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ער :המורה אלי פררה

 .3ש י ר ת ה מ א ה ה  : 20מושגי ומונחי בשירה בכלל:
ָאפרה:
נ ָ
לאנאפורה יש בעיקר מגמה ליצור מצלול ומקצב ,אול בניגוד לחרוז ,הנסמ על עיצורי ותנועות
בסו כל שורה ,האנאפורה היא מילה ,או ביטוי ,הנִ ְשני )חוזרי על עצמ( בכל ראש שורה,
בסופ .#כמו בשיר #של לאה גולדברג" :א תית! לי"
ָ
תחילת של שורה ולא
ָ
באופ! תכו ,אבל ב

א תת לי  /לאה גולדברג
א#לי יֵא-ר ִלי ְמ ָעט.
י – ַ
ימת ַמ ֲח ָש ֶכ ָ
ִא ִִ !+ֵ +לי ֶח ְל ִקי ְ* ֵא ַ
ֵקל ִלי ְמ ָעט.
א#לי י ַ
י – ַ
ֵ ָ ./מ ָע ֶל ָ
ִא ְִ +פרֹק ַעל ְֵ 1ת ִפי ֶאת ֶֹ 1בד ע ְ
ֵח ִלי ְמ ַעט.
א#לי י ַ
יד2ת ָ – ַ
ב2תי ֶאתִ 5צַ6ת ְ* ִד ְ
ִא ִָ +ביא ֱא ֵלי ִ231ר ַע ְז ִ

האני הדובר ,או הדובר) :ראה להל – הדובר(
האני הדובר הוא הדובר וג המושא של דבריו .ז"א הדובר ַה ְַ 7ד*ר על עצמו .אופייני בעיקר
על ְנ ָמ ָלה" .יש שוני
על ִמי ְָ 0
ָד ְע ִ*יַ ,צר ָ
בשיר #של רחלַ " :רק ַעל ַע ְצ ִמי ְל ַס ֵ-ר י ַ
ָ
לשירה לירית כמו
בי! "האני הדובר" ל"דובר" )ראה בהמש הסבר למושג "הדובר" בעמ' (33
ָד ְע ִ*י"( אי! הוא מזוהה בהכרח ע
חשוב להבהיר :למרות הדיבור על עצמו )" ַרק ַעל ַע ְצ ִמי ְל ַס ֵ-ר י ַ
המשורר/ת שכתב את השיר! במקרה של רחל ,המובא כא! כדוגמה וברוב המקרי בשירתה ,יש כ!
זהות בינה כדוברת לבי! אישיותה כמשוררת .במקרי מסוימי לא! מפני שיכול משורר לכתוב
בלשו! נקבה ולהיפ .האני הדובר יכול להיות כדמות מסתורית ועלומה ,או בדיונית מהאגדות,
ק-ריְ ָטה" ,או הסוניטה שלו" :לא רגעי
כמו הבלאדה של שאול טשרניחובסקי" :האחרו! ִל ְבנֵי ַ
שנת" או הפואמה" :ברו ממגנצה" .בשירי אלו" ,האני הדובר" אינו מזוהה ע טשרניחובסקי.

ֶא ְר ֵמז – ל#זיָה:
ביטוי המצוי בעיקר בשירה ,אבל ג בסיפורת .הארמז )ה<ל2זיָה( שונה מהקונוטאציה .הארמז:
ֶה ְקשר מילולי5טקסטואלי ,המתייחס לאירוע או ליצירה אחרת ,או לטקסט אחר .לדוגמא בשירו
=ביב ,וְ =נ ִֹכי ְל ַב ִ3י ַעלְ >ִ 5ז ִעי ֶא ֶָ +לה" המילה בשיר זה,
של ביאליק" ,צנח לו זלזל"" :וְ ש2ב יִ ְפ ַרח ִ
"לבדי" הוא ארמז לשיר אחר שלו באותו ֵש" :לבדי"ָ .ש ,מתפרשי הדברי ְִ 1טרוניה על
עזיבת הבחורי היהודי אל "האור והשירה החדשה" ,היא ההשכלה ,על כ! ישנה אפשרות שג
בשיר "צנח לו" הארמז הוא ,שהדובר ,כמו בשיר "לבדי" ,מדבר על בדידותו בעקבות עזיבת כול
אל ההשכלה והוא היחיד שנשאר לבדו ,נתלה על גזעו ,כנאמ! אחרו! למקורות היהודי )הגזע( בלי
צי? ופרח ,כשרביט קרח ,בלי אביב ,בלי עתיד .זהו אחד הפירושי ,א לא בהכרח היחיד .חשוב
לציי! שהארמז אינו רק בשירה! אלא ג בנובלה ,בסיפור הקצר וברומא! .בעצ ,בכול טקסט
כתוב אנו עשויי למצוא ארמזי ,אבל השימוש הרב בארמזי מצוי בשירה.

