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סּוגה בשושנים
הרהורים לא אקדמיים על הסונֶטה

רונן סוניס

א. למי ׁשֶּׂשֹונֵא'תָּה

הסונֶטה אינה רק ז'אנר, אלא גם סמל: סמל הקיצור והאלגנטיות; סמל ההקפדה 
המופלגת והמגבלות החמורות; סמל השירה החרוזה והשקולה באשר היא. אבל 
עבורי, לפחות, הסונטה היא סמל המאבק העיקש בשיני הזמן. במהלך שבע 
מאות השנים האחרונות, החל במאה השלוש–עשרה הלּוטה בערפל ועד לדקֹות 
אלה ממש, נכתבו בעולם מיליוני סונטות. כמו מגפות רבות, התפשטה הסונטה 
על פני אירופה כולה, ולאחר מכן כבשה לעצמה נחלה גם ביבשות האחרות, 
תוך שהיא מתאימה את עצמה לתנאים המיוחדים לכל ארץ וארץ. הנה, למשל, 

הדברים החקוקים על פסל החירות, בשעריו של העולם החדש:

קולוסוס החדש: ֵאם הגולים — אמה לזרוס1

ֹלא עֲנַק ָהָאָרד ֶׁשל יָוָן ַהְּקדּוָמה
ּבֵין חֹופִים ְמפֵַּׂשק ּבְגָאֹון ֶאת ַרגְלָיו;

ּכָאן, לְאֹור ִּדְמּדּוִמים, מּול ַהּיָם וְגַּלָיו,
ַּתעֲמֹד ּבְִׁשעֵָרינּו ִאָּׁשה עֲצּוָמה.

לַּפִיָדּה הּוא ֲחזִיז ֶׁשָּׁשבּוהּו, ּוְׁשָמּה
ִהּנֹו ֵאם ַהּגֹולִים. לָעֹולָם וְגֹולָיו

ִהיא ָּתִאיר, וְִתפְקֹד עַל נֵָמל ֶׁשּגְבּולָיו
ֵהם עִָרים ְּתאֹומֹות ּבְעֵינָּה ַהַּתָּמה.

"ֶאת הֹוֵדְך לְָך ִׁשְמִרי, הֹו ֵּתבֵל עִַּתיָקה!"
ִהיא קֹוֵראת ּבְִׂשפַָתיִם ִאּלְמֹות, "ַאְך ִׁשלְִחי

לִי ּכָל ַּדל וְנִלְֶאה, ְמסָֹרב וְנְִדּכָא

ַהּגֹוְדִׁשים ֶאת חֹופְֵך, ּבֹועֲִרים ּבְִתׁשּוָקה
לְֵחרּות, ּכָל ּפָלִיט ְטרּוף–סּופָה — ָאנֹוכִי

מּול ַּדלְִּתי ַהֻּמזְֶהבֶת ֶאָּׂשא ֲאבּוָקה!"
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סיפור ההצלחה חזר על עצמו עשרות פעמים: תחילה מופיע החלוץ, הראשון 
שכותב סונטה בשפה שטרם נכתבו בה סונטות (מאורע זה מתרחש לראשונה 
באיטלקית, בימי הביניים המאוחרים. בשפות אחרות מופיעות הסונטות לפי הסדר 
הבא: עברית, ספרדית, פורטוגלית, צרפתית, הולנדית, פולנית, אנגלית, גרמנית, 
השפות הסקנדינביות, רוסית). זמן לא רב אחרי החלוץ מופיע הפופולריזטור — 
משורר מרכזי, שמשכלל את הסונטה ומתאים אותה לשפה ולתרבות המקומיות. 
בעוד הלה מחבר את סונטות המופת הראשונות שלו, מופיעים חקיינים לרוב, ועד 
מהרה נגדשת הספרות המקומית בסונטות מסוגים שונים ומשונים (בדרך כלל 
בתקופות הרנסנס והבארוק). לאחר זמן–מה מתחיל העניין להימאס — מופיע 
דור חדש של משוררים, שפונה עורף לסונטה (בדרך כלל במאה השמונה–עשרה). 
חולפים עוד כמה דורות, ואז מופיע החלוץ השני, הְמַחֵּדׁש, שְמאמץ את הסונטה 
שוב על אפם ועל חמתם של קודמיו, אך גם מתאים אותה לרוח הזמן (בדרך כלל 
בתקופה הרומנטית). ומה הלאה? לא קשה לנחש: גל של חיקויים, התפתחות 
(הסימבוליזם בצרפת או ברוסיה, התקופה הוויקטוריאנית באנגליה וכדומה), 
שקיעה הדרגתית, מרד (לכאן שייכים כמה מזרמיו של המודרניזם, אך בהחלט 

