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  .מאפייני השירה העברית המודרנית

  אלי פררה: כתב וער� המורה

. ביאליק ושאול טשרניחובסקי. נ.  זמנ� של ח–   השירה העברית החדשה החלה בתקופת התחייה 

 אחריה�.  משוררי ההשכלה–לדור המשוררי� שקד� לה� " המשוררי� המודרניי�"ה� היו 

וה� היו . אברה� שלונסקי ונת� אלתרמ�; יתלטו שני משוררי� שקבעו את דפוסי השירה העברב

  . אחרי ביאליק וטשרניחובסקי, לתקופת�" המשוררי� המודרניי�"

  

:  ה�יָהוקבעו את דפוֶס, דור המשוררי� שחול� על פניה� ומיקמו את השירה המודרנית, היו�   

, י� בולטי�בוודאי שיש עוד כמה משורר. ל "יבד ל ונת� ז""ל דליה רביקובי! ז"יהודה עמיחי ז

מאיר , דוד אביד�, כמו נת� יונת�, שלא נזכרו כא�, המשתייכי� לדור המשוררי� המודרניי�

נכללה ' אלא שנתרכז בבולטי� שבה� ודליה רביקובי!, יונה וול" ועוד רבי� וטובי�, ויזילטיר

$מחמת הכבוד שאנו רוחשי� למותה בטר�, ברשימה כשותפה למובילי� את השירה המודרנית

שייסדו את , הפרמטרי� והמאפייני� שקבעו בשירת� יהודה עמיחי ונת� ז"א� כ� מה ה�  .עת

  : ?אופייה של השירה העברית  המודרנית

  

� ההמסר של החוויה צריכה לזרו� באי� מפריע .  שימת דגש על החוויה והאווירה בשיר.א  

  ל המסגרות השיריות שבירת כ; כלומר. או עיכוב" עצירה"ללא , בי� המילי�ה� במילי�  ו    

  ואינ� " פרוצי�"בתי השיר . לפחות, טכניתא ביטול מבנה השיר מבחינה "ז. המוכרות    

   4כשהשיר היה בנוי מארבעה בתי� בני ; כמו בשירה שקדמה לה�, מאורגני� בסדר מופתי    

  רות אינ� כשהשו, בשירה המודרנית יכול שיר להיות ב� בית אחד ארו" או קצר. שורות וכדומה    

  שמונה מילי� ואחריה /שש/חמש/שלושיכולה שורה אחת להיות בת ; מסודרות ומאורגנות    

  ": הכת� נשאר על הקיר: "לדוגמא בשירו של דוד אביד�! תבוא שורה בת מילה אחת בלבד    

  שיר זוהרה "או שירו של ארז ביטו�  ".י5ִרי� .ֲאָבל ַרק ִמ3ַד ַהָ.ב, ִנַ.ר �2ָ ַרב, /ְכֶשִה0ִיז/ ֶאת ַ.ִ,י    "

  אי� זה אומר שהשיר בשירה המודרנית לא יכול להיות בנוי . הבנוי מבית אחד ארו"" אלפסיה    

  העיקר המסר והאווירה שבחוויה . אול� אי� למבנה הטכני הזה כל משמעות, מכמה בתי�    

  .כבסיס לנושא השיר    

  

  .  התבטל הצור� בחריזה או במקצבי� פרוזודויי�,בשל פריצת כל מסגרת שירית מוכרת. ב

  המקדמת , את הזרימה החופשית של הביטוי השירי" עוצרת"כי היא , לחריזה אי� משמעות כלל    

  במקו� החריזה יבוא המצלול ובמקו� מבנה הבית המאורג� . את ההשראה והמסר שבחוויה    

  . צבי שנעשה מעצ� הכתיבה על ההתפעמותהוא ביטוי ק, או המצלול,  ההצללה.תבוא הפסיחה    

ְלָח� " :בשירו של ארז ביטו�השורה המרכזית כמו      ְפְסא#ת ַסְרִ"יִני� ַעל ש�   ֵריַח ְשָיִרי� ֶשל ק�

  המצלול יבטא את המקצב . 'וש' בשורה נשמעי� בבירור העיצורי� ר" ,ִמְתנ#ֵדד ֶ'� ָשלֹש ַרְגַלִי�    

  וי ספונטאני של ההבעה השירית ולא כביטוי מחושב ומדויק כדרישת והוא מהווה ביט, בשיר    

  או אפילו בי� , שבי� שורה לשורה" דילוג"למעשה היא : הפסיחה. מודרני$החרוז בשיר הטרו�    

