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 תשע"ב–תשע"א)הלשון העברית בהקשריה(,  12–11מים מדלָיו, 

 ציון ימיני־בת

 איברי כקו לשון מגדרי בשירי לילה־המשפט החד
 בדור המודרנה

איברי בשירת דור המודרנה, ־במאמר יודגם ההבדל בשימוש במשפט החד

לאה  –ותיערך השוואה בין שירי שלונסקי ואלתרמן לשירי המשוררות בנות דורם 

כולם גולדברג וזלדה. ההשוואה נעשית בשירים שכתבו ארבעת משוררים ש

 הלילה.  –עוסקים בנושא משותף 

העיון בשירים מעלה כי בכולם יש שימוש באותם מוטיבים: פחד, מסתורין, 

התרגשות, מרחב הזמן ומרחב המקום, אך למרות הדמיון בתיאור הלילה, ניכר 

איבריים ־הבדל תחבירי: המשוררים הגברים משלבים בשיריהם משפטים חד

 לכתוב את שיריהן במשפטים שלמים.  רבים, ואילו המשוררות מקפידות

כפי שנראה, המשוררות בדור המודרנה שהיו נתונות לשיפוטו של הממסד 

הספרותי הגברי, חשו כי מצפים מהן לכתוב שירה נשית, ולכן הרבו להשתמש 

בתארים, כמקובל בכתיבה נשית. עם זאת, כדי לא לפגוע בשלמות התחבירית של 

איבריים. לעומתן, ־לשלב בהם משפטים חדהמשפטים בשיריהן, הן נמנעו מ

המשוררים מיעטו לשלב תארים בשיריהם כי ראו בהם סממן כתיבה נשי, וכדי 

לבטא את הריגושיות בשירים הליריים הרבו לשלב בשיריהם משפטים 

 איבריים.־חד

 

 מבוא
תקופת דורו של שלונסקי, הנקראת גם "תקופת המֹוֶדְרָנה" בספרות 

נות השלושים והארבעים של המאה העשרים, והיא העברית, תחילתה בש
מייצגת אסכולה שירית שונה מאסכולות שקדמו לה ושבאו אחריה. עם 
משוררי תקופה זו נמנים המשוררים אברהם שלונסקי, נתן אלתרמן 
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מרים וזלדה. משוררים ־ואלכסנדר פן, והמשוררות לאה גולדברג, יוכבד בת
מאמר זה מבוסס על 1 ת השבעים.אלה כתבו שירים עד לסוף חייהם בשנו

מחקר מקיף שבו נבדקו ההבדלים הלשוניים בין לשון המשוררים ללשון 
לעומת מחקרים שנעשו 2 המשוררות בדורו של שלונסקי )ימיני, תשס"ג(.

( ובלשון Jespersen, 1922; Hiatt, 1977לרוב בלשון הסיפורת )למשל, 
ון השירה לא נחקרה (, לשKey, 1975; Sapir, 1949המדוברת )למשל, 

דיה. במחקרנו הנזכר עמדנו על שלושה קווי לשון בשירי המשוררים 
והמשוררות בדורו של שלונסקי. אחד מקווי הלשון האלה היה השימוש 
בשם התואר. בשירי המשוררות נמצאו שמות תואר בשיעור כפול כמעט 
משיעורם בשירי המשוררים. לעומת זאת, בקו לשון אחר שעלה במחקר 

איבריים, נמצא כי המשוררים ־שבדק את מידת השימוש במשפטים חדו
איברי הרבה יותר מן המשוררות. על הקשר ־מרבים להשתמש במשפט חד

בין שני הממצאים נעמוד בהמשך. במאמר זה נדגים את ההבדל בשימוש 
איברי בשירת המשוררים בדור המודרנה בהשוואה לשירים ־במשפט החד

. למטרה זו בחרנו שירים של ארבעה משוררים של המשוררות בנות דורם
 הלילה.  –שכתבו שיר בנושא משותף 

נציין כי הסטראוטיפים המיניים מייחסים תכונות מסוימות לאדם על פי 
זהותו המינית. ההשערה )הסטראוטיפית אף היא( גורסת כי הגברים 

ת הנחשבים אסרטיוויים וכוחניים, כותבים בלשון חסכונית, תכליתית ופחו
רגשית, ואילו הנשים, המוגדרות רגשניות, כותבות בדרך הבעתית יותר, 

 (.Parsons, 1942שופעת רגשות ועשירה בדמיון )
השירים שנבחרו לקורפוס הבדיקה הם שירים ליריים שכתבו 
המשוררים שנזכרו לעיל בשיא תקופת פעילותם, החל משנות השלושים 

יצירתם, בתחילת שנות  והארבעים של המאה העשרים ועד לסוף תקופת
השבעים. מתוך המבחר של השירים שעמד לרשותנו, נבחר מדגם מייצג 