לא כולם), הפוגה קצרה, תחייה נוספת וחוזר חלילה...
תנועת המטוטלת הזאת (חלוץ — פופולריזטור — חקיינים — התפתחות —

שקיעה — מרד — הפוגה — חלוץ) הזכירה לי תמיד אדם שמתהפך בשנתו: 
הוא מתכנס בתנוחה עּוּברית, אך חלום רע מחריד אותו; הוא משתרע על גבו, 
אך נחרותיו מעירות אותו; הוא נשכב על בטנו, אך צרבת תוקפת אותו; לבסוף 
הוא בוחר בתנוחה משונה בתכלית, אך זרועו נרדמת ושריריו מתחילים לכאוב; 
הוא שב אפוא לתנוחה העּוּברית, וחוזר חלילה... דעת הקהל מתהפכת בשנתה 
חליפות  נשמעים  והמגוננים  המקטרגים  דברי  הַּתרבות.  של  הארוך  בלילה 

וחוזרים על עצמם. המקטרגים נשמעים בדרך כלל כך:

הֹו, ָהבּו ְמׁשֹוֵרר ּבִָהיר ּכְִמגְַּדּלֹור,
ֲאֶׁשר יְִקַרע ְׁשָחִקים ֵמִתים, ֲאפְַרּפִָרים;

ֲאֶׁשר יִָׁשיב ֶאת ּבְנֹות ַהִּׁשיר ֶאל ַהִּׁשיִרים
וְֶאת ּפְִסּגַת ּפְַרנָסֹוס יַעֲטֹף ּבְאֹור;

ֲאֶׁשר יָנִיס ִמּיָד, ּבְפַַחד ּוָמגֹור,
אֹוָתם ַאנְֵׁשי סֹונֶט ְקַטּנִים, ַהְּמַחּבְִרים
ִׁשיִרים ּבְלִי נְָׁשָמה — זִיִקים ִמזְַּדֲהִרים

לְֶרגַע, וְאֹובְִדים ּבַּלַיְלָה ַהָּׁשחֹר.
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הֹו, ַמִהי ַמְׁשָמעּות ּדֹוֵרנּו ֶהעָָקר?
ִהּנֵה ּגְבִָרים, נִָׁשים, לִבְלּוב ּפְָרִחים ּבַּכַר,

עֹונֹות ָׁשנָה, ְׁשִקיעֹות — ַהּכֹל ּכְמֹו ֶׁשָהיָה.

ַאְך ָמה ַהַּמְׁשָמעּות? ָמַתי יְִדֹרְך ּכֹוכָב
ֶׁשּיְפֵָאר ּבְִׁשמֹו ֶאת ְׁשֵמי ַהַּמעֲָרב,

ּכֹוכָב ֶׁשֹּלא יְִׁשַקע ּבְִתהֹום ַהּנְִׁשּיָה?

