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  תוח ממערכי השיעור לשירת ש. טשרניחובסקיינה

  כתב וערך: המורה אלי פררה
  

 טשרניחובסקיאול / ש א ִרְגֵעי ְשָנת
  

  )קּוקּוקּוקּוִיְמּתָ  חרוז א'(    ָנת, ֶטַבע ַוֲחלֹומֹות ִיְמָּתקּו,א ִרְגֵעי ְׁש 

  )ָרבָרבָרבָרבַהְּק  'בחרוז (         ְּב ֶאְרֶאה ְוַסֲערֹות ַהְּקָרב: ַרק ֶרֶגׁש

  )קּוקּוקּוקּוָעמָ  חרוז א'(     יא ָהֶרי ּוְבִמְכרֹות ָעָמקּו,ַעל ְמרֹום ִׂש 

  )ָעבָעבָעבָעב 'בחרוז (      ימֹון ּוְבֵצל ֶחְביֹון ָעב.ת ַהְּיִׁש ִּבְתהֹומוֹ 
  

  )קּוקּוקּוקּוִיְזעָ  חרוז א'(               י, ּוְפָצַעי ִיְזָעקּו,ִּכי ֶתֱאַבל ַנְפִׁש 

  )ָתוָתוָתוָתוַּבּסְ  'בחרוז (               ן ַּבְּסָתו,ּוׁשָ ִּתְקוֹוַתי ִּתֹּבְלָנה ַּכּׁש

  )קּוקּוקּוקּוִיְנאָ  חרוז א'(       ָּבִרים ִיְנָאקּו,ם ִמְׁש ָאנּוָדה ִלְמקֹום ׁשָ 

  )בבבבׂשָ ׂשָ ׂשָ ׂשָ וָ  'בחרוז (        ב.ִלְמקֹום צּוָקיו ָיִרים צּור ַאִּדיר ָוׂשָ 
  

  ָלִעים,ִּתי ִמַּגִּלים ָהָרִבים ַּבּסְ ָאז ֹּבְׁש 

  ִבים ִלְרָגִעים,ֵהָּמה, ְּבִהְתמֹוְלָלם, ׁשָ ׁשֶ 

  ְוטּור ִמּטּור ָירּום, ַּגל ִיְגַּבר ִמָּגל;
  

  ֵהָּמה ִּבְגאֹוָנםִמּצּוִרים ִנְכַלְמִּתי, ׁשֶ 

  ָּבִרים, ֶאל ַנֲהָמם ַוֲהמֹוָנםֶאל ַמַחץ ִמְׁש 

 יֶהם ֶאל ָעל...ַיְסִּגירּו ֶאת ִלָּבם, ְוָראׁשֵ 
 

  סונטה

שורות. זוהי סונטה איטלקית  14הוא סונטה. סונטה היא שיר בעל מבנה קלאסי של שיר זה     

בשני  –בשיר שלפנינו מבנה חריזה מתוחכם  ). לסונטה מבנה חריזה קבועה.3-3-4-4(מבנה של 

  ב.-א-א/  ב-א-א –ב) ובשני הבתים האחרונים -א-ב-הבתים הראשונים חריזה מסורגת (א

  .ללא כל תזוזהו שרירותיתנה הדוק, קלאסי, הסונטה היא דוגמא לשיר בעל מב

איתני הטבע בכלל "לא רגעי שנת טבע ", הוא שיר אופטימי, הדובר מתמלא בעוצמה וכוח מול    

" ן ַּבְּסָתוּוׁשָ ִּתְקוֹוַתי ִּתֹּבְלָנה ַּכּׁש" מתייחס באירוניה לצרותיו הקטנות, ,בפירוט סערת הים וגליוול

   מול הגלים האדירים והצוקים הנישאים.

  

הטבע כגילוי של אלוהות.  –תרפק עליו שמסתכל על הטבע ומדובר  –בסונטה רומנטית לפנינו    

אלא על איתני או ציפור בכלוב, כמו פרח אדם, הידי בשנתון  "טבע קטן"אין כאן הסתכלות על 

האדם של עיניו בהטבע הגדול" "של המבט אל הזה ספרותי - האומנותי. הזרם יםהטבע הגדול

נוצר בעולם המערבי כתגובה לתפיסה הרציונאליסטית של תקופת ההשכלה (תקופה של הקטן, 

ושית גילויים גדולים בכל התחומים המדעיים). דבר זה מתרחש בהתאם לתורת החשיבה האנ

  .זונים זה מזה, הנילכדי שיתוף ואחווה שתמיד מביאה את שני הצדדים הקיצוניים של המתרס
  

אלא את הרגש והסערות.  –הדובר בשיר אומר שהוא לא אוהב את השקט בטבע : הבית הראשון

 ., הצוקים וההרים הגבוהיםר, העננים הקודריםּבָ המְד  –הוא אוהב את הסערה והקיצוניות שבו 
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כשאנו לנו שיש אלא רגש עז  ו,לֵ ע וׁשָ בע רוגלמול ט ות פיוטיתפייחלומות מתוקים והתייפלא ו

