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. . לשיר זה כמו להיות.

הקדמה - מזשיר

מחר )שישי(

יירד גשם לפרקים בצפון 

הארץ המלווה 

בסופות רעמים. 

שלג יירד בחרמון ובבוקר 

גם 

בצפון הגולן ובפסגות הרי 

הגליל. 

במהלך היום צפויות 

הפוגות 

בגשם. 

פרוזה, או שירה? במקור – פרוזה. לאו דווקא מן הפיוטיות ביותר. אבל הפריסה מחדש עשתה משהו. 
נדמה, לפחות, שזה יכול להיות שיר. בצדק, או לא בצדק? התשובה המתבקשת היא – שטויות. זהו תרגיל 
קנטרני לעוס היטב שנותנים מורי חוגים לספרות לתלמידיהם. טקסט אינו משתנה כאשר שוברים בו 

את השורות. תחזית מזג אוויר לעולם לא תהפוך לשיר. 

ובכל זאת, כן. במובנים מסוימים השינוי הפך את הטקסט לשיר, ובהמשך אנסה להסביר כיצד. 

"מהו שיר?" היא שאלה עתיקה. כבר 2500 שנים, מאז ימי אפלטון ואריסטו, מנסים חוקרים להתמודד 
אתה. לא בהצלחה רבה, יש להודות. למרות המאמצים המתמשכים, אין עדיין הגדרה מקובלת ל"שירה". 

שאלה עתיקה, אבל האם היא גם מעניינת? או חשובה? "חשובה לאנשים ששאלות כאלה חשובות 
להן", היה מסביר לנו הנשיא אברהם לינקולן, אשר כשנשאל לדעתו על ספר ענה "זהו ספר טוב לאנשים 
שאוהבים ספרים כאלה". אבל אני רוצה לנסות לשכנע אתכם שהשאלה חשובה גם לכם, כלומר לכל 

בן תרבות. 

היו חדי קרן מופיעים בשכונה שלכם  לו  יצורים חידתיים.  מדוע? ראשית, בגלל הסקרנות. שירים הם 
הייתם בוודאי תוהים מאין הגיעו. שנית, שירה חשובה לכל אדם. היא אינה בגדר מותרות. היא הרבה 
מעבר לתבלין לחיים. אין תרבות מוכרת שבה אין שירה. מבלי שנשים לב, השירה היא חלק מחיי היומיום 

שלנו. מטפורות, למשל, אינן מוגבלות לשירה. אנחנו משתמשים בהן גם בחיי היומיום שלנו. 
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המשוררים עצמם מתקוממים על עצם הניסיון להגדיר את מקצועם. שירה אי אפשר להגדיר, אמר 
המשורר האנגלי האוסמן )1859 – 1936(. ״אני יודע לזהות שיר, כפי שכלב ציד יודע לזהות את החולד 

שאותו הוא צד. אבל אינני יודע להגדיר מהו שיר יותר מכפי שיודע הכלב להגדיר מהו חולד.״ 

המשורר דוד אבידן מחה בעזרת כלי נשק שהיה מזומן לו מקרוב – שיר. השיר שלו, ״מזשיר – תרומה 
צנועה לתיאוריה של הפואטיקה״ מספק הגדרה מעניינת )וכפי שמרמז השם, צנועה( לשירה. במקור, 

מלווה השיר בשמונה עמודים של הערות שוליים ״למדניות״ ומשעשעות מאוד, הערה לכל מילה.

דוד אבידן )1934 – 1995( היה משורר מרדן, וירטואוז של השפה העברית.

ָבר יר הּוא ּדָ ׁשִ

יר הּוא ׁשִ ֲאִני קֹוֵבַע ׁשֶ ׁשֶ

ֲאִני ּכֹוֵתב אֹותֹו ְלַאַחר ׁשֶ

יר לֹאׁשִ יר אֹו ּכְ ׁשִ ּכְ

יר  ׁשִ ֲאָבל ְמַפְרֵסם אֹותֹו ּכְ

יר עּו ֵמָחָדׁש ַמֶזׁשִ ְקּבְ ו ּתִ ְוַעְכׁשָ

)דוד אבידן ז״ל, ״מזשיר״, שירים שימושיים(*

ובכל זאת, אפשר, כדאי ומעניין לנסות להגדיר שירה. בדפים הבאים אספר על הטכניקות הבסיסיות 
של השירה, וכיצד הן משיגות את מטרתה של השירה, שהיא... אבל סבלנות, עוד לא הגענו.

* כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו"ם 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%93_%D7%90%D7%93%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%93%D7%9F
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כייס הפוך
מה זה שיר? נדמה שכל ילד יודע: טקסט עם חרוז ומשקל. שירה כתובה בחרוזים, ועם משקל מדוד. 

יונתן 

הקטן

רץ בבוקר אל הגן

שלוש שורות חרוזות, עם משקל קבוע, כלומר מערך מסודר של הטעמות. אם נסמן "מוטעם" ב-מ', ו"לא 
מוטעם" ב-ל', נראה שהשיר הזה בנוי כך:

מ-ל-מ

מ-ל-מ

מ-ל מ-ל מ-ל-מ 

והנה הבית הראשון של אחד משיריו הידועים ביותר של נתן אלתרמן, 
"פגישה לאין קץ". 

נתן אלתרמן )1910 – 1970( היה המשורר העברי הבולט בדור 
שאחרי ביאליק.

המילה  את  ראו  לשירה,   – המפרשים  )יש  לאישה  אהבה  שיר  זהו 
"אנגנך" בשורה הראשונה(, שיר על אהבה נואשת, שבבית האחרון 

של השיר היא מנוצחת על ידי המוות. 

י ָסַעְרּתְ ָעַלי, ָלֶנַצח ַאַנְגֵנְך. ּכִ

ָלַתִים!  יב ּדְ ְוא ַאּצִ ְוא חֹוָמה ָאצּור ָלְך, ׁשָ ׁשָ

ְך  ּנֵ ׁשּוָקִתי ֵאַלִיְך ְוֵאַלי ּגַ ּתְ

ְוֵאַלי ּגּוִפי ְסַחְרַחר אֹוֵבד ָיַדִים!

)נתן אלתרמן, "פגישה לאין קץ", כוכבים בחוץ, הוצאת הקיבוץ המאוחד 1995(

השורה הראשונה מתחרזת עם השלישית, והשנייה עם הרביעית. והמשקל קבוע – 

טא-טא-טא-טא טאא

טא-טא-טא-טא טאא...

למשקל הזה קוראים " טרוכאי".

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%9C_(%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%90%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%9F
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אלא שההגדרה הזאת בעליל אינה קולעת. לפחות לא בימינו. עד תחילת המאה העשרים שירה נכתבה 
על פי רוב בחרוזים ועם משקל קבוע. כיום כבר לא. השירה של ימינו ברובה נטולת חריזה, ואינה כתובה 

תמיד במשקל מדוד. 