ארספואטי) :שיר ארספואטי(
באופ! כללי ,למונח "יצירה5ארס5פואטית" יש חמישה פרמטרי להבחנה ולהגדרה .מבחינת
ההסבר הלשוני5מילוני ,המילה ארס5פואטיקה פירושה :יצירה ספרותית שמתייחסת לעצמה.
התייחסות לאומנות הפיוט והפרוזה ,מלשו!;  = ARTאומנות ,פואטיקה = שירה ,או ספרות.
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יחד ה יוצרי את הארס5פואטיקה .ישנ סוגי שוני של ארס5פואטיקה לדוגמא:
אִ .א ְזכור – היצירה מאזכרת את עצמה בטקסט שלה; כלומר התייחסות המשורר לשירתו ,או
ִא ְזכור ליחס הקוראי לשירתו .כמו בשיר של ביאליק" :לא זכיתי באור מ ההפקר" ,או
לאווירה של השיר ועל התהלי יצירת השיר" :אי שיר נולד".
ב .מימוש – כאשר בסיו נותני ממשות לדמות בדויה ,בעיקר בפרוזה ,כיוו! שהמחבר הצליח
לחרוג מחו? לעול הבדיוני ולצקת ממשות ברוח של הקוראי ,הוא מימש פעולה ארס5
פואטית.
ג .אלמנט מכונ! – נושא שמדובר ביצירה ומשתמשי בו כדי להדגיש את האלמנט ,הוא נמצא
ביצירה) .לדוגמא במיתוס של נרקיס ,שעוסק בשאלת היופי… היופי מכונ! בה(
ד .ברמת הלשו! – משחקי לשו! כמו לדוגמא הביטוי "אלמנה שחורה" בסיפורה של אורלי קסטל
א2מי פה שורל" שגר לנו לחשוב על עכביש גדול וזאת בעצ הייתה אישה אלמנה,
בלוִ " :
לבושה שחורי.
ה .ברמת העול הבדוי – משחק מילי ע העול הבדוי ,כשקורי דברי ולרגע המספר אומר
לקוראי "תצאו מזה ,נדבר על משהו אחר ,זה לא אמיתי וכו'.
הא ְזכור" .להל! שלושה שירי,
בתחו השירה יש להתייחס בעיקר לעיקרו! הראשו! של המונחִ " :
שירי"/רחל .ב".לא זכיתי"/ביאליק .ג" .ע אלי הנפח" /אצ"ג.
המדגימי סוג שיר כזה :א".ספר ַ
שירי  /רחל )דוגמה לשיר ארס פואטי(
א .ספר ַ
בשיר "ספר שירי" יש התייחסות למילי ,שהיו לספר שירי ,ספר בצבע לב!ְ " :צ ִריחֹות
ירי ַה ָ; ָב" ,ז"א; כל אות!
לס ֶפר ִש ַ
ֶש ַָ 7ר ְח ִ*י נ ֶא ֶשת ֶ 0א ֶבת ]ָ [...היְ #ל ַמ ֲחרֹזֶת ִמ ִ;י ְמ ַל ֶֶ :בתֵ ,
תחושות5כאב ,ייאוש ומצוקה ,הדוברת בשיר מעידה עליה! ,שהיא "יצרה" מה מחרוזת מילי
שירי ָה הלב! .מהייאוש והכאב נוצרו השירי .זהו ההסבר לשיר ארס5
מלבבת ,וה! היו לספר ֶ
פואטי; אי השירי נוצרו? מתו הייאוש הכאב והמצוקה .הביטוי "מלבבת" מלמד על
התייחסות למילי האלוֵ .מ<י! לה לדוברת בשיר שה! מלבבות? אלא שכנראה קיבלה ָמשוב
מהקוראי והיא יודעת שה! מלבבות .יש כא! א כ! ,בעקיפי! ,התייחסות של הקוראי אל
סיפא של השיר" :ואת
שירתה .ההתייחסות הישירה של הקוראי לשירתה ,אנו מוצאי ַ* ָ
תוגתו של הלב הכורע ,ידכל במנוחה תמשש" .יד5כל ,במוב! של כל מי "שנוגע" בשירי
שמ ַמששי את שיריה במנוחה ,נהני
ובמילי שביטאו כאב ואבד! וייאוש ,וה הקוראי ְ
בב.#
מה ועוברי הלאה .והיא כורעת תחת נטל המצוקות והכאב ,של תוגַתְ 5ל ָ
ב .לא זכיתי באור מ ההפקר  /ח.נ .ביאליק) :דוגמה לשיר ארס פואטי(
יני
#מ ֵע ִ
יניֵ ,
@Aי ,זֶה ַה ִCיצ? ָעִ ,Bנ ָ*ז ֶאל ֵע ִ
צ? ְל ָב ִבי ,צ#רע ִרתי ַה ְ>דלת ִ0י ִי ְת ֵ
ְת ַחת ַ=ִ -יש ָצ ַ
"ו ַ
ַל ֲחר ִ#זי" .זוהי תמונה ציורית ,המתארת במכחול5מילי אי שיר נולד .הניצו? ניתז כתוצאה
ממפגש "קשה" בי! "פטיש5הצרות" לבי! הלב .הלב מתפוצ? ,ש הסתתר לו הניצו?,
ומהתפוצצות זו ,הניצו? ע וניתז אל העי! ,ומהעי! עושה דרכו אל החרוז כלומר; אל השיר.
הנה כי כ! ,תמונה 5ציורית מוחשית ,המתארת את התהלי :אי שיר נולד .ובהמש יש ביטוי
2בא2ר ֶא ְש ֶכ ִה ַ+ִ Eיו ,יִ ְת ַע ֵ,.
ר2זי יִ ְת ַמ ֵ.ט ִל ְל ַב ְב ֶכְ ,
2מ ֲח ִ
של התייחסות הקוראי אל שירתוֵ " :
2ב ָד ִמי ֶאת ַה ְ* ֵע ָרה ֲא ַש ֵ.".
וְ =נ ִֹכי ְ* ֶח ְל ִ*י ְ