מילים משיריו של כל משורר. בסך הכול מונה קורפוס  2,500המכיל 
 מילה.  0,000המחקר 

 
 

 .2012–2010. חמשת המשוררים האחרים נפטרו בין השנים 2092זלדה נפטרה בשנת  1
 אני מודה לפרופ' מאיה פרוכטמן על קריאת המאמר ועל הערותיה המחכימות. 2
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השיטה הנוהגת במחקר שעמד ביסוד המאמר הנוכחי היא השיטה 
ך, השווינו את (. בהתאם לכ2091הכמותית שהוזכרה אצל אנקוויסט )

 –איברי בארבעה שירים מן הקורפוס הנבדק ־ההיקרויות של המשפט החד
שני שירים של משוררים ושני שירים של משוררות. אך קודם לכול נבהיר 

 איברי.־את טיבו של המשפט החד
 

 איברי־המשפט החד
איברי )להלן: מח"א( בהגדרת ־יש בלשנים הכוללים את המשפט החד

, צדקה )תשנ"א( וכן רובין )תשמ"ט( ושורצולד המשפט החסר, למשל
ורובין )תשנ"ה( שכתבו בהרחבה על המשפט החסר במחזה העברי 

סוג נוסף של משפט חסר הוא המשפט האליפטי 3 ובסיפורת העברית.
(. להבדיל מן המח"א, 29; תש"ס, עמ' 11–15)פרוכטמן, תש"ן, עמ' 

פסוק מתהלים, במשפט אליפטי אפשר לשחזר את החלק החסר. למשל ב
קיד, ד: "ההרים רקדו כאלים, גבעות כבני צאן" חסר באיבר השני הנשוא 
"רקדו", וההשלמה שלו מובנת וברורה על פי האיבר הראשון המקביל לו. 

משמעית, והיא יכולה להשתנות ־לעומת זאת במח"א ההשלמה אינה חד
 בהקשרים שונים.

ים, היה זה העיקרון שהנחה אותנו בבדיקת תפוצת המח"א בשיר
(: כל מילה או רצף 22פרוכטמן, תשמ"א, עמ' ־שהציגה פרוכטמן )אגמון

נקבעו כמשפט. במקום הנקודה יכול לבוא  –מילים בין נקודה לנקודה 
מפסיק גדול אחר: סימן שאלה או סימן קריאה. על פי עיקרון זה עבדו גם 

ת סוגי רובין )תשמ"ט( ושורצולד ורובין )תשנ"ה(. נדגים להלן את שלוש

 
 

רבין (, Jespersen, 1924, pp. 305–307יברי כתבו למשל, יספרסן )א־על המבע החד 3
(, צדקה )תש"ן, תשנ"א(. על המבע 292–291)תשכ"ד(, רובינשטיין )תשכ"ט, עמ' 

איברי בכותרות השירים של נתן זך כתבה בהרחבה וייסמן )תש"ס(. במחקר ־החד
דים, למשל, איברי בספרות העברית עסקו פרקים מחיבורי דוקטור אח־המשפט החד

איברי בסיפורת ־של בלאו )תשס"ב(, שהשוותה את השימוש במשפט החד
איברי ־ובפובליציסטיקה של אהרן מגד, ושל הרפז )תשס"ג( שחקרה את המשפט החד

 כאחד ממאפייני הסגנון בשירת אמיר גלבוע.
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איברי )המח"א ־המפסיקים הגדולים הקובעים את תיחום המשפט החד
 נכתבו בהבלטה(:

 איברי המסתיים בנקודה:־משפט חד א.

 ְפִסיעֹות. ֵחרּוק ָבִריַח.ְוׁשּוב ׁשֹוֵקט ַהֹכל. 
 (.90)אלתרמן, תחנת שדות/א, עמ' 

 איברי המסתיים בסימן קריאה:־משפט חד ב.

  –ְיִחי! ְיִחי! 
 ק ְכָנַפִים.ַמשַ 

 (.202)בת מרים, שיר ללא שם הפותח במילים "כאן תצאי", עמ' 

 בדוגמה זו גם הצירוף ַמַשק ְכָנַפִים הוא מח"א המסתיים בנקודה.
 איברי המסתיים בסימן שאלה:־משפט חד ג.

 ֶגֶשם?
 )הדוגמה שלי ]ב"י[, מהעדר דוגמה בקורפוס הנבדק(.

ת השימוש במח"א בקורפוס להלן נביא את ממצאי המחקר שבדק א
 הבדיקה.