הוא  אבל  היום".  נכתב  כאילו  הזה "רלוונטי,  שהשיר  לומר  בהחלט  אפשר 
על  שנה  כמאה  לפני  שנכתב  לשיר  שלי  חופשי  תרגום  זהו  היום.  נכתב  לא 
ידי המשורר האמריקני אדווין ארלינגטון רובינסון. כך נשמעו הדברים זמן–
מה לפני מלחמת העולם הראשונה, רגע לפני המודרניזם — ואולם, הפריחה 
רוברט  אודן,  יּו  כוויסטן  משוררים  לבוא.  איחרה  לא  הסונטה  של  המחודשת 
את  האירו  בישופ  ואליזבת  פלאת  סילביה  קאמינגס,  א"א  ברימן,  ג'ון  לואל, 
שמי המערב בסונטות שכתבו, ואחת היא אם היו אלה סונטות מסורתיות או 

מודרניות.
בדבריו  ניתקל  השמונה–עשרה,  המאה  אל  אחורה,  צעדים  כמה  נלך  אם 
מילטון:2  ג'ון  של  הסונטות  על  הגדול,  האנגלי  המבקר  ג'ונסון,  סמיואל  של 
"הסונטות נכתבו בזמנים שונים ובהזדמנויות שונות במהלך חייו של מילטון. 
הן אינן ראויות להתייחסות מיוחדת כלשהי; לכל היותר אפשר לומר שהן לא 
רעות, ואולי רק השמינית והעשרים ושתיים אכן זכאיות לשבחים צנועים אלה. 
דפוס הסונטה, כל כמה שהוא מתאים לשפה האיטלקית, מעולם לא עלה יפה 
בשפתנו, שתובעת שינוי תדיר של החרוזים בשל ריבוי סיומות החרוז המצויות 
ג'ונסון  פוטר  כך  חשש...".  ללא  אלה  זעירות  מיצירות  להתעלם  אפשר  בה. 
במחי יד את כל הסונטות הפטררקיות שנכתבו באנגלית עד לתקופתו. כעשרים 
שנה לאחר שהושמעו דברים אלה, חידש ויליאם וורדסוורת את מסורת הסונטה 

הפטררקית האנגלית והעלה על נס את הסונטות של מילטון.
אם נלך עוד כמה צעדים אחורה, אל המאה השש–עשרה, ניווכח כי דווקא 
המילה  ואילו  קליל,  שיר  המילה "סונטה"  ציינה  דורו  ובני  שייקספיר  בפי 
"sonneteer" ציינה משורר גרוע או מחבר חרוזים קלים. חלפו עשורים מועטים 
בטרם הופיע ג'ון דאן, שסונטות הקודש המעמיקות שלו מפריכות לחלוטין 

השקפה זאת.
הפולמוס  תולדות  את  המתארות  קצרות  פסקאות  בשלוש  כאן  הסתפקתי 
הזה בשפה האנגלית, אך מובן מאליו שבשפות אחרות נשמעו ונשמעים דברים 
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מה  העברית  דוברי  מחבֵַרי  כמה  שאלתי  האוזן,  את  לסבר  כדי  מאוד.  דומים 
את  לי  ציטטה  בדיוני,  מדע  חובבת  האחת,  היום.  סונטות  כתיבת  על  דעתם 
רוברט היינלין, שטען שכל יצור אנושי צריך להיות מסוגל לחבר סונטה (בספר 
עצמם:  לחיים  הסונטה  את  שהשוותה  ל'אנגל,  מדלן  ואת  לאהבה"),  זמן  "די 
צורה מוגדרת וחמורה, שלתוכה אפשר לצקת איזו משמעות שרוצים (בספר 

"קמט בזמן").
השני אמר: "אני לא אוהב אותן, כי הן מזכירות לי חיבורים בהבעה בבית 
כמה  מכן  לאחר  פירוט,  מגיע  מכן  לאחר  התזה,  מוצהרת  בהתחלה  הספר: 

דוגמאות, ואז סיכום."
השלישי אמר: "המוזיקה האִמתית אינה נזקקת לאמצעים זולים כמו יאמב 
וחרוז," והוסיף: "האובססיה שלך לעניינים שבצורה גורמת לך להישמע זֵקן. 