תהומות  גם ןכו שאיםיהרים נ של של מכרות ועמקים, "טבע ענק". סערות קרבמביטים על 

ניגוד בין ביטוי ליש העננים המסתירים בקרבם דמיונות ודמויות. למול  )תוֹ ימדבריות וצִ (הישימון 

  מדבר.ה ,הישימוןמות ברום השמים למול תהוצאים הנמ העננים ברקיע

  

ונפשו כאשר הוא מתאבל  –לתחושותיואישי) -פיוטיבית זה מכניס יסוד לירי (: הבית השני 

 ,"הטבע הגדול"אל הולך  ואהבמקרה כזה  ,לונב ויתקוותָ עד כי במצב קשה  הדובר :, כלומרפצועה

טבע ולומד האל  ולוקח את עצמ הוא. יבהבעלי ׂשֵ צוקים אדירים אל למקום שבו הגלים נשברים 

, אבל םומרוכזים בעצמאישית מבט מורגלים להסתכל על העולם מנקודת  האדם-בני ,אנוממנו. 

מה אני לעומת הגלים  –יוצא לטבע ומסתכל עליו וכך מקבל פרופורציות לבעיותיו  הדובר

של במקרים  מה אני לעומת איתני הטבע?נצחיים, הוותק ה-הסלעים בעלילעומת המתנפצים? 

    לבעיותינו. מד אחרבנו ממכניס  הטבע תניאוכישלון, המבט ב שפלדכדוך הנפש ותחושת 

  

הסלע עומד איתן והגלים מתנפצים עליו  –מדובר כאן בשני היבטים של הטבע : הבית השלישי 

ההתמדה והגבורה משתלמת  –ם. הוא מסתכל על הגלים ולומד שאסור לו להתייאש ולא מתייאשי

יש כאן הערצה של הגבורה האקטיבית של  –לאורך זמן ואכן הגלים ינצחו לבסוף גם את הסלע 

והאכזבה מפלה ה .הכישלון אינו אמור לייאש ;יש גם אמירה לאדםזה בבית  הנחישות וההתמדה.

מגבורתם אנחנו חושבים שהיא נכונה. האדם שמתרשם  להפסיק את פעולתנו אם יםאמור אינם

הוא אדם אקטיבי. כאן ההתרפקות של המשורר היא על הטיפוס  םשל הגלים מתרשם מפעילות

  האקטיבי שלא יתייאש וימשיך לנסות.

  

עומד  –גם הגבורה הפסיבית של הסלע, שעומד וסופג את הגלים ויודע שדינו נחרץ : הבית הרביעי 

הגבורה הפסיבית הנחושה לים להתנפץ עליו ועד הסוף המר יעמוד בראש זקוף. גם מחשוף ונותן לג

על אף שהגורל כבר נגזר. המסקנה האנושית מהעמידה של  –הוא לא זז, לא מוותר  יש ללמוד 

היה על שייש בנכלם ומתהדובר הסלעים היא שגם צריך לדעת לספוג את התבוסה בעמידה זקופה. 

ולא התגבר על משבריו, הם, הסלעים והצוקים לעומתו עומדים עדיים גאים למול אמונה -ןטַ ְק 

כמו  בים את חיינוצריך לדעת לקבל גם את הניצחון וגם את התבוסה המרכילתם מול הגלים, מפ

  "יֶהם ֶאל ָעל...ְוָראׁשֵ " :שבסוף נכנעו לגלים המתנפצים, הם גאים בעמידתםמרות ל. הסלעים

   

  :לסיכום

מהטבע השקט לא נלמד כלום. במצב של שלווה ורוגע אנו לא נדרשים לכלום. רק במצב של סערה  

לסונטה יש מבנה מתוכנן,  לכן הוא אינו אוהב את הטבע השקט. –נלמד משהו על גורלנו האנושי 

הטבע על  .של הסונטה נאלירציווה יש בדיוק תוכן הפוך למבנה הקבוע אך כאן ,מתיטסיסמוחלט ו

מתוכנן הזה -תניו הוא דבר לא רציונאלי ולא מתוכנן. טשרניחובסקי לוקח את התוכן הלאכל א

בדרך  :ומשמעות אמירהיש הזה הקצוות מפגש ב. הסונטה – ויוצק אותו לתוך הצורה המתוכננת

את הדברים הכי לא מתוכננים. אם כל הזמן נצעק, לא תאר ניתן לכמו הסונטה הכי מתוכננת 

יר ש הצעקה תהיה הרבה יותר משמעותית. –אם נצעק בזמן מתוכנן ומדויק  ישמעו אותנו, אבל

על חוויות שר טשרניחובסקי מתו ולע ,ירי ביאליקשכמו בבהברה אשכנזית אמנם זה נכתב 

על שר ביאליק, שבזמן  ,ישראל-ארץ ולכן היה חביב על תושבינופיה והקשורות להווי הארץ 

 התלישות ועל היהודי הקטן וגלותו.