כל הזכויות שמורות :לאלי פררה ©

3

ג .ע אלי הנפח  /אורי צבי גרינברג )אצ"ג( )דוגמה לשיר ארס פואטי(
ע-מד ֵא ִלי
 2+וְ ָע ַלי ֵ
ֵיה ְ1ג2ש ַה ֶַ +ֶ 7כת ְל ִה ְ
ג2פי ֵ*ינ ֶ
ל#יי וְ ִ
מתי ְ* ָכל ַה ִ> ִ
ֲרי ְי ַ
" ְִ 0פ ְר ֵקי ְנבD#ה *-ע ִ
ב2רה" :בשלושה ביטויי מובלטי אלה ,אנו מגלי את יחס המשורר אל
2מ ֶ1ה ִ* ְג ָ
ַ3ח ַ
ַהָ 6
שירתו .אצ"ג המוכר כמשורר הזע והתוכחה ,מתייחס אל שירתו כאל פרקי5נבואה הבוערי
שהאל מכריחו לומר את דברו ,את דברי שירתו5נבואתו .זהו ייעודו
ֵ
ְ*ימותיו בכל הגילויי
השירי בדברו אל הע כש שהנביא נאל? מלא את ייעודו הנבואי )יונה הנביא למשל( כ
המשורר עומד בייסורי המכות שהאל מנחית על גופו ,כמו נפח על גוש המתכת להיתו ,כדי
ישורר ויאמר את דברי5שירתו .
שיימלא את ייעודו ו ֵ

גלישה ,פסיחה:
אחת התופעות השיריות המאפיינות את השירה המודרנית .היות ובשירה המודרנית ישנו הניסיו!
התמידי" ,לפרו? גדרות" ,לשבור מסגרותִ 5מבניות ותבניות מקובלות ,אחד השימושי לפריצת5
מעבר ישיר ,מעי! "דילוג" משורה מסוימת לשורה הבאה,
גדר כזו הוא השימוש בגלישה ,כלומרָ :
"קיטוע" פתאומי של השורה כביכול ,והעברת הרצ התחבירי אל השורה שלאחריה ,או מסיומו
של בית אל הבית הבא אחריו .כמו בשירו של אלתרמ!" :עוד חוזר הניגו!" מהבית השני אל הבית
השלישי והאחרו! .הפסיחה משורה לשורה נמצא למשל בשירו של נת! ז" :אני רוצה תמיד
2ל ַה ֵ.ל ...וגו' .לאור השיר
ר-צה ִָ +מיד ֵעינַיִ  ְֵ 1די ִל ְרא-ת]...פסיחה[ ֶאת יְ ִפי ָהעָ -ל ְ
עיניי"ֲ " :אנִ י ֶ
נמצא את הפסיחה הזאת.

דובר – האני הדובר:
הדובר הוא גו "לא מזוהה" המדבר בשיר באופו כללי ,הוא אינו המושא של דבריו כמו "האני
הדובר" .דבריו ה לנמע! )ראה להל! הנמע!( אי! הוא מזוהה ג ע המשורר שכתב את השיר!
מפני שיכול משורר/ת לכתוב שיר בלשו! נקבה ולהיפ .הדובר או הדוברת בשיר ה אלו המוסרי
את הדברי לנמע!/ת .כמו בשירו של נת! ז" :אני שומע" הנער המדבר בשיר ,אינו המשורר ,אלא
דמות המעבירה מסרי דר השיר אל הנמע! כדוגמת השיר של נת! ז .הנער הדובר אל הרוח ,או
ַער ,לֹא ַמ ֲא ִמי! ְל ַמ ְר ֶאה ֵעינָיו".
-Hעָ ,ש<ל ֶאת ַע ְצמַ -הַ 6
2Hעַ ,מ ַ
אל אימו ,אל קהל5הקוראי?ֲ " :א ָבל ַמ ַ

האנשה:
כפשוטו :בשירה המשורר מעניק תכונות אנושיות לעצמי דוממי ,לצומח או לבעל5חיי .הציור
הלשוני הזה בא כדי לתת לקורא תחושה של חי2ת ואנ-שי2ת .לתת לדומ הנפשה של רגש ודמיו!
ְקפ?
>סס...וְה#א נָע ָונָד ו ֵ
עדֵ C
ֵרי ְל ָבד ֶ
כמו בשירו ביאליק "לפני ארו! הספרי"ַ " :רק ַל ַהב נ ִ
יצת מת" .זו תמונה ציורית של להבת5הנר ,המקבלת תכונה אנושית ידועה ,כשל אד ההול
ְק ִפ ַ
למות ,גוסס ומפרפר ,כ ג היא ,להבת הנר ,מפרפרת ו"קופצת" ,לפני שהיא כבה לגמרי.

