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�ָנאפ�ָרה:  

הנסמ� על עיצורי� ותנועות , אול� בניגוד לחרוז, לאנאפורה יש בעיקר מגמה ליצור מצלול ומקצב

, ורה בכל ראש ש)חוזרי� על עצמ� (הִנְשני�, או ביטוי,  האנאפורה היא מילה,שורהכל בסו� 

  "ת! לייא� ת: " גולדברגאהכמו בשיר# של ל. # שורה ולא בסוָפשלתחילָת� ב אבל, באופ! תכו�

  לאה גולדברג/ א� תת� לי 

  . ֵיא-ר ִלי ְמָעטא#ַלי –  ִ+ֵ+! ִלי ֶחְלִקי ְ*ֵאיַמת ַמֲחָשֶכיָ�ִא�

  .ל ִלי ְמָעט ֵיַקא#ַלי – ִ+ְפרֹק ַעל 1ְֵתִפי ֶאת 1ֶֹבד ע/ְ.ָ� ֵמָעֶליָ�ִא� 

  . ֵיַח� ִלי ְמַעטא#ַלי – ִצ6ַת ְ*ִדיד2ְת5�ָ ָ+ִביא ֱאֵלי 231ִר ַעְזב2ִתי ֶאתִא�

  

  ) הדובר–ראה להל�  (:או הדובר, האני הדובר

אופייני בעיקר . על עצמוא הדובר ַה7ְַד*ר "ז.  הוא הדובר וג� המושא של דבריוהאני הדובר

יש שוני . "ַצר ע�ָלִמי 0ְע�ָל� ְנָמָלה ,ַרק ַעל ַעְצִמי ְלַסֵ-ר ָיַדְעִ*י":  רחללשירה לירית כמו בשיָר# של

  ) 33' בעמ" הדובר"ראה בהמש� הסבר למושג " (דובר"ל" האני הדובר"בי! 

אי! הוא מזוהה בהכרח ע�  )"ַרק ַעל ַעְצִמי ְלַסֵ-ר ָיַדְעִ*י"(למרות הדיבור על עצמו  :חשוב להבהיר

 כ!יש ,  בשירתה המובא כא! כדוגמה וברוב המקרי�,במקרה של רחל! שכתב את השירת /המשורר

יכול משורר לכתוב  מפני ש!במקרי� מסוימי� לא. זהות בינה כדוברת לבי! אישיותה כמשוררת

, או בדיונית מהאגדות, כדמות מסתורית ועלומהיכול להיות  האני הדובר. בלשו! נקבה ולהיפ�

לא רגעי : "טה שלואו הסוני, "האחרו! ִלְבֵני ק-ַרְיָטה: "שרניחובסקיכמו הבלאדה של שאול ט

  .אינו מזוהה ע� טשרניחובסקי" האני הדובר", בשירי� אלו". ברו� ממגנצה: "או הפואמה" שנת

  

�ל#זָיה–ֶאְרֵמז  :  

: הארמז.  מהקונוטאציהשונה )>ל2זָיהה(הארמז . אבל ג� בסיפורת, בעיקר בשירהביטוי המצוי 

לדוגמא בשירו . או לטקסט אחר, המתייחס לאירוע או ליצירה אחרת, טקסטואלי5 שר מילוליְקֶה

 , המילה בשיר זה"ִ<ְזִעי ֶאָ+ֶלה5ַעל ְלַב3ִיְו=נִֹכי , ְוש2ב ִיְפַרח =ִביב": "צנח לו זלזל ",של ביאליק

 1ְִטרוניה על י� הדברי�מתפרש,  ָש�."לבדי" :א ארמז לשיר אחר שלו באותו ֵש�וה "לבדי"

על כ! ישנה אפשרות שג� ,  היא ההשכלה,"האור והשירה החדשה"עזיבת הבחורי� היהודי� אל 

 מדבר על בדידותו בעקבות עזיבת כול� ,"לבדי"כמו בשיר , שהדובר,  הארמז הוא"צנח לו"בשיר 

בלי ) גזעה(כנאמ! אחרו! למקורות היהודי�  ,נתלה על גזעו, אל ההשכלה והוא היחיד שנשאר לבדו

חשוב . א� לא בהכרח היחיד, זהו אחד הפירושי�. בלי עתיד, בלי אביב, כשרביט קרח, צי? ופרח

בכול טקסט , בעצ�. בסיפור הקצר וברומא!, אלא ג� בנובלה! לציי! שהארמז אינו רק בשירה

  . השימוש הרב בארמזי� מצוי בשירהאבל, כתוב אנו עשויי� למצוא ארמזי�

  

  )פואטי�רסשיר א (:פואטי�ארס

מבחינת .  ולהגדרה להבחנהחמישה פרמטרי�יש  "תפואטי5 ארס5יצירה"מונח ל, באופ! כללי

. עצמה שמתייחסת ליתספרותיצירה : פואטיקה פירושה5המילה ארס, מילוני5ההסבר הלשוני

  . או ספרות, שירה= פואטיקה ,  אומנות= ART; מלשו!, התייחסות לאומנות הפיוט והפרוזה
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  : פואטיקה לדוגמא5ישנ� סוגי� שוני� של ארס. פואטיקה�5 את הארסה� יוצרייחד 

