
פרי מיחם

המאומת העוגה
 פדייל: ממדי י«ל םבטדהקזסק קל

ראשונה' התבוננות

 של הפואטיקה עקרונות לאיתור ניגש זה מאסר
 מסתפק הוא אין יומרנית! מגקודת־מועא משורר
 תמאטיות, מגמות או נושאים־חוזרים בתיאור

 או רווחים, במבנים בולטים, סגנוניים במאפיינים
 - ?שירים שכיחות בלתי היותו אף שעל בתופעות

 בהשוואה ווה למשורר כמיותרות לראותן אפשר
 לאלה בהשוואה או בני־דורו, אחרים למשוררים

לו. שקדמו
 בסוג רואה להתוות מבקש זה שמאמר התיאוריה

 תופעה משורר אעל "חזרה־עעמית" של סמויים
 שמקובל ממה בהרבה רחבות השלכות מלת

כלל. בדרך לחשוב
 סיטואעיות, של מרכיביהם - פרכיבי־התוכן

 היחסים גם וכן - וכו׳ עמדות תימות, תיאורים,
 עשויים - תמאטיים אלמנטים שבץ הספעיפיים

 מול אבל 2משורר. של בשיריו מאוד מגוונים להיות
 שלו( )"סכנה־השטח" האחד לשיר שספעיפי מה
 יחסים רשת של קיומה על להעביע מבקש אגי

 עליה חחר שהמשורר בסיסית, "עמוקה",
 בקביעות שיר אחר בשיר לה מניית - שוב־ושוב

 שירת של העוםק*םבנה של העקרונות את י
 בהרעאה 1973 בקיץ לראשונה העגתי פרייל

 בירושלים. למדעי־היהדוח העולמי בקונגרס
 בבנם בהרעאה רעיונותי את ופיתחתי שבתי
 באוניברסיטת האפרתי יוסף של לזכרו השני

 של בנוכחותו בהרעאה (,1976 )מאי תל־אביב
 )דעמבר תל־אביב באוניברסיטת פרייל גבריאל

 של התמאטי "המבנה על בשיעורי וכן (,1977
 האחרונות השנים בשלוש שניתנו השיר"
 עברית ולספרות הספרות לתורת בחדגים

 מן מסתעפת תפיסתי תל־אביב. באוניברסיטת
 העבעתי שעליהם פרייל שירת של היסודות
 פרייל של שירו על ממול: "עיניה, כמאמרי
 )׳סימן שירתר׳ של אחד אספקט ועל ׳פרידה׳
 אולם (.262-255 [.1972 ]ספטמבר 1 קריאה׳

 של המכלילים בסעיפיו לראות יכול אינני היום
 שיר, של אינטרפרסאעיה שבמרכזו - זה מאמר

 גישושים מאשר יותר - לי נראית שעדיין
 בשנים ותיקונים פיתוח שעברו ראשונים,

שלאחר־מכן.
 תמאסיים", מרכיבים( )או "אלמנטים זה במאמר 2

 הם ו״מרכיבי־התוכן" סמאנטיים", "אלמנטים
בזה. זה להמירם שניתן ניסוחים

 משודר של בשירתו הקבוע השתאות. מעוררת
 של חוזדוז־בשידים מערכת כל, קודם הוא,

 של המרכזיים הסמאמזיים המרכיבים ביו יחטים
 האישי, כתב־ידו משורר, של האחד" "שירו השיר.

 בין קבועים יחסי־גומלין מערכת מכל, יותר הוא,
 של העקבית וחזרתם הבסיסיות. יחידות־התוכן

 - מאפיינת אינה השונים בשירים אלה יחסי־גומלין
 בלבד, מסויימים משוררים - לטעון מבקש אני כך

 יש משורר לכל כללית. תופעה היא אלא
 של התיאוריה )ועל משלו סמאנטי "מבנה־עומק"

 של כלליים מאפיינים על להעכיע מבני־העומק
’כזה(. סבנה

 ממנה הנובעות ושאלות זו מרתקת תופעה
 התבוננות בעזרת מעט עוד להבהיר אשתדל
 מן אבקש זה לפני אבל פרייל. גבריאל של בשירתו

כלליים שעה לפי אולי, לו, נראים שדברי - הקורא

 הקריאה של זה בשלב המעוניין, הקורא ’
 יחסים "מערכת של קערה בהדגמה במאמר,
 מוזמן מתכוון, אני שאליו הסוג מן קבועה"

 ימעא בו המאמר, בסוח א׳, בנספח מבט להעיף
 בשירי הקבועה היחסים מערכת של תקעיר

ביאליק.
 "מבנה־עומק", במטאפורה כאן משתמש אני

 לעורך הבלשנית, בפראזיאולוגיה המקובלת
 מאלה אחרים אלמנטים של ארגונם

 מאמרי המשך הבלשנים. אליהם שמתכוונים
 עדיפה זו מטאפורה מדוע מקווה, אני כד ידגים,
 "סכימה כמו אלטרנאטיביים מונחים על בעיני

 מבני" "גרעין חוזרים", "יחסים מבנית",
 יכולים האחרונים המונחים כל וכיו״ב;

ל״מבנה־השטח". גם להתייחס
 על נשענות מבנה־העומק על הכללותי

 של הפואטיקה בחקר האחרונות בשנים עבודתי
ברנ בן־יעחק, ביאליק, אבידן, המשוררים:

 ויזלסיר, וולד, יונה הורביץ, גלבע, שטיין,
 רביקוביץ דליה פרייל, פוגל, ישורון,

 לפי התפרסם זו מעבודה מעט רק ושסיינברג.
 מבנה־העומק על לעבודותי מראי־מקום שעה.

 מבנה־העומק על א׳. כנספח ראה ביאליק של
 הגן: "גורל במאמרי: ראה הורביץ שירת של
 הורביץ יאיר בשירת החדש התמאסי המהלך על

 367 (,1977 )מאי 7 קריאה׳, ׳סימן קודמיו״, ועל
ואילך.
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 כמה במופשט ולנסח להקדים לי להרשות - מדי
 "מבנה־ לה קורא שאני התופעה של ממאפייניה

משורר". של סמאנסי עומק
 "רשת או חוזרת, יחסים" "מערכת הניסוח מן

 תימאסי חומר שכל להבין אפשר חוזרת, יחסים"
 ובלבד השיר, מרכז אל דרכו את למצוא יכול

 הנדרשת, היחסים י־שח את בתוכו שיקיים
 אבל אליה. שיותאם או למשורר, האופיינית

 החוזרת היחסים רשת כך. זה שאין מסתבר,
 "זכות לחלוסין. ריקה רשת אינה בשירים

 הגבלה. בלא לכל, פתוחה אינה לשיר הכניסה"
 רפרסואר את למדי ברורים בקווים להתוות אפשר

 ההכרחיים התנאים את - המשורר של המשמעויות
 שימצאו כדי לעמוד סמאנטיים אלמנטים על בהם

שירו. של היסודי התמאטי למבנה להיכנס ראויים
 פטווו עול הסמאנסי מבנה־העומק קביעת

 )א( משלימים: צירים בעתי איפוא נעשית
 המרכיבים בין הקבועה היחסים רעות קביעת

 המרכיבים תיתום )ב( בשירו; התמאסיים
 להיכנס מועמדים להיות העשויים הוזמאטיים

 "הפאראדינמה" או הרסרסואד )הגדרת זז לרשת
4שירתו של

 איננו משורר של מבנה־העומק בפי שמכונה מה
 לשירים המשותף חוזר, קבוע, "מינימום" איזה רק

 או תמאטי אלמנט של הקבועה החזרה עצם השונים.
 לחלק לעשותם כדי מספיקה אינה שהי‘□. תבנית של

 במרכיבים עניים העומק*מבגה ממבנה־העומק.
 אינם כ• שאף השיר. של הבסיסיים הסמאנסיים

 התיאור במוקד עומדים הם - אותו ממצים
 אינה אלה מרכיבים של מרכזיותם שלו. התמאמי

 של שירתו בכללות חוזרים מהיותם נובעת
 שיר בכל מחדש להיקבע זו מרכזיות על המשורר.

 אירגונו מאופן הנובעים משיקולים מתוכו, ושיר
 מארגן שמבנה־העומק הטענה הבודד. השיר של

 איפוא חוטאת אינה מרכזיים סמאנטיים אלמנטים
 על־פי נקבעת אינה שמרכזיותם משום במעגליות,

ממבנה־העומק. חלק היותם

 שהוא מה שכן, זו. ראות מנקודת רק 4
 הסמאנטי למבנה־העוסק בהשוואה מבנה־שטח

 סמבני־עוסק בעצמו לנבוע יכול המשורר של
 של* - קיימים( שהם )במידה אחרים

וכיד״ב. זרם או כלשהו, דור־ספרותי

 להיראות שעשוי מה מול כאז עומדים אנו
 המשורר על השירית. הסלקציה של כפאראדוקם

 לא אס שירתו. של אוטומאטיות למנוע להפתיע,
 דבר של בסופו אבל כמאנייריסט. יקזפס - יחדש

 הצפוי במסגרת רק להפתיע נתונה" "הרשות
 בוואריאנטים, מוגבל אינו המשורר מראש.

 מאליהם. מובנים יהיו לא שהם לכד לשאוף ועליו
 חדש, לשטח־התעניינות שפנה כמי להיראות עליו

 שפותחו הרגלים עם שבא למי קשיים לגרום ׳ועליו
 שעליו הבעייה הקודמת. שירתו עם היכרות מתוך

 בדרר הצפוי את להשיג כיצד היא עמה להתמודד
 לתת יכולתו במידת מתגלה המצאתו כשרון חדשה.

 של תנאיו מילוי לבעיית חדשות תשובות
 חומרי את ממצה אינו מבנה־העומק מבנה־העומק.

 ולקישורים ל״מילייים" מקום מותיר הוא השיר.
 לקבוצת או המסויים לשיר האופייניים ספציפיים,

 סבנה־העומק של הספציפי המימוש עצם שירים.
 ויחסים מרכיבים של הוסעה בהכרח, עמו, גורר

 ממבנה־העוסק; ולא זה ממימוש הנובעים נוספים
 היא, סבנה־העוסק של לתביעותיו והתשובה
 מה אחרות. ל״תביעות" תשובה גם בו־זמנית,
 האילוצים הצטלבות פרי הוא האחד בשיר שמתגלה

 אחרות. מגוונות מגמות עם מכנה־העומק של
 במגמות החל - תוקף של שונות במידות הפועלות
 שאליהם הזרם או הדור של הפואטיקה סן הנובעות
 שלו הפואטיקה מגסות דרך המשורר, משתייך

 או האחד, לשיר מיוחדות להחלטות ועד עצמו,
 של בהשתנותו כלשהי לתקופה או שירים לקבוצת

 סבנה־העומק של הראות מנקודת המשורר.
 בשירים הספציפיים המימושים יהיו הסמאנטי
 ב״סונחי" העומק מבנה של הנמקות הבודדים
 מה. כל - ראות נקודת ומאותה אחרות. מסגרות

 שייז־ יהיה מסבנה־העומק הכרחית מסקנה שאינו
4השיר. של מבנה״השטח לתחום

 הסלקציה את הקובעים השונים הגורמים על
 מגסות שלו, מבנה־העומק - המשורר של השירית

 גורמים הם כי לומר אפשר - וכר שלו הפואטיקה
 דומני אך ביניהם, ל״תסרן" צריך שהמשורר

 של שורה בהם לראות תהיה יותר סובה שמסאפורה
 צריך בו מספל שהמשורר "חומר" פילטרים.