 איברי בלשון המשוררים ובלשון המשוררות־תפוצת המשפט החד

 מספר המח"א המשוררות מספר המח"א המשוררים

 2 גולדברג 51 שלונסקי
 9 בת מרים 15 אלתרמן

 1 זלדה 21 פן
 25 סך הכול: 90 סך הכול:

 
פי שישה ממספר מן הטבלה עולה כי מספר המח"א בשירי המשוררים גדול 

המח"א בשירי המשוררות. מבין הגברים שלונסקי הוא המוביל בשימוש 
 21 –במספר, ואילו פן הוא הממעט יחסית להשתמש בהם  51 –במח"א 

, ומבין המשוררות יוכבד 5במספר. בשירי המשוררות ממוצע המח"א הוא 
 מרים היא המובילה בשימוש בהם. ־בת
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ח"א בשירי שלונסקי ונעמידם, אף אם נתעלם מהמספר הרב של המ
מח"א, עדיין  20 –למשל, על ממוצע השימוש במח"א אצל פן ואלתרמן 

 תתקבל התוצאה כי המשוררים משתמשים במח"א יותר מן המשוררות.
 

 תיאור הלילה בשירי המשוררים ובשירי המשוררות
כדי להמחיש את דרכם השונה של המשוררים ושל המשוררות בסגנון 

להשוות בין שני שירים של משוררים לשני שירים שכתבו  שירתם בחרנו
משוררות, לאחר שמצאנו כי ארבעה מתוך המשוררים שבקורפוס כתבו שיר 

 שנושאו הוא הלילה.
אפשר לטעון כי אף על פי שכל השירים עוסקים באותו נושא אין מקום 
להשוואה כזאת בשירה, שכן לכל משורר סגנון ייחודי משלו, והשירה 

ת מן הנפש עומדת מעל הטקסט המילולי הפשוט. אך מטרתה של הנובע
השוואה זו היא להראות כיצד המשוררים מנצלים באופן שונה את האמצעי 
הלשוני הקרוי מח"א להבעת תכנים דומים. ואמנם בהשוואה זו אין חדירה 
לרבדים הפנימיים של השיר, אלא עיסוק בכמה מוטיבים המשותפים 

 ובלים אצל כל אחד מאתנו בבואו לתאר את הלילה. לארבעת השירים, והמק
שני המשוררים הם נתן אלתרמן בשיר "ליל קיץ" ואברהם שלונסקי 
בשיר "תיקון חצות", ושתי המשוררות הן לאה גולדברג בשירה "גשם 
בלילה" וזלדה בשירה "בקומה שנייה". לפנינו ארבעת השירים שבהם 

 הבלטנו את המח"א:

 תרמןֵליל ַקִיץ / נתן אל

 ּדּוִמָיה ַבֶמְרָחִבים ׁשֹוֶרֶקת.
 ֹבַהק ַהַסִכין ְבֵעין ַהֲחתּוִלים.

 ַבָשַמִים ֶשֶקט. ַלְיָלה. ַכָמה ַלְיָלה!
 כֹוָכִבים ְבִחּתּוִלים.

 ַהֵלב ִצְלֵצל ַאְלַפִים. ְזַמן ָרָחב, ָרָחב.
 ַטל, ְכמֹו ְפִגיָשה, ֶאת ָהִריִסים ִהְצִעיף.

 ָזָהב ַפָנס ַמִפיל ַאַפִים ְבַמְגֵלב
 ֲעָבִדים ְשחֹוִרים ְלֹרַחב ָהָרִציף.

 ִּתּקּון ֲחצֹות / שלונסקי

 ַרַחף ֹאֶפל. ְכַנף עֹוֵרב.
 ַחמּוֵקי ַּתִנים ּוְצבֹוַע.

 ּוְקִריַצת ֵעינֵי אֹוֵיב
 ָגבֹוַה.ִמן ָהַאִין הַ 

 ֶזהּו ַלְיָלה. עֹוָלִמית
 ֵכן סֹודֹו, ְוֵכן ִפְשרֹו הּוא.

 שּוִבי, שּוִבי, שּוַלִמית,
 ַהֹּתהּו.־ִמִנְכֵלי עֹוַלם
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 רּוַח ַקִיץ ָשָטה. ֲעמּוָמה. רֹוֶגֶשת.
 ַעל ִכְתֵפי ַגִנים ְשָפֶתיָה ִנְשָפכֹות.

 ֹרַע ְיַרְקַרק. ְּתִסיַסת אֹורֹות ָוֶחֶשד.
 ְרִתיַחת ַמְטמֹון ַבֶּקֶצף ַהָשֹחר. 

 ִבְנִהיָמה ֻמְרֶעֶבת,ְוַהְרֵחק ַלֹגַבה, 
 ִעיר ֲאֶשר ֵעיֶניָה ֹזַהב ְמֻצֹפות,

 ִמְתַאָּדה ְבַזַעם, ְבִתְמרֹות ָהֶאֶבן,
 ֶשל ַהִמְגָּדִלים ְוַהִכפֹות.

