� הכוונה ל" שיר"שכאשר אנו מדברי� על , מידי� ולציי�חשוב להדגיש בפני התל   

כל ַזָ.ר של " שירו"או ל" חו� יולי אוגוסט"של שלמה ארצי זה או ל" הפרח בגני"זוהר ארגוב 

, לשונ� והאמצעי� הספרותיי� שלה� אחרי�, ספרותיי� שתוכנ�"אלא לשירי� פיוטיי�, אחר

שירי הזמר  –אלה . דיו� אחר של היצירה האומנותית השיריתזהו מ, שירי הזמר והפזמו�. שוני�

 .עיקר� פיוט וספרות –השירי� הספרותיי�   –ואלה , עיקר� מקצב והלחנה וזימרה –והפזמו� 

 , מזומרי� ומולחני�,זמרה"בי� שירי. האלה" השירי�"תיתכ� אמנ� מזיגה ועירוב בי� שני סוגי 

  . פיוטיי�"לבי� שירי� ספרותיי�

  

או ג/ורג/ ברסנס וז/ק , אלה ה� כמה משיריה� של נעמי שמר ושלמה ארצי הישראלי� למשלכ    

, לטעמי ולדעתי הצנועה. או מיקיס תיאודוראקיס היווני, או בוב דיל� האמריקאי, ברל הצרפתי�

שה� נכתבו מתו� : פיוטיי� וזאת מ� הנימוק הפשוט"ה� כלולי� בהגדרה של שירי� ספרותיי�

ממזגי� אשר , שנוצרה ממעמקי החוויה העממית הפלבאית, ש� של יוצריה�לב� ונפ" המיית

 .הדמיו� והרגש) רעיו�, נושא(המחשבה : פיוטי"בתוכ� את היסודות הרלוונטיי� להגדרת שיר

כשהרגש גובר מאוד על שני היסודות האחרי� , יסודותחסרונ� הוא בחוסר האיזו� בי� שלושת ה

  . אי� בה� מספיק את האיפוק הנדרש משיר ספרותי. דיוהופ� לשליט מ) המחשבה והדמיו�(

  

הנושא והרעיו� , למשל בשירי� אלו .באותה קטגוריה נמני� שירי מחאה חברתיי� ופוליטיי�   

שוב עולה , מכא�.  הרגש והדמיו�– ודוחק הצידה שני היסודות האחרי� ,היא העיקר והדומיננטי

� הספרותי *הדבר פוג� 6ַ, לדעתי, בשל כ�. לחוסר האיזו� בי� שלושת היסודות שמניתי לעי

"אחרת ומצרי� עבודה מחקרית" אופרה"בכלל כל הנושא הזה הוא . והפיוטי של שירי� אלו

אבל לש� המחשה אביא את הדברי� הבאי� . וזה לא נש$א המאמר, ספרותית נפרדת ורחבה יותר

מי מה� . מחאה"שירי; דברי�שני שירי� שחיברתי במיוחד לנושא בו אנו מ, לשיפוטכ� :האלה

" סת� שרבוט מילות מחאה אופיינית לכל הפגנה פוליטית בקריתהוומ, פיוטי"הוא שיר ספרותי

בשיר ? הא� זה הופ� אותו לשיר. שיר" אלא שהפע� מסגרתי אותו במתכונת של בתי, הממשלה

בה , תיתהדמיו� והמחשבה לבטא את התחושות של חוויה מחא, ריכזתי את מיטב הרגשות. השני

הא� זה עושה אותו יותר ספרותי . בסלו� בבית ביו� שישי, כמו כל ישראלי,  ע� חברי�השתתפתי

  .בהמש� הנימוקי�!  כ�–לטעמי ? ושירי מהראשו�
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  .                                                     אלי פררה/ תנ''&י הַחֵמט%ֲא

                                                     !                    ש�, את�, הי

                                                      %למעלה בחלונות הגבוהי�

  בקרית הממשלה ובשאר                                                       

  ,                                                   חסד%לח�%החלונות אוכלי

  שלא מצליחי�                                               , כל כ, גבוהי�

  ,                                                   לראות את הדמות הזעירה

                                                  ,                         האיש הקט.