הנח לקובייה ההונגרית של הסונטה."
כוונת  של  היעלמותה  את  תמיד  מניחה  שהּכתיבה  לי  הסבירה  הרביעית 
אלא  אינה  הספרותית  היצירה  מסר,  בהיעדר  המסר.  של  היעדרו  את  הכותב, 
סידור מסוים של מילים, ומציאת אפשרויות מעניינות לסדר תרחיב את שדה 

היצירה.
ואילו החמישי אמר: "הסונטה היא אשת חברה מזדקנת: אלגנטית, תוססת, 

מארחת למופת. כמעט כל המשוררים כבר התארחו בסלון שלה."
להרגשתי, דעות אלה מייצגות נאמנה את רוח הזמן, על הפוסט–מודרניות 
והאקלקטיות שלה. חלקן לא נשמעו מעולם בעידנים קודמים, אך בכל זאת 
אפשר לומר שאין חדש תחת השמש. גם היום נתפסת הסונטה כז'אנר קליל או 
מגביל, חסר נשמה או סנטימנטלי, מכני או אלגנטי, מיושן או חדשני, דידקטי 
או דקדנטי ומה לא — ובכל זאת היא צפה ועולה בכוחות מחודשים, רק על 

מנת לשקוע ולבצבץ שוב. מעטים הם הז'אנרים שזכו לכך.

ב. אהב"ה זה לא הכול!

לכאורה, כשמוזכרת הסונטה כולם יודעים על מה מדובר. למעשה, אין היום 
שום אפשרות לציין תכונה אחת המשותפת לכל הסונטות כולן. תגידו ארבעה–
של  אהב"ה  (סונטות  טורים  שלושה–עשר  בנות  סונטות  יש  שיר?  טורי  עשר 
לאה גולדברג, למשל), סונטות בנות שישה–עשר, עשרים או עשרים ושמונה 
בתים  ארבעה  תגידו  טורים.  שבעה  או  שישה  בני  סונטות  שברי  וכן  טורים, 
בני ארבעה — ארבעה — שלושה — שלושה טורי שיר? יש סונטות בנות בית 
אחד וסונטות בנות שבעה בתים. תגידו משקל של חמישה יאמבים? בשפות 
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שונות נהוגים משקלים שונים בכתיבת סונטות, ויש גם סונטות בלתי שקולות 
לחלוטין. תגידו תבנית חריזה מן הסוג: א'ב'ב'א' א'ב'ב'א' ג'ד'ה' ג'ד'ה'? יש 
לחלוטין.  חרוזות  בלתי  סונטות  גם  ויש  ספור,  לאין  ֲחלופיות  חריזה  תבניות 

תגידו אהבה? אהבה זה לא הכול! אין נושא שאינו מתאים לסונטה.
הסונטה  ודודניתה  הספר,  מבית  לנו  המּוּכרת  הפטררקית,  הסונטה 
אחרות.  סונטות  גם  כמובן  קיימות  אך  ביותר —  הנפוצות  הן  השייקספירית, 
כל ספר הדן בסוגים שונים של סונטות, דומה לאוסף של פרפרים אקזוטיים. 

אסתפק בשלוש דוגמאות מתוך השפע הססגוני הזה:

1. דיאלוג בסונטות:
חביבה  דוגמה  מצאתי  זֶ'נֶט  ז'ראר  הצרפתי  החוקר  של   Palimpsestes בספר 
לדיאלוג בשתי סונטות, שבו חוזרת הסונטה הּפָרודית על חרוזיה של הסונטה 

המקורית.