  או, כלומר התייחסות המשורר לשירתו; היצירה מאזכרת את עצמה בטקסט שלה – ִאְזכור. א

  או , "לא זכיתי באור מ� ההפקר: "כמו בשיר של ביאליק. כור ליחס הקוראי� לשירתוְז     ִא

  ."אי� שיר נולד: "צירת השירלאווירה של השיר ועל התהלי� י     

  כיוו! שהמחבר הצליח , בפרוזהבעיקר ,  כאשר בסיו� נותני� ממשות לדמות בדויה–מימוש . ב

  5 הוא מימש פעולה ארס,ל הקוראי�רוח� שבצקת ממשות לחרוג מחו? לעול� הבדיוני ול    

  .פואטית    

  הוא נמצא , גיש את האלמנט נושא שמדובר ביצירה ומשתמשי� בו כדי להד–אלמנט מכונ! . ג

 )היופי מכונ! בה… שעוסק בשאלת היופי, לדוגמא במיתוס של נרקיס. (ביצירה    

  קסטל בסיפורה של אורלי" אלמנה שחורה" משחקי לשו! כמו לדוגמא הביטוי –ברמת הלשו! . ד

     , למנהיתה אישה אישגר� לנו לחשוב על עכביש גדול וזאת בעצ� ה" א2ִמי פה שורל ":בלו�    

 .לבושה שחורי�    

  כשקורי� דברי� ולרגע המספר אומר ,  משחק מילי� ע� העול� הבדוי–ברמת העול� הבדוי . ה

 .'זה לא אמיתי וכו, נדבר על משהו אחר, תצאו מזה"לקוראי�     

, להל! שלושה שירי�". כורְזהִא: " יש להתייחס בעיקר לעיקרו! הראשו! של המונחבתחו� השירה

  . ג"אצ"/ ע� אלי הנפח ".ג. ביאליק"/לא זכיתי".ב .רחל/"יספר שיַר".א :ימי� סוג שיר כזההמדג

  

  )דוגמה לשיר ארס פואטי(  רחל/  יספר שיַר. א

  ות יחִֹרְצ": בצבע לב!ספר ,  לספר שירי�יושה, יש התייחסות למילי�" ספר שירי"בשיר     

  כל אות! ; א"ז, "לֵסֶפר ִשיַרי ַהָ;ָב� ,ְלַמֲחרֶֹזת ִמִ;י� ְמַלֶ:ֶבת #יָה[...] ת ֶבֶא�ת 0ֶשֶאי נ�ִ*ְחַר7ֶָש    

  מילי� מחרוזת מה� " יצרה"שהיא , הדוברת בשיר מעידה עליה!, מצוקהייאוש ו, כאב5תחושות    

  5 זהו ההסבר לשיר ארס.מהייאוש והכאב נוצרו השירי�. ָה הלב!ילספר שיֶרהיו וה! , מלבבת    

  מלמד על " מלבבת"הביטוי . מתו� הייאוש הכאב והמצוקה? אי� השירי� נוצרו;     פואטי

   שובבלה ָמיקכנראה אלא ש? י! לה לדוברת בשיר שה! מלבבות>ֵמ. התייחסות למילי� האלו    

  התייחסות של הקוראי� אל , בעקיפי!, כא! א� כ!יש . מהקוראי� והיא יודעת שה! מלבבות    

  ואת : "א של השירסיָפ מוצאי� ַ*ו אנ,של הקוראי� לשירתההישירה התייחסות ה. שירתה    

  בשירי�" שנוגע"במוב! של כל מי , כל5יד  ."במנוחה תמשש כל� יד, תוגתו של הלב הכורע    

  נהני� , ששי� את שיריה במנוחהַמקוראי� שְמהוה� , ילי� שביטאו כאב ואבד! וייאושובמ    

   .ְלבָב5#של תוַגת, עת תחת נטל המצוקות והכאב והיא כור.אההלמה� ועוברי�     

  

  )דוגמה לשיר ארס פואטי( :ביאליק. נ.ח/  לא זכיתי באור מ� ההפקר. ב

   � #ֵמֵעיִני ,ֵעיִני�ִנָ*ז ֶאל, ֶזה ַהCִיצ�? ָעB ,עAִ@י�צ#ר, 0ִי ִיְת-�ֵצ? ְלָבִבי ַהְ<ד�ל�ת ְוַתַחת ַ-ִ=יש ָצר�ַתי "    

  הניצו? ניתז כתוצאה . מילי� אי� שיר נולד5המתארת במכחול, זוהי תמונה ציורית ."#ִזיַלֲחר     