#:לה( – ראה ג בשירת ימה"ב
יְ -ר ָ
הגזמהִ ) :ה ֶ
ההגזמה היא בעצ ציור לשוני הבא להמחיש את גודל רגשותיו ,הבעתו ויחסו של הדובר אל
הנמע! או הנמענת .זהו ביטוי נרגש ,רב רוש ,המעביר מסר שמעבר ִל ְמציאות מוכרת וידועה .אבל
חשוב להדגיש ,היא איננה קריקאטורה שמטרתה ליצור אפקט של לעג וגיחו ,להיפ! זהו ביטוי
מעוד! של גודש הרגש וההבעה .לדוגמא בשירו של אלתרמ! "ניגו! עתיק"ִ " :א ְֶ +ח ַסר ָל ְ ַמ ְתנַת5
#מתי ֶא ֵ* ָל ְ" .הדובר מוכ! לתת את חייו ולהסתכ! עד מוֶת ,כדי לספק לאהובתו
ִ
/ה ֶֶ .דתֶ ,את ַחַEי
ית ָע ַל ִי ְ"...
ְת ְשרֶֹ Bאת ֵֵ :
ש-ת ֶקת ,ו ִ
=תי ֶ
מתנת5יו הולדת .או בהמש השירֲ +ַ " :עבֹר ִקנְ ִ
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דימוי:
הדימוי ,ההשאלה ,כפשוטו :אמצעי מקובל בשירה לדמות משהו למשהו אחר ,כדי להעצי את
הדמיו! ואיתו את הרגש ואת ההבעה .זה נעשה בעזרת המילה "כמו" )זה כמו זה( או שימוש ב5כ'
הדימוי :לדוגמא השימוש במילה כמו" :שני עיני כמו שני שושני" וכ! משיר השירי:
אר ְך ְ ּכ ִמגְ ָ ּדל ַה ְּל ָב ֹנון" ,הצוואר של האהובה כמו מגדל הלבנו! .ע"י שימוש ב5כ' הדימוי.
" ַצוָ ּ ֵ

הנגדה ,ניגוד:
ציור לשוני הבא להעצי את הרגש על ידי הניגוד בי! עצמי או מחשבות או תכונות.
#בהד"...
כמו בשיר "ראי אדמה" של שאול טשרניחובסקיְ -ִ " :ר ֵחי ְָ -ר ִחי ָָ ְ :ט ַמַ #Cר ֲענ ִַCי ְ
פרחי לא טומני באדמה ,אלא שותלי אות ,והכוונה כמוב! לבחורי הצעירי שמתי
ונהרגי בקרבות ואנו נאלצי לטמו! )לקבור( את "הפרחי" האלה ,את הצעירי ,שה כמו
פרחי רענני .במקו לטמו! חיטה ושיבולת שועל ,כייעודה של האדמה ,אנו טומני בחורי
צעירי .זה הניגוד ,לכ! נאמר בשיר" :ראי אדמה כי היינו בזבזני עד מאוד" .ולא סת טומני,
אלא "ובהוד"! ביטוי שמעצי את הניגוד .כמו כ! ידועה ההנגדה בשיר "לבי במזרח" של ריה"ל:
ֵקר ְֵ :עינַי ְראת ַע ְפרת
ֵקל ְֵ :עינַי ֲעזֹב ָ0ל ט#ב ְס ָפ ַרד0ְ ,מ  /י ַ
ֲרב" 5או "י ַ
" ִל ִ:י ְב ִמ ְז ָרח וְDנ ִֹכי ְ:סַ Bמע ָ
ֶח ָרב!" הלב של המשורר במזרח והגו שלו במערב .ניגוד בי! מזרח ומערב.
ְִ 3ביר נ ֱ
הקבלה) ,ראה ג תקבולת בהמש בעמ'  ,37וכ! בפרק שירת ימה"ב – עמ'  .(6תקבולות ה! בד"כ
סוג של חזרה על מבנה מסוי של מקצב ,של רעיו! במילי שונות ,או בהנגדה ,או בחלוקה שווה
בסדר הפו.