לשיר זה כמו להיות ירדן.

אתה מתחיל למעלה, בצפון, 

צונן, צעיר, שוצף ומתחצף

אתה שומע ציפורים בסבך

וכל אחת מהן

ציפור גן עדן...

ומשוררת  מלחינה  ז״ל,  שמר  נעמי  ירדן,  להיות  כמו  זה  נשיר 
ישראלית, )1930 - 2004(*

נעמי שמר. לשכת העיתונות הממשלתית.

כן, נצטרך לחפש הגדרה  – זהו שיר. אם  ובכל זאת רואים מייד  וגם לא משקל קבוע,  אין כאן חריזה, 
אחרת ל"שיר". 

ובכל זאת, ברור שיש בזה משהו: החריזה והמשקל תורמים לשירתיות. הם אינם תנאי הכרחי, אבל הם 
מועילים. כיצד? כדי להבין זאת, חשבו מה היה קורה אם המורה שלכם למתמטיקה היה מעביר את 
שיעוריו בחרוזים. האם זה היה עוזר? ליהנות – כן. לזכור – אולי. להבין – לא. זה היה מסיח את הדעת. היינו 

שמים לב למילים, במקום לתוכן שלהן. 

את  להסיח  מאוד  מעוניין  השיר  כך!  לשם  בדיוק  אהא!  האלה?  בתחבולות  נוקט  השיר  מדוע  כן,  אם 
דעתנו. הוא רוצה שנשים לב לצורה ולא לתוכן. הוא רוצה להעביר לנו מסר בלי שנרגיש, ללא התערבותה 
של החשיבה ההגיונית. החריזה המונוטונית מרדימה. נדמה לנו שהדמיון בצליל משמעו דמיון בתוכן, 

איננו מצפים למידע חדש ממשפט שנשמע כמו קודמו. 
אנחנו נרדמים, וקולטים את המסר כמתוך חלום. 

זהו סודו הראשון של השיר: הוא כייס הפוך. הוא מתעתע 
הם  והמשקל  החרוז  מסרים.  לכיסנו  להכניס  כדי  בנו, 
גורמים  הם  כך.  לשם  נוקט  שהוא  האמצעים  מן  שניים 
לנו לקבל את הדברים מבלי לחשוב, בוודאי ללא חשיבה 
ביקורתית. אבל אלו אינם האמצעים היחידים. באמתחתו 

של השיר יש עוד תחבולות רבות להשגת אותה מטרה. 

איור 1: שירי הוריאן, השירה הידועה העתיקה ביותר מלפני 3,400 
שנה. מקור: ויקימדיה.

* כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו"ם 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%A8


8

. . לשיר זה כמו להיות.

אילחוש
)וו. ב. ייטס, משורר  השירה נקראת ונכתבת כטראנס מתוך עירות. 

אירי, 1865 - 1939(

ויליאם ייטס. צילום: Alice Broughton. מקור: ויקיפדיה.

החרוז והמשקל הם חזרה על הצורה החיצונית של המילים. אבל שירים חוזרים לא רק על הצורה החיצונית. 
לעתים קרובות הם חוזרים גם על התוכן. בכתיבת פרוזה חזרה על אותה מילה נחשבת לחטא: הקורא 
מסיק שהכותב הוא חסר דמיון. בשירה המצב הפוך. חזרה על ביטויים היא תחבולה שירית רבת עוצמה, 
'ֲאָנפֹוָרה',  ואילו חזרה  שיש לה אפילו שם בחקר הספרות: תבנית חוזרת בתחילת משפטים נקראת 

בסוף משפטים נקראת 'ֶאּפיפורה'. הנה למשל תחבולת החזרה ב״שיר של מנוחות״ של נתן אלתרמן:

ה ֵעת ַחּיָ , ַאְך ּכָ ַלְוּתְ ְולֹא ַנְחּתְ לֹא ׁשָ

עֹוד ָנכֹון ָלנּו ֶעֶרב ְמנּוחֹות, ַרְעָיה. 

ּוָפַתְחּתָ ַחּלֹוֵנְך ְוָרַגְעּתְ ּבֹו ְפָלִאים,

ַנע ֲעִריסֹות ּוְתלּוִיים, ְוָהרּוַח ּתָ

ֵני צֹאִני ְוֵאיַלי,  ְוָהרּוַח ּתֹאַמר: ּבְ

יר ַאְלַלי, ְרָנה ֶאת ׁשִ ַזּמֵ ּוְנָערֹות ּתְ

רּו ְנָערֹות: ַצּמֹוֵתינּו ְקָלִעים, ְוִזּמְ

ְוָהֶעֶרב ָעֵלינּו ָיֶפה ֶלֱאלִֹהים,

ְכנּו, מֹו ֶעֶרב ָחׁשַ ה ּכְ ְוִהּנֵ

רֹות ֲאַנְחנּו.  ה ְמַזּמְ ְוִהּנֵ

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9D_%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%A8_%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94
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ַרּבּו ַצַער ָורֶֹגז. ַאְך ַאּתְ ָהרֹוָאה,

י ָנכֹון ָלנּו ֶעֶרב ְמנּוחֹות, ַרְעָיה.  ּכִ

ֵרף  ְוִהְרַהְרנּו ּדּוָמם: ִמי ָבֵאש ִיּצָ

ֵרף, ת, ּוִמי ִיּטָ ֵקט, ּבַ ָ ּוִמי ִיּשׁ

ֵאר ְלָבָדד, ְואּוַלי,  ָ ּוִמי ִיּשׁ

ם רּוַח לֹוַמר ַאְלַלי.  קּום ּבֹו ּגַ לֹא ּתָ

ה ִהְרהּוֵרינּו רֹוְגִעים ּוְגלּוִיים ְוִהּנֵ

ְוָהֶעֶרב ָעֵלינּו ָיֶפה ֶלֱאלִֹהים,

ְכנּו מֹו ֶעֶרב ָחׁשַ ה ּכְ ְוִהּנֵ

ִכים ֲאַנְחנּו.  ה ֲחׁשֵ ְוִהּנֵ

ית. ֲאָבל ַאּתְ ָהרֹוָאה, . לֹא ִחּכִ ְלּתְ לֹא ִפּלַ

י ָנכֹון ָלנּו ֶעֶרב ְמנּוחֹות, ַרְעָיה. ּכִ

]...[

)נתן אלתרמן, 'שיר של מנוחות', שירים שמכבר, ספרית-פועלים 1999(

נגיעה קלה כשל  בנו  נוגע  "מצמרר". שיר מפעים  היא  ביותר שאפשר לתת לשיר  המחמאה הגדולה 
נוצה, איננו יודעים אם נגעו בנו או לא, והתוצאה היא צמרמורת. בשיר הזה הצמרמורת נולדת מן החזרה 
חייהם  ומסכם את  אישה  אל  גבר המדבר   – שהדובר  יודעים  אנחנו  רעיה״.  מנוחות  ערב  לנו  ״נכון  על 

המשותפים – בעצם אינו מתכוון כלל למנוחה. הוא מדבר על המוות. 