 מה ודק פילטר; אחר פילטר כולם, את לעבור
 אינטואיטיבית, יורגש, כולם את לעבור שהצליח

 חותמו, אח הנושא שלו, כשיר המשורר על־ידי
נוסף. לליטוש זקוק שאינו מוגמר, וכשיר

 של שיטתי לתיאור בסים הוא מבנה־העומק
 הוא כי לומר כוונתי איו אך המשורר. של פעילותו
 הוא אין - פסיכולוגית קדיןוה בעלי בהכרח

 אם שיר. של היצירה בתהליך המוצא נקודת בהכרח
 שלעיל הדברים מן להצטייר המשורר היה עשוי

 והוא בידו, מבנה־העומק של והרשת שמהלך כמי
 שיש הרי - בה אותו לצוד שיוכל חומר אחר תר

 הקבוע התאנות" "מיכאניזם האם זו. תמונה לתקן
 כלומד לו, המתאים חומר מגלה המשורר של

 או מסויים; חומר אל המוליד הוא מבנה־העומק
 אחרות, מסיבות כלשהו בחומר המשורר בוחר שמא

 התבנות לאופן אותו "מתאים" עמו, נאבק ואחר־כך
 ששני או שלו"; ל״חומר אוחו הופך ובכך שלו

 זה את זה קובעים סימולטאניים, הם התהליכים
 4גנ נבחר אחרות מסיבות שנבחר ומה הדדית,

 מבנה־העוסקז את הולם שהוא משום ומנית, בו־
 התופסת כללית, תשובה זו לשאלה שאין דומה

תמיד.
אפשר ממנו בסיס במבנה־העומק לראות אפשר
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 כשירי אינטואיטיבית שייראו שירים "לייצר"
 יצטרד זה "ייצור" אולם מדובר. שבו המשורר

 ייצוד "עקרתות של ארוכה בשורה להשתמש
 מגשרים אלה עקרונות שיריו. של השמח" סבני

 an אוחד מצד למבנה־השטח. מבנה־העומק ביו
הטבעות אזפציזת שורת מתון יוצאים

של פירוש הס ובבד ממבנה־העומק,
 את בחשבון לוקחים הס שני מצד מבנודהעומק.

 משויימות אופציות להעדיף המשורר של נשייחו
 מגמות על מצביעים הם ובכף אחרות, על־פוי

 של שפציפיים מימושים המהוות הששח*במבנה
,מבנודהעומק.

צויין לא אם - פרייל לשירת מראי־המקום כל 4
 )מוסד ונוף׳ זמן ׳מתוך הספר לפי הם - אחרת

(.1972 ביאליק,
 יעל על־ידי בהרחבה נותח חום" "גוני השיר

 ברקי "כל מאמרה של 81-80 בעמ׳ שורץ,
 (.1972 )ספטמבר 1 קריאה׳ ׳סימן צבעונים״,

 אלטרנאטיבי תיאור להציע מתכוון אינני כאן
 הנוגעים באספקטים רק אעסוק אלא השיר, של

מאמרי. לנושא
 (,1 בהערה )נזכר ממול" ״עיניה, מאמרי ראה י

.256 עם׳

 סגורה במסגרת שפועל כמי כאן מתואר המשורר
 של מבנה־העומק עקרונות איתור כאחד. ופתוחה
 נכתבה. שכבר שירתו על הכללה רק אינו משורר

 אלה בעקרונות לראות יש - פעיל משורר הוא אם
 ושירים בעתיד. שתיכתב שירתו על הכללה גם

 של מבנה־העומק עקרונות שינוסוזו לאחר שיכתבו
 המרתקים האתגרים מן יהיו משורר של שירתו

הספרותי. המחקר בפני שיוצבו

2

חום גוני

המואר החשמלי המגף

דבר. מצהיר אמו וב0

 חומה כמיהה עוברת ברחוב

וערמונים. אטד לחם של

 כחיה מנצנץ, רץ אוטובוס

 חומים. מ״ערות הדלוחה

 מרטיטים כבאים ופעמוני

 מתאבך החום, האדר את

הדממה. כתלי בין

 של כתיבתו לאיפיון חשובים אלה עקרונות 5
 עצמו. מבנה־העומק מעקרונות פחות לא משורר
 יש כבדרך־אגב. רק מהם כמה יוצגו זה במאמר
 הדיון. של הבא, השני, השלב את בהם לראות
 עסקתי פרייל של מבני־השטח ממאפייני בכמה

.1 בהערה הנזכר במאמרי

 )נרחבת קבוצה על נמנה* * 4 (37) חום״ ״גוני השיר
 שורה לקורא נמסרת בהם פרייל שירי של למדי(

 הקשר ינוסח עצמו שבשיר מבלי ציורים, של
 שלהם. ההדדית הרלבאנטיות תוגדר או ביניהם

 ןבר3 היפותזות לבנות הקורא על הקריאה בתהליך
 אח ביותר "הטוב" באופן המנמקות המסגרות

7הפרטים. של יחד הופעתם
 שאפשר אובייקטים של סידרה מוצבת זה ?שיר

 אבל עירוני. רחוב אחת: מרחבית במסגרת למקמם
 המרכיבים, בין זה רופף בקשר להסתפק צורך אין

 ספציפיים קשרים ביניהם להתוות שאפשר משום
 בשורת חוזר אספקט אל מכוון השיר שם יותר.

 לצבע שלהם הקשר או החום, צבעם האובייקטים:
 ׳חום׳ התכונה את במפורש מייחס עצמו השיר זה.
 :לגביהם מובנת־מאליה אינה זו שתכונה לשמות רק

 גם וכן ירוקים(, דווקא )ולאו "חומים" היערות
 ברחוב". "העוברת והכמיהה המתאבד האוויר
 )"כמיהה הצירוף את להבין הכרח האחרון במקרה
 ליחס קשה לאוויר גם פיגוראסיבי. כצירוף חומה"(

 החומים היערות ואילו כפשוטו. ׳חום׳ האפיתם את
 - השיר של ל״מציאות״־הבסיסית שייכים אינם

 המפורשים החומים דימוי. במסגרת מופיעים הם
 פיגוראטי־ במסגרות כולם איפוא מופיעים בשיר
 חום, האופייני שצבעם העצמים שלגבי בעוד ביות,

 השיר אין זה, צבע להם לייחס בעיה כל שאיו או
 צבעים אכל החום. צבעם את כמפורש מציין

 שאינם במקומות גם בשיר להתקיים עשויים
 שנפעיל כדי בה די השיר כותרת במפורש. מחברים

 מופעל וכך אפשרי, מקום בכל החום הפוטנציאל את
 ובחיה. בערמונים האפוי, בלחם במגף, זה פוטנציאל

 ואנו גבול־יכולתה קצה אל נמתחת התמונה
 אליו, הקרוב האדום, את גם זה חום אל מקשרים

 האוטובוס אורות צבע את בכבאים, הנקשר
 הכתלים של האדמדם־חום את גם ואולי "המנצנץ"
)הלבנים(.

 חומים על מרמז חום", "גוני השיר, שם
 פרייל, אצל בדרך־כלל כמקובל זה, ובשיר שונים,
 - משמעות ״גוני״ ובראשונה בראש הם הגוונים

 של אף או ׳חום׳, של שונות קונוסאציות
 הצבע של דווקא ולאו החומים, האובייקטים

 איננו השונות, כתופעות החוזר ה׳חום׳, עצמו.
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 הוא, בתיהן; הדמיון לאיתור בסיס בעיקר
 הבאה השוואה לעורר משותף בסים מעל־לכל,

 של הגדרתו ולעורך השונה. את דווקא להגדיר
 הופך הדמיון המנוגד: לעבר לזוז הדומה על שוני

ניגוד. של אספקטים איתור לשם סועא לנקודת
 שאפשר ביותר ה״טוב" המשמעויות ארגון

 של העדה הוא השיר של הראשון בבית להעיע
 כי )אף האחרונות שתי עם הראשונות שורותיו שתי

 מלת בעורת בטקסס לשוני ביטוי אין זו להנגדה
 "אינו העירוף "אולם"(. או "אבל" כמו חיבור
 של עיר באותו ניגוד להעלות קורא דבר" מצהיר

 הרבה", ש״מעהיר משהו מולו להעמיד - משמעות
 המגף של "שתיקתו" )מול באינטנסיביות שמעסיין

 האפוי הלחם יכולים זה ותפקיד החשמלי(.
 על לקבל - ב״כמיהה" הקשורים - והערמונים

רבה. בהעלחה עעמם
 של בלשונו קיים אינו החווה, הקולט, ה׳אני׳
 קישורם בתהליך אולם עליו. מדובר אין הטקסט;

 לשחזרו. הכרח השיר פרטי של ההדדית והתאמתם
 לחם של חומה כמיהה עוברת "ברחוב כמו משפט

 אוביייפם אינה שכמיהה מאחר - וערמונים״ אפוי
 - בתנועה להימעא או עבע בעל להיות העשוי

 המלים מסונימיים. עעדים כמה של כתוער נתפס
 "כאפיתטים נתפסות רחומה/ ׳כמיהה׳, ׳עוברת׳,

 - transferred epithet) ססונימי היסט מוסטים
 באופן מתקשר הוא שאליה ממלה שהוסט אפיתס

 מן הוסטו רחומה׳ ׳עוברת׳ שכנה(. למלה טבעי
 והערמונים שהלחם הכמיהה אל והערמונים הלחם

 של לכמיהה הפכה הלחם אל וה׳כמיהה׳ מעוררים,
 עובר שמישהו חומים וערמונים חום לחם הלחם.
 כמיהה, מעוררים והם כרחוב, לידם או איתם
 לחם של חומה כמיהה עוברת ׳ברחוב להיות הפכו
 הנזכר המאמר שורץ, )יעל וערמונים׳" אפוי

 של המטונימית ההסטה (.80 עם׳ ,6 בהערה
 לו מחועה אל והמגיב הקולט ה׳אני׳ מן ה״כמיהה"

 ל״אובייקסי־ הביאר כמיהה לאותה הסיבות ואל
 באופן ה׳אני׳. תגובות של מדומה פיקאעיה"

 את לאובייקטים פרייל מייחם לשירתו למדי אופייני
 החשמלי המגח גם הקולט. ה׳אני׳ של תגובותיו

 מגף מצוייר עליו סנדלר, של חנותו )שלם המואר
 שפופרת עשוי פרסומת מגף ז בנורות מואר חום,

 דבר", מצהיר אינו "שוב כי עליו שנאמר ניאות(,
 ממה פחות עתה להעהיר כשלעעמו, יכול, אינו

 אובייקם־פרסומת או שלם הוא אם קודם. שהעהיר
 ■ש״שידר" מה בדיוק "משדר" עעמו שהוא הרי

 "שוב" של ההקשר את נבין אם בין בעבר.
 לגבי דבר עוד מצהיר אינו הצהיר, שפעם כ־׳השלם

 כ־׳המגף זאת נבין אם וביו בו׳, שהורגל מישהו
 עור למגף בהשוואה דבר אומר אינו החשמלי

 המשפט את לתרגם צורך יהיה - אמיתי׳
 ׳אני׳ של עמדות המבטא למשפט ה״אובייקסיבי"

 בלשון הוסטו החשמלי המגף על שתגובותיו חווה,
עצמו. המגח אל השיר

 של במסגרת איפוא מתארגן הראשון הבית
 את ׳מעורר לבין דבר׳ לי אוסר ׳אינו בין עימות

 - אדיש קולטו את המותיר המגף, לעומת כמיהתי׳.
 כה כמיהה מעוררים והערמונים האפוי הלחם

 מרחש, פיזי, קיום כביכול, לה, שיש עד חריפה,
 )כסיהה בחושים אותה לתפוס ניתן "באוויר":

 ואת הלחם ריח את כמו ממש ברחוב(, עוברת חוסה
 "הפסיכולוגית" ההנמקה )זאת הערמונים חום

 לסי שלהי(. הץפקם וזהו חומה" "כמיהה למטונימיה
 האפוי הלתם לבין החשמלי המגף בין הקשר זה,

 ססריים )בחלל שכנות של קשר רק אינו והערמונים
 אובייקטים אלה ה׳אני׳: של בחווייתו אף או

 של קשר רק אינו ואף זמן(, של בקטע הנקלטים
 קודם כאמור, הוא, אלא חום(, של )וריאנטים דמיון

 הבית ארגון של זו דרד והעדפת ניגוד. של קשר כל
 להציע, שניתז ביותר הפשוט הארגון )זהו הראשון
 ביותר( ההדוק באופן הפרטים מירב את המארגן

 בין אופוזיציות של ארוכה שורה להפעלת סביאה
 שתי לבת הבית של הראשונות שורותיו שתי

 מתמצות אינן אלה אופוזיציות האחרונות. שורותיו
 ועל המגף על ה׳אני׳ של המנוגדות בתגובותיו

 המעוררים אלה, אובייקטים והערמונים. הלחם
 מאפיינים כבעלי גם נתפסים מנוגדות, תגובות
 כדי בהם להשתמש שאפשר מאפיינים - מנוגדים

 שורת ה׳אני׳. של המנוגדות תגובותיו את לנמק
 עתה מתארגנת עצמם האובייקטים של תכונות

בינאריות. אופוזיציות של כסידרה איפוא
 אנטונימים הראשוו בבית נמצא לא אכן,

 בסידרת המשתתפות התכונות מרבית מפורשים.
 על־ידי משוחזרות מיד, אפרט שאותה הניגודים,

 חשמלי ׳מגף של הקונוטאציות מתחום הקורא.
 אפוי ׳לחם של הקונוסאציות ומתחום מואר׳

 אותן נבחרות כרחוב׳ "העוברים" וערמונים
 מנוגדים איזורים כשני להציבו שאפשר משמעויות

 צירי־ אותם של מנוגדים קטבים בשני או
 הניגודיות אל נדחקים הבית חלקי שני משמעות.