  , ש� הסתתר לו הניצו?, הלב מתפוצ?. לבי! הלב" הצרות5פטיש"י! ב" קשה"ממפגש      

  . אל השיר; ומהעי! עושה דרכו אל החרוז כלומר, הניצו? ע� וניתז אל העי!, ומהתפוצצות זו     

  ובהמש� יש ביטוי . אי� שיר נולד: המתארת את התהלי�,  ציורית מוחשית5תמונה, י כ!הנה כ     

   ,ִיְתַעֵ.�,  ִהEִַ+יוֶאְשֶכ�2ְבא2ר  ,ִלְלַבְבֶכ�2ֵמֲחר2ִזי ִיְתַמֵ.ט ": הקוראי� אל שירתו של התייחסות     

  ."ֶאת ַהְ*ֵעָרה ֲאַשֵ.� ְו=נִֹכי ְ*ֶחְלִ*י 2ְבָדִמי     
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  )דוגמה לשיר ארס פואטי(  )ג"אצ(אורי צבי גרינברג /  ע� אלי הנפח. ג

  ְוג2ִפי ֵ*יֵניֶה� 1ְג2ש ַה7ֶַ+ֶכת ְלִה+2ְ� ְוָעַלי ע-ֵמד ֵאִלי  ַהִ<ל#ִיי� ְ*ָכל ְימ�ַתי *-ֲעִרי� 0ְִפְרֵקי ְנב#Dה     "

  אנו מגלי� את יחס המשורר אל ,  מובלטי� אלהבשלושה ביטויי�: "ַה3ָ6ַח 2ַמ1ֶה ִ*ְגב2ָרה     

  נבואה הבוערי� 5מתייחס אל שירתו כאל פרקי, ג המוכר כמשורר הזע� והתוכחה"אצ. שירתו     

  זהו ייעודו . נבואתו5את דברי שירתו, מכריחו לומר את דברובכל הגילויי� שהֵאל  ְ*ימותיו     

  כ� ) שליונה הנביא למ(לא את ייעודו הנבואי הנביא נאל? מש� שאל הע� כ     השירי בדברו 

  כדי , כמו נפח על גוש המתכת להיתו�, גופו המשורר עומד בייסורי המכות שהאל מנחית על      

  . שירתו 5ר ויאמר את דבריישוֵר     שיימלא את ייעודו ו

  

   :פסיחה, גלישה

ה המודרנית ישנו הניסיו! היות ובשיר. אחת התופעות השיריות המאפיינות את השירה המודרנית

5אחד השימושי� לפריצת, מקובלותִמבניות ותבניות 5לשבור מסגרות, "לפרו? גדרות", התמידי

, משורה מסוימת  לשורה הבאה" דילוג"מעי! , מעָבר ישיר: כלומר, גדר כזו הוא השימוש בגלישה

או מסיומו , יהוהעברת הרצ� התחבירי אל השורה שלאחר, פתאומי של השורה כביכול" קיטוע"

מהבית השני אל הבית " עוד חוזר הניגו!: "כמו בשירו של אלתרמ!. של בית אל הבית הבא אחריו

אני רוצה תמיד : "הפסיחה משורה לשורה נמצא למשל בשירו של נת! ז�. השלישי והאחרו!

לאור� השיר . 'וגו... ָל� 2ְלַהֵ.לֶאת ְיִפי ָהע-] פסיחה...[ֲאִני ר-ֶצה ָ+ִמיד ֵעיַנִי� 1ְֵדי ִלְרא-ת": "עיניי�

  .נמצא את הפסיחה הזאת

  : האני הדובר– דובר

האני " כמו הוא אינו המושא של דבריו,  המדבר בשיר באופו כללי"לא מזוהה "הדובר הוא גו�

! ע� המשורר שכתב את השירג� אי! הוא מזוהה ) ראה להל! הנמע!( דבריו ה� לנמע! ".הדובר

הדובר או הדוברת בשיר ה� אלו המוסרי� .  לכתוב שיר בלשו! נקבה ולהיפ�ת/מפני שיכול משורר

אלא , אינו המשורר, הנער המדבר בשיר" אני שומע: "כמו בשירו של נת! ז�. ת/את הדברי� לנמע!

או , נער הדובר אל הרוחה. נת! ז� דר� השיר אל הנמע! כדוגמת השיר של דמות המעבירה מסרי�

  ".לֹא ַמֲאִמי! ְלַמְרֶאה ֵעיָניו ,ָש>ל ֶאת ַעְצמ- ַה6ַַער, ַמH-ַע, ֲאָבל ַמ2Hַע: "?�הקוראי5אל קהל, אל אימו

  :האנשה

הציור . חיי�5לצומח או לבעל,  לעצמי� דוממי�תכונות אנושיותבשירה המשורר מעניק : כפשוטו

רגש ודמיו! לתת לדומ� הנפשה של . הלשוני הזה בא כדי לתת לקורא תחושה של חי2ת ואנ-שי2ת