יסודות ספרותיי בשיר:
יש הבחנה בשלושה יסודות ספרותיי בשירה וה :היסוד ה ֶא ִ-י ,היסוד הלירי והיסוד הדרמתי.
א .היסוד האפי :מלשו! אפיקה .מתקיי כשיש בשיר מרכיב סיפורי5עלילתי .זה מתאפיי!
במסגרת העלילתית שלו ,כלומר; בכל סיפור חייבת להיות מסגרת עלילתית ,רצ של התרחשויות
בחיי הגיבור .א בשיר נמצא אות רכיבי של עלילה ושל מסגרת עלילתית ,נית! לומר שבשיר זה
יש יסוד5אפי .יסוד אפי אנו מוצאי בשיר" :עוד חוזר ניגו!" לאלתרמ! .בשיר יש "גיבור" הוא
ע-בר 5א ַֹרח".
יל! ִ* ְג ָש ָמיו ְמ ַצ ִ3י ע-ד ְל ֵָ ,
ההל ,שמשוטט בטבע ,בי! שמי ואר?" :וְ ָענָ! ְ* ָש ָמיו וְ ִא ָ
הה-ל ונודד ,וקורה לו משהו.
ֵ
הל ְ
עובר5אורח ,שנקרי לו בדר ענ! ואיל! ואיילת וכבשה .הוא ַה ֶ
הוא מחפש להתיישב במקו כל שהוא .מתמודד ע עצמו וע עול הטבע שמסביבו .ובגלל שידיו
ש2מת ַע ְפ ַע ַ3יִ " זו
ח-ק #וְ ַצ ֶֶ 7רת ְ> ַ
M/ה וְ ִא ָLה ִ* ְצ ָ
ריקות ועירו רחוקה ,הוא סוגד אפייְ " :לח ְֹר ָשה יְ ר ָ
המסגרת העלילתית של השיר .שיר נוס ובו יסודות אפיי הוא" :אני שומע" .בשיר מספר
הא ,השופט ,הרופא והמורה לידיעת האר?" .הגיבור הראשי" הוא הנער שקורה
דמויות :הנערֵ ,
לו משהו .הוא נמצא בהתמודדות ע עצמו וע עול המציאות של עובדות קשות ובלתי הפיכות:
כמו מותו של אד ,פסיקתו של שופט ,קביעתו של המורה לידיעת האר? ונפילת התפוח.
ב .היסוד הלירי :ליריקה" :השתפכות הנפש" .הכוונה להבעה של רגשות ,מחשבות ,תקווה
ואכזבות .כל הבעה בתחומי האלה הנעשית ברגש רב ,זוהי ליריקה .נמצא זאת הרבה בשיריה
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את ִלי,
של רחל ,השיר "רק על עצמי" הדוברת מביעה ברגש עז את ציפיותיה שנכזבוָ " :ל ָ7ה ְק ָר ֶ
ח-קי?" .ג הפחד מפני הגורל המר זוהי הבעה לירית כי הפחד
ַב ֶ ,+א-ר-ת ְר ִ
ח-פי ַה ֶֶ 3לא? ָל ָ7ה ְ1ז ְ
ֵ
2ב-ט ַחת ,יַד ִמ ְת ַ* ַַ Hחת ָש ָמה ְל<ל ".וכ! ביטוי עז לתחושות כאב
ַ
ָקי ְזד-נָה
הוא רגש חזק" :יַד ֲענ ִ
-1א ֶבת.".
נ-א ֶשתֶ ,
שיריְ " :צ ִריח-ת ֶש ַָ Eר ְח ִ+י ֶ
וייאוש עד כדי צריחות אנו מוצאי בשיר; ספר ַ
ג .היסוד הדרמתי :דרמה מתבטאת בעיקר במרכיבי הבאי :מתח ,עימותי דיאלוגי,
דמויות ,מסתורי! ,הבעה חריפה ונרגשת ,המבטאת עימות פנימי או חיצוני והפתעות .הדרמה
הבלטת העימותי )קונפליקטי( של האד ע עצמו או ע סביבתו .את היסוד
ַ
ובעת ע"י
מ ַ
הדרמתי אנו מוצאי למשל בשיר":אני שומע משהו נופל" לנת! ז .ש הנער מתעמת ע העול
החיצוני .ויש מתח ומסתורי! בשל הערפול לדמותה של הרוח" :אני שומע משהו נופל אמר הרוח".
הא זו הרוח הפיזית המנשבת בחו? שהפילה את התפוח? וממתי רוח מדברת? או שזו רוחו של
הנער ,הרוח שזכרה מה שהעלימה ממנו הא? .בשיר ישנ ג דמויות רבות ,דיאלוגי ומתחי
בי! הידיעה וחוסר הידיעה של הנער למול המבוגרי הסובבי אותו .עימות אפשרי בי! הנער לא
על שלא הגידה את האמת ,ש"זה לא שו דבר" ,קרה משהו ,התפוח נשר מ! הע?! אירוע ועובדת5
חיי בלתי הפיכה .ג בשיר "לתמונת אימא" נמצא יסוד דרמתי .יש ש מעי! עימות ביחסי הבת
והא .הא מעניקה ללא גבול והבת גומלת לה בכפיות5טובה.
הא הבת "מדברת"
יש דיאלוג מותח ומעניי! ביניה! ,מיהו האחד שהיה יקר לבת יותר מהא? ִ
אל תמונתה של הא המתה ,או שזהו דיבור אל זיכרו! עצוב על מערכת היחסי בי! אימא לבתה?
המתח והמסתורי! והדמויות והדיאלוגי ה יסוד הדרמה בשני השירי שהבאנו לדוגמא.