 מחוללת אותה הססאנסית, התזוזה המאקסימאלית.
 המארגנת במסגרת ההנגדה*כםםגרת הבחירה

 אותן המרכז אל מזיזה הבית, פרטי של הראשית
 לשמש שתוכלנה וערמונים׳ ׳לחם של משמעויות

 החשמלי׳. ב׳מגף שתופעלנה למשמעויות ניגוד
 הסותרות אחרות, פוטנציאליות משמעויות
 רלבאנטיות. כבלתי החוצה נדחקות אלה, משמעויות

 חזקות זו, בדרך הנבנות האופחיציות, מן כמה
 ונבנות בלבד, אפשריות - אחרות וברורות.

השיר. בהמשך לאישוש תזכינה מהן כמה ;כהיסוס

 "מסובכת" אמירה סתם אינו המסונימי ההיסט •
 בלשון יותר, פשוט לומר היה שאפשר מה של
 שהוא מה לאור להיבחן עליו פיגוראטיבית. לא

הלא־פיגוראסיכי. לניסוח בהשוואה מוסיף

 הערמונים :העיקריות האופוזיציות את כאן אביא
הם - ר׳ראשוניים״ אורגאניים( )או טבעיים והלחם



 אלמנ־ במהויות קונבנציונאלי באופו קשורים
 כסו )׳פשוט פשוטות "לאדמה", קרובות סאריות,

 הפרסומת שלם ואח, לעומת וחיוניות. לחם׳(
 והלחם הערמונים ואורבאני. מלאכותי הוא החשמלי
 "קר" פוטנציאל מופעל אליהם ובהשוואה חמים,

 מבחינת "קר" אפקט לו יש החשמלי: במגף
 פוטנציאל את הופכת ההנגדה )מסגרת מראהו

 רלבאנסי לבלתי הנורה מגע של הפיזי החום
 החשמל שעל קובעת גם היא החוצה. אותו ודוחקת

 חשמל להיות עליו דהיינו בלתי־אינסנסיבי, להיות
 והערמונים הלחם קר(. אפקט לו שיש ניאון, של

 ובעלי ריח מדיפי הם נוספים: חושים אל גם פונים
 בעוד אלה. תכונות חסר המלאכותי המגף נזעם.

 המגף - עצמו״ ״הדבר הם והערמונים שהלחם
 המאפיינים שרוב )איקוני( סימן רק הוא החשמלי

 היה לא אמיתי )מגף בו חסרים אמיתי מגף של
 מקורו ולערמונים: ללחם חריפה כה אופוזיציה

 ואילו חדש, טרי, הלחם וכר(. ריח מדיף הוא שבעי,
 חידוש בו ואיו משכבר ידוע אולי הפרסומת שלם

 קבוע, סטאטי, המגף דבר"(. מצהיר אינו )"שוב
 והערמונים הלחם ואילו בו, צועד אינו ואיש

ברחוב. "עוברים" בתנועה, נמצאים
הבא: החלקי הסיכום מן תועלת נפיק

 ׳3 מסגרת
 ׳מעורר/

׳אפקטיבי׳;
׳סבעי׳.

 ;׳אורגאני׳
 בטבע׳; ׳מקורו
 ׳חדש׳; ׳טרי׳,

 עצמו׳"; ׳"הדבר
׳חם׳;

׳בתנועה׳;
׳בעל ׳מדיף־דיח׳,

טעם׳:

 א׳ מסגרת
׳לא־מעורר׳,

 אדיש־ ׳מותיר
;׳מלאכותי׳

;׳אורבאני׳
;׳חסר־חידוש׳

נעדר׳; עצמו" "׳הדבר
"׳קר׳";
;׳סטאטי׳

 ׳חסר־ריח׳,
׳חסר־טעם׳;

 אינה הזו האופוזיציות ששורת לעיל, אמרתי כבר
 על־ידי מושלמת אלא בטקסט, במפורש מופיעה
 אחרים בשירים גם הטקסט. את המארגן הקורא

 ניגודים. של ישיר בניסוח מרבה פרייל אין שלו
 הנוכחת אופוזיציות שורת רק לא לפנינו שני, מצד

 בהגדרת לדייק מבקש אשר קולס של בתודעתו
 )הסמנטיקון כלשהו לשוני צירוף של משמעותו

 מלה כל כי 1931ב־ כבר כתב סריר י. הגרמני
 הדובר בתודעת ניגודה את מעלה המבוטאת
 אופוזיציה בהם מקרים בין להבחין יש והשומע(.

 של המשמעות מימדי קביעת לצורר רלבאנטית
 מתור העולה אופוזיציה לביו כלשהו, לשוני צירוף

 אובייקטים שני בין או צירופים שני בין העימות
 הוא ההבדל הטקסט. ברצף מיוצגים ששניהם

 פיענוח או הבנה לצורך באופוזיציה שימוש בין
 של ארגונו לצורך גם באופוזיציה שימוש לבין

 שהצבעתי ההנגדה פרטיו. בין קישור לצורך מקסם,

 המופיעים ציורים שני בין נערכת זה בשיר עליה
 של מוגדרים איזורים שני וביו בטקסט במפורש

 הראשונות השורות בשתי המופיע )חומר הטקסט
 לכל האחרונות(; בשתי המופיע זה מול הבית של
 הניגודים סידרת של המיתרם צידי משני צד

משלו. טקסטואליים בסיסים
 הוא שכשיר בהנגדה המשתתף הסמאנטי החומר

 נפשי־חווייתי מצב של מימד בו יש פנים: שתי בעל
 בו ויש נפשית( תגובה של )אינטנסיביות פנימי
 של "אובייקטיביות" תכונות שהם מימדים שורת

 מימדים של קבוצה בולטת אלה בין אובייקטים.
תנועה(. ריח, )חום, חושיים
 ב׳ למסגרת א׳ מסגרת בין שהיחסים בעוד
 נוצרים המאקסימאלית, הניגודיות אל שואפים

 קשרי אפשר, שרק ככל עצמה, מסגרת כל בתוך
 של ופעילות השונים המרכיבים בין תקבולת

 האובייקטים רק לא הדדיים. ותגבור "השראה"
 כאקוויוו־ נתפסים והערמונים( )הלחם השונים
 כמקבילות. נתפסות השונות תכונותיהם גם לנסיים,

 "גורלן" המואר. המגף של לתכונות גם קורה וכך
 היותן - מסגרת שבכל התכונות של המשותף
 אותו הופר - האחרת המסגרת מן לתכונות ניגודים

להן. משותפים אספקטים ומחדד לאקוויוולנטיות
 המעומתות השונות המסגרות שתי בין הניגוד את
 של שורה על הניכר, בחלקו כבנוי, לתפוס אפשר

 נמצא א׳ במסגרת ,פריוואסיביים: ניגודים
 ׳אינו :"אפס״ של או ״היעדר״ של שונים ןריאנסים

 )חסר־חום(, ׳קר׳ תנועה(, )היעדר ׳סטאטי׳ מצהיר׳,
 "׳הדבר טעם׳, ׳חסר ׳חסר־ריח׳, ׳חסר־חידוש׳,

 נפרדות תכונות שורת לפנינו וכר. נעדר׳ עצמו"
 מהן אחת כל מיקומית: קורלאציה ביניהן שיש

 של ה״אפס" בנקודת הנגאטיבי, באיזור מצוייה
 ב׳ במסגרת זאת, לעומת שלה. המשמעות מימד
 ו״קיים"• "קיים" של שונים ןריאנטים נמצא

אינטנסיבי.
 את נותנות הוודאיות, יותר, הברורות התכונות

 אשר הן כולה. המסגרת אח בכיוונן ומושכות הטון
 כאן תיתפסנה האופוזיציות שכל קובעות

 בתור לאקוויוולנסיות השאיפה כפריוואטיביות.
 דווקא יופעל שב׳סימן׳ לכך למשל, מביאה, המסגרת

 חוסר עצמו/ ׳הדבר )היעדר "היעדר" של אספקט

 ואוגדו. טרובצקוי בעקבות היא זו הבחנה ’
 שאיבר אומרת כפריוואטיבית אופוזיציה תפיסת

 תכונה של קיומה אומר האופוזיציה של אחד
 היעדרה פשוט, הוא, ניגודו ואילו כלשהי,

 ׳נמצא־בתנועה׳ מת׳; ׳חסר־חיים, ♦—♦ )׳חי׳
 אקוויפולנסי שניגוד בעוד ;׳חסר־תנועה׳( «—*

 פוזיטיביות תכונות הם אבריו ששני ניגוד הוא
 לעבודותיהם מראי־המקום ׳נקבה׳(. ♦—» )׳זכר׳

 ההבחנה להלן. ראה - ואוגדן סרובצקוי של
 אף הנזכר (,279 )עמ׳ ליונם של בספרו מסוכמת

להלן. הוא
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 כהיעדר יתפס "קר" ושמראה "ראשוניות"(,
 הלחם אל ה״כמיהה" תחושת אחרת: דוגמא 10חום.

 )"עוברת"( הלחם של התנועה לתכונת מקבילה
 עגמה הכמיהה בתחושת גם מופעל ולפיכך

 אל...(. )?הייה בה שיש התנועה פוסנגיאל
 טיבה עגם אלא "עוברת", רק לא ה״כמיהה"

לה. ש״קורה" למה מקביל
 כל הזו הסמאנטיים היחסים שבמערכת מאחר

 במובנים מקבילה להיות הופכת א׳ במסגרת תכונה
 כל ואח זו, במסגרת אחרת תכונה לכל מסויימים

 אחרת תכונה לכל מקבילה ב׳ במסגרת תכונה
 א׳ שבמסגרת תכונה כל גם נתפסת - זו במסגרת

 גם אלא באופוזיגיה, לבת־זוגה רק לא כמנוגדת
 ׳חם׳ זו במערכת ב׳. שבמסגרת אחרת תכונה לכל
 של או )׳ססאסי׳( תנועה׳ ׳חסר של ניגודו גם הוא

 "עוברת" ואילו מגהיר", "אינו של או ׳סימן׳
 תנועתם ׳קר׳. של ניגודים הם ו״כמיהה" )׳תנועה׳(

 אינטנסיבית תנועה אינה אולי והערסונים הלחם של
 מקבילה כשהיא זו, במערכת אבל כשלעגמה,

 - דבר״ מגהיר ל״אינו ומנוגדת ול׳חום' ל׳כמיהה׳
 ובאופן ׳יש׳־אינסנסיבי. של גילוי הופכת היא אף

 כניגודים נתפסים ו׳מלאכותי׳ ׳אורבאני׳ - דומה
 לשורה וכמקבילים בתנועה׳ ׳מגוי של או ׳חם׳ של
 מרכיב בהם גם נחשף ולפיכך "אפס", נקודות של
 או אינטנסיביות היעדר מעין משהו - ״היעדר״ של

