
 ©כל הזכויות שמורות לאלי פררה 

 

  20 �ניתוח וסיכו השיר ממערכי השיור לשירת המאה ה

  אלי פררה: כתבו ער� המורה

  שאול טשרניחובסקי / ...את אינ� יודעת

  )מתו� שירי לאילאיל'  י;Xסונט (

  

  !יתִפָיְפד ָיאֹה ְ&ַמ, תַעַד י#ְ�יֵנ ֵאְ!�

  ,ְ�ִיַלְגת ַרפ#ק,ה ְ+     ַמ

  ו0ַא ַהָלְפה ִ/                  ַמ

  ְ�ִיַק#ת 4ַ5ְמד ֶחז  ַעָ&ר1ְ&      ַה

  )זנגזר מהמילה עֹ, תקיפות, אומ�: הָמְזָעְ*(                                                  ,8ֵחְבת ,נ,ָר4ְְנַג6ְ, ְ�רְֹב ,הָמְזָעְ*       6

  לח#�לי ֵת6ֵל ַ:י ַעִ;ַ:� תת 6ַב#ְקִע9ְ

  )גלי��רַ$ְ"ִמ, "שנשברו"מי� �זר�, מלשו� כריתה, מי� שוצפי�, גלי�: יתִר9ְ*(                      – יתִר9ְ*ר ַהַח�ְ;5ֶ       

  !יתִפָיְפד ָיאֹה ְ&ַמ, תַעַד י#ְ�יֵנ ֵאְ!�

  

  !יתִפָיְפד ָיאֹה ְ&ַמ, תַעַד י#ְ�יֵנ ֵאְ!�

  יִדֵקי 5ְֵנ 5ְְ�ִייַנ             ֵע

ָי�ר,י 9ְִבצ,                  ֲח        ,  

  יִדֵעְכ,, יתא5ִֵר�6ְדת ס#י#ב,5ְ    9ִ

  דַע�יֵדת ֲעַפ5ְה 6ִָרֵזי ְגֵרְ!ְסִמ    ְל

   –ו ַצי 6ְִמְסַקְמי ,ִ!ַפְמ,, יִאְר ק#ְ�ָל

   –ית ִנא ָעלֹאת ְוַפ            ָק

  !יתִפָיְפה ָיד ָמַע, תַעַד י#ְ�יֵנ ֵאְ!�

  

  !יתִפָיְפד ָיאֹה ְ&ַמ, תַעַד י#ְ�יֵנ ֵאְ!�

  יִעָגְר6ָ, יִר5ְ?ְב        ,

  יִ;� 5ֵֶ; 19ְ!                       �

  ,יִאָרְ@� 8ר א#ַעַסה ְוָב,5ְמ      6ִ

  ,דAָא ַבלֹד ְו6ַAָ, הָספ,א ְ!לֹה ְוָספ, ְ!ְ!   �

  ,שֵא�יטִלB ְ@יצ#ִנ9ְ, ה5ִAְָפָחה ְו6ָ5ְָכִנ

  )כנפיה ארוכות וזנבה מחודד. דומה לסנונית, סוג של צפור: יסִס*(                                   – יסִס*�8 ַקַחרְֹפֶא          9ְ

  !יתִפָיְפה ָיד ָמַע, תַעַד י#ְ�יֵנ ֵאְ!�

  

�        1925, ברלי

     

 במקומות שוני� בה� שהה טשרניחובסקי 1929 – 1925� השני� מחרוזת השירי� לאילאיל נכתבה בי

�  . איתה הוא ניהל רומ� מחו� לנישואי� של שניה�, וה� יועדו לרחל רוזנשטיי

  

יש לקחת בחשבו� ג� את המוטיבי� והנושאי� אל " שירי� לאילאיל"כמו הסונטה הראשונה מתו-    

וה� נכתבו מהמוטו ,  סונטות11יש " י� לאילאילשיר"כזכור ב". את אינ- יודעת ")י 'מס X  (הסונטה

  ".שירי� לאילאיל" :של השירי�" קדימו�"ל
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על רגליה ; אותה אהובה שגזרתה מושלמת. בא תיאור מפורט של יופייה של הנמענת' בבית א   

. ניגודי� שמגבירי� את המשיכה המינית. אשר מעורב בה� ג� עז וג� רו-. שוקיה החמודות, הזקופות

כולו רווי במיניות וארוטיקה כאשר הרקע לתיאור יופייה של גו1 האהובה הוא בכל מה שקשור הבית 

בבקתה , אולי יש כא� תיאור של התבודדות של זוג אוהבי� בפינת חמד. לי� משבריו והחול שעל חופיו