כיצד יכול מה שנחשב למגרעת במקום אחד להותיר רושם כה עז במקום אחר? התשובה היא שבפרוזה 
על  חוזר  ביטוי  העירנות. כאשר  מעוניין בהקהיית  להיפך. השיר   – ובשירה  של הקורא.  עירנותו  נחוצה 
עצמו בפעם השנייה, הקורא אינו מתאמץ עוד לפענח אותו, משום שהוא מניח שהפענוח כבר בוצע. 
כשהביטוי חוזר פעם שלישית, הקורא אינו מצפה עוד לחידוש, והוא מרשה לעצמו לוותר על קשב מודע. 

הוא נכנס למצב של שיכרון, כמו בהאזנה למוזיקה מונוטונית – טרנס מתוך עירות, כפי שאמר ייטס.

זוהי אחיזת עיניים, כמובן. השיר הוא קוסם, שכל מטרתו להטעות אותנו. החזרה היא מדומה. הדברים 
אינם נשארים קבועים באמת. מתחת לפני השטח משהו משתנה. בין מופע אחד של המשפט למופעו 
הבא קורה דבר מה. למשל, ב״שיר של מנוחות״ בין המופע הראשון של ״עוד נכון לנו ערב מנוחות, רעיה״ 
ומופעו השני, מתברר שערב המנוחות כולל בתוכו ערסול של תלויים, נערות שחשך יומן כמו לילה והן 

שרות ״אללי״. המשמעות האמיתית של ״ערב מנוחות" התעצמה, והאירוניה המרושעת משתלטת.
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הדוחסת הגדולה
כאמור, החרוז והמשקל נחשבים כיום לארכאיים. מעטים הם השירים שמשתמשים בהם. אם כן, מהו 
המכנה המשותף לכל השירים? התשובה המתבקשת היא – המטפורה, ובעברית – דימוי. "א' הוא כמו 

ב'".

ִלים. ּדֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי, אֹו ְלעֶֹפר ָהַאּיָ

)שיר השירים, פרק ב', פסוק ט'(

הנה מה שיש לאלתרמן לומר על תפקיד המטפורה בשירה:

ֵאין ְלַהְכִחיׁש

יר ַאִין ֵאלֹות - ׁשִ ְ ִלי ְסָמִלים ְוַהּשׁ ּבְ

)נתן אלתרמן, ״שיר הערת שוליים״, חגיגת קיץ(

הפירוש המילולי של ״מטפורה״ ביוונית הוא ״להעביר ממקום אחר״. התחבולה הזאת מאפילה על כל 
בהחלט  שנראה,  )וכפי  בלעדיה  שירה  תיתכן  בכלל  אם  המתווכחים  יש  כי  עד  השיר,  טכניקות  שאר 
תיתכן(. במה זכתה המטפורה למעמד שכזה? יש לכך סיבה טובה: היא ניצבת בעת ובעונה אחת משני 

עברי המתרס, הצד המוסר מידע והצד המחביא אותו. 

דברים  אומרת  שירה  "דחיסה".  שפירושו   ,"Dichtung" היא  שירה  בגרמנית  המידע.  ממסירת  נתחיל 
בקיצור, וכלי הנשק העיקרי שלה להשגת המטרה הזאת היא המטפורה. זהו כלי נדיר בעוצמתו להעברת 
מידע מרוכז. המטפורה מוסרת תבנית שלמה באחת, כאילו לקחנו בניין שלם והעברנו אותו במחי יד 
למקום אחר, על קרבו ועל כרעיו, במקום להעביר אותו לבנה-לבנה. איזה חיסכון באנרגיה! "דומה דודי 

לצבי" מבהיר מיד את הגיל הצעיר, הגמישות והמהירות, את ההתנהגות שאינה כבולה לדבר. 

יתרון נוסף של המטפורה הוא שהיא מסוגלת להעביר את מה שאין בכוח המילים לומר. ״דיבור פשוט 
אינו מדויק. רק המטפורה יכולה לעשות אותו למדויק״ – כך טען חוקר השירה והמשורר ארנסט יּוְלם 
)נהרג במלחמת העולם הראשונה(. האם ניסיתם אי פעם לתאר את תווי פניו של אדם במילים? במרבית 
המקרים הדבר נדון לכישלון. לעומת זאת, משפטים כמו "הוא דומה כמו שתי טיפות מים לצ'רלי צ'פלין" 

יעשו זאת בהצלחה רבה. 

הנה מטפורה של חיים נחמן ביאליק מתוך ״עם דמדומי החמה״, שיר על אהבה אבודה )קרוב לוודאי 
אהבתו האסורה של ביאליק לציירת אירה יאן(: 

ִלי-ֵרַע ְוָעִמית ַאְרנּו ּבְ ַוֲעֵליֶהם ִנׁשְ

ה; ּיָ ּצִ ֵני ְפָרִחים ּבַ ׁשְ ּכִ

)חיים נחמן ביאליק, "עם דמדומי החמה", 1902(

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%9F_%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7
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במשיכת מכחול אחת נמסרים כאן רעיונות רבים: תחושת הבדידות, הצמא לאהבה, האוהבים שאינם 
יחסם זה  יחסם לעולם לבין  בין  זולתו, הפגיעּות של שניהם, הניגוד  רואים בכל העולם אלא איש את 
לזה, ההתייבשות הצפויה לאהבתם, ֵנס האהבה הדומה לנס של מציאת פרחים במדבר, ועוד. מדבר 
הוא דבר מוכר, והוא מעלה בנו מכלול שלם של תחושות ואסוציאציות, ובזכות זאת יכול דימוי בן שלוש 

מילים למסור יותר משהיו מצליחות לעשות זאת מילים מופשטות רבות. 

האם זוהי "כייסות הפוכה"? אכן, כן. כשהדברים דחוסים, אין זמן 
להבינם עד תום ורוב המידע נקלט לא לגמרי במודע. בכך מושגת 
המטרה האולטימטיבית של השיר – לדעת בלי לדעת ממש. האם 

הנוצה נגעה בנו, או לא נגעה?

המשוררים  מגדולי   )1934  –  1873( ביאליק  נחמן  חיים 
העבריים בעת החדשה

חיים נחמן ביאליק. מקור: ויקיפדיה.
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המסתירה הגדולה
צדה השני של המטפורה חשוב עוד יותר: יכולתה להעביר מסרים בלי להישיר אליהם מבט.  מטפורה 
פירושה לומר א' ולהתכוון ל-ב'. זוהי כייסות הפוכה של ממש – אחיזת עיניים אמיתית. הקורא, ואתו גם 

המשורר, מרמים את עצמם. והם עושים זאת בשמחה ובתענוג. 