 ַאְּת רּוִחי ִבי, ֵהָעְצִמי
 ְבִעּצּום ִרבֹוא ֵעיַנִים.

 ַלְיָלה.
 –ִשיַח ִעם ַעְצִמי, 

 ֵביַנִים.־ִעם ַהְרֵבה ְקִריאֹות

 ַבַלְיָלה / לאה גולדברג ֶגֶׁשם

 ַהֶגֶׁשם ַהָשחֹור טֹוֵרד, טֹוֵרד.
 –ָׁשַכב ַהַגן ְפַרְקָּדן ַוַיְקֵׁשב 

 ֵאיְך ָרְגׁשּו ִאיָלנֹות!
 ְלַיד ַחלֹון ָפתּוַח ַנֲעמֹוד,

 ֵמֲאחֹוֵרי ַגֵבינּו ׁשֹוְתִקים ַהְּדָבִרים.
 ֵאיְך ָרְגׁשּו ִאיָלנֹות.

 ַיְלדּוָתם,ְוָזַכְרנּו ֵלילֹות בְ 
 ְגָׁשִמים ְׁשחֹוִרים ְוִזְמָרָתם.
 ַעל ְבהֹונֹות ַרְגַלִים ְיֵחפֹות

 ָיַרְדנּו ְלָהִציץ ַבַחלֹון
 –ַוַנֲעמֹוד ִאְלִמים 

 ְצמּוָדה ַהֶלִחי ְלִצַנת ַהְזכּוִכית
 ְוָהַעִין ִנְרֶחֶבת.

 ֵמֲאחֹוֵרי ְכֵתֵפינּו ַהְּקַטנֹות ׁשֹוְתִקים
 .ַהְּדָבִרים

 אֹוֵרב ַהַפַחד
 ִמְפֵני ַמַגע ֻכֹּתֶנת ֶבָעֵקב.

 ֵאיְך ָרְגׁשּו ִאיָלנֹות!
 ּוָמְלאּו ַהְבֵארֹות ַעד ֹּתם

 ְוָגָאה ְלָבָבן,
 ְוָיְרדּו ַׁשֲחִריֹות ְוֻרּדֹות ֹראׁש

 ּוָבאּו ְוָׁשתּו ִמן ַהִמֵלאת.

 ְבקֹוָמה ְשִנָיה / זלדה

 ַכֲאֶׁשר ִמְסּתֹוִרין ַהַלְיָלה
 ַמְחִׁשיְך ַחלֹוִני

 ַחְדִרי ֵאיֶננּו ְמַבֵּקׁש ְּתׁשּוָבה
 –ִמן ַהֹחֶׁשְך 

 ֵאיֶננּו ׁשֹוֵאל ְכאֹוָתם ֵהיָכלֹות
 ַמה ְלַמְעָלה ּוַמה ְלַמָטה.

 ְּתחּומֹו: ֵכַלי, ְנִׁשימֹוַתי, ְצָעַדי,
 ּוִמְכָּתב ָיָקר ִלי ַבֲארֹונֹו.

 ַחְדִרי ֹלא ִיְׁשַאל ֶאת ַהְזִריחֹות
 ְוֶאת ַהְשִקיעֹות

 ֵמַאִין ּוְלָאן,
 ַּדי לוֹ 

 ֶׁשַהֶשֶמׁש ְמִביָאה ַטס ֶׁשל ָזָהב
 ףְוַהָיֵרַח ַטס ֶׁשל ֶכסֶ 

 ָּדָבר ֹלא ִיְׁשַאל ֲאִפלּו ָאמּות
 ַוֲהֹלא ֶפַתח לֹו ֶאל ַהְגזּוְזְטָרה

 ֶׁשִמֶמָנה ַאִביט ַלֶמְרַחִּקים
 ֶּדֶרְך ָהרּוַח ֶׁשֵבין ַהְברֹוִׁשים

 –ַעל ַיד ִנָּצִנים ּוְבָשִמים ְשֵמִחים 

 ְבִעיר ְמלּוָכה ֲחָדַרי
 נּו ָאֵמןְבָמקֹום ֶׁשֵעִצים ַוֲאָבִנים ַיעֲ 

 ַכֲאֶׁשר ֲאַבֵּקׁש ִמן ַהבֹוֵרא
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 ַהֶגֶׁשם ַהָשחֹור טֹוֵרד, טֹוֵרד.
 –ַער ַהָפָנס ִהֵנה ָהְדַלק ַבשַ 

 ּוְבַרק ִסילֹון ְכַתַער ֶׁשל ַסִכין.
 ֵאיְך ָרְגׁשּו ִאיָלנֹות.