ְוה#א ָנע ָוָנד ְוק�ֵפ? ...ַלַהב ֵנִרי ְלָבד ע�ֶד�C <�ֵסס�ַרק"": לפני ארו! הספרי�"כמו בשירו ביאליק 

כשל אד� ההול� , המקבלת תכונה אנושית ידועה, הנר5זו תמונה ציורית של להבת". ְקִפיַצת מ�ת�

   .לפני שהיא כבה לגמרי, "פצתקו"מפרפרת ו, להבת הנר, כ� ג� היא, גוסס ומפרפר, למות

  ב" ראה ג� בשירת ימה–) ִהיֶ-ְר:#ָלה (:הגזמה

הבעתו ויחסו של הדובר אל , ההגזמה היא בעצ� ציור לשוני הבא להמחיש את גודל רגשותיו

אבל . המעביר מסר שמעבר ִלְמציאות מוכרת וידועה, רב רוש�, זהו ביטוי נרגש. הנמע! או הנמענת

זהו ביטוי ! להיפ�,  איננה קריקאטורה שמטרתה ליצור אפקט של לעג וגיחו�היא, חשוב להדגיש

5ִא� ֶ+ְחַסר ָלְ� ַמְתַנת": "ניגו! עתיק"לדוגמא בשירו של אלתרמ! . מעוד! של גודש הרגש וההבעה

ֶ.ֶדת תו כדי לספק לאהוב, הדובר מוכ! לתת את חייו ולהסתכ! עד מֶות. "ֶאת ַחEַי #מ�ִתי ֶאֵ*� ָלְ� ,ה/

  "...ְוִתְשרBֹ ֶאת ֵ:יֵת� ָעַלִיְ�, ַ+ֲעבֹר ִקְנ=ִתי ש-ֶתֶקת": או בהמש� השיר. יו� הולדת5מתנת
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  :דימוי

כדי להעצי� את , אמצעי מקובל בשירה לדמות משהו למשהו אחר: כפשוטו, ההשאלה, הדימוי

  'כ5ו שימוש בא)  זהכמוזה  ("כמו"זה נעשה בעזרת המילה . הדמיו! ואיתו את הרגש ואת ההבעה

  : וכ! משיר השירי�" שני שושני� כמושני עיני� : "לדוגמא השימוש במילה כמו: הדימוי

ְַצָואֵרך " ָבנֹון ּּּּכְכְכְְכּ        .הדימוי' כ5י שימוש ב"ע.  מגדל הלבנו!כמוהצוואר של האהובה , "ִּמְגָדל ַהּלְ

  

  :ניגוד, הנגדה

  . עצמי� או מחשבות או תכונותציור לשוני הבא להעצי� את הרגש על ידי הניגוד בי! 

 ..".ִ-ְרֵחי ְ-ָרִחי� ָ:ְ� ָטַמC# ַרֲעַנCִי� #ְבה�ד": של שאול טשרניחובסקי" ראי אדמה"כמו בשיר 

והכוונה כמוב! לבחורי� הצעירי� שמתי� , אלא שותלי� אות�, פרחי� לא טומני� באדמה

 שה� כמו ,את הצעירי�, האלה" הפרחי�"את ) לקבור(ונהרגי� בקרבות ואנו נאלצי� לטמו! 

אנו טומני� בחורי� , כייעודה של האדמה, חיטה ושיבולת שועללטמו! במקו� . פרחי� רענני�

, ולא סת� טומני� ."ראי אדמה כי היינו בזבזני� עד מאוד: "לכ! נאמר בשיר, זה הניגוד. צעירי�

  :ל"של ריה"  לבי במזרח" רשינגדה בהה הכמו כ! ידוע. ביטוי שמעצי� את הניגוד"! ובהוד"אלא 

ֵיַקר ְ:ֵעיַני ְרא�ת ַעְפר�ת / 0ְמ� , ֵיַקל ְ:ֵעיַני ֲעזֹב 0ָל ט#ב ְסָפַרד" או  5 "ִלִ:י ְבִמְזָרח ְוDנִֹכי ְ:ס�B ַמֲעָרב"

  .ניגוד בי! מזרח ומערב .במערב והגו� שלו במזרח הלב של המשורר " !3ְִביר ֶנֱחָרב

כ "קבולות ה! בדת. )6' מ ע– ב"בפרק שירת ימה וכ! ,37' ת בהמש� בעמראה ג� תקבול(, הקבלה

או בחלוקה שווה , או בהנגדה, של רעיו! במילי� שונות,  על מבנה מסוי� של מקצבסוג של חזרה

  . בסדר הפו�

  

  :יסודות ספרותיי� בשיר

  .דרמתיהוד היסו היסוד הלירי ,יִ-ֶאהיסוד ה: בשלושה יסודות ספרותיי� בשירה וה�יש הבחנה 

זה מתאפיי! . עלילתי5ריופי סמתקיי� כשיש בשיר מרכיב. מלשו! אפיקה :היסוד האפי. א

 התרחשויותשל  רצ� ,כל סיפור חייבת להיות מסגרת עלילתיתב; לומרכ, שלו  העלילתיתבמסגרת