דיקינסון.  אמילי  האמריקנית  המשוררת  של  בשיר  זאת  אדגים 
דיקנסון נולדה ב-1830 בַאמֶהרסט, מסצ'וסטס, מתה ב-1886 בבית 
שבו נולדה, ויצאה מפתח ביתה רק לעתים נדירות. בעשרים שנותיה 
האחרונות הייתה ספונה בחדרה בלי כמעט לא יצאה כלל מביתה. 
מ-1500  למעלה  מתוך  בלבד  שירים  שבעה  פרסמה  היא  בחייה 
שירתה,  דרך  ועשירים  מלאים  חיים  חיה  היא  זאת,  ועם  שכתבה. 

והעניקה לעולם הרבה מאוד יופי. הנה אחד משיריה האהובים עלי: 

אמילי דיקסון. מקור: ויקיפדיה.

טרופה! ספינה קטנה טרופה!

וליל יורד ובא!

אי איש שינחה ספינה קטנה 

אל העיר הקרובה?

אתמול – כך שחים מלחים - 

בשעת בין ערבים חומה

סירה אחת נואשת, קטנה,

שקעה בהמיה, נעלמה.

אתמול – כך שחים מלאכים - 

בשעת שחרית אדומה

סירה אחת – סחופה ורפה - 

מפרשיה פרשה – תרניה זקפה - 

וקדימה – זינקה בגאון!

)אמילי דיקנסון, שיר מספר 129, בתרגום פועה שלו-תורן, הוצאת בונוס יבנה(

 נעשו כל המאמצים לאתר את בעלי הזכויות של התרגום בעמוד זה, ואם הם קיימים נבקש שייצרו קשר 
לצורך הסדרת הזכויות לפרסום.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99_%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%9F
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ה"ספינה  עצמה.  על  מדברת  שהמשוררת  ברור  הרי  נּותו.  ּכֵ בשל  בעיקר  בקורא  לגעת  מצליח  השיר 
הטרופה" אינה אלא היא עצמה, על חולשתה וקריאתה לעזרה. היא מסמלת את החיים שלא העזה 
מעולם לחיות במלואם. אבל המשוררת, וקוראיה, יכולים להעמיד פנים שמדובר בספינה טרופה ולא 
בחיים טרופים. באמצעות סמל הספינה היא מצליחה להיחשף, בפני אחרים ובפני עצמה, בצורה שלא 
הייתה מסוגלת לה אחרת. המילים שבהן היא משתמשת - אובדת דרך, נואשת, קטנה, סחופה ורפה 
– מתארות אותה באופן שבוודאי לא העזה לאומרו לאיש במציאות. אבל היופי העז באמת הוא במסר 
האחר של השיר: מה שנראה על פני השטח אינו אלא פן אחד של הדברים, והכוחות הפנימיים חשובים 
יותר. מאחורי הספינה הסחופה והרפה מסתתרת ספינה אמיצה מאוד, ואף אם לעין נראה שהספינה 
נטרפה וטבעה, במימד אחר היא הגביהה עוף. האם אפשר לתאר את חייה של דיקינסון עצמה בצורה 

יפה יותר?

המטפורה מאפשרת לנו להעמיד פנים. כאשר אומרים א' ומתכוונים ל-ב', אפשר להעמיד פנים שאכן 
מדובר ב-א', ולהתעלם מכך שהמסר האמיתי הוא ב'. צד זה מופיע גם בחיי היומיום. אנחנו שומעים 
למשל, על ״נשירה״ מבתי-ספר, ואפילו איננו שמים לב לדימוי הכמעט שירי הזה, שבא במקום מילה 
בוטה כמו ״עזיבה״, או ״סילוק״. בשירה האפקט הוא של יופי. המטפורה יוצרת ממשות חדשה, שממנה 

הישנה נראית כדמיונית, כפי שניסח זאת המבקר וואלאס סטיבנס. 

המשוררת רחל מעידה שבשיריה:

יִתי ְלֵרַע  ִנְגלּו ֶחְביֹונֹות לֹא ִגּלִ

ֵאׁש י ּבְ ף ֶהָחתּום ּבִ ֶנְחׂשַ

)רחל, ״ספר שירי הלבן״, שירים 1927(

למשוררת.  גם  אלא  לקורא,  רק  לא  נגלו  והם  סודות,  הם  "חביונות" 
גם היא מכירה אותם לראשונה דרך השיר. כתיבת שירה היא אחת 
מכילה  טובה  מטפורה  עצמך.  את  להכיר  ביותר  היעילות  הדרכים 
הרבה יותר מכפי שהמשורר עצמו מבין במפורש. שיר יודע על כותבו 

יותר משהוא עצמו יודע. 

לטפל  התנדבה   , ב-1890  ברוסיה  נולדה  )בלובשטיין(  רחל 
נדבקה  הראשונה,  העולם  במלחמת  שהתייתמו  בילדים 

בעבודתה בשחפת, ומתה בתל אביב ב-1931 .

רחל. מקור: ויקיפדיה.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%AA
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מטפורות רבות פנים
י ִאם נֹוָעדּו? )עמוס ג' 3( ְלִתּ ו ִבּ ַנִים ַיְחָדּ ֲהֵיְלכּו ְשׁ

צירופי מקרים הם מצחיקים. אם תפגשי בחברה שלך ומתברר ששתיכן לבשתן אותו בגד בדיוק, בלי 
שתיאמתן מראש, תצחקו שתיכן. אבל יש בזה גם משהו פואטי, כאילו יד נעלמה פעלה מאחורי הקלעים. 
יד נעלמה היא שירתית – זהו מה שעומד מאחורי הביטוי "צדק פואטי", צדק שמגיע מבפנים, לא מבחוץ. 
אירועים שבהם הסיבתיות החיצונית אינה ברורה, מספרים לנו שאיננו יודעים הכול על העולם. יש גם 

אמיתות פנימיות, לא רק חיצוניות. יש דברים שאיננו מכירים עד תום. 

נראים  דברים  שני  מבנים.  שני  בין  רבים  דמיון  קווי  של  הצטרפותם  הוא  מיוחד  מסוג  מקרים  צירוף 
מרוחקים לגמרי זה מזה, ופתאום מתגלות ביניהם נקודות דמיון מצדדים שונים. זוהי תחבולה מוכרת 
של בדיחות, שבהן הדמיון מתברר בסופו של דבר כמוטעה – אין קשר אמיתי בין שני המבנים. בשירה, 
לעומת זאת, מתגלה דמיון אמיתי, קרבה עמוקה שהקוראים מרגישים שאינה מקרית. הקרבה הזאת 

מאפשרת למטפורה להתפתח ולהתגלגל, מגלה עוד ועוד צדדים שווים בין המדמה והמדומה. 

