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הניתוח ממערכי השיעור לשירת ש .טשרניחובסקי
כתב וערך :המורה אלי פררה
א ִרגְ עֵ י ְשנָת  /שאול טשרניחובסקי

א ִרגְ עֵ י ְשׁנָת ,טֶ בַ ע ַוחֲלוֹמוֹת י ְִמתָּ קוּ) ,חרוז א' י ְִמתָּ קוּ(
ַרק ֶרגֶשׁ בְּ  אֶ ְראֶ ה וְ סַ עֲרוֹת הַ ְקּ ָרב:
)חרוז ב' הַ ְקּרָ ב(
עַ ל ְמרוֹם ִשׂיא הָ ֶרי וּבְ ִמכְ רוֹת עָ מָ קוּ,
בִּ תְ הוֹמ ֹות הַ יְּ ִשׁימוֹן וּבְ צֵ ל חֶ בְ יוֹן עָ ב.

)חרוז א' עָ מָ קוּ(
)חרוז ב' עָ ב(

כִּ י תֶ אֱבַ ל נַפְ ִשׁי ,וּפְ צָ עַ י יִזְ עָ קוּ,
תִּ ְקווֹתַ י תִּ בֹּלְ נָה כַּשּׁוּשָׁ ן בַּ סְּ תָ ו,

)חרוז א' יִזְ עָ קוּ(
)חרוז ב' בַּ סְּ תָ ו(

אָנוּדה לִ ְמקוֹם שָׁ ם ִמ ְשׁבָּ ִרים ִינְאָקוּ,
ָ
לִ ְמקוֹם צוּקָ יו י ִָרים צוּר אַ ִדּיר וָ שָׂ ב.