  בפסיחה תשנה את המשמעות השירית בהבנת המשפט , כאשר ההפתעה שבדילוג, בית לבית    

  : "שימו לב לסגול הרועד "ז"למשל בשירו של נת� . התחבירי     

ָ(ל ְמַעט )ְ� ע#ד# א#ֵכל ְ'כֹל       : כא� באה הפסיחה אל השורה הבאה(             ֶ*ה ְמא�

  :כא� באה הפסיחה אל השורה הבאה     (          ֶאת ְלֵשד ָהֲאָדָמה ֶשֵאיֶנָ+ה    

           בי� באה הפסיחה : "עוד חוזר הניגו�: "אלתרמ� ת�נשל כמו כ� בשירו . ִנְרֵאית ָ(א� ָלַעִי� ָ'ִעיר    

     �  .י שני קווי� מפרידי�"והיא מונצחת ע. 'גית  של ַ,ו לראשית'בת ִיַ,סו
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  אי� היא . לנושא השיר" ביטוי שות�"הרבה פעמי� תבוא ככותרת השיר . כותרת השיר. ג

    �   בעלת משמעות נוספת או ייחודית אלא תהא כרמז לנושא או כהבעה, שרירותית לחלוטי

  א" הכותרת , החוויה מתרחשת בבוקר". על הבוקר ":אריה סיו�לנושא השיר כמו בשירו של     

  אי� " נוסח: "או כמו בשירו  של ב� ציו� תומר. "על הבוקר"מוסיפה את המשמעות שזה נעשה     

  ק על פי כותרת השיר אנו למדי� ר, בשיר רמז או מילה שמדובר על הנוסח הנחקק באב� המצבה    

  .על כ"    

  

  לכ� , היות שהחוויה וההתפעמות ממנה היא העיקר בהבעה הפיוטית: יר לשירהכל נושא כִש. ד

  שלא ייכתב עליו שיר א� הכותב חש צור" להביע את התפעמותו , אי� נושא שיהיה מוגבל    

  ע� זמרת מהוללה בימי� עברו במרוקו כ" יכול משורר לכתוב על חוויותיו ממפגש . מהחוויה    

  אמי אפתה לי את כל "פנימי בשיר $או בתחושת ניכור אישי ועול� חצוי") שיר זוהרה אלפסיה("    

  . של יהודה עמיחי" העול�    

  

  יכול . מעולמו החוויתי האישי של המשורר ההבעה הפיוטית תהיה לרוב לקוחה ,היות שכ" .ה

  : דור הצעיר בשיראו כביטוי מתרה ל" הכת� נשאר על הקיר", שיר לבוא כמחאה חברתית    

  ר הוא ה9ָ" האני. "או כל צורה אחרת של ביטוי אישי, של נת� ז"" שימו לב לסגול הרועד"    

  מחשבותיו ורגשותיו תמיד יעמוד במרכז , תחושותיו, עולמו; האד�. העומד במרכז החוויה    

   .האמנותי השיריהביטוי     

  

  תחושת הניכור והזרות החומריות וכלומר : למודרנה יש השפעה ג� על הביטוי השירי והפיוטי. ו

  נאבק על גורלו , כל אחד לעצמו(של העול� המודרני והבדידות שנוצרי� מעול� קר ומנוכר     

  , המשפחתיותתחושת . באי� לידי ביטוי ג� בשירה) ורוד� אחר הישגי� חומריי� ואישיי�    

   לבי� השיתו� הנאבק בעול� קשה ומנוכר, שבטיות או לאומיות חוצצי� בי� האד� המודרני    

  הביטוי השירי יביא תמיד תחושות גורמת ש, מודרנית$שבשירה הטרו�, "הביחד"והרגשות     

  .  או אנושיי�שבטיי�, לאומיי�$אישיות ולא יעסוק בנושאי� כלל    

  

    רווית הפאתוסליציתמבשירה המודרנית את הלשו� ה, לרוב, לא נמצא: ביטויאיפוק וצמצו� ה. ז

  א� נבח� . לית של התלהבות או של יבבה רגשית נדחתה לגמריימנטאהרגשנות הסנט. והרגש    

  שה� מנושאי , או כל ביטוי אחר של הרגש, או אכזבה, ג� בשירי אהבה, את נושאי השירה    

  : של יהודה עמיחילדוגמא בולטת ניקח את שירו . פוק רב של הביטויהדבר יתבטא באי, השיר    

  ":ראי אנחנו שני� מספרי�"    