בערך בשנת 1600 קמה אסכולה אנגלית שמתנגדיה כינוה conceit )שפירושו ״יוהרה״ אבל מקור השם 
במילה concept, כלומר ״מושג״(, שהתייחדה במטפורות נועזות ועשירות. שיר מפורסם מסוג זה הוא 
״שיר פרידה, איסור קינה״ של המשורר האנגלי, בן תקופתו של שייקספיר, ג'ון דאן )1572 - 1631(, שבו 
המשורר משווה את היחס בינו לאהובתו ליחס שבין שתי זרועות של מחוגה, ומוצא עוד ועוד קווי דמיון 

בין השניים.

ִים ֵהן, ֲהלֹא ֵאַדע, ּתַ ִאם ׁשְ

ל ְמחּוָגה. י ְזרֹועֹות ׁשֶ ּתֵ ֵהן ׁשְ

ָמֵתְך ְקבּוָעה, ְזרֹוַע ִנׁשְ

י ָנָעה. ִלּ ֶ ּשׁ ׁשֶ ַאְך ָחָגה ּכְ

ב ׁשֵ ז ּתֵ ְרָכּ ּמֶ י ּבַ ְוַאף ּכִ

ָהַאֶחֶרת נֹוְדָדה, ׁשֶ ּכְ

ַעם ֵלב, מַֹע ַפּ ְגַחן ִלׁשְ ּתִ

ָבה ֲאחֹוָתּה. ָ ּשׁ ׁשֶ קּום, ּכְ ּתָ

ִהי ִלי, ֶזה ַהָיּכֹול ְך ּתְ ּכָ

טֹות ַרק ֲאַלְכסֹון ְלִהָנּ

ה ֶאת ִעּגּוִלי ָעגֹל, עֹוׂשָ

חֹוֵזר ִלְמקֹום ַהַהְתָחלֹות. 

)ג'ון דאן, 'נאום פרידה, איסור קינה' תורגם ע"י רון אהרוני(

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%9F_%D7%93%D7%90%D7%9F
https://www.poetryfoundation.org/poems/44131/a-valediction-forbidding-mourning


15

מדעי הרוח שכדאי לדעת

״שיר החוט למחט״ של יהודה עמיחי הוא תרגיל בקונסיט, וכמו שירו של ג'ון דאן הוא משווה את היחס 
בין המשורר לבין אהובתו ליחס בין שני עצמים, במקרה זה חוט ומחט. 

י - ְרּתִ ְך ֻחּבַ ּלָ י ַעד ׁשֶ ה ָעַמְלּתִ ּמָ ּכַ

י. ְרּתִ ו, ֶאל ִיעּוֵדְך ִנְקׁשַ ו ַעְכׁשָ ַיְחּדָ

ר, ֶאְתַקּצֵ ה ׁשֶ ּדָ ּמִ ּה ּבַ ּבָ

ְך יֹוֵתר ַמֵהר. ְרּכֵ ה ַאּתְ ֶאת ּדַ עֹוׂשָ

ָאר ְתִקי. ֲאִני ִנׁשְ ּנָ ָכל ֹזאת ּתִ ּסֹוף, ּבְ ּבַ

דֹול ָוָזר. ד ּגָ ל ּבַ תֹוְך ּגֹוָרל ׁשֶ ּבְ

לּוא, נֹוָאׁש, ם ֶאְהֶיה ּכָ ָלֶנַצח ׁשָ

ד ָחָדׁש. ְוַאּתְ - ֶאל חּוט ַאֵחר, ֶאל ּבַ

)יהודה עמיחי, ״שיר החוט למחט״, שירים 1948 - 1962, הוצאת שוקן 1963(

רק  אינו  היופי  מרובה.  בהצלחה  ומתמשכת,  מתמשכת  המטפורה 
לנו. האדם  כפי שנדמה  בחיינו  איננו שולטים  גם במסר:  בזה, אלא 
לנו  נדמה  תופרת.  בידי  מצידה  שנתונה  מחט,  בידי  הנתון  חוט  הוא 
בעיקר  נעלמים,  כוחות  הם  באמת  שמחליט  מי  מחליטים.  שאנחנו 

כוחות פנימיים. 

יהודה עמיחי. מקור: ויקיפדיה.

הבולט  אולי  עברי,  משורר  היה   )2000  –  1924( עמיחי  יהודה 
בדורו. שירתו אישית, וחלק חשוב בה מוקדש לחוויותיו במלחמת העצמאות.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%99
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שיר ללא מטפורות

ֵמר ְלעֹוָלם. ּלֹא ִיּגָ ֵאִלי, ׁשֶ

ם,  ַהחֹול ְוַהּיָ

ִים, ל ַהּמַ רּוׁש ׁשֶ ִרׁשְ

ַמִים, ָ ַרק ַהּשׁ ּבְ

ת ָהָאָדם.    ִפּלַ ּתְ

יגמר  שלא  "אלי,  מתוך  לקיסריה״,  ״הליכה   ,1944  –  1921 סנש,  )חנה 
לעולם: שירים ופרקי יומן", הוצאת הקיבוץ המאוחד 2005. נחלת הכלל(

חנה סנש. מקור: ויקיפדיה.

האם שיר חייב להכיל דימויים? שירה של חנה סנש הוא דוגמת נגד. החול והים אינם סמלים - הם פשוט 
וים. יש כאן חרוזים, אבל תפקידם דל, והמשקל גם הוא אינו משמעותי. ובכל זאת, ברור כשמש  חול 

שהשורות האלה הן שיר. מדוע?

הסיבה היא שמה שנאמר על פני השטח אינו מה שנחשף מתחתיו. למעשה, השיר הקצרצר הזה מכיל 
כמה וכמה מסרים חבויים. הדבר בא לידי ביטוי, לפני הכול, בפרדוקסליות של שתי השורות הראשונות: 
מה פירוש שהחול והים ייגמרו? הרי מובן מאליו שהם לא ייגמרו לעולם! אלא שהאמירה הזאת מבטאת 
אמת, משום שהיא אינה מתייחסת לחוץ, אלא לפנים. המשוררת מתפללת שהחיים יימשכו, ושיכולתה 
לחוש את יופיים תימשך לעד. והרי דווקא זה בלתי אפשרי, ומקבל ממד טראגי בעיני מי שיודע כמה 

מעט נותר לסנש לחיות בעת כתיבת השיר. 

אמצעי שני שבו משתמשת המשוררת הוא אמירת הכללי דרך פרטים. החול, הים ורשרוש המים אינם 
אלא דוגמאות לכוונה הכללית – יופיו של העולם. זהו ניתוק בין ההיגיון החיצוני למסר הפנימי, שמתבטא 

בכך שאלה מוצגים לא כדוגמאות אלא כדבר עצמו. לתחבולה הזאת יש שם – "ֶמטֹוִניְמָיה". 