 כאמור, מגהיר", "אינו החשמלי המגף חיוניות.
 בין אבל אמיתי. מגף ולא חשמלי מגף שהוא משום
 רק לא סיים ׳לא־מגהיר׳ היותו לבין ׳חשמלי׳ היותו
 אחת כל תקבולת: של קשר גם אלא סיבתי קשר

 בעלת להיות הופכת כשלעגמה, התכונות, מן
 "קר"! )גבע אחר במימד "אפם" של אספקט
"שידור"(. או עניין היעדר

 איפוא כאן מופעל טוטאלית תקבולת של עיקרון
 שכנים אובייקטים על בטקסט, שכנות מלים על

 נפרדות, "שכנות", תכונות על ואף המשוחזר בחלל
 ׳חם׳ הלחם של היותו )כגון אובייקט אותו של

השלכת שעיקרון דומה בתנועת׳(. ו׳נמגא

 ובין קרה טמפרטורה של במובן אם בין - ׳קור׳ 10

 חייב אינו - גבע של ׳קר׳ אפקט של במיבן אם
 סמאנטית, או פסיכולוגית מבחינה להיתפס,

 חום כהיעדר קור "לאפיין חום. כ״היעדר"
 אין אבל הפיזיקאי, עבור שימושי להיות עשוי

 ופסיכולוגית. לשונית ראות מנקודת פתרון זה
 - קרה׳ שלי הבירה כוס את אוהב ב׳אני

 פוזיטיבית, כבתכונה הוא ב׳קר׳ השימוש
 (Adrienne חום״ כבהיעדר רק ולא קיימת,

Lehrer, Semantic Fields and Lexical 
(.68 .Structure, Amsterdam. 1974, p זו קביעה 

 "קר" אפקט לגבי וכמה כמה אחת על תופסת
 תכונות עם התקבולת יחסי רק גבע. של

 תכונת את כמכנה־משותף, מפעילות, אחרות
לו. השכנות ובתכונות ב׳קור׳ ה״היעדר"

־ מיחף על האקוויוואלננזירית

 ־ ף1מי ז* המגיד סיתחביגלוז התקבולת הפיכת
 תומת גבממי תופעגח עול בערשורי כאן מתגלה

 מ עיקרון גימוז אושר יאקרבםרך. שיערם שלא
 » - במג השיר " העוע"וד. פזל מרכזי כעיקרון

 ספדו "מערכת - לתומו מזל בניסוחיו להשתמש
 פתלגבה מערכת -- 11 ימים״, סוב ואב סינונימים של

 "של הערכים־רםמססיים למערכת ביחס תזוזה
המילון".
 סוב־ורז של )במונחים במפורש שופט אינו השיר

 תופעותיו אח רגוי־רלא־רגוי( או חיובי־ושלילי או
 מובלעות ערכי שיפוט של קונבנגיות אבל .השונות

 נפשי להד הזוכות שהתופעות ספק אין ,1בו.
 הנפשי והמגב לחיוביות, בו נחשבות אינטנסיבי

 שאינו המגף ואילו רגוי: - מביאות הן אליו
שלילי. - דבר מגהיר

 של הראשון בבית רק במקרה, ולא עסקנו, כה עד
 מבנה הוא זה בשיר האופוזיגיות מבנה השיר.

 התקבולת ביחסי לתזחה מביא השני והבית דינאמי,
השונות. המשמעויות בין שהותוו והניגוד

 שהאוטובוס בכך לספק מקום להיות יכול לא
של מבחינתו אינטנסיבי אפקט לו יש מנגנץ" ה״רץ

 ופואטיקה", "בלשנות יאקובסון, רומאן "
 285-274 (,1970 )ינואר, 2 מם׳ ב, ׳הספרות׳,

(.1960 משנת מאמרו של )תרגום
 חושיות תכונות בין התקבולת עקרונות

 שבטקסס הטענה ועגם שונים, חישה ממימדי
 תכונות בס לאקוויוואלנסיות נסיה יש ספרותי
 באותו או הטקסט ברגף )בחלל, סמוכות חושיות

 שורץ, יעל של בדיסרטאגיה פותחו אובייקט(
 של חושי למימוש הניתן בעולם חזותיים ׳יחסים
 אחרות תבניות ביו ומקומם הספרות, יגירת

(.1978 תל־אכיב, )אוניברסיטת כיגירה׳
 Yury Lotman, Analysis of the Poetic השווה: 12

Text [=Analiz poeticheskogo teksta] (Ann 
Arbor, 1976), pp. 84-87; Y. Lotman, The 
Structure of the Artistic Text [=Struktura 
Khudozhesrvennogo teksta] (Ann Arbor, 

.165-178 .1977,) pp
 של ב״עולמו" ערכי שיפוט של הדימנסיות 15

 ט-ססם קונבנגיוגאליות. תמיד הן ספרותי טקסט
 של מסויימים בקריטריונים לבחור עשוי

 או להפעיל, לא אחרים ואילו שיפוס־ערך
 או שונים, קריטריונים בין התנגשות ליגור
 בכל אכל קריטריונים! של הירארכיה ליגור
 לפחות מופעל להיות חייב ספרותי טקסט

 שיפוס־ערכי; של אחד קונבנגיונאלי קריטריון
 שיפוטי קריטריון כנגד טקסס "פועל" ואם

 להיעשות יכול הדבר - כלשהו קונבנגיונאלי
 לקריטריון עליו עדיפות מתן של בדרך רק

אחר. קונבנגיונאלי שיפוט



טרייל גבריאל

 אובייקט גם הוא האוטובוס אבל החווה. אני׳ ה
 מסמן )"מנצנץ"(, מאיר מיכאני, טיפוסי.. או-רבאני

 כמובן. הוא, - אחר מצד שלו(. האורות □הבהובי >
 "הכמיהה של מזו בהרבה מהירה )וזו בתנועה מצוי

 דינאמיים אורותיו וגם העוברת"( החומה
 של הדראסטית הופעתו כן, על יתר )"מנצנץ"(.

 למישהו בניגוד כאן נתפסח אינה העירוני האוטובוס
 האוטובוס לי: כתקבולת דווקא אלא וקמאי, טבעי

 במלים חומים". מיערות השלוחה "כחיה רץ
 וו כמנוגדות קודם שנתפסו תכונות שורת אחרות:

 עתה באות מנוגדות, מסגרות בשחי והופיעו לזר.
דווקא הן שבה שלישית, במסגרת יחד,

 עוצמה, של צדדים יש בכולו - אקוויוואלנסיות
׳מאיר׳, ־חשמלי־, אינטנסיביות. אפקטיביות.
 ׳עוסר ׳קמאי׳. הטבעי. ימן ־מכאני׳. •אורבאני׳,

 אינם - דבר׳ ׳־׳מצהיר יחם־ ־דינאמי׳, ברחוב׳,
 משנים הם מנוגדים. טורים שני של פריטים יותר

 "נפתרה" אופוזיציוח של שורה אופיים. את
 של תהליך כה עברה או האוטובוס, בתמונת

 את לראות אפשר ולפיכך :נייטראליזאציו
 לכל יחד גם יכמקבילה כמנוגדת האוטובוס תמונת

 למשל :הראשון הבית של הניגוד אברי משני אחד
 למגף מנוגד הוא ודינאמי אפקטיבי בהיותו --

 ואורכאני מ״כאני בהיותו זאת ולעומת החשמלי;
 המימד מבחינת ולערמונים. ללחם מנוגד הוא

 האפשרות את זו תמונה לה בררה הנפשי־חווייתי
 האובייקט של אחרות תכונות אבל האינטנסיבית,

 החשמלי" "המגף של תכונותיו מרשימת 1ה נבחרו
החומה". "הכמיהה של מאלה והן

 האוטובוס בתמונת כאלה מאפיינים של ריכוזם׳
 בלתי• סותרוה; תכונווו לבעל אותו הופכת אינה

 ׳אוטובוס׳ בין התקבולת מתנגשות. עקביות,
 ׳עירוני׳ בין 'טבעי׳, או ל׳קמאי׳ ׳מכאני׳ בין ל׳חיה׳,

 מן כאלה מפעילה - ו׳דינאמי׳ ל׳חם־ ו׳חשמלי׳
א במסגרת הופיעו הראשון בבית אשר התכונות,

 תזוזה בהן מחוללת אחרים, משמעות מרכיבי 
 עוד קשורה אינה מהן אחת אף חדשו. סמאנטית

 ה״קוטב" אל דווקא מחזות הן ב״היעדר".
הפוזיטיבי.

 לראשונה לשיר מכנים האינטנסיבי האוטובוס
 - בדיעבד •מפעיל הוא ובכך )רעש(, אקוסטי מרכיב
 קול׳( )׳היעדר ה״שתיקה" צד את - לי כניגוד
 היא זו ־׳שתיקה" כי )אף דבר" הצהיר ש״לא במגף

ו. ־מטונימית פיגוראטיביח
 את מחזקים בהמשך, הבאים הכבאים. פעמוני

 רם. בצליל קשורים הם האוטובוס. תכונות צרור
 בדינאמיות הכבאים(, מכונית )של תנועה במהירות

 האש(; )של בחום אורות, הבהוב ושל צלצול של
 הצבע את הופכת האינטנסיבית הכבאים מכונית
 מזיזה שהיא משום חד־משמעי, חם לצבע היתום׳

 אובייקט היא זאת, עם יחד האדום; לכיוון אותו
 פעמוני של צלצרליהם הן מובהק; ועירוני מיכאני

 אך ׳סימד, הם הכבאים מכונית הבהובי והן הכבאים
‘־,החשמלי. כמגף "אנמי" סימן עוד לא

 הנפשית התגובה - אובייקט של האפקטיביות
 קשורה אינה ב׳אני־ מחולל שהוא האינטנסיבית

 - מהירה בתנועה או רמינו בצלילים בהכרח
אינטנ של פיזיים. חיצוניים, כגילויים כלומר,

"פני אינטנסיביות גם להתקיים עשויה סיביות.
 מבחינה "שקטה" או "עצורה" שהיא מית",

 בשורותיו נפגשות הללו האפשרויות שתי "פיזית".
 אחרים רכים בשירים גם כמו השיר. של האחרונות

פרייל. של
 תחום האוויר אח מרטיטים הכבא׳־ם פעמוני
 בתנועה נע זה אוויר כותלי־הדממה: בין המתאבך

 של למרוצתו בניגוד מתאבד( ורוטט. כלבד איטית
 והדממה החומה(; לכמיהה בדומה )אך האוטובוס

 ולרעש הפעמונים של הרם לצליל כביכול, מנוגדת,
 היעדר זי בתמונה לראות קשה זאת, עם האוטובוס.

 לגבי שלה האפקטיביות מבחינת אינטנסיביות
 של בקוטב למקמה צורך איו וגם הקולט ה־אני׳
 זדבר־מה אינו כאן האוויר דבר־־ מצהיר "אינו

 בטקסס. המוזכרים שהם הכבאים, פעמוני *־׳
 לקטע או שלמה לתמונה כאן מושלמים

 שריפה כבאים, מכונית גם הכוללים התרחשות,
 של והמקבילות המנוגדות התכונות רשת יכו׳.