יבית(
אט ִ
יג#ר ִ
לשו ציוריתִ ) :פ ָ
הלשו! הציורית היא שמעלה את הספרות בכלל ואת השירה בפרט ,לגבהי של נשגבות מיוחדת
ולפיוט ההבעה השירית והספרותית .סופר יכול לספר סיפור ב"לשו! יבשה" אפילו א הוא מרבה
בתיאורי נרחבי ,ולעומת זאת הוא יכול לסגנ! ולכתוב אות תיאורי ,בלשו! ציורית ולהופכ
לתיאורי פיוטיי .בשירה זה בולט יותר .בשל ההקשרי והארמזי וההשאלות )מטאפורות(
והדימויי וכדומה ,השיר מקבל את המימד הפיוטי והרב5משמעי ,שמעבר למילי עצמ! .בלשו!
הציורית אנו מבחיני בכמה סוגי ,בנוס למטאפורה ולדימוי ,כלולות בה ג האירוניה ,הניגוד,
ההגזמה האנשה ,המצלול והפסיחה .בעצ כל ביטוי שמעשיר את המשמעות ואת ההמחשה של
מעבר לרמה המילולית והמילונית – זו לשו! ציורית )פיגוראטיבית(.
המיליֵ ,

מט:
רעיו! ,או היגד ,או ֵש השיר ,ה"מוביל" אותו .המוטו מניע את הרעיו! .לדוגמת השיר" :הכת
נשאר על הקיר" )כביטוי לרעיו( .או "על השחיטה" של ביאליק) .כהיגד(" .וא ישאל המלא"
ג הוא של ביאליק )כ ֵש שמוביל את השיר( ,או "עדות" לד! פגיסֵ ) .ש השיר הוא המוטו(.

אלה
אפרה – ַה ְש ָ
ֶמ ָט ָ
דימוי מורכב ומתוחכ הבא להשאיל משני ביטויי שוני זה מזה ,את הצרו הלשוני החדש,
לכדי ביטוי אחד של ומפתיע ,ללא אמצעי קשר של כ' הדימוי ,או המילה "כמו" לש הדימוי.
זאת אחת מציורי הלשו! הנפוצות ביותר בשירה בכלל ,ובשירה המודרנית בפרט.
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המטאפורה נחלקת לכאלו שהשימוש בה! נעשה תכו ,עד שהיא הופכת לביטוי בפני עצמו והיא
נקראת "מטאפורה שחוקה" ,או "מטאפורה מתה" ,כמו" :ראש ההר"" ,לב5י" .ולכאלו שיוצרות
השאלות וצירופי5מילי מפתיעות ,המחדדות את האפקט השירי והציורי .כמו בשירה המודרנית,
או אפילו בשיח היו5יומי ,ביטויי כמו" :שפ את מררתו"" ,ירייה מ! המות!" .בשירה נית!
-Hמ ַעת ְַ :ז ְר ִזיַ Bק ִ;יל ֶשל ִנ7צת א ֶשר" ,או " ַַ 3ע
למצוא תמונה ציוריתמטאפורית כמוָ " :ה ַעיִ ! ַ
על ו ְִַ Eשתק" )ביאליק" :וא ישאל המלא"( ומהשירה המודרנית נמצא:
<חת ִה ְת ַע ֵ;0ָ Bל ָה ָ
ַ
Dפ ָתה ִלי ֶאת
ַפ ֵש ְ ַמ ְראת ,קלתֵ ,ריחֹות") ...אריה סיו! "על הבוקר"( או " ִא ִ7י ְ
ל-ק ֶטת ֶאל ַס ֵ;י נ ְ
" ֶ
על ְ:ע#גת ְמת#קת") .יהודה עמיחי" .אמי אפתה לי"(
ָ0ל ָה ָ

ֶמטנִ ימיָה:
ציור לשוני המשאיל מילה אחרת במקו המילה הראשונית .ניב או ביטוי מטאפורי שממירי את
הביטוי ה"טבעי" ,הרגיל .או ביטוי מופשט במקו מומחש .סיבה במקו תוצאה ,כינוי במקו
הש עצמו ,לדוגמא" :ציו!" במקו אר?5ישראל" ,ערלי" במקו עמי שאינ יהודי ,או
ביטויי כמו; "לא טמ! ידו בצלחת במקו התערב בנעשה; עיניו "התעבו" מצער=עינו התנפחו
מרוב דמעה .וכדומה.