הניתוק השלישי בין ההגיון החיצוני לפנימי הוא המפנה החד שמתחולל בשורה האחרונה. המשוררת 
מודה לפתע שאין מדובר בדברים חיצוניים, אלא באדם, ואפילו בה עצמה. השיר נפתח כתפילה, ועל כן 
מובנה של השורה האחרונה, שמדברת על תפילת האדם, הוא גם - ״שלא ייגמר השיר הזה״. גם מצד 
החרוז חוזרת השורה האחרונה לראשונה. מפנה חד יוצר ניתוק מן ההגיון, משום שהקוראים אינם חשים 
שהמשמעות התחלפה מתחת לרגליהם. הם ממשיכים ללכת על קרקע המשמעות הישנה, כמו גיבור 

של סרט מצויר שממשיך ללכת באוויר לאחר שהקרקע נעלמה מתחת לרגליו. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A1%D7%A0%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94
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דחיסה
פחות זה יותר.

)מיס ון דר רוהה, אדריכל גרמני-אמריקאי, 1886 - 1969(

יתרון אחד של השירה איש לא יכחיש: היא אומרת יותר, ובפחות מילים, מאשר 
פרוזה. 

)וולטיר, פילוסוף צרפתי, 1694 - 1778(

וולטיר. מתוך ציור של Maurice Quentin de La Tour. מקור: ויקיפדיה. 

דחיסת משמעויות רבות לתוך מלים מועטות היא אמצעי של הסתרה. כשמשמעויות רבות מתלכדות 
לתמונה אחת, את מרביתן איננו קולטים במודע, משום שהאחת ניגפת בחברתה בדרכן אל אור ההכרה. 

השיר, מאחז העיניים הגדול, משתמש בדחיסה להסתרת המסרים שלו. הדחיסה היא המקבילה לזריזות 
בעוד  אחת,  למשמעות  לב  שמים  אנחנו  לב.  שנשים  מכדי  מדי  מהר  קורה  הכל  הקוסם.  של  הידיים 

משמעויות רבות אחרות נקלטות רק במעורפל. 

הנה, לדוגמה, דימוי מפורסם של ויליאם שייקספיר )1564 - 1616(: 

All the world’s a stage,

And all the men and women merely players;

They have their exits and their entrances,

And one man in his time plays many parts

)שייקספיר, "כטוב בעיניכם", מערכה שנייה, סצנה שביעית.(

החיים הם מחזה, אומר לנו שייקספיר, מחזה הוא עניין של שעה או שעתיים, ודימוי החיים למחזה גורם 
לנו להסתכל בהם מתוך ריחוק, כאילו הם עניין צדדי. אנחנו בסך הכול שחקנים שפועלים לפי מחזה 
שמישהו כתב בשבילנו – דרך אחרת לומר שהכוחות המפעילים אותנו חזקים מאיתנו. אנחנו מפנים 
כלפי העולם איזושהי מראית עין – כן, כל אחד מאתנו, גם האמיתיים ביותר. לאורך חיינו אנחנו משחקים 

תפקידים שונים, מינקות עד נערות. כל אלה, ובוודאי עוד הרבה, נמסרים במלים מועטות. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%95%D7%95%D7%99%D7%92_%D7%9E%D7%99%D7%A1_%D7%95%D7%9F_%D7%93%D7%A8_%D7%A8%D7%95%D7%94%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9D_%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8
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דחיסה בלי קיצור – שירים מתהפכים
לא היה לי זמן לכתוב לך מכתב קצר, אז כתבתי מכתב ארוך.

)בלייז פסקל, מתמטיקאי ופילוסוף צרפתי, 1623 - 1662(

בלייז פסקל. מקור: ויקיפדיה.

שלהם  המסר  את  לצמצם  מוכנים  שאינם  ויש  לקצר,  האוהבים  יש 
למלים קצרות ומעדיפים להאריך. בשביל האחרונים המציאה השירה 
לה  קוראים  קיצור.  ללא  דחיסה  שמאפשרת  מתוחכמת,  תחבולה 
"התהפכות". את המונח הזה, ואת המושג "שיר מתהפך", טבע חוקר 

השירה מנחם פרי. התחבולה היא להפוך את כל המשמעות של השיר בשורה האחרונה, או בשורות 
חייב  שהקורא  היא  התוצאה  קודם.  שהיה  מה  לכל  חדש  מובן  ונותן  מתגלה  חדש  משהו  האחרונות. 
לקלוט מידע רב בבת אחת. כל מה שקרה עד לנקודת התפנית מקבל משמעות חדשה, שאותה יש 
לעכל במהירות, כזמן קריאתה של שורה אחת. החשיבה המודעת, זו שמשתמשת במילים, אינה מהירה 
מספיק, ושוב, רוב המסר נקלט לא לגמרי במודע. זהו בדיוק האפקט שמושג בדרך כלל בעזרת סמלים 
מרובי משמעויות, אלא שבמקרה זה אין צורך לקצר. אפילו להפך, רצוי להאריך, משום שככל שהפתיחה 

ארוכה, כך יידחס יותר מידע לשורת התפנית. 

דוגמה מפורסמת היא שירו של המשורר שלמה אבן גבירול, ״ראה שמש״. חייו של אבן גבירול )ספרד, 
חייו,  כל  מאוד  חולה  והיה  צעיר,  בגיל  התייתם  הוא  אסון.  רדף  אסון  מנשוא,  קשים  היו   )1058  –  1021
במחלות עור ומערכת העיכול. בצד השירה, רק נחמה אחת הייתה לו - תמיכתו של פטרון בשם יקותיאל. 

מותו של יקותיאל היה בשבילו החשכת השמש. אבל בשיר איננו יודעים זאת, עד לשורה האחרונה. 

ה ֶמׁש ְלֵעת ֶעֶרב ֲאֻדּמָ ְרֵאה ׁשֶ

ה תֹוָלע ְלִמְכֶסה, ִאּלּו ָלְבׁשָ ּכְ

ֲאֵתי ָצפֹון ְוָיִמין ט ּפַ ֵ ַפּשׁ ּתְ

ה, ַכּסֶ ָמן ּתְ ַאְרּגָ ְורּוַח ָים ּבְ

ה ְוֶאֶרץ – ָעְזָבה אֹוָתה ֲעֻרּמָ

ִלין ְוֶתְחֶסה, ְיָלה ּתָ ֵצל ַהּלַ ּבְ

ִאּלּו ַחק ֲאַזי ָקַדר, ּכְ ַ ְוַהּשׁ

ה. ק ַעל מֹות ְיקּוִתיֵאל ְמֻכּסֶ ׂשַ ּבְ

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9C%D7%96_%D7%A4%D7%A1%D7%A7%D7%9C
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)שלמה אבן גבירול, ״ראה שמש״, פרויקט בן יהודה(

השיר הזה משתמש בכמה תחבולות. אחת מהן היא ההפלגה, כלומר הגזמה, או בלשון חוקרי השירה 
"היפרבולה". כאבו של המשורר מושלך על העולם כולו – גם השמיים שותפים לכאב. כאשר השמיים 
כואבים, כבר אין זה כאבו של המשורר. תחבולה נוספת היא התקה – מסירת המסר המרכזי כבדרך 

אגב. המסר העז, "יקותיאל מת", נאמר כאילו הוא רק מטפורה להחשכה הבאה עם השקיעה. 