סונטה — פליקס ַאְרוֶר3

לְנְִׁשָמִתי יֵׁש סֹוד, ּולְַחּיַי ִחיָדה —
זֹאת ַאֲהבָה נִצְִחית ֶׁשֶרגַע הֹולִיָדּה:
לַּבֶכִי ֵאין ָמזֹור, עַל ּכֵן ֹלא יִָּׁשַמע,
וְזֹאת ָהֲאֵׁשָמה ַאף ּפַעַם ֹלא ֵּתַדע.

ֲאנִי חֹולֵף מּולָּה, ֲאבָל עֵינָּה סּוָמה,
ֲאנִי ִאָּתּה, ֲאבָל נַפְִׁשי ּכֹה ּבֹוֵדָדה.

ֶאְחיֶה עַד סֹוף יַָמי עַל ּפְנֵי ָהֲאָדָמה
ִמּבְלִי ֶׁשֲאבֵַּקׁש אֹו ֲאַקּבֵל ְּדבַר–ָמה.

וְִהיא, ֶׁשֱאלֹוִהים ּבְֵרכָּה ּבַעֲִדינּות,
ַּתְמִׁשיְך לָּה ּבְַדְרּכָּה וְֹלא ִּתְׁשַמע לָעַד
ִמלְמּול ֶׁשל ַאֲהבָה ּבְכָל ֲאֶׁשר ִּתצְעַד,

ִּתְדּבַק ּבְחֹובָָתּה, ּכֻּלָּה נֱֶאָמנּות,
ּוכְֶׁשִּתְקָרא ִׁשיִרי, ֶׁשהּוא ֶׁשּלָּה עַד ּכְלֹות,

ִּתְׁשַאל "ִמי ָהִאָּׁשה ַהּזֹאת?" — וְֹלא ִּתְקֹלט.
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ּפָרודיה אלמונית על הסונֶטה של פליקס ַאְרוֶר

ַמּדּועַ ַּתֲהפְֹך לְסֹוד ּולְִחיָדה
ֶאת ַמר ַאֲהבְָתָך ֶׁשֶרגַע הֹולִיָדּה?

ּגִּלִיִתי ֶאת סֹוְדָך ֲאֶׁשר ֹלא יִָּׁשַמע,
נִָאיבִי ִמּצְִּדָך לְַחׁשֹב ֶׁשֹּלא ֵאַדע.

ַאֲהבְָתָך ּבְרּוָרה ֲאפִּלּו לְסּוָמא,
ֵאיכָה ֵּתֵׁשב ִאִּתי ּבְנֶפֶׁש ּבֹוֵדָדה?
ַהּכֹל ָּתלּוי ּבְָך עַל ּפְנֵי ָהֲאָדָמה:

ִאם ְּתבֵַּקׁש, ּכֵיצַד ֶאְמנַע ִמְּמָך ְּדבַר–ָמה?

ַּדע — זֹו ֶׁשּלְבָבָּה הּוא ּכְלִיל ָהעֲִדינּות
ַּתְמִׁשיְך לָּה ּבְַדְרּכָּה וְֹלא ִּתְׁשַמע לָעַד

וִּדּוי ֶׁשל ַאֲהבָה ּבְכָל ֲאֶׁשר ִּתְצעַד.

ֵאין לָָאָדם ִמפְלָט ִמן ַהּנֱֶאָמנּות.
ֵהבַנְִּתי ֶאת ִׁשיְרָך, ֶׁשהּוא "ֶׁשּלָּה עַד ּכְלֹות":

ַאָּתה, ִמְסּכֵן ֶׁשּלִי, הּוא זֶה ֶׁשֹּלא יְִקֹלט.

2. סונטת ֶטְרָצה ריָמה:
סונטת טרצה רימה היא הכלאה של סונטה ושל טרצה רימה.4 היא מתחלקת 
לארבעה בתים בני שלושה טורי שיר ולצמד סֹוגר, ותבנית החריזה שלה היא: 
ֶׁשלִי  ּבִיש  ּפֶרסי  האנגלי  הרומנטי  המשורר  ה'ה'.  ד'ה'ד'  ג'ד'ג'  ב'ג'ב'  א'ב'א' 
חיבר מחזור מפורסם של חמש סונטות טרצה רימה בשם "אֹוָדה לרוח מערב". 