מצלול:
כל מקצב יש בו מ! המצלול ונוצר מ! המצלול .בזמני קדומי ,כאשר השיר היה חייב להיות
מוקרא באוזני אנשי ,החרוז היה המצלול העיקרי והבולט בשיר .היו ,כאשר השיר נכתב ג
כחומר קריאה ולא רק להאזנה ,המצלול נעשה יותר "מתוחכ" ותפס את מקומו של החרוז .נית!
לומר ,שכול צירופי עיצורי ותנועות היוצרי מקצב מסוי ,א במכוו! וא באקראי ,זהו
ָרי ֶשל /ק ְפ ְסא-ת
מצלול ,לדוגמא שורה משירו של ארז ביטו! 'שיר זוהרה אלפסיה'ֵ " :רי ַח ְשי ִ
נ-דד ֶ*! ָשלֹש ַר ְג ַליִ " .כל העיצורי המובלטי יוצרי את המצלול.
ש ְל ָח! ִמ ְת ֵ
ַס ְר ִHינִ י ַעל A

ֶיטה:
סנ ָ
סוג של שיר לירי מחורז ומובנה מאוד במתכונת של ארבעה בתי5שיר ,בני ארבע5עשרה שורות
)טורי( בס הכל .המבנה הוא .3+3+4+4 :לדוגמת השיר" :בובה ממוכנת" /דליה רביקובי?' ,או:
"אהבתה של תרזה די5מו!" /לאה גולדברג .בעברית נקרא שיר זה"ב )זה"ב= .(14בראשיתה הייתה
שיר אהבה ,אח"כ נוספו נושאי שוני לסוניטה .החריזה בד"כ לפי :אבבא ,בגגב ,דהו ,דהו.

דכה:
ֶק ָ
ִסינ ְ
לשו! ציורית כדוגמת המטונימיה; מילה ,ביטוי או ניב מושאל להחלי את המילה ואת הביטוי
הראשוני :הפרט הבודד המייצג את הכלל .ביאליק עושה שימוש נרחב בסינקדוכה :האפרוח
הקט שנשאר בודד תחת כנפי השכינה .העלה האחד הקט כמייצג את הע? .העב הקטנה
בשמיי .הדמעה הבודדה הנושרת על ד הגמרא .למשל :בשיר "לא זכיתי באור מ! ההפקר":
< ֶ -./1ש ִ.י ה2א" .הניצו? ,האחד ,הקט! ,מייצג את
" ִניצ? ֶא ָחד ְ*צ2ר ִל ִ*י ִמ ְס ַ+ֵ +רִ ,ניצ?ּ ָק ָ= – ְ
כישרו! הכתיבה ,את יכולת השירה שלו ,או את שירתו בכלל.
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ִעיצ#בְ 3ְ ,ר ֵכי ִעיצ#ב) :עיצוב ,במשמעות של תבנית ,צורה .אי בנוי השיר(
בהרבה מבחני מתבקשי התלמידי לבחו! את "דרכי העיצוב" של השיר ,והכוונה; בכל שיר יש
לשי לב ל"אי נבנה השיר" להבנת הנושא ,הרעיו! והמסר שלו .בניתוח השיר צרי לבדוק; אי
האמצעי הספרותיי ְמ ַכווני להבנת הנושא .אמצעי כמו :מוטיבי חוזרי ,חזרות ,דימויי
ומטאפורות ,ניגודי ,השאלות וארמזי ,רמזי מטרימי ,תקבולות רגילות וניגודיות ,הטו!
והאווירה ,יסודות דרמטיי ,ליריי ואפיי )ראה לעיל בעמ'  ,(34ביטויי5נפש .מבנה השיר;
מעגלי ,שיר5מסגרת ,אנאפורות ,חריזה ,מצלולי ,פסיחות ,כותרת השיר ,שיר מתהפ.
)ראה להל! על השיר המתהפ בעמ' .(37

אפראזָה:
אר ָ
ָָ -
החלפה פשוטה של לשו! ספרותית בלשו! יו5יומית .להסביר את הלשו! השירית "במילי של"
במטרה להבנת המשפט ,המילי ,ברמה המילולית והפשוטה של השיר .הפארפראזה אינה פירוש
השיר ותכניו ,אלא הפשטה והמרה של מילות השיר למילי של שפה מדוברת.
פסיחה :דילוג ,או גלישה .זוהי צורה ספרותית5שירית ,שהשתרשה מאוד בשירה המודרנית
ועושה בה שימוש רב .הפסיחה היא מעי! מעבר רצי ללא עצירה ,מבחינה תחבירית ,משורה
לשורה ,או אפילו מבית לבית .הרצ הזה מפתיע את הקורא ,בשל ההרגל להיעצר בסו השורה,
וזה מעצי את כוחו ,אפילו את משמעותו ,של הביטיוי השירי.
לדוגמא פסיחה בי! שורה לשורה בשירו של יהודה עמיחי "אלוהי מרח" :וְ ִל ְפ ָע ִמי יִ ְצ ָט ְרכ2
-.הט .ובשירו של אלתרמ! "עוד
<ר ַ*ע _ _ )כא! הפסיחה אל השורה הבאה( _ _ ַ*ח-ל ַה ֵ
ִל ְזחֹל ַעל ְ
ה-ס ְפ ֶָ +ל ֶכת _ _ )סו בית ב'(
א-ת! וְ ַ
חוזר הניגו!" פסיחה בי! בית ב' לבית ג'ֶ :ש ְִ Rַ .פ ָָ +
ח-קה) .ראשית בית ג' .ראה להל! בניתוח השיר בעמ' (48
יר ָ ְר ָ
י ֵריק-ת וְ ִע ְ
ָד ָ
_ _ ֶשֶ S