 עצם :המלאה התמונה את מנצלת השיר
 ואישור עידוד מהווה כזו רשת לבנות האפשרות

 תכונות שורת התמונה. של ו1כ להשלמה
 אלא כטקסט במפורש נזכרות שאינן מובלעות,

 פחות אינה הקורא־המארגו, על־ידי נבנות
 להן שיש אחרות, מתכונות בטקסס בולטת
יותר. ישירים מילוליים בסיסים בטקסס



 3פרו "היעדר׳־; כפעם לא־מוחש, שקוף,
 כמו־סמיד, כמו־חום, עצמו הוא חומים אובייקטים

 - סתם לאוויר בהשוואה "לראותו". אפשר כי עד
 מתאבד חום ואוויר - מאייד תואר לאוויר נוסף
 בדממה, הדין והוא מאוד! מוחש דבר דווקא הוא

 "מלא", כדבר־מה אלא כהיעדר־קול, לא הנתפסת
 לו יש כי עד מאוד, מורגש חווייתי, מתח טעון

 את לראות וניתן פוזיטיבית, פיזית ממשות
15הדממה"(. )"כותלי שלו המיתרים

 ובין לדממה, רעש בין האפשרי החושי הניגוד
 הופך מאוד, איטית לתנועה מאוד מהירה תנועה

 ה״דממה" השיר. את המסיימות בשורות למשני,
 ל״שתיקה" אקוויוולנטית אינה השיר אח החותמת

 ובראשונה בראש אלא בפתיחתו, המשתמעת
 לעליל דווקא אקוויוולנטית היא שכן לה, מנוגדת
 תכונה - כמותו; ואינטנסיבית הכבאים פעמוני

 תכונת החוץ־שירית הסמאנטית במערכת שהיא
 היעדר־קול(, פשוט, היא, )דממה מובהקת "אפם"
 "אפם" לנקודת המתקרב לקוטב השייכת ותכונה

 בניגוד איטית, )תנועה פולארית באופוזיציה
 המערכת של זו בנקודה הופכות, מהירה( לתנועה

 דווקא להיות השיר, של המיוחדת הסמאנטית
 ההקשר אינטנסיבי. "יש" של לתכונות מקבילות

 ומציב מודיפיקאציה בהן מחולל בשיר המיוחד
 המשמעות מרכיבי של ההירארכיה בראש

 את ולא אחרים, מרכיבים שלהו המשתמעים
 או כ״אפם" נתפסים הם שבגינם האספקטים

אליו. כקרובים
 לניסוח הרלבאנטיות המלים את נבדוק אם

 מהן שרבות ניווכח השיר של משמעויותיו
 יחסים־כפולים. של למערכת זה בשיר מוכנסות

 ביחסי עומדת השיר של מסויים איזור שלגבי ־׳לה,
איזור לגבי איתזז, עומדת אחרת, מלה עם פולח

3

>)ךל הבהרת

 ממלים אחת כל ניגוד. ביחסי דווקא השיר, של אחר
 מבחינה מנוגדים. יחסים לשני איפוא מוכנסח אלה

 סינונים אינה שמלה היא התוצאה סמאנטית
 פעם ובכל למרכיבים• מפורקת היא עצמה. של

 פירושו אין זה דבר אחרים. מרכיבים בה מופעלים
 - להיפר אלא במלה, שטחי או פרוע שימוש

 שלה. השונים המשמעות סימדי אל התקרבות
 אפשרויותיה. בעושר דיוק ל״אטוסים", פיצולה

 בין אוזר, ל׳חשמלי׳ אחד ׳חשמלי׳ ביו ההבחנה
 ניתוק היא וכר, ל׳חום׳ ׳חום׳ בין ל׳דממה׳, ׳דממה׳
 וחידוד לרפרנט, סימן בין האוטומאטי הקשר

 סימנים של האפשריות לתכונותיהם הלב תשומת
יחד. גם רפרנטים ושל

 השיר בנה משותף, חוזר, צבע של רקע על
 והפר בהמשך, הסבה עבר שחלקם ניגודים, סידרת

 מיקם וההתאמות הניגודים רשת את לתקבולת.
 ׳אני׳. של וחוויה זמן מקום, של ברציפות פרייל
 התבוננות עומדת השיר של במרכזו דבר, של בסופו

 הם החום גוני עיר. של ברחובה גירויים בסידרת
 - אינטנסיביות של סוגים או ״גוונים״

 הצד “יותר. ועצורה יותר "פראית" אינטנסיביות
 נפשית לתגובה גורם רק אינו העולם של המוחשי

 זו לתגובה מקביל גם הוא אלא זה, בשיר
 ל״חוץ" "פנים" בין הסיבתי הקשר במאפייניו.

אנאלוגי. קשר על מתבסס
 איכותו בשל דווקא לאו זה, □שיר פתחתי
 משום אלא פרייל, של אחרים לשירים בהשוואה

 תופעות אותן אחר המעקב אל ממנו לצאת שקל
 עד זה. במאמר מעונייז אני שבהן פרייל בשירת

 של מבנה־העומק של מרכיבים במעורב סקרתי כאן
 השיר של מבנה־השטח של תופעות עם יחד פרייל

 עתה נפנה אלה מתוך אלה את לחלץ כדי הספציפי.
נוספים. בשירים לעיוז

 רעמים, הר גבולות טשטש יום־גשם לאחר

 - עךבים, לסבות אור נזלה מפתם, פתע צחצחה

גבעות, של דרכים חזה חמדות בפנל ונתגלו

ומעמיק. דוה בפדיונם עמקים גולשים בתיהן

 ניתן אם גם נגרע, אינו אלה שורות של האפקט "
 "האוויר את "ריאליסטי" יותר באופן לנמק

 היססים בעזרת הדממה" "כותלי ואת החום"
 של החום הצבע •את לראות - מטונימיים

 ואת הרחוב, בתי של הקירות כצבע האוויר
 הרחוב של הבתים ככותלי הדממה" "כותלי

 צלצול בגלל מאוד, )מורגשת דממה שוררת שבו
הפעמונים(.

 מסדיים מצב־נפשי של שונים סוגים "חקירת" “
 סוגי עצב, )סוגי מסויימח חושית תכונה או

 צימאון. סוגי חום, סוגי שכחת, סוגי שלווה,
 מאוד אהובה ^ן( סוגי סופה, סוגי סתיו, סוגי

 חטוף עיון אפילו שיבהיר כפי פרייל, שירת על
שיריו. בשמות
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 באפר, פתמת-אדם צפור ןתומה, נתגלגלה אם־דךך על אולם

גז־׳אד; זחל בעוד מכונית רטטתה

 כנסים, מקצצת אחת ב^ועה גורלה מאד תתבהר

ההרים. $ןעו בו ביום ל^מים, הנתיבות בחבילה חךלו בלם

 רמות, ותכרעבה תחומים פל לי יראו לא ביום פך

 בזכרתות, ליסתי ת־ג#ם1ריח עוד הצלו לא

 פלאי. לטער מבעד מלבלב מסחרר. גן על לספר

אני. גוךלי גם יתבהר הרטובה הצפור כגורל

 בארגון מרכזי גורם היא טקסט של סגמנסאציה
 ייקבל ומה למה, יועד מה בקביעה משמעויותיו,

 המשמעויות ארגון על שונות היפותיזות למה.
 קדימה אץ ולהפך. שונות, סגמנסאעיות קובעות
 המשמעויות קביעת על־פני הסגמנסים לקביעת

 ההחלטות, שתי להפך. לא וגם הרלבאנטיות,
 היחסים ומה היחידות הן מה - בזו זו התלויות

 לעיתים ורק בו־זמנית, להתקבל עריכות - ביניהן
 )מלות לשוניים באינדיקאסורים להיעזר יכולות הן

 או לבתים )חלוקה פורמאליים או למשל( ניגוד,
וכד(. לשורות
 בו יש (139) גורל״ ״הבהרת של הראשון הכית

 תמונה :זמן ושל מקום של רעיפות הבונים אלמנסים
 לפני גשם, )לאחר מסויים בזמן נוף של פאנוראמית

 להתרב־ ,close-up^ דרך על וסע;ר, שקיעה(,
 על רסושה בעיפור - שלה אחד בקסע זות־סקרוב
 מתגובה :תמאסית רעיפות גם בשיר יש אם־הדרך.

 יום לאיפיון ה׳אגי׳ עובר העיסור של גורלה על
 השיר שלו. דימוי להיות הופך העיפור שגורל מותו,
 בתמונה הנפתחים פרייל של שירים אותם על נמנה

 השיר של הבסיסית במעיאות הקיימת מוחשית
 הגדרת לעורך כדימוי בהמשד מנועלת אך כפשוסה,
 256 עם׳ )ראה לא־מוחשיים מהותיים מאפיינים
(.7 בהערה הנזכר במאסרי

 זוכה אינו ההתבהרות, לתמונת שקדם הגשם, יום
 כמשפם־זמן רק מוזכר הוא בשיר. משלו למשפס

 אני זאת, עם מאפייניו. שיפורסו בלי כמעט ספל,
 השיר משמעויות של ביותר הטוב שהארגון סבור
 בין אופוזיעיות סידרת בהתוויית לפתוח חייב

 יחסי מאחורי הגשם: יום לבין ההתבהרות תמונת
 שהתכונות העובדה ניגוד. עומד והסמיכות השכנות

 רוכן זכו, ההתבהרות תמונת של הרלבאנטיות
 בטקסס, מפורטים לשוניים לבסיסים ככולן,

 הניגודים את ולהשלים לאתר לנו מאפשרת
 טשטש גשם "יום בשורה המובלעים הרלבאנטיים

משמעו קליטת אקט ושמיים". הר גבולות
 ובעונה בעת יהיה, ההתבהרות תמונת של יותיה
ניגוד. של וביסוסו השוואה של אקט גם אחת,

הטקסט במלות הניגודים יעוג של הדיספרופורעיה
 יותר מפורט הסידרה של אחד שטור העובדה -

 שאנסה משלה, אפקט לה יש - מובלע אחר וסור
בהמשך. אותו לנסח

 בין העיקריות האופוזיעיות סידרת את אסכם
 זוג בכל )הראשונה הגשם ליום ההתבהרות שעת

ההתבהרות(: שעת - ב׳ מסגרת את תאפיין

 חדים, עבעים ושקיפות; !עוחעחה[ נקיון ׳בהירות;
 מטושטשת, ראות ׳ערפל; ♦—» ]רוויים[ נקיים׳

עמומה׳. עכורה,
 אדום סגול, נחל, אור כחולים, ]שמיים ׳עבעוניות׳

 מאוד[ ירוקים פוריים עמקים ערביים, לפנות של
 ,7הגשם[. ביום והאוויר השמיים ]עבע ׳אפור׳ ♦—»

אור׳. ׳מיעוט ♦—♦ אור׳ ׳ריבוי
 גורמים בין ברור תיחום חדים; ברורים, ׳מיתארים

ותחומים׳. גבולות ׳טשטוש ♦—♦ בנוף׳
 היעדר קטן, ׳חלל ♦—♦ וגובה׳ עומק גדול, ׳חלל

לנסוך׳. גבוה ביו מרחק
׳עמימות׳. ♦—♦ ]״עוחעחה״[ ׳מבריקות׳

 בנוף :ומעמיק״ רווה ]״פריונם חיים׳ פריון, ;׳שפע
 חזה "חמדות אשה: של פורה גוף כביכול מתגלה

 עמקים גולשים ביניהם גבעות, של וירכיים
ובערפל באפור מופעלים זה ]לאור «—* בפדיונם[

 קונוסאעיות - לפריון תנאי הוא שהגשם למרות -
 )והשווה חיוניות׳ ׳מיעוט או חיוניות׳ ׳היעדר של:[

(.17 הערה גם

 לשחור או ללבן מנוגד להיות עשוי אפור 17
 ביניהם(, האמעע נקודת הוא הבהירות )במימד

 עשוי הוא לעבעוניות. מנוגד להיות עשר והוא
 שיעמום, שיגרה, אינרעיה, באדישות, להתקשר

 בקונטקססים אך גיוון; היעדר חיוניות, היעדר
 מקעוות להתרחקות להתקשר עשוי הוא אחרים

 יופעל מה והרמוניה. שלווה לרוגע, מתוחים,
 של והניגודים ההקבלות במערכת תלוי באפור

 יעל של בעבודתה 25-23 עס׳ וראה הטקסט.
.11 בהערה הנזכרת שורץ



 לתמונת ב׳( )מסגרת ההתבהרוח תמונת בין
 אופוזיעיות בעיקר נבנו א׳( )מסגרח הגשם

 שני מעיינים שלהן המנוגדים שהמונחים פולאריות,
 של קעותיו בשני ניעבים הם סקאלה: של קסבים
 האחד מן בהדרגה "להתקדם" אפשר שעליו "עיר"

 שבשיר העיקריות לאופוזיעיות )בניגוד האחר אל
 חלוקה הרלבאנסי המרחב את שחילקו הקודם,

 הוא דבר משלימות! תת־מחלקות לשתי מוחלטת
 זה מימד אם בתנועה׳, ׳נמעא או ׳סטאטי׳ או

 יכול הוא אין ;חום״ ב״גוני שהיה כפי לו, רלבאנטי
 בעוד ל׳תנועה׳, תנועה׳ מ׳היעדר בהדרגה להתקדם
 ׳עבע׳ כל אל מ׳אפור׳ בהדרגה להתקדם שאפשר