בחרתי להביא כאן דוגמה מודרנית יותר:

הייתי איש שאת לֵילו הכיר — רוברט פְרֹוסט

ָהיִיִתי ִאיׁש ֶׁשֶאת לֵילֹו ִהּכִיר.
עָבְַרִּתי ּכֹה וָכֹה ּבְִרחֹוב ּגָׁשּום.

עָבְַרִּתי ֶאת ַאְחרֹון אֹורֹות ָהעִיר.
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צָפִיִתי ּבִַּמְׁשעֹול ֲהכִי עָגּום.
מּול ַהּׁשֹוֵמר ִהְׁשּפַלְִּתי ֶאת עֵינַי
ּכִי ֹלא ָרצִיִתי לְַהְסּבִיר ְמאּום.

עָצְַרִּתי לְַהְׁשִקיט ֶאת צְעַָדי.
ֵמעֵבֶר לַּבִָּתים ָאז נְִׁשְמעָה —

ֹלא ּבַָּקָׁשה ֶׁשֶאֱהפְֹך ּפָנַי,

ֶאּלָא ּגְנִיָחה אֹו צְעָָקה ְקטּועָה;
ּובֶַהְמֵׁשְך, ָׁשעֹון מּוָאר ִהצְִהיר:

"זֹאת ֹלא ָׁשעָה טֹובָה וְֹלא ָרעָה"

ַהְרֵחק ֵמעָל, ּגָבֹוַּה ּבֲָאוִיר.
ָהיִיִתי ִאיׁש ֶׁשֶאת לֵילֹו ִהּכִיר.

3. סונטה מודרנית:
לסונטות רצוצות יש חן משלהן: חלקן נוראות הוד כקתדרלה הרוסה, חלקן 
יפות כציור שנשכח בגשם. הסדק שנפער בסונטה הקלסית היה בתחילה זעיר 

למדי — אם כי בצורה גבישית כמו הסונטה הוא ניכר מיד לעין:

לֶָדה והברבור — ויליאם בטלר יֵיטס

ַמֲהלּוַמת ּפְִתאֹום. ּכְנָפַיִם ַאִּדירֹות
טֹופְחֹות ֵמעַל עַלְָמה נְִדֶהֶמת, ַאּגָנָּה
לְטּוף ְקרּוִמים ּכִֵהים. עְָרּפָּה ּבְַמּקֹורֹו

וְעַל ָחזֹו — ָחזָּה ֲחַסר ַהֲהגָנָה.

ּכֵיצַד ּתּוכַל יָָדּה ַהּיְֵרָאה לְִדחֹות
ֵמעַל יֵָרְך ּכְנּועָה ֶאת ֶׂשגֶב ַהּפְלּוָמה?

ּכֵיצַד יּוכַל ּגּופָּה ּבֶַּׁשֶטף ַהּצָחֹר
ֶׁשֹּלא לָחּוׁש ּבְלִּבָתֹו ַהַּמפְעִיָמה?
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ָהַרעַד ּבְִקְרּבָּה מֹולִיד ַמּפֶלֶת עִיר:
חֹוָמה ּפְרּוצָה, ִמגְָּדל עֹולֶה ּבְלֶָהבֹות

וְָאגֶָמְמנֹון — ֵמת.
     אּולָם ּבְִהיֹוָתּה

ְׁשבּויָה ּכְָך ּבְפְִראּות ָּדמֹו ֶׁשל ָהֲאוִיר,
ֲהגַם ִמּבִינָתֹו ִהְסּפִיָקה עֹוד לְִרוֹות
ּבְֶטֶרם ִמַּמּקֹור ְׁשוֵה נֶפֶׁש נְִׁשְמָטה?