 ִשְמַחת ַהְפִרי ַהָמתֹוק
 ֶׁשְשמֹו ָׁשלֹום,

 ַקִיץ ֵמִאיר ְבִלי ַבָלהֹות.

בטבלה שלהלן נביא באופן תמציתי את תוכנו של כל אחד מארבעת 
 השירים.

 תוכןה שירה

 ליל קיץ / אלתרמן
תיאור לילה קיצי בעיר עתיקה 

 וף היםהשוכנת על ח

 תיקון חצות / שלונסקי
לילה בטבע והשפעתו על 

 נפש האדם

 גשם בלילה / גולדברג
תיאור הטבע בלילה גשום 
והעלאת חוויות ילדות של 

 גשם בלילה

 בקומה שנייה / זלדה
תיאור הלילה דרך חלון הבית 
 והשפעתו על נפש המשוררת

וטיב הפחד, בולטים לעין ארבעה מוטיבים עיקריים המשותפים לכולם: מ
מוטיב המסתורין, מוטיב ההתרגשות, מוטיב המרחבים: מרחב המקום 
ומרחב הזמן. להלן נפרט כיצד בא לידי ביטוי כל אחד מן המוטיבים האלה 

 בכל אחד מארבעת השירים.

תחושת הפחד היא התחושה הטבעית הראשונה שחש כל  מוטיב הפחד:
נינו מוזכרים ביטויים אדם כשהוא נמצא בחושך. בכל אחד מן השירים שלפ

מפורשים או נרמזים, המעוררים בקרב הקורא את תחושת הפחד, כמתואר 
 להלן:

 ֹבַהק ַהַסִכין, ֹרַע ְיַרְקַרק ליל קיץ / אלתרמן:

 ּוְקִריַצת ֵעיֵני אֹוֵיב תיקון חצות / שלונסקי:
 ִמן ָהַאִין ַהָגבֹוַה.

 אֹוֵרב ַהַפַחד גשם בלילה / גולדברג:
 י ַמַגע ֻכֹּתֶנת ֶבָעֵקב.ִמְפנֵ 
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 ּוְבַרק ִסילֹון ְכַתַער ֶׁשל ַסִכין.

 ַקִיץ ֵמִאיר ְבִלי ַבָלהֹות. בקומה שנייה / זלדה:

במובאות האלה בולטים לעין הדימויים המשותפים לאלתרמן ולגולדברג 
המדברים על הסכין הבוהקת המעוררת באופן טבעי תחושה של פחד 

לכאורה אין אזכורים לפחד, אך כאשר הקורא  משתק. בשירה של זלדה
מסיים את השיר בשורה "קיץ מאיר בלי בלהות" הוא מבין כי משאלתה של 

 המשוררת נובעת מתחושת הבלהות שהיא חשה או שחוששת ממנה.

התחושה השנייה שמעורר הלילה היא תחושת מסתורין.  מוטיב המסתורין:
נשמע בעצמה חזקה יותר כאשר חוש הראייה של האדם מוגבל וכל רחש 

מאשר ביום, נדמה שמתרחשים דברים שאינם בשליטתנו, וכך גוברת 
תחושת המסתורין. נראה כיצד כל אחד מארבעת השירים מיטיב לתאר 

 תחושה זו:

 ְּתִסיַסת אֹורֹות ָוֶחֶשד. ליל קיץ / אלתרמן:

 ַרַחף ֹאֶפל, עֹוָלִמית ֵכן סֹודֹו. תיקון חצות/ שלונסקי:

 ֵמֲאחֹוֵרי ַגֵבינּו ׁשֹוְתִקים ַהְּדָבִרים. )פעמיים בשיר(. ה / גולדברג:גשם בליל

 ַכֲאֶׁשר ִמְסּתֹוִרין ַהַלְיָלה בקומה שנייה /זלדה:

תחושות הפחד והמסתורין בלילה גורמות להולך  מוטיב ההתרגשות:
בחושך התרגשות בלתי נשלטת. לעתים ההתרגשות מפתחת באדם רגשות 

ם ומשתקים, אך לעתים היא גורמת לו לרגשות התעלות שליליים מבהילי
המעוררים את הנפש ואת הדמיון. נראה כיצד בא לידי ביטוי מוטיב 

 ההתרגשות בכל אחד מארבעת השירים:

 ליל קיץ / אלתרמן: ַהֵלב ִצְלֵצל ַאְלַפִים
 ִמְתַאָּדה ְבַזַעם

 –ִשיַח ִעם ַעְצִמי,  תיקון חצות/ שלונסקי:
 .ֵביַנִים־ֵבה ְקִריאֹותִעם ַהְר 

 

 ֵאיְך ָרְגׁשּו ִאיָלנֹות. גשם בלילה / גולדברג:
 ַוַנֲעמֹוד ִאְלִמים.
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 ַכֲאֶׁשר ֲאַבֵּקׁש ִמן ַהבֹוֵרא בקומה שנייה /זלדה:
 ִשְמַחת ַהְפִרי ַהָמתֹוק

 ֶׁשְשמֹו ָׁשלֹום.