 ,’וכר(. ל׳הרבה׳ מ׳מעט׳ ל׳גדול׳, מ׳קטז׳ אחר,
 הנתפס אחד קוטב יש הפולאריות באופוזיעיות

 לומר אין אד "אפס", לנקודת מתקרב או כשואף
 כה להיות עשוי "דבר לו: המנוגד הקוטב על זאת
 לאפס שואף שהוא עד קטן כה או קער כה או ער

 יכול הוא כמה לעד דומה גבול אין אבל במימדיו,
 27 עם׳ ,Lehrer) גבוה״ או רחב גדול, להיות

(.״10 בהערה הנזכר בסיפרה
 ממוקמות ב׳ מסגרת של שתכונותיה העובדה

 הסקאלות של ה״גבוהים" הפוזיטיביים, בקטבים
 א׳ מסגרת של ושתכונותיה שלהן, השונות

 של ה״נמוכים" הנגאטיביים, בקטבים ממוקמות
 בין מיקומיות קורלאעיות יוערת שלהן, הסקאלות
 א׳ מסגרת של התכונות מסגרת. כל בתוך התכונות
 גם וכד זו, את זו ומתגברות כמקבילות נתפסות

 של התכונות מן אחת וכל ;ב׳ מסגרת של התכונות
 התכונות מן אחת לכל כמנוגדת נתפסת א׳ מסגרת

 תיקבולת של דומה רשת תיארתי ב׳. מסגרת של
 כי ודומה הקודם, השיר ניחוח במסגרת וניגודים

כאן. גם הדברים את ולפרס לחזור מיותר
 האופוזיעיות לטורי לערף אפשר זה בשיר גם
 רוויית ב׳ מסגרת ערכי. שיפוט של מימד

 מסגרת ואילו ]שיפ+[ כחיוביות מוערכת החיוניות
-[.9]שי כשלילית מוערכת והארמית האפורה א׳

 במלות התכונות יעוג של הדיספרופורעיה
 ההתבהרות לתמונת הגשם תמונת בין הטקסט
 ההתבהרות תמונת שתכונות שבעוד לכך, מביאה

 שונות מלים של משמעויותיהן מתוך מלוקטות
תמונת תכונות מרבית טקסט(.- של שורות )שלוש

 ״,On Grading...” ספיר $. של מאמרו ראה •י
להלן. הנזכר

 שורץ יעל הראתה 11 בהערה הנזכרת בעבודתה ״
 לבנות הספרות של השיטתית נטייתה את

 של הנגאסיבי, "הנסח"", הקוטב בין תקבולות
 "ההיעדר" עד לביו פולאריות, אופוזיעיות

 הקוטב וביו ;פריוואסיביות באופוזיעיות
 פולאריות אופוזיעיות של ה״גבוה", הפוזיטיבי,

 אופוזיעיות ®ל הפוזיטיבי הקוטב לביו
 ברוב גם מתגלה זו תופעה פריוואטיביות.

פרייל. של שיריו

 חייבות אלה, מלים עם מעומתים שאנו הגשם,
 "יום־גשם" העירוף של כמרכיבי־משמעות להיתפס

 הלשוניים הבסיסים בין כזו, דיספרופורעיה עעמו.
 אופיינית אופוזיעיות, סידרת של טוריה שני של

 מעמתים שאין העובדה ספרותיים. לטקסטים למדי
 סכימאסיות תחושת מונעת מלה" סול "מלה כאן

 העירוף הקליטה(: של אוטומאסיזאעיה )הגוררת
 כזה בקונטקסט נתפס "יום־גשם" הלשוני

 סמאנטית; מבחינה מימדים כעשיר כ״מעובה",
 "מלא" ויותר יותר כך בשל נעשה ויום־הגשם
וקונקרסי.

 במקום "טבעי" המשך היא שנדרסה העיפור תמונת
 נתפסת איננה היא כה. עד שתוארו לחומרים ובזמן

 אולם זה. לנוף אלמנט של מלאכותית כהחדרה
 כמסגרת גם פרייל את יפה משרתת העיפור

 או דיאלקטי" "סיתרון שתהיה שלישית
האופוזיעיות. סידרת של נייסראליזאעיה

 - התמונות שתי כץ ״גשר״ מעין היא העיפור
 מתארגנות אס ההתבהרות. של וזו הגשם של זו

 »—♦ ׳קודם׳ האופוזיעיה סביב אלה תמונות שתי
 המכונית על-ידי נדרסה העיפור הרי - ׳אחר־כך׳

 מתגלה גורלה אבל - ןד־אד״ זחל ״בעוד - ׳קודם׳
ההתבהרות. בשעת ׳אחר־כך׳, רק

 היא אבל א׳(; ממסגרת )תכונה אפורה העיפור
 מסגרת של העבעוני הקוטב מן )תכונה אדומה גם
 הניגוד אולם באפור". אודם "כתוסת היא - ב׳(

 שכן רלבאנטי, בלתי הופך לאפור אדום בין החושי
 עבעוניות, של "נעיג" בעיקר אינו האדום עתה

 דם הוא - למוות סינקדוכה אלא ל׳חיים׳, המקבילה
 עבע הוא אין גם שהתקדש דם עבע בתור שפוך;

 לשחור. או לאפוד קרובים כתמים אם כי חריף, נקי,
 של שעה לגביה היא העיפור של הידרסותה
 אחת )"בשעה המוחלט וביטולו החלל "עמעום"

 הנתיבות בשבילה חדלו ביום כנפיים, מקעעת
 טשטוש של שעה ההרים"(, שקעו בו ביום לשמיים,

 גם זו אחר, מעד אכל והמיתארים. הגבולות כל
 גורלה"(; מאור )"ונתבהר התבהרות של שעה

 חסר כיוון אל בהיפתחות קשורה אינה זו התבהרות
 בסוף־כל־זזםופים. דווקא אלא בחיים, בפריון, גבול,

 חזרה; ממנה שאין "אפם" בנקודת ברור, גמר בקו
 בניגודה דווקא הקשורה ׳התבהרות׳ איפוא לפנינו

חיוניות. של
 זחל "בעוד העיפור לגבי חלה ההתבהרות

 ממש של התנגשות כאן לראות קשה אבלי נד־אד".
 ו׳אד׳. ׳ערפל׳ לבין האוויר ונקית בהירות בין

 משמעותה אח ׳התבהר׳ המלה משנה זה בקונטקסט
 מופשט; הופר )מובנה מסאפורית להיות והופכת

 בה מופעלים סופית׳(. נקבע או ׳נודע משמיעה היא
 להתחכמות מעבר אחרים. משמעות ממדי איפוא

 עומד לא מאוד" ונתבהר נד־אד, "זחל של המלוליח
 דווקא להינתן הלב תשומת על ממשי. ניגוד

 של גורלה ׳התבהרות׳: של אחרים לאספקטים
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 להי־ במקביל לסוף־פסוק, מגיע נסגר, הציפור
החלל. של הטוטאלית סגרותו

 גדדים איפוא לראות אפשר הציפור של בגורלה
 ביחס הן מכאן, ניגוד ושל מכאן תקבולת של

 לציפור מיוחסת ב׳. למסגרת ביחס והן א׳ למסגרת
 או חיוניות )׳היעדר א׳ ממסגרת מרכזית תכונה

 הן שמקורן תכונות שורת מוקבלות ואליה וזיים׳(,
 ממסגרת התכונות על ב׳. במסגרת והן א׳ במסגרת

 סמאנטית תזוזה עתה לעבור ההתבהרות( )נוף ב׳
 מהותי באופן חיים׳. ל׳היעדר להקביל שתוכלנה כדי

 ב׳, למסגרת ובראשונה בראש הציפור מנוגדת
 הניגוד מלת באמצעות מקושרח אכן, היא, שאליה

 - הציפור גורל -- השלישית המסגרת ״אולם״.
20לקשיפ-ן. בבירור, זוכה,

 המרכזית התכונה אח בחר חום" "גוני השיר
 ב׳ מסגרת מתור ג׳ מסגרת את המארגנת

 גורל" "הבהרת השיר - לעומתו )אינטנסיביות(.
חיוניות(. )היעדר א׳ ממסגרת אותה בוחר

 לגורל השני בבית מדומה ה׳אני׳ של מותו חוויית
 פרסי בשאר אותו(. חווה שה׳אני׳ )כפי הציפור

 לתקבולת כבסים הדובר משתמש הראשון הבית
 ׳התבהרות׳ של יום יהיה מותו יום כאחד. וניגוד
 יהיה הוא אך כ׳(, ממסגרת "לקוחה" )תכונה גורל

 ותכרענה תחומים כל לי יראו "לא בו יום גם
 ש״טשטש הגשם מתמונת לקוחות )תכונות רמות"
 של ה״התבהרות" ושעת ושמיים"(; הר גבולות
 אינטנסיבי צומח, גן של שעה תהיה לא ה׳אגי׳

 גשם ריחות ושל מלבלב"( )"מסוחרר, וצבעוני
 הם שאלה הגשם, לאחר ההתבהרות לשעת )בניגוד

מאפייניה(.
 שאורגנו התכונות סדרות מורכבות זה בשיר גם

 המאפיינות חושיות, תכונות של מקבוצה בו
 מופשט וממימד בחושים, הנקלטים אובייקטים

חיוניות. מול חיים היעדר של יותר,

4
 סמאנטית מבחינה "פתוחה" נשארת ?שיר מלה כל
 פרייל בשירי 21השיר. מסתיים בה לנקודה עד

 של בהמשכו המופיעה #סלה קרובות לעיתים נמצא
סמאנטי ניגוד להיות הופכת בסופו או השיר

 ה״מרחפת" הפורייה, האשה־האם תמונת אפילו 20
 והעמקים הגבעות לתמונת מעל כמטאפורה

 בתמונת כביכול מהדהדת וירכיים"( )"חזה
 על מצוייה היא אך "יתומה" מציפור הציפור.

 ׳אם׳ העקיפה האופוזיציה אולם "אם־דרד".
 ׳אם׳ המלה גם בלבד. מדומה והיא ׳יתומה׳ ♦—♦

 במובן כאן מהפקדות ׳יתומה׳ המלה וגם
 )אם־דרד( ׳צומת׳ כאן היא "אם" מטאפורי;
 ׳צומת׳ וביו ׳אומללה׳, כאן פירושה ו״יתומה"
 התנגשות. שום בשיר נוצרת לא ל׳אומללה׳

 השיר. של בתחילתו המופיעה עצמה מלה ל״אותה"
 ׳חום׳. למלה (45) ״פרידה״ בשיר למשל, יקרה, כד

פרידה

 ועיניה ממולי ל«בח היא

 ה?ןםה מן חומות היו

 מגומי מענות

 לה למסר נסיתי עת

 #למדתי. הירקים הדברים כל

 להם: האזינה #לא ודאי

 כלואה הןתה היא

 זרויות, #ל בכלוב

 לארך־ךחוב התהלכה או

 להתקל #סרב

אחר. ברחוב

 עיניה, הוריקו #רגע לדע אני אולם

 וללב!#ם. העלודפוי־גן®

 ן1החךב גמל כאלו כך

 החומים העמקים מן

 !דולים וכוכבים

 בדרכים #מרו

 עלאיזו#לוחקס!ה:

אלי. יע1ת לא היא

 מפורט במאמר זה שיר תיארתי שונים כשבע לפני
 אספקטים בכמה רק כאן אסתפק לכן (,1 הערה )ר׳

הנוכחי: לנושאנו הנוגעים
 והגבר האשה אך "פרידה", נקרא השיר

 היא בשיר הפרידה יחד; כיושבים בו מתוארים
 עומד במרכז פיזית. עובדה ולא ומסקנה, מצב־נפשי

 של ה״פנימי" מצבה אח להגדיר ה׳אני׳ של נסיונו
 אולם בו. שחלה התמורה את ובמיוחד האשה,

 כמעט בו והתמורה האשה של הנפשי מצב־המוצא
 הנפשיים מאפייניה ישירות. נמסרים אינם

)ואולי לקורא נמסרים האשה של הבלתי־מוחשיים

Jan MuKarovsky, "The Semantic Dynamics 21 
of Context”, in: Structure, Sign A Function: 
Selected Essays by J. Mukarovsky (New 

Haven, 1976).