אולם האמצעי השירתי האפקטיבי ביותר בשיר הזה הוא המהפך שבסופו. המשמעות האמתית מתגלה 
רק בשורה האחרונה. בבת אחת הופך שיר הטבע לשיר קינה, והקוראים צריכים לפתע לפענח מחדש 
את כל מה שקראו עד כה. כל יסודות הטבע בשיר נטענים לפתע בסמליות: השמש אינה אלא יקותיאל 
שנטש, האדמה היא המשורר הנעזב, הלילה אינו אלא האפלה שהוא חש עם מות מיטיבו. כל זה נדחס 

לרגע האחד של קריאת השורה האחרונה, ללא צורך בקיצור. 

בשיר הבא, "יד אלוהים בעולם" של יהודה עמיחי, מפורקת בשורה האחרונה מטפורה שנבנתה לאורך 
השיר. הדובר בשיר הוא ילד שרואה את אמו מנקה תרנגול בערב שבת, והניגוד בין קדושת היום לבין 
האכזריות שבניקוי התרנגול מערער את בטחונו בעולם. אם כך עושה אימא, בוודאי גם אלוהים מתאכזר 
עליו  לתלות  קולב  היא  האם  כלומר  הראשונות,  השורות  אומרות  אימא",  כמו  הוא  "אלוהים  לברואיו. 

מחשבות על מעשי אלוהים. עד לשורה האחרונה, שבה הגלגל מתהפך: 

עֹוָלם  ַיד ֱאלִֹהים ּבָ

חּוט  ָ ְרְנגֹול ַהּשׁ ְמִעי ַהּתַ י ּבִ ַיד ִאּמִ ּכְ

ת. ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ

ָמה רֹוֶאה ֱאלִֹהים ֵמֵעֶבר ַלַחּלֹון

עֹוָלם? ֵעת ָיָדיו ְנתּונֹות ּבָ ּבְ

י?  ָמה רֹוָאה ִאּמִ

)"יד אלוהים בעולם", יהודה עמיחי, מתוך "במרחק שתי תקוות" הוצאת הקיבוץ המאוחד 1960(

בשורה האחרונה מתחוללת תפנית: האם הופכת למוקד האמיתי. גם במעשיה שלה אין הילד בטוח, 
והתבוננותה השותקת החוצה מעוררת בו חוסר שקט. הנשימה נעצרת - הקרקע נשמטת לפתע מתחת 
לרגלים. בשיר הזה התפנית היא מסוג מעודן במיוחד – היפוך תפקידים בין סמל ומסומל. זאת, והדרך 
המוכרים  משיריו  אחד  זהו  מדוע  מסבירים  שאלה,  סימן  הצבת  מתוך  ההיפוך,  נעשה  שבה  העדינה 

והאהובים ביותר של עמיחי. 

https://benyehuda.org/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%90%D7%91%D7%9F_%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%96%D7%9E%D7%94
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הפלגה
השיר, כפי שציינו, אוהב המעטה, אמירות עקיפות ומהוסות. את הדברים הקשים ביותר הוא מוסר מתוך 

ניתוק רגשי וכבדרך אגב. אבל, האומנם? ניזכר בשורות הפותחות את ״פגישה לאין קץ״ של אלתרמן.

י ָסַעְרּתְ ָעַלי, ָלֶנַצח ַאַנְגֵנְך. ּכִ

ָלַתִים!  יב ּדְ ְוא ַאּצִ ְוא חֹוָמה ָאצּור ָלְך, ׁשָ ׁשָ

ְך  ּנֵ ׁשּוָקִתי ֵאַלִיְך ְוֵאַלי ּגַ ּתְ

ְוֵאַלי ּגּוִפי ְסַחְרַחר אֹוֵבד ָיַדִים!

)נתן אלתרמן, "פגישה לאין קץ", כוכבים בחוץ, הוצאת הקיבוץ המאוחד 1995(

המעטה? הרי זוהי הגזמה פראית! הפגישה עם האהובה לובשת ממדים קוסמיים. לא רגשות מהוסים 
יש כאן, כי אם הצפה של רגשות. הצפה פשוטו כמשמעו: התשוקה כה עזה, אומרת השורה השנייה, עד 

כי אין לשים לה סכר. 

השירה  חוקרי  בפי  ששמה  ההגזמה,  את  גם  ההמעטה  בצד  אוהבים  הפרדוקס,  למרבה  שירים, 
"היפרבולה", ובעברית - הפלגה. אלתרמן הוא משורר היפרבולות מובהק. אין אצלו פחד אלא אימה. אין 
כעס, אלא חרון תנ"כי. ומעל הכל – אין אהבה סתם, אלא רק אהבה עד מוות, ובמובן המילולי. האהבה 
אצל אלתרמן שזורה במוות. בעצם, הכל שזור במוות. על חלק משיריו אפשר להאמין שהם עוסקים 
בשואה, אף שנכתבו לפניה. מה נכון, אם כך - לשון המעטה, או היפרבולות? אי-מפורשות, או היסחפות? 

איך מיישבים את הסתירה?

התשובה היא שאין סתירה. הגזמה אינה ביטוי רגשות מפורש, אלא להפך - היא ביטוי רגשות מנותק. 
היא מעניקה לחוויה ממד על אנושי, גדול מן החיים, שמעבר ליכולת התמודדות. וכשאהבה, או ֵאבל, 
הופכים לבעלי ממדים כלל עולמיים, הם חדלים להיות האהבה והאבל הפרטיים של בעליהם, ומקבלים 
ממשות נפרדת. באורח פרדוקסלי, דווקא תחושת אי המציאותיות שנוצרת מקלה על ההתמודדות עם 

החוויה. 

היפרבולות  לכך, אבל  לב  איננו שמים  בהיפרבולות.  היומיומי  זאת בשימוש  לראות  יותר  עוד  אולי קל 
שוקולד״,  על  מת  ״אני  היומיום:  בשפת  גם  סוף״(  ״בלי  להיפרבולה,  דוגמה  )הנה  סוף  בלי  מופיעות 

״להתרחק כמו מאש״, ״כאב לי עד לב השמיים״, ״יפה כחלום״, ״אתה הורג אותי״, ״סוף העולם״.