הם מהמובאות רואים כי ההתרגשות בשירים של שלונסקי וזלדה גורמת ל
לחוש קרבה לבורא. בשיר "תיקון חצות" )גם שמו של השיר מעיד על כך( 

שּוִבי, שּוִבי, מוכיח ה"אני" את נפשו על התנהגותה הנקלית במילים: 
. בשירה של זלדה המשוררת מביעה משאלה: ַהֹּתהּו־שּוַלִמית, ִמִנְכֵלי עֹוַלם

מעורר הלילה באה לידי , ואילו אצל גולדברג ההתרגשות שַכֲאֶׁשר ֲאַבֵּקׁש...
 .ְוָזַכְרנּו ֵלילֹות ְבַיְלדּוָתםביטוי בהעלאת זיכרונות מן הילדות: 

החושך השורר בלילה מגביל את חוש הראייה שלנו.  מוטיב המרחבים:
הנוף שמסביב והאמצעים שהציב האדם לתחם תחומים ולסמן גבולות אינם 

מרחב המקום בא לידי נראים, ונדמה שהיקום פרוש לפנינו על כל מרחביו. 
 ביטוי בשירים בתיאור פרטי נוף המצויים בשמים ועל האדמה מכל עבר:

 מרחב המקום
 ּדּוִמָיה ַבֶמְרָחִבים ׁשֹוֶרֶקת. ַבָשַמִים ֶשֶקט. ליל קיץ /אלתרמן:

 כֹוָכִבים ְבִחּתּוִלים. ִכְתֵפי ַגִנים, ְוַהְרֵחק ַלֹגַבה

 ָהַאִין ַהָגבֹוַה.ִמן  תיקון חצות / שלונסקי:

 ָׁשַכב ַהַגן ְפַרְקָּדן, ּוָמְלאּו ַהְבֵארֹות ַעד ֹּתם גשם בלילה / גולדברג:
 ּוְבַרק ִסילֹון

 ַוֲהֹלא ֶפַתח לֹו ֶאל ַהְגזּוְזְטָרה בקומה שנייה /זלדה:
 ֶׁשִמֶמָנה ַאִביט ַלֶמְרַחִּקים

 ֶּדֶרְך ָהרּוַח ֶׁשֵבין ַהְברֹוִׁשים

היום יום המעסיקות את האדם אינן מאפשרות לו לעצור ולהירגע, טרדות 
והוא ממשיך בשגרת יומו העמוסה. אך בלילה, כאשר הוא יוצא החוצה 
ומתבודד בטבע, הוא חש את תחושת המרחב בזמן ויכול להפליג בדמיונות 
ובזיכרונות המביאים אותו לתקופה אחרת ולימים אחרים, כפי שהשירים 

 ם לתאר.שלפנינו מיטיבי

 מרחב הזמן
 ַכָמה ַלְיָלה! ְזַמן ָרָחב, ָרָחב. ליל קיץ / אלתרמן:
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 עֹוָלִמית ֵכן סֹודֹו, ְוֵכן ִפְשרֹו הּוא. תיקון חצות /שלונסקי:

 ְוָזַכְרנּו ֵלילֹות ְבַיְלדּוָתם, גשם בלילה /גולדברג:

 ַחְדִרי ֹלא ִיְׁשַאל ֶאת ַהְזִריחֹות בקומה שנייה /זלדה:
 ַהְשִקיעֹותְוֶאת 

 ֵמַאִין ּוְלָאן.

כאשר קוראים את שירי המשוררים כנגד שירי המשוררות בולט לעין 
ההבדל בתחביר המשפטים. המשוררים מרבים לבטא את תחושותיהם 
במח"א, ואילו המשוררות מבטאות אותן במשפטים שלמים מבחינה 

 תחבירית. 
 ט להלן:בשירו של אלתרמן "ליל קיץ" מצאנו שבעה מח"א כמפור

 .ַלְיָלה .2
 !ַכָמה ַלְיָלה .1
 .כֹוָכִבים ְבִחּתּוִלים .2
 .ְזַמן ָרָחב, ָרָחב .1
 .ֹרַע ְיַרְקַרק .5
 .ְּתִסיַסת אֹורֹות ָוֶחֶשד .9
 ְרִתיַחת ַמְטמֹון ַבֶּקֶצף ַהָשֹחר. .1