לקבוע  קשה  אף  ולעתים  המודרניות,  בסונטות  הסדקים  התרבו  הזמן  במשך 
בבירור אם הן אכן סונטות. אולם, כדברי המשורר: "טוב ללמוד מציפור אחת 

לשיר מלהורות לריבוא כוכבים איך לא לרקוד."

"מעל לכול צריכה ַאת להיות מאושרת וצעירה" —
א"א קאמינגס5

ֵמעַל לַּכֹל צְִריכָה ַאְּת לְִהיֹות ְמֻאֶּׁשֶרת ּוצְעִיָרה.
ֵהן ִאם צְעִיָרה ַאְּת, ּכָל ַחּיִים ֶׁשַּתעֲִטי

יַַהלְמּו ֶאת ִמּדֹוַתיְִך; וְִאם ַאְּת ְמֻאֶּׁשֶרת
ּכָל ַחי יֵעֶָׂשה ּבְִמָּדֵתְך.

ּבְַתּבָנִים ֹלא זְקּוִקים לְיֹוֵתר ִמּבֵנְּבָנֹות:
אּוכַל ַרק לְגְַמֵרי אֹוָתּה לֱֶאהֹב

ֶׁשָרזֶיָה גֹוְרִמים לִבְַׂשר ּכָל ָאָדם
לִלְּבֹש ָחלָל, ּולְמֹוחו לִפְׁשֹט זְַמן

ֶׁשַּתְחְׁשבִי ֵאי–ּפַעַם, ֱאלֹוִהים יְִׁשמֹר
ּו (בְַרֲחָמיו) יָחּוס עַל ֲאהּובְֵך ַהּנֱֶאָמן:

ֵהן ּכְָך מּוָטל ַהּיֶַדע, ַהֶּקבֶר ָהעֻּבִָרי
ֶׁשְּׁשמֹו ִקְדָמה, וְֵסרּוב ֵמת ּבְלִי ֶׁשָאבַד.

טֹוב לִלְמֹד ִמּצִּפֹור ַאַחת לִָׁשיר
ִמּלְהֹורֹות לְִרּבֹוא ּכֹוכָבִים ֵאיְך ֹלא לְִרקֹד
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אפילו בסקירה קצרה כמו זאת לא אצא ידי חובתי אם לא אזכיר את מחזורי 
הסונטות ואת כלילי הסונטות. מחזורי הסונטות ראשיתם ב"החיים החדשים" 
פטררקה,  של  לאורה"  הגבירה  של  ומותה  חייה  על  וב"סונטות  דנטה  של 
ואחריתם אינה נראית באופק. כמו מחזוריהם של דנטה ופטררקה, מוקדשים 
מחזורים רבים לאהובה או לאהּוב. כאלה הם, אם לצטט רק כמה מן הידועים 
ביותר, "ֶאסטרֹופִיל וסֶטלה" של פיליפ סידני, הסונטות של ויליאם שייקספיר, 
"סונטות לֶאלן" של רונסאר, וקרוב יותר לזמננו: "הסונטות מן הפורטוגלית" 
של אליזבת ברט בראונינג ומחזורי הסונטות של א"א קאמינגס ושל ג'ון ברימן. 
קיימים כמובן גם מחזורים הגּותיים, כמו "הסונטות לאורפיאוס" של רילקה, 

מחזורים דתיים, כמו "סונטות הקודש" של ג'ון דאן ואחרים.
כלילי סונטות הם אולי פסגת שאיפותיו של המשורר הפורמליסטי: מדובר 
כל  נפתחות  הראשונות  ארבע–עשרה  סונטות.  חמש–עשרה  בני  במחזורים 
שבו  השיר  בטור  נחתמת  האחרונה  קודמתה.  נחתמה  שבו  השיר  בטור  אחת 
שיר  טורי  מאותם  כולה  מורכבת  החמש–עשרה  הסונטה  הראשונה.  נפתחת 
ראשונים–אחרונים. בעברית חיברו כלילי סונטות ישראל בנימין בסאני, שאול 

טשרניחובסקי, ש' שלום ואחרים.