 חומר דרד החווה( ה׳אני׳ על־ידי מוסקים ג□
האשה. עיני שלובשות שונים גוונים ויזואלי:

 מטונימי: עיקרון בשיר איפוא שליט לכאורה
 רגשותיו, את כמייצגות נתפסות אדם של עיניו

 באן יש ברגשותיו. התמורות את בעיניו והתמורות
 החיצונית בתוצאה התרכזות כביכול, איפוא,

הנפשית. ה״פנימית", סיבתה משוחזרת שממנה
 הסימנים מן ה״סעבר" כך. זה אין למעשה, אבל,

 מתנהל רגשותיה אל - האשה עיני - החיצוניים
 מטאפורי. עיקרון לפי דווקא ובראשונה בראש

 אופי אבל בנפש, שינוי על מעיד בעיניים השינוי
 ׳מראה לשאלה: התשובה על־פי נקבע אינו השינוי
 הוא פצב־נפשי איזה של תוצאה - כזה עיניים

 התשובה על־פי דווקא נקבע הוא ד. להיות עשוי
 ?׳.X גוון בעלות עיניים דומות ׳למה לשאלה:

 הפגישה "שירת אחמאטובה אנה של בשירה
 את לשחזר הקורא על למשל, האחרונה",
 אל ססונימי מעבר על־פי הדוברת של הרגשותיה

 השמאלית ידי "על כמו מפרסים ה״פנימי" עולמה
 שלוש רק הימנית. היד של הכסייד לבשתי

 רב..." כה מ^פרן נדמה אד ידעתי, מדריגות,
 סיבתה! אח כאן מייצגת תוצאה רחל(. )בתרגום
 הקורא שמבצע והשחזור גרידא סיבתי הוא הקישור

 "חוץ" בין דמיון צדדי שום להפעיל בלי נעשה
 עדים אגו זאת, לעומת פרייל, של בשירו ל״^נים".

 לעיקרון מטונימי כעיקרוז שנראה מה להקפפת
מסאפורי.

 הראשון בבית האשה של החומה" "הווייתה
 צבע ועל־ידי שותה שהיא הקפה צבע על־ידי נוצרת
 הצבע הוא החום שהצבע ודאות כל אין עיניה.

 של תוצאה אד שהוא יתכן עיניה; של האמיתי
 מן חומות היו "עיניה )את בהן המשתקף הקפה

 בגלל חומות היו ׳עיניה - להבין אפשר הקפה״
 בגלל ׳מעונות - מגופי״ ״מעונות יובן ואז הקפה׳,

 להבנה גם פתח פותח פרייל אולם בגללי׳(. גופי,
 יותר ׳חומות היו האשה שעיני האומרת אחרת,
 ׳חום׳ כלומר, מגופי׳(. יותר )ו׳מעונות הקפה׳ מאשר

 הוא עיניה של החום הצבע אם האמיתי. צבען הוא
 לחלוטין, מקרי שהוא הרי הקפה, השתקפות פרי
 עצם )רק רגשותיה של תוצאה בו לראות ואין

 מצבה של תוצאתה היא הספל אל הראש הרכנת
 בצבע לראות שאין וכמה כמה אחת על הנפשי(.

 צבעו הוא אם רגשותיה של טבעית תוצאה החום
העיניים. של הקבוע

 יש ז׳ זה צבע נובע בנפש ׳ממה לשאול במקום
 להעלות עלינו חוסות?׳. עיניים דומות ׳?ימה לשאול

 שהקונו־ ,אופייניים חומים אובייקטים בדעתנו
 “שלפנינו. לקונטקסט תתאמנה שלהם טאציות

הוא השיר של האופוזיציות למערכת פתח־הכניסה

 של תכונות רק אינן מלה של קונוטאציות ”
 של ׳חם׳ הקונוטאציה )כגון שלה אפשרי רפרנט

 רפרנטים גם אלא וערמונים׳( אפוי ׳לחם

 סול הראשון. בבית ל׳ירוק׳ ׳חום׳ בין היחסים
 להציע הגבר סנסה האשה של החוסה" "הווייתה

 בלא אד עמדותיה, את לשנות כדי ירוקים" "דברים
 המילולי במובנו גם בבית מופיע ה׳חום׳ הצלחה.

 מטאפודי זאת, לעומת ה׳ירוק׳, ממשי(. חום )צבע
 ירוקים" "דברים מספר )הגבר זה בבית כלבד

 בצד ה׳חום׳, אולם ירוקים(. דברים על ולא שלמד,
 במסאפורי: גם כאמור, מופעל, ליסראלי, היותו

 של "צדדי" פרם לרגשות; מטאפורה הן העיניים
 )תופעה המהותיים למאפייניה מטאפורי הסיטואציה

 של האספקטים איפוא הם מה לפרייל(. טיפוסית
 שאינה האשה של המעונה במצבה שיתקשרו ׳חום׳
 - זרתות של ככלוב והכלואה להאזיו, יכולה

 להשתמעויות מנוגדים להיות שעליהם אספקטים
׳ירוק׳? של אפשריות

 שלא חרבה, צחיחה, הוויה הדעת על מעלה ׳חום׳
 אדמה סיכוי; כל מותירה שאינה דבר, תצמיח

 חיוניות, משמיע ירוק לעומתו גשם. מחוסרת
 - ה־עינרי׳ מול התחדשות. רעננה, תקווה צמיחה,

 זו, תכונות סידרת הרוגע. כצבע מקובל ירוק
 שכמה משום השיר, בהמשך תאושש בחלקה, לפחות

 )יכנס בו יפותחו או כמפורש יוזכרו ממרכיביה
 מן "החרבה את שיסול ומים גשם של אלמנט

החומים"(. העמקים
 בטקסס אהוד היה כה עד עסקתי בהם בשירים

 ואחריו א"׳ ל״מסגרת שהוקדש הראשון הבית של
 בשיר גם ב׳". ל״מסגרת שהוקדש אחר איזור בא
 סן אחת לכל הטקסט במלות בסיסים יש זה

 ב׳ מסגרת א׳, מסגרת הוא: הסדר אכל המסגרות,
 רואים אנו א׳. מסגרת ושוב בלבד(, 5-4 )שורות

 כמבנה הסדר בין חפיפה להיות חייבת לא כי
 ברצף האלמנטים פהור סדר לבה הסמאנטי
הטקסט.

 רק לא 'מנוגדים להיות הירוקים" ה״דברים על
 הדימויים משני לנובע גם אם כי המעונה, לחום

 של בכלוב כלואה היתה "היא הבית: את הסוגרים
 להיתקל שסירב רחוב לאורן־ התהלכה או זרויות
 על רק מספרים אינם אלה ציורים אחר". ברחוב

 יכולה שאינה כד על האשה, של הזרות תחושת
 כמדומה, מלמדים, גם אלא אליו", "להגיע

 שלא בה שולטים בנפשה כלשהם שמעצורים
 היא המצב. את לשנות שתוכל ומבלי כרצונה,
 היא שבו הרחוב זרויות; של בכלוב כלואה
 ואינו אחר ברחוב להיתקל המסרב הוא מהלכת
 אחר. אדם לקראת להיפתח להיפגש, לה מאפשר
 לאדם דומה היא אלא שלה, מטונימיה אינו הרחוב
 אחר לרחוב להגיע יכול ואינו אחד ברחוב הסהלד

 שהיא מסתבר נפגשים. אינם שהרחובות משום
בידה עולה לא להיפתח. יכולתה אי בגלל "מעונה"

של תכונה מציינת עצמה שהיא אפשריים,
 המלה של צחיחה׳ ׳אדמה הקונוטאציה )כגוז הם

׳חום׳(.
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 גורם ניכתה קיומו נסיונותיה. למרות אליו" "להגיע
שלה. בזרות רועה שאינה משום עינוי לה

 הפעם אופוזיעיות, של נוספת סידרה גוערת עתה
 הראשון בבית אחריו שבא מה לבין ה׳ירוק׳ בין
 ברחוב נתקל שאינו והרחוב הכלוב, השיר: של

 על מעלים הליניארי והרחוב שהכלוב בעוד אחר.
 ניתן - וקווי ער או עפוח, סגור, מוגבל, חלל הדעת

 מבע מרחבי מנוגד: חומר ה׳ירוק׳ מתוך להפעיל
 כפוי עירוני מסלול מול וחופשיים. נרחבים פתוחים,

חוץ־עירוני. מרחב לעמוד עשוי -
 על לדבר אפשר האשה של לזרותה בהשוואה

 מנסיונו לה לספר המנסה הגבר, של המלווה, היחס
 בעוד מרוחק: ליווי זהו אד שלמדתי"(; )"דברים

הת מגלה הגבר מתייסרת־אטועיונאלית, שהיא
 "אובייק־ כמעם ראעיוגאלית, רגועה, נהגות

 מתגלה זה אין - ״מעונה״ הוא גם אם סיבית״.
בהתנהגותו.

 סדרות בכל סיוג. להערת המקום אולי כאן
 לא ודאי יימעאו זה במאמר מונה שאני האופוזיעיות

 עמו. יסכים לא אחר או זה שקורא תכונות מעם
 עם נופלות או קמות אינן זה במאמר סענותי אולם

 התכונות של הקומפוזיעיה אחרת; או זו תכונה
 הראשון שהבית ספק ואין כאן. ענייני היא

 לבין ׳ירוקים׳ שבין הניגודים סביב מתארגן
 אשר הספעיפיים הניסוחים יהיו - האשה מאפייני

יהיו.
 צירוף הם כשלעעמם הירוקים" "הדברים

 של התבנית אבל מוגדר. ובלתי מאוד "פתוח"
 מובנים הדעת על להעלות ההכרח - הארפוזיעיות

 - וכו׳ לכלוב וגם ל׳חום׳ מנוגד יהיה ׳ירוק׳ בהם
 ביותר ה״מעובה" למלה ׳ירוק׳ המלה את הופכת
 ביותר העשירים ההדדיים ביחסים העומדת בשיר,

 גם ולכן שלו, הסמאנסיים האלמנטים שאר כל עם
 בכל מאשר יותר בדיוקיה מתרכז שהקורא למלה

אחרת. מלה
 )האשה א׳ מסגרת בין האופוזיעיות סידרת
 והגבר הירוקים )הדברים ב׳ מסגרת לבין המעונה(
 פריוואסיביות אופוזיעיות הן הפעם כוללת המספר(
 והן היעדרה( מול עמחיה :מים היעדר מול )רסיבות

 וכר(. ער, חלל מול רחב )חלל פולאריוח אופרזיעיות
 בין תקבולת לבנות רבים כשירים נוטה פרייל

 אופחיציות של ל״אפם" השואף "הנמור", הקוסב
 אופוזיעיות של ה״היעדר" תחום לבין פולאריות

(.19 הערה )ראה פו־יוואסיביות
 של רשת נוערח חום", "גוני בשיר כמו כאן, גם
 אחת כל של התכונות כל בין אקוויוואלנטיות יחסי

 של תכונה כל בין ניגוד יחסי ושל המסגרות, מן
 זה בקונטקסט ב׳. מסגרת של תכונה לכל א׳ מסגרת
 מיעוט של אספקטים כבעלי והזרות העינוי נתפסים
 וה׳זרות׳ ירוקה, לעמיחה מנוגד )ה׳עינוי׳ חיוניות
פתוח(. למרחב

 של בעיניה לרגע שחל שינוי על מוסר השני הבית
 ומכאן - דמעות בהן שעלו יתכן האשה.