 כאמור, גם בשירו של שלונסקי יש מח"א רבים:

 ַרַחף ֹאֶפל. .2
 ְכַנף עֹוֵרב. .1

 ַחמּוֵקי ַּתִנים ּוְצבֹוע. .2
 ּוְקִריַצת ֵעיֵני אֹוֵיב .1

 ִמן ָהַאִין ַהָגבֹוַה.
 ַלְיָלה. .5
 –ִשיַח ִעם ַעְצִמי,  .9

 ֵביַנִים־ִעם ַהְרֵבה ְקִריאֹות

איבריים, ־עולה אפוא שכל המשפטים בשירי המשוררות הם משפטים דו
צוא אף לא מח"א אחד, היינו, משפטים שלמים מבחינה תחבירית, ואין למ

גם במקומות שבהם המשוררים מבטאים אותן תחושות. לדוגמה, ראינו כי 
מוטיב ההתרגשות מעורר בשיריהם של שלונסקי וזלדה תחושת התעלות. 

 תחושה זו מתוארת בשירו של שלונסקי במח"א:
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 –ִשיַח ִעם ַעְצִמי, 
 ֵביַנִים־ִעם ַהְרֵבה ְקִריאֹות

 איברי:־שה זו מבוטאת במשפט דואך בשירה של זלדה תחו

 ַכֲאֶׁשר ֲאַבֵּקׁש ִמן ַהבֹוֵרא
 ִשְמַחת ַהְפִרי ַהָמתֹוק

 ֶׁשְשמֹו ָׁשלֹום.

 משפט זה הוא למעשה חלק מן המשפט המרכיב את כל הבית של השיר:

 ְבִעיר ְמלּוָכה ֲחָדַרי
 ְבָמקֹום ֶׁשֵעִצים ַוֲאָבִנים ַיֲענּו ָאֵמן

 ׁש ִמן ַהבֹוֵראַכֲאֶׁשר ֲאַבּקֵ 
 ִשְמַחת ַהְפִרי ַהָמתֹוק

 ֶׁשְשמֹו ָׁשלֹום,
 ַקִיץ ֵמִאיר ְבִלי ַבָלהֹות.

ְבִעיר ְמלּוָכה השורה הראשונה של הבית היא החלק העיקרי של המשפט: 
. כל שאר השורות בבית זה הן למעשה פסוקית מקום מורכבת, שבה ֲחָדַרי

, והפסוקית היא פסוקית ִצים ַוֲאָבִנים ַיֲענּו ָאֵמןְבָמקֹום ֶׁשעֵ החלק העיקרי הוא 
ַכֲאֶׁשר ֲאַבֵּקׁש ִמן ַהבֹוֵרא / ִשְמַחת ַהְפִרי ַהָמתֹוק / ֶׁשְשמֹו ָׁשלֹום, / ַקִיץ זמן: 

ִשְמַחת ַהְפִרי ( 2)        . פסוקית הזמן כוללת שני מושאים:ֵמִאיר ְבִלי ַבָלהֹות
. גם פסוקית הזמן היא משפט מורכב ֵמִאיר ְבִלי ַבָלהֹות ַקִיץ( 1, )ַהָמתֹוק

. הניתוח התחבירי של כל חלקי ֶׁשְשמֹו ָׁשלֹוםהכולל בתוכו פסוקית לוואי: 
 איבריים.־המשפט מעלה אפוא כי כולם הם משפטים דו

 

 דיון מסכם
העובדה שהמשוררים והמשוררות מתארים בצורה שונה אותן תחושות 

גישים, מצטרפת לממצאי המחקר המצביעים על ריבוי שהם חווים ומר
איבריים בשירי המשוררים )ימיני, תשס"ג; ־השימוש במשפטים חד

תשס"ח( בטבלה שלעיל ראינו כי מספר המח"א בשיריהם הוא פי שישה 
 ממספרם בשירי המשוררות.

איבריים ־נשאלת השאלה, מהי הסיבה למיעוטם של המשפטים החד
לזכור כי מדובר בשירים שנכתבו בשנות השלושים בשירי המשוררות. יש 
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, כאשר ההבדלים המגדריים בין המיניים היו 10-והארבעים של המאה ה
עדיין סטראוטיפים. באותה תקופה חוו הנשים היוצרות יחס מזלזל כלפי 

( מצטטת 2099יצירתן מצד הממסד הספרותי שהיה גברי בעיקרו. רתוק )
שמים בפי הגיבורים הגברים דברים  סיפורים שבהם היוצר או היוצרת

המבטאים יחס של ביטול כלפי משוררות ושירתן וכלפי סופרות ויצירתן. 
הדוגמות שהיא מביאה מצטרפות לגילויים נוספים אחרים של זלזול 