 נית! לומר שבשיר זה, עלילה ושל מסגרת עלילתיתנמצא אות� רכיבי� של  א� בשיר. בחיי הגיבור

הוא " גיבור"בשיר יש  .אלתרמ! ל"עוד חוזר ניגו!: "אנו מוצאי� בשיר אפי יסוד. אפי5יסודיש 

". אַֹרח 5ע-ֵבר, ְוָעָנ! ְ*ָשָמיו ְוִאיָל! ִ*ְגָשָמיו ְמַצ3ִי� ע-ד ְלָ�: "בי! שמי� ואר?,  שמשוטט בטבע,ההל�

. קורה לו משהוו,  הה-ֵל� ונודדהוא ַההֶלְ�. שנקרי� לו בדר� ענ! ואיל! ואיילת וכבשה, אורח5וברע

ובגלל שידיו . שמסביבו טבעע� עצמו וע� עול� המתמודד . הוא מחפש להתיישב במקו� כל שהוא

זו " ַצ7ֶֶרת ְ<ש2ַמת ַעְפַע3ִַי�ְו ְלחְֹרָשה ְיר/Mָה ְוִאLָה ִ*ְצח-ָק#: "הוא סוגד אפיי�, ריקות ועירו רחוקה

בשיר מספר  ."אני שומע: "בו יסודות אפיי� הואור נוס� שי. מסגרת העלילתית של השירה

 הוא הנער שקורה "הגיבור הראשי" .הרופא והמורה לידיעת האר?,  השופט,�הֵא , הנער: דמויות

: המציאות של עובדות קשות ובלתי הפיכותהוא נמצא בהתמודדות ע� עצמו וע� עול� . משהו לו

  .  של המורה לידיעת האר? ונפילת התפוחקביעתו, שופטשל פסיקתו , כמו מותו של אד�

  

תקווה , מחשבות, הכוונה להבעה של רגשות. "שתפכות הנפשה: "ליריקה: היסוד הלירי. ב

בשיריה נמצא זאת הרבה  .  זוהי ליריקה,ברגש רבכל הבעה בתחומי� האלה הנעשית . ואכזבות
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, ָל7ָה ְקָראֶת� ִלי: "שנכזבוהדוברת מביעה ברגש עז את ציפיותיה "  רק על עצמי"השיר , של רחל

ג� הפחד מפני הגורל המר זוהי הבעה לירית כי הפחד ". ?א-ר-ת ְרח-ִקי�, ָל7ָה 1ְַזְבֶ+� ?ח-ֵפי ַה3ֶֶלא

וכ! ביטוי עז לתחושות כאב ." ַיד ִמְתַ*Hַַחת ָשָמה ְל>ל ,ַיד ֲעָנִקי� ְזד-ָנה 2ב-ַטַחת: "הוא רגש חזק

   .".1-ֶאֶבת, ְצִריח-ת ֶשEַָרְחִ+י נ-ֶאֶשת ":יספר שיַר; יחות אנו מוצאי� בשירוייאוש עד כדי צר

  

 ,מותי� דיאלוגי�יע, מתח :מרכיבי� הבאי�בבעיקר מתבטאת דרמה  :סוד הדרמתיהי. ג

הדרמה . והפתעותהמבטאת עימות פנימי או חיצוני  ,הבעה חריפה ונרגשת, מסתורי!, דמויות

יסוד  האת. ל האד� ע� עצמו או ע� סביבתו ש)קונפליקטי�(עימותי� הת י הבלַט" עתובַעמ

 ש� הנער מתעמת ע� העול� . לנת! ז�"אני שומע משהו נופל:"בשירלמשל הדרמתי אנו מוצאי� 

". אני שומע משהו נופל אמר הרוח" :ויש מתח ומסתורי! בשל הערפול לדמותה של הרוח. חיצוניה

או שזו רוחו של ? וממתי רוח מדברת? שהפילה את התפוחהא� זו הרוח הפיזית המנשבת בחו? 

דיאלוגי� ומתחי� ,  דמויות רבותנ� ג�בשיר יש .?רוח שזכרה מה שהעלימה ממנו הא�ה, הנער

עימות אפשרי בי! הנער לא� . בי! הידיעה וחוסר הידיעה של הנער למול המבוגרי� הסובבי� אותו

5אירוע ועובדת! התפוח נשר מ! הע?, רה משהוק, "זה לא שו� דבר"ש, על שלא הגידה את האמת

מות ביחסי הבת י! ע מעי�ש יש.  יסוד דרמתינמצא "לתמונת אימא"ג� בשיר . חיי� בלתי הפיכה

  .טובה5 מעניקה ללא גבול והבת גומלת לה בכפיות� הא.והא�

" מדברת"� הבת הִא? אחד שהיה יקר לבת יותר מהא�היהו מ, יש דיאלוג מותח ומעניי! ביניה!