   )פסיחה(            ַהִ'יִטי ֵאיְ� ֵמֵעֶבר, )ל ִ.יְרִאי    

  )  פסיחה             (ְלא#ת# ַה1ַו ָ*ַרח ָלנ0 ַעְכָשו    

    2.ָ   .ַה3ְַכֶ+ה ַה3ְש�

  

   :מטפורות ואמצעי� ספרותיי� אחרי�, לשו� מפתיעי�4מוש רב בצירופישי. ח   

  ואי הבנת הטקסט השירי הוא " מבוכה" המודרנית עד כדי בולטי� בשירההפייני� אמהאחד         

  או יצירת תמונה ציורית , לשו� לא שגרתיי�$השימוש התכו� בביטויי� מפתיעי� של צירופי        

   ַ;.5ֶמא ַ,ִ,3ָה בְשָעִרי ָעצ0:ְ" "" אמי אפתה לי: "ל בשירו של יהודה עמיחי למש,מטפורית        

  כגומא "ועוד ? "עצוב"אבל שיער , או שיער חלק, ידוע לנו שיש שיער יבש" ַהִ>ְתַיֶ,ֶשת ְוה5ֶלֶכת        

  ? "בבצה מתיבשת והולכת        

  תחושות של הדובר בהקשר� להמילי� כמטפורה הדברי� אינ� ברורי� אלא א� נבח� את         
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  ִ'ְתִפ5ָה ֲאִני ָ,ְ" ְו:0ְ ִ,י ": "שיר שינה: "כ" ג� בשירו של דוד אביד�. נושא השירהכללי ְל        

  המטפורה וצירופי הלשו� שמודרני אי� שיר .  הדוגמאות ה� ללא ספור.וכ� הלאה "ְנמ0ָכה        

  .טקסט השיריב מחויבחלק אינטגראלי ו לא יהו המפתיעי�        

  

  :לשו� ספונטאנית ומשוחררת עד כדי שימוש אפילו בסלנג .ט

   א� ניקח .השיריטקסט  האמור להיות בהנשגב הביטוישל ) המוסכמה(או שבירת הקונבנציה      

  ה5ד ֵמ<ה ְשָעִרי� ": "ראי אדמה" :בשיר, לדוגמא שתי שורות משירו של שאול טשרניחובסקי     

  איזו מליצה , איזה פאתוס..." ;ֶֹפר ַחAֵינ/ ְ,ה5ד, ָ,ר/ְ" ָקְרָ,ָנ� ְ,ס5ד ָמֶות! קֶֹדש ְלַע� ְמכ/ָרת5, ָוכַֹח     

  $הפגנת": לעומת השורות הבאות בשירו של דוד אביד�, ונשגבות הביטוי יש בשתי שורות אלה     

   יומי$ ממש ביטוי יו� ..."ְ;ָתִמיד, ָלֵכ� ֲאִני ְלַעְצִמי, ַח ֵאֶליָהֵאי� ִלי (ֹ"": כוח כחולשה מס/ַגֵחר     

  כחולשה : "ג� צירו� המילי� שבכותרת השיר. לכאורה, ספונטאני וחסר כל יומרות שיריות     

   .המאפיי� את השירה המודרנית, הוא אות לפריצה של מסגרות לשוניות קבועות" מס0ַגֵחר     

    

  :ירהאווירה בש. י

  היא  .העברת המסרכחלק מ, השירה המודרנית מתמקדת ביצירת האווירה מסביב לנושא השיר    

  כדי , אלא בניתוח מלא של שיר, עניי� זה קשה להסביר. מהווה חלק מהנושא או הנושא עצמו    

   שהאווירה בו היא דומיננטית והיא, אביא רק דוגמא של שיר. את האלמנט הייחודי הזהלקלוט     

   ח0ְבָנ": "עושק"' והכוונה לשירה של דליה רביקובי!. יינתק מנושא השיר והמסר שלו$חלק בל    

  או בהמש" בסו�  "!�ה ָשָיָה יִפה יֹיֶזֵא ,י�ִהלֱֹא .סָמָחי� ְ'ִחָרְ* ַהפ0ְרטֹ; �ָסָמת ֲחַעְשי� ִ'ִבָלְ(ַה    

  ב ויותר ממה שכת" !ֵאיֶזה עֶֹשק ָהָיה ָש�, ֱאלִֹהי�. ֶעֶרתע#ד ָזְרָחה ָ'� ַהֶ+ֶפש ַה:ֹאת ַה'#: "השיר    

 .רק לשמוע את הקולות ולקבל את אווירה .אי� להוסי�, בדברי השיר    