שיר מתהפ:
השיר שנושאו מצוי בסופו ולא בראשיתו*ַ .קריאה הראשונה נית! לחשוב שקלטנו את נושא השיר,
אול כשמגיעי לסופו ,מסתבר שהנושא אחר לגמרי ממה שקלטנו בהתחלה .דוגמאות רבות
לכ :השיר של הרשב"ג "ראה שמש" :בתחילה נראה לנו כשיר טבע ורק בסופו אנו קולטי שזהו
שיר5קינה וצער על מותו של יקותיאל איב!5חס!; )נות! החסות לרשב"ג( .בשירת ביאליק נמצא
שימוש רב בסוג כזה של השיר המתהפ ,כמו" :צנח לו זלזל"" ,וא ישאל המלא"" ,לבדי" ועוד.
)ראה להל! בניתוח השירי – שירת ביאליק .בעמ' (73

שירה) :פואמה(
שיר ובו "מעי!" מסגרת עלילתית .בניגוד לבלדה ,זהו שיר ארו המספר "סיפור" על מאורע )"בעיר
ההריגה"( או על אישיות )"צדקיהו בבית הפקודות"( או יופיו של טבע )"הברכה"( או אגדה
שהייתה )"מתי מדבר"( .הפואמה קצרה מהאפוס )שירה יוונית5רומית עתיקה( אבל ארוכה
מהבלדה .הבלדה הוא שיר קצר ,מלא מתח ודרמה ומסתורי! ודמויות ועימותי .הפואמה ,יותר
"רגועה" וזורמת ע הרבה תיאורי ולשו! ציורית .למרות שבפואמות נמצא עימותי ,דמויות
ותיאורי דרמתיי ,הרי שהפואמה באה "לספר סיפור" ולא לעורר התרגשות דרמתית.

כל הזכויות שמורות :לאלי פררה ©
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ימאז'(
תמונהִ ) :א ָ
תמונת לשו! ,או תמונה ציורית .ביטוי לשוני שירי ,המבטא במילות השיר צרו של תמונה שלמה.
כמו בשירו של ביאליק" :לא זכיתי באור מ! ההפקר" :נמצא הרבה תמונות כאלה בשירת ביאליק
בעיקר בשירי הטבע שלו כמו בפואמה "הברכה" ,או "הקי? גווע" .להל! שורות ,דוגמא מהשיר
"צפורת" ,ודוגמא משירו של אצ"ג "ע אלי הנפח" .המילי המובלטות ה! המחשה לתמונה
אצרת ַח ִEי לֹא ְש ַע ְר ִ*י
#ב ִשירְ ,
טב ַע ָ:אר ְ
על ֵ
ציורית .בשיר "צפרת" של ביאליק0ָ " :ל ָה ָ
ֳליְ 0ִ ,תר#נִ #צֳ-רת" .ומתו שירו של אצ"ג" :ע אלי הנפח":
ִמ ִָ Jביב ִמ ְת ַר ֲח ִשיֲ [...] ,א ָפפ#נִ #שִ :
#פלט
*ֵ #
* ַח ל ִח ְב#רהֵ [...] :
#מ ֶ0ה ְִ :ג ָ
ַ-ח ַ
עמד ֵא ִלי ַהָ C
ְע ַלי ֵ
* #ו ָ
ֵיה ְ0ג#ש ַה ֶַ *ֶ Lכת ְל ִה ְ
ג#פי ֵ:ינ ֶ
" ְו ִ
ֲצ#רה".
ָעי ָה ֵאש ָהע ָ
ְִ :ג ֵ7י ְרג ִ

תקבולת ,הקבלה:
תקבולות ה! סוג של חזרה על מבנה מסוי של מקצב ,או של רעיו במילי שונות ,בהנגדה ,או
בחלוקה שווה בסדר הפו .נמצא אות! לרוב בשירה התנ"כית ובסדור התפילה .ומה הועתקה ג
לשירה החילונית ג ,אז ועד היו .ישנ שלושה סוגי תקבולות :התקבולת הניגודית ,התקבולת
-1בע-
-7ציא ִמ ָ
ק-סַ ,ה ִ
הכפולה )נרדפת( והתקבולת המחולקת .דוגמא לתקבולת ניגודיתֵ 1ְ " :
<ה ָבה") .אבי" י.עמיחי( הגו הקט! של האב
2> -+פַ -ה ָָ Mט! ֲ 5
ה-ציא ִמ ְ
2מ ְג ִָ Hלי) ,כ( ִ
<רנָב-ת ִ
ְ
כתקבולת ניגודית למגדלי הגדולי היוצאי מהכובע.