מה קורה כאן? במטפורה מוגזמת כמו ״כאב לי עד לב השמיים״ יש אמת מסוימת: פירושה הוא ״כאב 
לי יותר ממה שאני מסוגלת להכיל״, או במילים אחרות, יותר ממה שאני יכולה להתמודד איתו בעזרת 

הכלים הרגילים העומדים לרשותי. וכשהכאב, או כל רגש אחר, חזקים מכדי שאפשר 
יהיה להתמודד איתם באמצעים רגילים, נחוצה התמודדות על ידי ניתוק, וזהו מה 
שעושה ההפלגה. הנה למשל שיר הקינה של המשורר הבריטי-אמריקאי וויסטן יו 
1973( 'בלוז לוויה' שהתפרסם לאחר שהושמע בסרט ״ארבע לוויות  אודן )1907 – 
וחתונה״. למרבה האירוניה, הוא נכתב כפרודיה על הספד לפוליטיקאי, אבל לאחר 
מכן עבר גלגולים אצל כותבו, ואפשר לקרוא אותו גם כשיר קינה אמיתי, על אהובו.

וויסטן יו אודן. צילום: Carl Van Vechten. מקור: ויקיפדיה. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%9F_%D7%99%D7%95_%D7%90%D7%95%D7%93%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=5oTWYDWCeh8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%9F_%D7%99%D7%95_%D7%90%D7%95%D7%93%D7%9F
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עצרו את כל השעונים

עצרו את כל השעונים, נתקו את הטלפון, 

שתקו כלבים נובחים שלופי לשון, 

השקיטו פסנתר ותופים, תנו לדממה כבוד, 

הביאו את ארון הקבורה והרשו-נא לאבל לבוא. 

קראו למטוסים לעוף מעל לראשינו, 

ולצייר בשמיים שתי מילים: הוא איננו. 

קשרו סרט אבל על צוארי היונים בכיכרות, 

ולשוטרי התנועה, לבשו כפפות שחורות. 

הוא היה הצפון שלי, מזרח ומערב, 

יום החול שלי, ימי החג, אביב וסתיו, 

הוא היה השיר, הירח, וכל כוכב אשר ראיתי 

חשבתי שנאהב לנצח, וטעיתי. 

מי צריך עכשיו כוכבים. כבו אותם. 

כסו את השמש, ואת הירח גם. 

רוקנו את האוקינוס, עקרו את היערות, 

כי מעכשיו שום טוב כבר לא יכול לקרות. 

)ו. ה. אודן, ״עצרו את כל השעונים", תרגום: יהונתן גפן(*

* כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו"ם 

https://allpoetry.com/Funeral-Blues
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פנים לפני חוץ
ים. יר ַעל ֲאָנׁשִ ה הּוא ׁשִ יר ַהּזֶ ִ ַהּשׁ

ֵהם רֹוִצים ֶ ִבים, ּוַמה ּשׁ ֵהם חֹוׁשְ ֶ ַעל ַמה ּשׁ

ֵהם רֹוִצים.  ִבים ׁשֶ ֵהם חֹוׁשְ ֶ ּוַמה ּשׁ

)נתן זך, 1930 - 2020, ״פתח לשיר״, שירים שונים, הקיבוץ המאוחד(

נתן זך. צילום: מוטי קיקיון. מקור: ויקיפדיה.      

מטרתה של השירה היא ללמד אותנו שיש דברים מעבר להיגיון. החשיבה הרציונלית אינה חזות הכול. 
יותר.  השכל אינו אלא הקליפה החיצונית של הדברים, אומר לנו השיר, ומה שמתחת לקליפה חשוב 
אינו מכיר  כוחות שאותם אף  בידי  כלי  אינו אלא  המתחולל בפנים חשוב ממה שקורה בחוץ. האדם 
ממש, ומה שהוא חושב שהוא רוצה אינו בהכרח מה שהוא רוצה. רהב החשיבה המודעת, תחושת הכל-

יכולת שיש לנו כשאנו פועלים ומנסים לשנות את העולם, מתחלף בשירה בכבוד לזרמים הפנימיים. 

שייקספיר משתמש במחזהו ״הנרי השמיני״ בדיוק במטפורה הזאת, של זרמים פנימיים. וּולסי, הרשע 
של המחזה, חתר, זייף ורימה לאורך כל חייו. לקראת סוף המחזה, לאחר שנחשפה צביעותו, הוא נפרד 

מגדולתו:

היי שלום, גדולה, שלום לנצח. 

]...[ יצאתי לדרכי

כנערים משולחים צפים על שלפוחיות מנופחות

ֵקיצים רבים בים התהילה. 

אך כשהרחקתי שחות עמוק מכפי קומתי, גאותי המנופחת

פקעה לבסוף תחתי, ועזבתני, 

עייף ובלוי מזוקן, 

מפקירתני לחסדי זרם עז, ְמַכֶסה אותי עדי עד. 

הו רהב ריק ותהילה, כמה אני שונא אתכם.

)וויליאם שייקספיר, ״הנרי השמיני״ מערכה ג', תמונה ב'(

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%96%D7%9A
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דחוסה.  היא  כלומר,  רבדים.  מספר  מכילה  המטפורה  בשירה,  כרגיל 
ימי  של  )המקבילות  בשלפוחיות  בים  שמשחקים  לנערים  ההשוואה 
החי(  מן  לקוחות  שהיו  לשער  יש  ימינו,  של  הים  למזרני  שייקספיר 
 – לנו  אומר  הנערים  של  וגילם  משחק,  רק  היו  שחייו  לוולסי  אומרת 
משחק ילדותי. השלפוחיות המתפוצצות מסמלות לו את הקלות שבה 
העמדת פנים מתפוצצת. ההרחקה לתוך הים היא סמל לכך שהרחיק 
מדי בתחבולותיו. ואנחנו, הקוראים, מבינים שהמסר נכון לא רק לוולסי 

- בכל אחד מאתנו יש וולסי שכזה. לפחות קצת. 

שייקספיר. מקור: ויקיפדיה. 

כאשר  לשיר  הופכת  אוויר  מזג  תחזית  מדוע  להסביר  הבטחתי  המאמר.  לתחילת  לחזור  העת  הגיעה 
שוברים בה את השורות. עכשיו אני יכול לקיים את ההבטחה: שבירת השורות מחזירה אותנו מן העולם 
דרך  העולם,  על  חושבים  אנחנו  בתוכן.  מרוכזים  אנחנו  פרוזה,  קוראים  אנחנו  כאשר  פנימה.  החיצוני 
המילים המצביעות עליו. איננו חושבים על המילים אלא באמצעותן. כשהשורות נשברות, אנחנו מבינים 
שיש כאן משהו מעבר לתיאור של העולם. אנחנו חוזרים לחפש משמעות בתוך עצמנו. המלים מקבלות 
בפרוזה המילים הן שקופות כמו חלון,  – אנחנו שמים לב אליהן, במקום לתוכן שלהן.  תפקיד חדש 
בשירה הן כמו מראה, אמר ז'ן פול סרטר. כלומר, בשירה יש למילים חיים משלהן. השיר, הרב מג הגדול, 

מכוון את דעתנו אל המילים, ומחולל את הקסם מתחתיהן.
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