 ?או שזהו דיבור אל זיכרו! עצוב על מערכת היחסי� בי! אימא לבתה, אל תמונתה של הא� המתה

   . שהבאנו לדוגמאשירי�שני ההמתח והמסתורי! והדמויות והדיאלוגי� ה� יסוד הדרמה ב
  

  )ִפיג#ָראִטיִבית (:לשו� ציורית

 של נשגבות מיוחדת לגבהי�, הלשו! הציורית היא שמעלה את הספרות בכלל ואת השירה בפרט

אפילו א� הוא מרבה " לשו! יבשה"סופר יכול לספר סיפור ב. ולפיוט ההבעה השירית והספרותית

בלשו! ציורית ולהופכ� , ולעומת זאת הוא יכול לסגנ! ולכתוב אות� תיאורי�, בתיאורי� נרחבי�

) טאפורותמ(בשל ההקשרי� והארמזי� וההשאלות . בשירה זה בולט יותר. לתיאורי� פיוטיי�

בלשו! . שמעבר למילי� עצמ!, משמעי5השיר מקבל את המימד הפיוטי והרב, והדימויי� וכדומה

, הניגוד, כלולות בה ג� האירוניה, בנוס� למטאפורה ולדימוי, הציורית אנו מבחיני� בכמה סוגי�

בעצ� כל ביטוי שמעשיר את המשמעות ואת ההמחשה של . המצלול והפסיחה, ההגזמה האנשה

  ). פיגוראטיבית(  זו לשו! ציורית –מֵעבר לרמה המילולית והמילונית , לי�המי

  

  :מ�ט�

הכת� : "לדוגמת השיר. את הרעיו!מניע המוטו . אותו" מוביל"ה, או ֵש� השיר, או היגד, רעיו!

 "וא� ישאל המלא�"). היגדכ. (של ביאליק" על השחיטה"או ). רעיו�כביטוי ל" (נשאר על הקיר

  ).מוטוהשיר הוא ה� ֵש. (ד! פגיסל "עדות"או , ) שמוביל את השירֵש�כ(ביאליק ג� הוא של 

  

  ַהְשאָלה – ֶמָטאפ�ָרה

, את הצרו� הלשוני החדש, משני ביטויי� שוני� זה מזהלהשאיל דימוי מורכב ומתוחכ� הבא 

 .לש� הדימוי" כמו"או המילה ,  הדימוי'כללא אמצעי קשר של , מפתיעולכדי ביטוי אחד של� 

  . ובשירה המודרנית בפרט, זאת אחת מציורי הלשו! הנפוצות ביותר בשירה בכלל
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עד שהיא הופכת לביטוי בפני עצמו והיא , המטאפורה נחלקת לכאלו שהשימוש בה! נעשה תכו�

שיוצרות  ולכאלו ".י�5לב", "ראש ההר: "כמו, "מטאפורה מתה"או , "מטאפורה שחוקה"נקראת 

, כמו בשירה המודרנית. המחדדות את האפקט השירי והציורי, תיעותמילי� מפ5השאלות וצירופי

בשירה נית! ". ירייה מ! המות!", "שפ� את מררתו: "ביטויי� כמו, יומי5או אפילו בשיח היו�

3ַַע� "או , "רֶשת א�צ��7ל ִניל ֶשִ;יB ַקִזְרַז ְ:ָהַעִי! H-ַמַעת: "כמומטאפורית �תמונה ציוריתלמצוא 

: ומהשירה המודרנית נמצא") וא� ישאל המלא�: "ביאליק ("ָהע�ָל� ַוEְִשת�ק�ְתַעֵ;B 0ָל ִה>ַחת

Dְפָתה ִלי ֶאת ִא7ִי "או ") על הבוקר"אריה סיו! "... (ֵריחֹות, ק�ל�ת, ַסֵ;י ַנְפֵשְ� ַמְרא�תל-ֶקֶטת ֶאל "

  ")תה ליאמי אפ. "יהודה עמיחי (."ְ:ע#ג�ת ְמת#ק�ת 0ָל ָהע�ָל�

  

  :ֶמט�ִנימָיה

ניב או ביטוי מטאפורי שממירי� את . ציור לשוני המשאיל מילה אחרת במקו� המילה הראשונית

כינוי במקו� , סיבה במקו� תוצאה. או ביטוי מופשט במקו� מומחש. הרגיל, "טבעי"הביטוי ה

או , די�במקו� עמי� שאינ� יהו" ערלי�", ישראל5במקו� אר?" ציו!: "לדוגמא, הש� עצמו

עינו התנפחו =מצער" התעבו"עיניו ; לא טמ! ידו בצלחת במקו� התערב בנעשה"; ביטויי� כמו

  .וכדומה. מרוב דמעה

  

  :מצלול

כאשר השיר היה חייב להיות , בזמני� קדומי�. כל מקצב יש בו מ! המצלול ונוצר מ! המצלול

כאשר השיר נכתב ג� , ו�הי.  העיקרי והבולט בשירהמצלולהחרוז היה , מוקרא באוזני אנשי�

נית! . ותפס את מקומו של החרוז" מתוחכ�"המצלול נעשה יותר , כחומר קריאה ולא רק להאזנה

זהו , א� במכוו! וא� באקראי, שכול צירופי עיצורי� ותנועות היוצרי� מקצב מסוי�, לומר

ְפיְשָיִרַח יֵר: "'שיר זוהרה אלפסיה'לדוגמא שורה משירו של ארז ביטו! , מצלול א-ת ְס� ֶשל ק/

  .כל העיצורי� המובלטי� יוצרי� את המצלול". ַלִי�ְגַר ָשלֹשְלָח! ִמְתנ-ֵדד ֶ*! שHִAיִני� ַעל ַסְר

  

  :ס�ֶניָטה

עשרה שורות 5 בני ארבע, שיר5 מאוד במתכונת של ארבעה בתימחורז ומובנהסוג של שיר לירי 

: או', דליה רביקובי?"/ בובה ממוכנת ":לדוגמת השיר. 3+3+4+4: המבנה הוא. בס� הכל) טורי�(

בראשיתה הייתה ). 14=ב"זה(ב "בעברית נקרא שיר זה. לאה גולדברג"/ מו!5אהבתה של תרזה די"

  .דהו, דהו, בגגב, אבבא: כ לפי"החריזה בד. כ נוספו נושאי� שוני� לסוניטה"אח, שיר אהבה

  

  :ִסיֶנְקד�ָכה

וי או ניב מושאל להחלי� את המילה ואת הביטוי ביט, מילה; לשו! ציורית כדוגמת המטונימיה

האפרוח : ביאליק עושה שימוש נרחב בסינקדוכה. כלל הבודד המייצג את הפרטה: הראשוני

� העב הקטנה.  כמייצג את הע?האחד הקט�העלה .  שנשאר בודד תחת כנפי השכינההקט

": אור מ! ההפקרלא זכיתי ב"בשיר : למשל.  הנושרת על ד� הגמראהדמעה הבודדה. בשמיי�

מייצג את , הקט!, האחד, הניצו?". >ְ� 1/.- ֶשִ.י ה2א – ִניצ�?ּ ָקָ=� , ְ*צ2ר ִלִ*י ִמְסַ+ֵ+רִניצ�? ֶאָחד"

  .או את שירתו בכלל, את יכולת השירה שלו, כישרו! הכתיבה
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  )שירהאי� בנוי . צורה, במשמעות של תבנית, עיצוב(: 3ְְרֵכי ִעיצ#ב, ִעיצ#ב

בכל שיר יש ; והכוונה, של השיר" דרכי העיצוב"בהרבה מבחני� מתבקשי� התלמידי� לבחו! את 

אי� ; בניתוח השיר צרי� לבדוק. הרעיו! והמסר שלו, להבנת הנושא" ה השירנבנאי� "לשי� לב ל

דימויי� , חזרות, מוטיבי� חוזרי�: אמצעי� כמו.  ְמַכווני� להבנת הנושאהאמצעי� הספרותיי�

הטו! , תקבולות רגילות וניגודיות, רמזי� מטרימי�, השאלות וארמזי�, ניגודי�, ומטאפורות

; מבנה השיר. נפש5ביטויי, )34' ראה לעיל בעמ(ליריי� ואפיי� , יסודות דרמטיי�, והאווירה

  .שיר מתהפ�, כותרת השיר, פסיחות, מצלולי�, חריזה, אנאפורות, מסגרת5שיר, מעגלי

  ).37' יר המתהפ� בעמראה להל! על הש (
  

  :ָ-אָראפָראָזה

" במילי� של�"להסביר את הלשו! השירית . יומית5החלפה פשוטה של לשו! ספרותית בלשו! יו�

הפארפראזה אינה פירוש . ברמה המילולית והפשוטה של השיר, המילי�, במטרה להבנת המשפט

  .וברת של מילות השיר למילי� של שפה מדהמרהאלא הפשטה ו, השיר ותכניו

שהשתרשה מאוד בשירה המודרנית , שירית5 זוהי צורה ספרותית. או גלישה, דילוג: פסיחה

משורה , מבחינה תחבירית, הפסיחה היא מעי! מעבר רצי� ללא עצירה. ועושה בה שימוש רב

, בשל ההרגל להיעצר בסו� השורה, הרצ� הזה מפתיע את הקורא. או אפילו מבית לבית, לשורה

  .של הביטיוי השירי, אפילו את משמעותו, וחווזה מעצי� את כ

ְוִלְפָעִמי� ִיְצָטְרכ2 ": אלוהי� מרח�"לדוגמא פסיחה בי! שורה לשורה בשירו של יהודה עמיחי 

עוד "ובשירו של אלתרמ! . ַ*ח-ל ַה.-ֵהט_ _  ) כא! הפסיחה אל השורה הבאה(_ _ ִלְזחֹל ַעל >ְרַ*ע 

  ) 'סו� בית ב  (_ _ֶשִ.Rְַפָ+ א-ָת! ְוה-ַסְפָ+ ֶלֶכת : 'לבית ג' בפסיחה בי! בית " חוזר הניגו!