  !                                                                            כא. למטה

  ,מברברי� עצמכ� לדעת

  .                                                    לא שומעי� ורק מדברי�, לא רואי�

  עבודה שלכ�                                        אבל יש , שאי. לח�

  !                                           ואי. שלו�! אי. בטחו.: בעיני�

  ואי. לי דבר שיגרו� לי להמשי,                                           

                 להעמיס אתכ� על הגב                                          

  נמאס לי מהגב הכואב                                           ! די. שלי

  ...                                                                     מכובד משקלכ�

                           !כא. ועכשיו! היו�. תתחפפו לי מהגב הזה

  

  

  אלי פררה/ תֶסֶר'ה +ָנכ'ְמג ִ)ֵר')ַה

                                                                           ��ֵרג ָקָט. ְ�ַתְח1ִית , ַוֲאִני

.                                                                                               ַה2ְעָנה, ַה2ְכ�ָנה

ִ�יט ִ�ְדִחימ� ֱאֵלי                                                                                            ַמ

  ,ִקְרָיה לֹא ֶנֱאָמָנה%ְשֵמי

  ח�ֵרק ְ�ִש5ָיו ֶאת ְשֵאִרית 

  ֲעָמל� ְוכ�ֵרַע ְ�ת�ַגת%ְשַכר

   ֶשֵאינ� נ�ֵשא י�ֵתר ֶאת,ַהֵגו

             .5ְִלֵאהָעְמְסֶכ� ַה

*                                                                                                         

  ַה2ַָ�ט ַה8ָר, ַהְל�ה ִמ7ֶה

  ,ַעל �ְבָד. ָהִעיָסה ְ�לֹא ַנְח��1

                                                     ,                        ַהַ!ַחד%ַעל ְשל�ָשה ִ!ְשֵעי

  , ְ�י�מ�%ַ�ֶה� ֵהְלִעיט�נ� 9ָָבר י��

�  , ֶ�ֶשל ָהֲאִטימ�ת: ְוַעל :ְרָ�ָעה לֹא ֲאִקיֵמנ

  י�ֵנק ְ�ֶעְגָלת� ְוֵעיַנִי�%ֶחְר9ַת ,ֵקיָבה ��ֶעֶרת

  :ְו:�1ֶ. ָדָמהְ�ב�י�ת ַ�ֲא

  .ְרד� ֵמָעַלי ְ�ֶטֶר� י�� ִיְשָקע

  ! ְזַמֵנְ, ָחַל>–ַהָ#ע�. ְמַתְקֵתק : ְוָלְ, ְמכ�ָנה

  !ְ=ִשי ַהְל�ה! ע�ִרי ִמ7ֶה
  

שלטעמי " אטומי החלונות) "בצבע הירוק(, חברתי"מחאה פוליטי" שיר"האחד ; הנה לפנינו שני שירי�   

, פיוטית"נעדרת לשו� שירית, יומית"יו�, לשונו בוטה". שיר"יטית ופחות הוא מניפסט של הפגנה פול

המחאה . מחות ל–והוא , אלא התלהמות הרעיו� בעיקר,  החוויהתלנשגב$מפני שאי� בה ביטוי 

נגרעי� ממנו הדמיו� . והיא ח!ֶלֶשת על שאר מרכיבי הטקסט השירי ולכ� פוג� בביטוי השירי, דומיננטית

שמה� ניזוני� כל , ת האפקטי� של אמצעי� ספרותיי� ואומנותיי�א; שירית" יתשל הלשו� הפיוט

! אבל איזה הבדל, על אותו נושא) בצבע הכחול" (בורג במכונה גורסת"השיר , לעומתו .השירה"ביטויי

הרגש , יש נושא ורעיו�!  זהו שיר–אפשר לומר עליו , בכל זאת, למרות שלא נית� לתארו כמופת השירה

לדוגמא . מתקיי� ומתממש בו כדבעי, ציורית ומטפורית"והאפקט של לשו�, יטוי ממשיבא לידי ב

י�ֵנק %ֶחְר9ַת, ֵקיָבה ��ֶעֶרת, ֶ�ֶשל ָהֲאִטימ�ת"וכ� "  ֲעָמל�%ְשַכר ח�ֵרק ְ�ִש5ָיו ֶאת ְשֵאִרית: "מזערית נצטט כמה

ה מעוררי� את הדמיו� בשל האסוציאציות ואל, הוא עשיר ֵמֲחברו בביטויי הלשו�. 'וגו" ...ְ�ֶעְגָלת�

ֲעָמל� %ְ�ִש5ָיו ֶאת ְשֵאִרית ְשַכרח'ֵרק : ")באדו�(ולשו� מטפורית וציורית . הכלולי� בו) בכחול(, והאיזכורי�

, עתילד, מכא� המסקנה" ,ַעל �ְבָד. ָהִעיָסה ְ�לֹא ַנְח��1 ַה2ַָ�ט ַה8ָר: " או בהמש�",ַהֵגו ְוכ�ֵרַע ְ�ת�ַגת

; רגש+ מחשבה ;  רעיו�–נושא ; שיש צור� במזיגה הרמונית בי� שלושת היסודות, כנאמר לעיל עד כה

כדי לתת גושפנקא ספרותית , לשו� ציורית ואמצעי� ספרותיי�: כלומר, דמיו�+ נשגבות החוויה 

   .אביד�. כדברי ד!  הוא אכ� שיר,קובע שהוא שיר" אני"ולא כל מה ש". שיר"לטקסט המתיימר להיות 
  

והשאלה תהיה כמוב� אי� נבחי� בי� , הספרותית, נבהיר א� כ� שאנו נעסוק רק בשירה הפיוטית   

ביכולת האבחו� , התשובה לדעתי תהיה ?מתי מדובר במה שאינו פיוט ומהו שיר ספרותי, טקסט לטקסט

ונה ושנייה א� בקריאה ראש: כלומר, של קורא השיר לקלוט את הליכודיות בי� כל מרכיבי השיר
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מקשר בי� כל מרכיבי השיר לכדי מיקוד "נית� להסביר ולהצביע על חוט) ולפעמי� יותר(ושלישית 

או אז נית� לומר כי זהו שיר , לכדי אמירה אחת של נושא השיר, לחבר בי� המילי�) נושא השיר(החוויה 

  . ולא סת� טקסט, פיוטי
  

: כלומר" שיר הוא המעט המכיל את המרובה: "זה מצוי ג� בדברי לאה גולדברג על מהות השירה   

עשירות במטאפורות ודימויי� המכילי� הרבה מעבר , עול� מרוכז בשורות מעטות, השיר הוא שלמות

רי� את הדמיו� שלנו ומעוררי� אסוציאציות ָגהְ., מטאפורות ודימויי�. לפשט של ההסבר המילולי

ה� תוספת הכרחית לרומ� את השגב כל אלה , ות כמעטסופי" ואזכורי� והקשרי� ורמיזות וַהְק6לות אי�

  . של ההתפעמות הפיוטית של החוויה
  

למליצות , אי� הכוונה למילי� נשגבות. המבח� האמיתי של ליכודיות זאת הוא הנשגבות של הביטוי    

� יש א. זאת נשגבות, א� יחסו נכו� ואמיתי. כפיו אלא ליחסו של הכותב ליציר !לא ולא, לשו�# וצחצוחי

למחשבתו ולדמיונו ולהתפעמות של החוויה ממנה ניזו� הביטוי , � של הכותב לרגשותיויחס רציני וֵ)

 זאת 'נשגבות'. וזה חייב לבוא לידי ביטוי פיוטי בטקסט, רזוהי הנשגבות הנדרשת משי, השירי

העומד בטקסט האמור , וככל שנרבה לקרוא בו, אותנו מהר עוד בקריאה הראשונה אפילו" תתפוס"

  . הדבר יתבהר יותר ויותר, למבח� ההגדרה
  

אלמלא היה , אל מלא רחמי�: "א� ניקח לדוגמא את שורותיו הראשונות של שירו של יהודה עמיחי   

דומה הדבר לשירו של אביד� על , במילי� אלו בלבד" האל מלא רחמי� היו רחמי� בעול� ולא רק בו

רעיו� יפה ומבריק של עמיחי ביחס לאלוהי� וחוסר , גזאת אמירה המבטאת הגי; הגדרת השיר כלומר

המכלול השירי המוסר , בר� מה שהופ� את שירו של עמיחי לשיר ספרותי ופיוטי הוא המשכו, רחמיו

השיר של עמיחי ממשי� את דרכו הלאה ומבטא בנוס+ לרעיו� של .  ג� מרכיבי� נוספי�,מלבד הגיג

בשורות ראשונות , א� כא�. ג� רגש ודמיו�, ג� חוויה" �האל המלא רחמי� ולכ� חסרי� רחמי� בעול"

אול� , ולשיטתנו אי� כא� שיר, אכ� היה זה רק ביטוי של רעיו� ותו לא, אלה בלבד היה נפסק השיר