 ביצירה הנשית שהיה מנת חלקן של הנשים היוצרות באותם ימים. 
ן שבהם היא ( מזכירה את מחקריה של גוברי25שירב )תשנ"ד, עמ' 

סוקרת את סיפוריה הראשונים של דבורה בארון אשר נגנזו ברובם בשל 
( היא 2009תוכנם שהביע מחאה נשית ומחאה חברתית. במחקר אחר שלה )

מתחקה אחר תהליך התקבלותה של נחמה פוחצ'בסקי, סופרת מימי 
העלייה הראשונה, שהמבקרים לא ראו חובה לעצמם לעודד אותה כסופרת 

ותולה זאת באותה גישה. לדבריה, היא שילמה את מחיר  מתחילה,
 כסופרת, כאישה וכאיכרה מול הפועלים הגברים. –הראשוניות 

בספרו "אמהות מייסדות אחיות חורגות" דן מירון )תשנ"א( מבטא 
יותר מכול את מעמדן הנחות של המשוררות בתקופה הנדונה. על פי מירון, 

ם בספרות העברית החדשה: רחל, ארבע משוררות ייסדו את שירת הנשי
אלישבע, אסתר ראב ויוכבד בת מרים. בספרו הוא סוקר את יצירתן השירית 

 ומפרט את יחסו המעליב של הממסד הספרותי אליהן. 
כפי שאפשר להתרשם, מעמדן של המשוררות העבריות שהמחקר 

תרבותי של התקופה שקדמה ־עוסק בהן נקבע בהשפעת הרקע החברתי
נוי הפמיניסטי בארץ, היינו תחילת שנות השבעים. על פי דברי לתחילת השי

מירון )שם(, ציפיותיו של הממסד הגברי מן הנשים חייבו אותן לכתוב 
שירים "נשיים" העוסקים מבחינה תמאטית בחוויות נשיות מובהקות 
)אהבה, ִאמהּות, משפחתיות(, והמפגינים מבחינה סגנונית ומבנית 

שקיפות סמנטית. לדברי מירון, "התרבות ריגושיות, פשטות מבע ו
הספרותית בת הזמן כפתה מגבלות אלו על שירת הנשים באותם אמצעים 

בין השאר על ידי העלאה  –ודרכים שתרבות כופה בהם את הנורמות שלה 
ומי שלא עמדה  –על נס של שירת רחל שהוצגה כמופת לשירת הנשים 

ר ראב )תשנ"ט )עמ' במגבלות, נדחקה לצדדים", למשל המשוררת אסת
220) 
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כפי שמעיד מירון, לא היה לנשים המשוררות שום סיכוי להתקבל 
בהגמוניה הגברית אילו היו מעיזות לכתוב בנושאים שלא הותר להן. 
נושאים אלה היו בבחינת טאבו לנשים שרצו לראות את עצמן שייכות 

 לקהילה הספרותית בארץ.
ר קודם שעשינו )ימיני, דברים אלה של מירון מקבלים אישוש ממחק

תשס"ג( שבו, כאמור, נמצא הבדל מגדרי נוסף בין המשוררים והמשוררות, 
והוא השימוש בשם התואר. במחקר ההוא נמצא כי שיעור שמות התואר 

משיעורם בשירי הגברים. המסקנה שעלתה  2.1בשירי הנשים גדול פי 
ושיות מהמחקר הייתה שהגברים בדור שלונסקי מיעטו לבטא את הריג

בשיר באמצעות שמות התואר, מאחר שהאמצעי הלשוני הזה נתפס 
 בעיניהם כמאפיין כתיבה נשי.

נראה כי יש בעובדות שפורטו כאן כדי לתת מענה לשאלה מדוע מיעטו 
איבריים. משוררות ־המשוררות בדורו של שלונסקי להשתמש במשפטים חד

הספרותי הגברי: אלו כתבו את שיריהן בהתאם לציפיות שתלה בהן הממסד 
כדי ששירתן לא תהיה קשה וכדי שהיא תהיה מובנת יותר, מיעטו 
המשוררות בדור שלונסקי להשתמש במח"א בשיריהן, והקפידו לשמור על 
המבנה התחבירי השלם של המשפטים. לעומתן, ייתכן שהמשוררים בני 
דורן דחו את השימוש המרובה בשמות התואר כדרך לביטוי הריגושיות 

כמקובל בשירי הנשים, והעדיפו לבטא אותה באמצעות הריבוי  בשיר,
במח"א. ריבוי המח"א שיווה לשיריהם אופי אישי ולירי יותר לא בדרך 

אלא על  –באמצעות השימוש בשמות התואר  –המקובלת עד לאותם ימים 
 ידי אמצעי לשוני אחר חדשני ומפתיע יותר.
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