ג. מקריות ומקוריות

על  לתמוה  עשוי  בשירה,  צּורניים  כבלים  של  חשיבותם  את  שמבין  מי  גם 
החרוזים  שני  בנפשכם —  שערו  הקלסית.  הפטררקית  הסונטה  של  הנּוקשּות 
הראשונים חוזרים ארבע פעמים, לא פחות! תמיד יימצא מי שישאל: "איזה 
כישרון חזק צריך כדי לשרוד במוזיקליות הכפויה הזאת?" ובכן, החרוז היה 
מאז ומעולם דרך "לערוך היכרות בין מילים זרות". בחרוז בנאלי, כמו ֶׁשֶמׁש/

ֶאֶמׁש, שתי המילים הנחרזות ַמּכירות זו את זו עידן ועידנים. בחרוז לא ִׁשגרתי, 
כמו ּפּונַק/פונדק (נתן אלתרמן) או גרפיט/אגרופית (דן פגיס), או פוטוגנית/
מטוגנת (סיון בסקין), שתי המילים הנחרזות הן זרות מוחלטות. חריזתן זו בזו 
מדגישה לא רק את צליליהן, אלא גם את משמעותן. הדמיון ביניהן איננו נובע 
מאיזו סיומת דקדוקית, מאיזה שורש משותף, אלא משרירות לבו של המקרה. 

אפשר לומר, על דרך ההפלגה, שאירע כאן נס ֶסַמנטי.
מקרים  צירופי  לשיר  להכניס  שיטה  כאל  לחריזה  להתייחס  ראוי  לדעתי, 
יצירותיהם  ָקלֵידוסקופ —  של  כתמונותיו  כמוהם  החרוזים  כאלה.  מופלאים 
המשותפות של הסימטריה ושל המקרה. כבלים צּורניים? מוזיקליות כפויה? 
אולי דווקא להפך. סונטה לעולם לא תישמע כמו "חיבור בהבעה", אם תיאות 
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שלה  הֶּתזה  את  ולהעשיר  החרוזים  אחרי  פעם  מדי  שולל  ללכת  המשוררת 
במשמעויות מקריות — במידה, כמובן, במידה — אחרת תיוותר בידה "קובייה 

הונגרית", תשבץ וירטואוזי ותו לא.
סונטה טובה תמיד צועדת בשביל הזהב שבין האמירה התמציתית והסדורה 
לבין התוהו האקראי של המשמעויות. שני כוחות אלה מאיימים עליה לבולעה, 

אך המתח הפורה שביניהם מייצב אותה ומושך אותה קדימה.

אמה לזרוס (1887-1849): משוררת אמריקנית ממוצא יהודי. כל הסונטות המופיעות במסה   1
זו תורגמו במיוחד לגיליון זה על ידי רונן סוניס, אלא אם כן צוין אחרת.

ג'ונסון,  סמיואל  מאת  האנגלים"  המשוררים  של  בספר "חייהם  מילטון"  הפרק "חיי  מתוך   2
.1779

פליקס ארוור (Félix Arvers, 1850-1806): משורר צרפתי. הסונטה המובאת כאן היא שירו   3
המפורסם ביותר.

טרצה רימה היא רצף ארוך של בתים בני שלושה טורי שיר בתבנית החריזה א'ב'א' ב'ג'ב'   4
ג'ד'ג' ד'ה'ד'... "הקומדיה האלוהית" של דנטה כתובה כולה באופן כזה.

עמ'  לשירה, 2003),  (ֶקֶׁשב  הולנדר  אורי  תירגם  שירים",  קאמינגס, "קאמינגס,  א"א  מתוך:   5
.32