בהמש� השיר של עמיחי באה לידי ביטוי החוויה הנשגבת ומלאת ההוד הפיוטי לתחושת הנטישה מצד 

האי� ניתוח : א� כ� נשאלת השאלה .� בסופו של דבר זהו שירועל כ, מלחמהשל השל האובד� ו, האל

יש הטועני� שאי� ? את הנפש החיה המפעמת בשיר" ממית"האי� הוא ? השירה פוגע בהרגשת השלמות

למי שנית� לו החוש להבנת הדברי� האלה יבי� . בהלכי הנפש שבה, לנתח יצירה שירית כי כוחה ברמיזה

  ...? החוש הזהנית� לו ומי שלא –.  יפה, בלי פרושי�
  

או מה יהיה על תלמידי� שמנסי� להתמודד ע� שיר שלא נלמד ? אכ� מה יהיה על מי שלא נית� לו   

ג� , אנו יודעי� ג� שנית� לפתח את החוש לשירה? בכיתה ואי� ביד� עדיי� הכלי� הנכוני� לניתוח שיר

הבנה בעומקו של השיר כרוכה בידיעת ה. הידיעה גורמת לטע� פגו�"אי. ת� לה�כ� נילגבי אלה שהחוש 

מובא להל� טקסט של גדול ". שהגישה לאומנות דורשת קוד� כל הבחנה: "נאמר א� כ�. דרכי השירה

 זה טקסטהא� . ביאליק ונבח� את הדברי� לאור הנאמר עד כה. נ. ח, המשוררי� של הספרות העברית

  ?שבפנינו שיר הוא

  ,ְצִריַחת ע�ֵרב, ?ַנת �ֶֹקר"

  יר�ִני ְוִאיָקָצה ֶהִע

  מ�ל ַהַ�ִית ֵע@ ַה7ִַית

  "ָ�ְ, ִחַ�ְר1ִי ִשיר �ַפִיט

  )משירי החור+ של ביאליק ( 
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   . בלבדט קצוב ומחורזפ$ְטהשורות שאחריה� ה� ִ*אילו ו, כי שורותיו של ביאליק פותחות שיר, ברור לכל

  ?"שיר"לא"ההבדל בי� שיר לבי� , מהו אפוא

ואפילו היה הירודוטוס כותב את ספרי ההיסטוריה שלו : "קבע) אומנות השיר" (קהפואטי"אריסטו ב

לא הצד הטכני של עריכת מלי� . "ה� יוסיפו להיות ספרי היסטוריה מחורזי� ולא שירה, בחרוזי�

, הרי יש כאלה בתוכנו. או בצחצוחי לשו� מטפוריי� קובע את מהות השירה, בשורות קצרות ובחרוז

  . שחקי מילי� ובשליטת� בשפהוירטואוזי� במ

ַל>ורות השיריות וַל6ִיטויי� המטפוריי� יש הצדקה ) ראה דוד אביד� (?הא� כל מה שישרבטו יהווה שיר

כלומר שהמילי� נשענות על חוויה שתוצאתה , א� ורק א� ה� חופפות את התוכ� המיוחד של השיר

ובעצ� כל אומנות אחרת , את אומנות השירה מזיגה בי� שלושת המרכיבי� שנושאי� .ביטוי פיוטי ושירי

  . ובמדיו� אחר

  

) מחשבה(ממזג בתוכו לא רק רעיו� ומסר , השיר הספרותי שאליו מכווני� הדברי�:    נסכ� ונאמר

ואלה אינ� יכולי� לבוא . אלא בהכרח ג� את האלמנטי� של הרגש והדמיו�, שבאי� כתוצאה מהחוויה

"י הנשגב של החוויה בצורת� של כל אות� אמצעי� ספרותיי�אלא רק ביכולת הביטו, לידי ביטוי

קונוטציות , איזכורי� וארמזי�, ההשאלה לכל צורותיה וביטוייה ,שיריי� כמו המטפורה והדימוי

בלי הכלי� האלה בתוספת יכולת ההבחנה של ליכודיות בי� כל מרכיבי . והקשרי� כאלו ואחרי�

מהי אומנות הספרות .  להבחי� מהו שיר ומהי גראפומניהקשה יהיה, הטקסט הספרותי לידי נושא אחד

  .והשירה ומהי שרלטניות

  

 

 