  )48' ראה להל! בניתוח השיר בעמ.  'ראשית בית ג.  (ֶשSֶָדיָ� ֵריק-ת ְוִעיְרָ� ְרח-ָקה_ _ 

  

  :שיר מתהפ�

 ,השיר ַ*קריאה הראשונה נית! לחשוב שקלטנו את נושא.  מצוי בסופו ולא בראשיתונושאוהשיר ש

דוגמאות רבות . מסתבר שהנושא אחר לגמרי ממה שקלטנו בהתחלה, אול� כשמגיעי� לסופו

בתחילה נראה לנו כשיר טבע ורק בסופו אנו קולטי� שזהו ": ראה שמש"ג "השיר של הרשב: לכ�

בשירת ביאליק נמצא ). ג"נות! החסות לרשב(; חס!5קינה וצער על מותו של יקותיאל איב!5 שיר

  .ועוד" לבדי", "וא� ישאל המלא�", "צנח לו זלזל: "כמו, זה של השיר המתהפ�שימוש רב בסוג כ

  )73' בעמ.  שירת ביאליק–ראה להל! בניתוח השירי� (

  

  )פואמה (:שירה

בעיר ("על מאורע " סיפור"זהו שיר ארו� המספר , בניגוד לבלדה. מסגרת עלילתית" מעי!"שיר ובו 

או אגדה ") הברכה("או יופיו של טבע ) "הפקודותצדקיהו בבית (" או על אישיות ")ההריגה

אבל ארוכה ) רומית עתיקה5שירה יוונית(הפואמה קצרה מהאפוס "). מתי מדבר("שהייתה 

יותר , הפואמה. מלא מתח ודרמה ומסתורי! ודמויות ועימותי�, הבלדה הוא שיר קצר. מהבלדה

דמויות , אמות נמצא עימותי�למרות שבפו. וזורמת ע� הרבה תיאורי� ולשו! ציורית" רגועה"

  .ולא לעורר התרגשות דרמתית" לספר סיפור"הרי שהפואמה באה , ותיאורי� דרמתיי�
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  )'ִאיָמאז (:תמונה

. המבטא במילות השיר צרו� של תמונה שלמה, ביטוי לשוני שירי. או תמונה ציורית, תמונת לשו!

הרבה תמונות כאלה בשירת ביאליק נמצא ": לא זכיתי באור מ! ההפקר: "כמו בשירו של ביאליק

דוגמא מהשיר , שורותלהל! ". הקי? גווע"או , "הברכה"בעיקר בשירי הטבע שלו כמו בפואמה 

המילי� המובלטות ה! המחשה לתמונה ". ע� אלי הנפח"ג "ודוגמא משירו של אצ, "צפורת"

 ְשַעְרִ*י��לֹא ַחEִי� א�ְצר�ת ,ירָהע�ָל� ט�ֵבַע ָ:א�ר #ְבִש�0ָל": של ביאליק" צפרת"בשיר . ציורית

: "ע� אלי הנפח: "ג"ומתו� שירו של אצ". 0ְִתר#נ# ִצֳ-ר�ת, ֲאָפפ#נ# ִשֳ:ִלי� [...] ,ִמJִָביב ִמְתַרֲחִשי�

#פ�ֵלט   -�ֵ*ַח ל� ִח*#ְ�..][. :ְוג#ִפי ֵ:יֵניֶה� 0ְג#ש ַהLֶַ*ֶכת ְלִה*#ְ� ְוָעַלי ע�ֵמד ֵאִלי ַהCַָ-ח #ַמ0ֶה ִ:ְגב#ָרה"

  ."ְ:ִג7ֵי ְרָגִעי� ָהֵאש ָהֲעצ#ָרה

  

  :הקבלה, תקבולת

 או ,בהנגדה,  במילי� שונותרעיו�או של ,  על מבנה מסוי� של מקצבחזרהתקבולות ה! סוג של 

מה� הועתקה ג� ו. כית ובסדור התפילה"נמצא אות! לרוב בשירה התנ. בסדר הפו�בחלוקה שווה 

התקבולת , התקבולת הניגודית: ישנ� שלושה סוגי תקבולות. אז ועד היו�, החילונית ג� השירל

ַה7-ִציא ִמ1-ָבע- , 1ְק-ֵס�" : לתקבולת ניגודיתדוגמא. והתקבולת המחולקת) נרדפת(הכפולה 

הגו� הקט! של האב ) עמיחי.י" אבי (". >ֲהָבה5ה-ִציא ִמ+-ְ� <2פ- ַהMָָט! ) כ� (,>ְרָנב-ת 2ִמְגHִָלי�

  . למגדלי� הגדולי� היוצאי� מהכובעכתקבולת ניגודית

 