)חרוז א' ִינְאָ קוּ(
)חרוז ב' ָושָׂ ב(

אָז בּ ְֹשׁתִּ י ִמגַּלִּ ים הָ ָרבִ ים בַּ סְּ לָעִ ים,
שֶׁ הֵ מָּ ה ,בְּ הִ תְ מוֹלְ לָם ,שָׁ בִ ים לִ ְרגָעִ ים,
וְ טוּר ִמטּוּר יָרוּם ,גַּל יִגְ בַּ ר ִמגָּל;
צּוּרים נִכְ ל ְַמתִּ י ,שֶׁ הֵ מָּ ה בִּ גְ א ֹונָם
ִמ ִ
אֶ ל מַ חַ ץ ִמ ְשׁבָּ ִרים ,אֶ ל ַנהֲמָ ם וַ הֲמ ֹונָם
יַסְ גִּ ירוּ אֶ ת לִ בָּ ם ,וְ ָראשֵׁ יהֶ ם אֶ ל עָ ל...
סונטה
שיר זה הוא סונטה .סונטה היא שיר בעל מבנה קלאסי של  14שורות .זוהי סונטה איטלקית
)מבנה של  .(3-3-4-4לסונטה מבנה חריזה קבועה .בשיר שלפנינו מבנה חריזה מתוחכם – בשני
הבתים הראשונים חריזה מסורגת )א-ב-א-ב( ובשני הבתים האחרונים – א-א-ב  /א-א-ב.
הסונטה היא דוגמא לשיר בעל מבנה הדוק ,קלאסי ,שרירותית וללא כל תזוזה.
"לא רגעי שנת טבע " ,הוא שיר אופטימי ,הדובר מתמלא בעוצמה וכוח מול איתני הטבע בכלל
ולסערת הים וגליו בפירוט ,מתייחס באירוניה לצרותיו הקטנות" ,תִּ ְקווֹתַ י תִּ בֹּלְ נָה כַּשּׁוּשָׁ ן בַּ סְּ תָ ו"
מול הגלים האדירים והצוקים הנישאים.
לפנינו בסונטה רומנטית – דובר שמסתכל על הטבע ומתרפק עליו – הטבע כגילוי של אלוהות.
אין כאן הסתכלות על "טבע קטן" שנתון בידי האדם ,כמו פרח או ציפור בכלוב ,אלא על איתני
הטבע הגדולים .הזרם האומנותי-ספרותי הזה של המבט אל "הטבע הגדול" בעיניו של האדם
הקטן ,נוצר בעולם המערבי כתגובה לתפיסה הרציונאליסטית של תקופת ההשכלה )תקופה של
גילויים גדולים בכל התחומים המדעיים( .דבר זה מתרחש בהתאם לתורת החשיבה האנושית
שתמיד מביאה את שני הצדדים הקיצוניים של המתרס לכדי שיתוף ואחווה ,הניזונים זה מזה.
הבית הראשון :הדובר בשיר אומר שהוא לא אוהב את השקט בטבע – אלא את הרגש והסערות.
המדבָּ ר ,העננים הקודרים ,הצוקים וההרים הגבוהים.
ְ
הוא אוהב את הסערה והקיצוניות שבו –
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ולא חלומות מתוקים והתייפייפות פיוטית למול טבע רוגע ושָׁ ֵלו ,אלא רגש עז שיש לנו כשאנו
מביטים על סערות קרב" .טבע ענק" של מכרות ועמקים ,של הרים נישאים וכן גם תהומות
וצי ֹות( למול העננים המסתירים בקרבם דמיונות ודמויות .יש ביטוי לניגוד בין
הישימון )מדבריות ִ
העננים ברקיע הנמצאים ברום השמים למול תהומות הישימון ,המדבר.
הבית השני :בית זה מכניס יסוד לירי )פיוטי-אישי( לתחושותיו– כאשר הוא מתאבל ונפשו
פצועה ,כלומר :הדובר במצב קשה עד כי תקוותָ יו נבלו ,במקרה כזה הוא הולך אל "הטבע הגדול",
למקום שבו הגלים נשברים אל צוקים אדירים בעלי שֵׂ יבה .הוא לוקח את עצמו אל הטבע ולומד
ממנו .אנו ,בני-האדם מורגלים להסתכל על העולם מנקודת מבט אישית ומרוכזים בעצמם ,אבל
הדובר יוצא לטבע ומסתכל עליו וכך מקבל פרופורציות לבעיותיו – מה אני לעומת הגלים
המתנפצים? לעומת הסלעים בעלי-הוותק הנצחיים ,מה אני לעומת איתני הטבע? במקרים של
דכדוך הנפש ותחושת שפל וכישלון ,המבט באתני הטבע מכניס בנו ממד אחר לבעיותינו.
הבית השלישי :מדובר כאן בשני היבטים של הטבע – הסלע עומד איתן והגלים מתנפצים עליו
ולא מתייאשים .הוא מסתכל על הגלים ולומד שאסור לו להתייאש – ההתמדה והגבורה משתלמת
לאורך זמן ואכן הגלים ינצחו לבסוף גם את הסלע – יש כאן הערצה של הגבורה האקטיבית של
הנחישות וההתמדה .בבית זה יש גם אמירה לאדם; הכישלון אינו אמור לייאש .המפלה והאכזבה
אינם אמורים להפסיק את פעולתנו אם אנחנו חושבים שהיא נכונה .האדם שמתרשם מגבורתם
של הגלים מתרשם מפעילותם הוא אדם אקטיבי .כאן ההתרפקות של המשורר היא על הטיפוס
האקטיבי שלא יתייאש וימשיך לנסות.
הבית הרביעי :גם הגבורה הפסיבית של הסלע ,שעומד וסופג את הגלים ויודע שדינו נחרץ – עומד
חשוף ונותן לגלים להתנפץ עליו ועד הסוף המר יעמוד בראש זקוף .גם מהגבורה הפסיבית הנחושה
יש ללמוד הוא לא זז ,לא מוותר – על אף שהגורל כבר נגזר .המסקנה האנושית מהעמידה של
הסלעים היא שגם צריך לדעת לספוג את התבוסה בעמידה זקופה .הדובר נכלם ומתבייש על שהיה
ְקטַ ן-אמונה ולא התגבר על משבריו ,הם ,הסלעים והצוקים לעומתו עומדים עדיים גאים למול
מפלתם מול הגלים ,צריך לדעת לקבל גם את הניצחון וגם את התבוסה המרכיבים את חיינו כמו
הסלעים .למרות שבסוף נכנעו לגלים המתנפצים ,הם גאים בעמידתם" :וְ ָראשֵׁ יהֶ ם אֶ ל עָ ל"...
לסיכום:
מהטבע השקט לא נלמד כלום .במצב של שלווה ורוגע אנו לא נדרשים לכלום .רק במצב של סערה
נלמד משהו על גורלנו האנושי – לכן הוא אינו אוהב את הטבע השקט .לסונטה יש מבנה מתוכנן,
מוחלט וסיסטמתי ,אך כאן יש בדיוק תוכן הפוך למבנה הקבוע והרציונאלי של הסונטה .הטבע על
כל אתניו הוא דבר לא רציונאלי ולא מתוכנן .טשרניחובסקי לוקח את התוכן הלא-מתוכנן הזה
ויוצק אותו לתוך הצורה המתוכננת – הסונטה .במפגש הקצוות הזה יש אמירה ומשמעות :בדרך
הכי מתוכננת כמו הסונטה ניתן לתאר את הדברים הכי לא מתוכננים .אם כל הזמן נצעק ,לא
ישמעו אותנו ,אבל אם נצעק בזמן מתוכנן ומדויק – הצעקה תהיה הרבה יותר משמעותית .שיר
זה נכתב אמנם בהברה אשכנזית כמו בשירי ביאליק ,לעומתו טשרניחובסקי שר על חוויות
הקשורות להווי הארץ ונופיה ולכן היה חביב על תושבי ארץ-ישראל ,בזמן שביאליק ,שר על
התלישות ועל היהודי הקטן וגלותו.