  .מרוכזי� בעצמ� ובאהבת�, שעל שפת הי� וה� משתובבי� ש� בחול

. שר בו הדובר מוהל אהבה וחושניותקצר ומאו)  אישיי� של הדוברהמבטא רגשות(זהו שיר לירי    

המשורר פונה בו אל נמענת אישית ומיוחדת אשר יופייה מיוחד כמותה ולכ� הוא אינו אומר יפה או 

 –הוא מתפעל מכל גופה ומתאר אבריה ". יתִפָיְפָי: "יפית אלא מילה חדשה שהמציא לתיאור יופייה

היא מדומה .  ועל עיקרו� זה של ניגודי� מושתת כל השיר,זמנית�היא חזקה ועדינה בו. רגליה ושוקיה

  .לגל המשאיר סימניו על החול

    �מטפורה די . ָי�ר,בבית השני הוא מתאר את עיניה הכחולות השקדיות המזכירות לו בליכסונ

כלומר , ו- המשמעותאלא א� כ� נפרש זאת בהיפ ?יש פסגה לי�ֲה? י��מהו רו�. מפתיעה וחריגה

שסוד . יתא5ִֵר�6ְדת ס#י#ב,9ִ5ְועיניה , של הי�" הפסגה"ה� , עיניה עמוקות כתהומות. י��תהומות

המסתורי� של גו1 , ראה ולעולמי עדָ$מאז ִה, גזרתה השופעת מקדמת דנ�, קסמ� של אברי גו1 האישה

והוא הדובר מצהיר , הגבר האוהב, תמיד תפתה את המסתכל עליהפיה הזאת �האישה האהובה היפה

קפאה ולא נענתה לחיזוריה� ונשארה נאמנה רק לו כי רבי� ניסו לפתותה אול� היא : על נאמנותה

  .בלבד

בבית השלישי הוא מתאר את הניגודי� שבה המושכי� אותו הוא מוקס� ממנה ואינו משועמ�    

  .ית וארוטית יחד וזה סוד עוצמתהיש בבית זה משחקי� של כוח ורכות וכ- ג� באהבת� רוחנ. לרגע

השורות הראשונה והאחרונה בכל בית חוזרות על עצמ� ומספר השורות ואורכ� זהות וזה יוצר צורת 

 היות והשיר מתאר חווית אהבה סוערת וחסרת �ארגו� וסדר חיצוני המנוגד לתוכ� הפנימי הסוער 

פט אינו נגמר בסו1 השורה אלא  המש–מעצורי� המשורר ביטא אותה דר- הפסיחות שבי� השורות 

  .   הוא גולש הלאה

  : ובכל פתיחה וסיו� של כל בית חוזרת השורה כמעגל סגור,    השיר כולו בנוי משלושה בתי�

 בי� הסגירות הזאת יכולה להצביע על קשר הדוק ובלתי חדיר" !יתִפָיְפה ָיד ָמַע, תַעַד י#ְ�יֵנ ֵאְ!�"

רוחו של הדובר בהיותו שבוי בקסמה של �יר מסגיר את סערתהבית האחרו� בש. הדובר לנמענת

 וה� משתובבי� באהבת� הוא מאושר על היותה כולה שלו" ,יִאָרְ@� 8ר א#ַעַסה ְוָב,5ְמ6ִ: "האהובה

הסער יכול להיות בשל היותה שלו מצד אחד א- ג� היא . אהבה�ברוב או� וסער של רגשות ומעשה

היא נכבשת על ידו מצד אחד . זמנית משוחררת למענו�א- בו) ?הו אחרנשואה למיש(, תפוסה מצד שני

  .וניצו� של אשא- ג� חופשייה כאותה צפור סיס 

 בחירה זו מעידה על הרצו� שלו בתיאור משהו שאינו –כל הדימויי� שלו כלפיה לקוחי� מעול� הי�    

 ממש כמו יופייה וכמו –פעמי סטאטי אינו צפוי מראש לחיזוי משהו מסתורי ויפה וכל גל בו הוא חד 

  .חוויית אהבת�

  

  : דרכי העיצוב

  .ובו שלושה בתי� ובכל בית אותה שורה היוצרת מסגרת, המבנה המעגלי של השיר. א

  .גליו וחופיו והחול שעל שפתו, תיאור החושניות על רקע הי�. ב

  . והמשיכה ההדדית בינו לבינההיוצרי� את המתח, הניגודי� לאור- השיר. ג

 .אל משוחררת למענו) נשואה למישהו אחר( ביטויי הנאמנות שלה אליו למרות היותה תפוסה  .ד