 אל פניה מסבה שהיא יתכו שבהן. ה״רסיבות"
 אלא בוכה, היא אין ואולי בהן. משתקף והגן החלון,

 - ספקולאעיות אלה כל מגשם. רטוב עעמו הגן
 הנמקה לתת רעון מתור הבאות השלמות

 במלות האשה. עיני בעבע לשינוי "ריאליסטית"
 אשה על - למדי פנטאסטי סיפור נמסר עעמו השיר
 לשינוי במקביל לרגע, לפתע משתנה עיניה שצבע
 חשוב בעיניים השינוי סקור מה רוחה. במעב

עיניהז׳ דומות ׳למה השאלה מן פחות לפרייל
 רק המוריהות העיניים האם לשאלה התשובה גם

 גן, בפועל בהן שמשתקף או רטוב, לגן דומות
 יובן דימוי־גן" "העלו הצירוף פתוחה. נשארת

 נראה גן של ק־׳עיור יובן שהוא או לגן׳ כ׳דומות
בתוכך.

 והפשרה, הקלה של בכי זהו - בוכה האשה אם
 דווקא הרגשתה עומדת עתה התענוח. של ולא

הקטנה". "השלווה כסימן
 "להגיע" הראשון בבית ניסה זה בשיר הדובר

 האשה אבל ירוקים", "דברים באמעעות האשה אל
 באה והנה "החומה". בהווייתה סגורה נותרה

 הוריקו "רגע כי ומספרת השני הבית התחלת
 כי השיר אומר בלשון־של־צבעים כי ודומה עיניה",

 אותם: וקיבלה דבריו לקראת עתה נפתחה האשה
 עתה אומרות הן דבריו; ן1ג את קיבלו עיניה

 וכר. להתחדשות כמיהה עמיחה, שלווה,
 "להגיע" יכולה אינה כי על האשה של התייסרותה

 להרגשה מקומה את כביכול מפנה הגבר אל
אחרת...
 בסהלר הקורא שמבעע זה, ממין קישורים לאור
 בשורה הדובר מסקנת אליו באה בשיר, הקריאה

 שלוותה אלי". תגיע לא "היא במפתיע: האחרונה
 אם אחר: באור זה לפי מועגת האשה של הקטנה

 לקראת להיפתח יכולתה אי בגלל התענתה קודם
 הוא בכיה להתייסר; מפסיקה היא עתה הרי הגבר,

 מובלטת הפרידה של סופיותה :המתח מן התפרקות
 שביניהם הזרות עתה האשה; של בשלוותה דווקא

 שלה הירוקה לשלוותה עינוי. לה גורמת אינה כבר
 הירוקים הדברים קבלת מתווי מגיעה האשה אין

 זה אין אבל הירוק, הקוטב אל עוברת היא שלו.
 לרגע, שנרזןה מה שביניהם. אי-הקשר אח משנה

 הגבר של מחדש כאיחודם השני, הבית כתחילת
 למרבה עימו, נושא הירוק, הצבע כנפי תחת והאשה

 בשלוותה הפירוד. של שיאו את דווקא האירוניה,
 מקום, הדובר ל׳אני׳ שמור לא האשה של הפרטית

 מאפיינים עתה בלעדיו. תתרחש החדשה וצמיחתה
 אפשרויות שלל - ״רחוב״ ולא ״דרכים״ אותה

 בגוון זוכה הפרידה של הנחרצות אחת. אופציה ולא
 ממצב עולה שהיא משום דווקא דראסטי, מובלט.
כהיפוכה. לרגע שנראה

 בבית עתה, אך זה, בשיר הרוגע צבע הוא ׳ירוק׳
 ׳חום׳. של כאופוזיציה יותר מתפקד הוא אין השני
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 השני. בבית להשתנות מסו ה׳חום׳ על כד לשם
 עיניה הראשון. הכית סן ה׳חום׳ של לניגודו ולהפוך
 הן ל׳ירוק׳, מנוגדות קודם שהיו האשר^ של החומות

 רק לא ירוקות. לרגע נראות וגם חומות גם עתה
 לגשם( )דמיון רטיבות גם אלא להן.. נוסף ירוק בע1

 רטוב חום הוא ה׳חום׳ כעת )גן(. לעמחיה ודמיון
 העמקים מן החךבון ניטל כאילו "כד ומעמיח:

 עיני בחוד הנפגשים וה׳ירוק׳ ה׳חום׳ החומים".
אקוויוואלנטיים. דווקא מכל. יותר הם, האשה
 תחילה לראות ניתן החוסים העמקים עיור את

 )בנוסח האשה עיני שלבשו למראה כמטאפורה
 נראות העיניים בגשם"(: "המתפלל הגן לדימוי

 - שבהו והנענועים רטובים, חומים כעמקים
 הוא העיור שנמשך ככל אבל גדולים... ככוכבים

 של לתחושתה מטאפורה להיות בהדרגה עובר
 בניגוד עיניה. מראה את המבטא עיור ולא האשה
 מרחבים החומים העמקים בעיור יש הכלוב לעיור

 בו עומדת העירונית למגירות ובניגוד פתוחים!
 זה אין אך לעיר. שמחוץ נוף של אידילית תמונה

 הראשון: הבית מן לרחוב הד גם בו יש נוף; רק
 ולא דרכים, של רשת - ב׳דרכים׳ התגלגל הרחוב

 המעב אחר. ברחוב נפגש שאינו סרבן אחד רחוב
 "שמירה של בפעב מוסר בכלוב" "כלואה היות של

 בדרכים"; שמרו גדולים "כוכבים מרחוק":
 באופיו בהיפוך קשורה ?שומר הכלוב של החלפתו

 שומרים, והכוכבים פתוחים המרחבים המעב: של
 אינטימיות בתמונה יש קטנה. שלווה על מרחוק,
 ופתוח גדול מרחב כאחד; ומרחק קמנה( )שלווה

 ואין - אחר מעד ושמור קטן ומשהו אחד, מעד
ביניהם. התנגשות

 איפוא עברה הראשון הבית מן אופוזיעיות שורת
ג׳ במסגרת מתלכדות שהן משום נייטראליזאעיה,

 ירוק, גם בה יש עתה האשה. של החדש ומעבה -
 ושלווה. התחדשות בה יש חום; וגם ועומח, רטוב
 הזרות גם אך הגבר, דברי גון את קיבלה והיא

 תפש יש נחרעח; להיות הפכה החריפה, שביניהם
 חלל יש "שמירה"; יש אבל פתוחים, ומרחבים

 הוא המרחב בתוכו; נשמר קטן משהו אבל גדול,
 של )"הןרסיה" דרכים בו יש אבל לעיר, מחוץ

 ליווי( )או הסתכלות ויש לעיר(; מחוץ רחובות
 עעמה האשה של חווייתה בתוך מרחוק, שלווים
הכוכבים(. )תמונת

 אל האשה עברה +((9]שי )שהוא החדש במעבה
 הקודם מעבה של המונחים כל החיוניות. קוטב

 סמאנטית תזוזה עוברים החדש במעב ש״נשתמרו"
 קונוסאעיות בהם ומופעלות ההפוך, הקוטב אל

 הקודם; ל׳חום׳ כאמור, עתה, מנוגד ׳חום׳ אחרות.
 ל׳רחוב׳ ה׳דרכים׳ ל׳כלא׳; מנוגדת ה׳שמירה׳

 "שלווה בו )שיש אלי" תגיע לא "היא של והמעב
 בבית האשה של זרותה של למעב מנוגד קטנה"(

שלו ניתוק יש עתה :עינוי של מעב שהיה הראשון,
 הסמאנסית במערכת זרות־מעונה. היתה וקודם -

 סחועה אשר תכונות, הופכות השיר של הספעיפית

 דווקא להיות - זהות או סינוניסיות קרובות, הן לו
מנוגדות.

 ר׳הבהרת חום" )"גוני הקודמים השירים שני
 כאסור שהם משום כעיקר זה למאמר נבחרו גורל"(

 של במבנה־העומק להסתכלות טוב פתח־כניסה
 משובח שיר גם הוא "פרידה" השיר פרייל.

 של שירתו מפסגות אחת בעיני הוא כשלעעמו;
 שלו. במבנה־השטח קשור השיר של כוחו פרייל.

 וזהו מאחרים, יותר מעניינים מבני־עומק יש אכן,
 של שירתו בתוך אבל משוררים. להשוואת בסיס

 השירים קבוע( מבנה״העומק )שבה אחד משורר
 החד־פעמית בתשובה מיוחדים יותר הטובים

 הסעב סבנה־העומק. של לתביעותיו בהם שמועעת
 מובן מעב אינו "פרידה" השיר שבסוף האנושי

 שקודם תכונות עידוף של התחכמות פרי - מאליו
 כמעב־אנושי, ומיוחד מפתיע הוא מנוגדות; היו

 מן בסיבו מאוד שונה והוא בקלות, ממועה אינו
 של או עירוניים אובייקטים של הסטריאוטיפים

 הקודמים. כשירים בהם שפגשנו המוות, מאפייני
 הניגודיס" "ניסרול לבעיית הפתרון כאן נתפס לכן

 בשיר הסיום שסעב ומאחר סכיסאטי. ובלתי מעניין
 ניגודים של אוטומאטית" "הרכבה אינו זה

 של שירים כמה שמעוררים )רושם מנוטראלים
 מודע שפרייל מכך להסיק אין כי אף - פרייל

 כמה גם למעשה, משוחזרות, שלו(, למבנה־העומק
 תיאור במסגרת עליהן שדיברתי האופוזיעיות מן

 של האנושי במעב העיון לאחר רק הראשוז הבית
 רק בשיר מתרחש אינו לאחור התבנית השני. הבית

 השני, הבית שורות לשאר האחרונה שורתו בין
 קריאת בעת לראשון; השני הבית בין גם אלא

מחדש. הראשון הכית מתגלה השני הבית

 היא הקודם, השיר שבסיום הקטנה", "השלווה
 שונות, בווריאעיות הרבה, החחר מפתח, מושג

 השלישית, המסגרת קרובות לעיתים פרייל. בשירי
 של חווייתי״נפשי מעב היא השיר, מגיע שאליה
 חוסר גם בה אין - סערה כה אין כי שאף שלווה,

 אד מוחה חיוניות רוויית היא - להפך חיוניות.
 לבין שקם בין סעיאות־כיניים היא טעון; רוגע

 כדי בו אס החיעוגיים הגילויים מיתון סערה.
(:96) להפך אלא הפנימית, העועמה מו להפחית

הכדחדת העלוה ירדה הרהב האפר ועל

פעולתי. במפת לה עם אין

 זקן, רב-תובל מרויע בה העלוה אותה היא ודאי

 בלבתו מרעע הים על הקטן ביתו ממגדל הצופה

נרדם. כילד כעדה, רוגע פתע אותו ומוצא
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5
 של בדרך־ רשח־היחסים־החוזרת, של כהדגמה

 צד להיות עלול שירים, של ארוכה שורה ניתוח
 העקרונות אח מזהה ככר המאסר קורא מייגע.
 שלושה־ארבעה לאחר פעולתם אופן אח ומבין

 מכנה־העומק כי טוען זה מאמר - שיי מעד שירים.
 יש זו טענה לאשש וכדי פרייל, של שיריו בכל מצוי
 מבנה״העומק שכן ושיר, שיר בכל לתארו עורך
 מתכונו שאר מי וכל כשירים, מונה פשוט, אינו,

 אינטרפרטאציה מחייב שיר בכל גילויו בו. מבחין
 “מחדש. שיר בכל לבצע יש ואותה השיר, של נאותה

 תאפשר גם שירים של רחבה קבועה בדיקת
 עעדיו של שלב באיזה השאלה על להשיב

 התגבש השירה בשדה פרייל של הראשונים
 דרכי על תעביע :התגבש וכיעד שלו סבנה־העוסק

 תאפשר דהיינו מבנה־העומק, של אופייניות הנמקה
 !מכנה־השטח בתחום פרייל של מגמוריו על לעמוד

 ואת פרייל בשירת תקופות לתאר ותאפשר
 מימוש באופני השנים במהלך־ בה שחלו ההשתנויות

 מבני־השסח בתחום - )דהיינו מבנה־העוסק
 ספר. מחייבת כזו משימה בקיעור, וכו׳. האופייניים(

 איאלץ ראשונה, התכוננות שהוא זה, כמאמר
 לתת יעסרך הקורא מכך. פחות בהרבה להסתפק

 כל על מתבססות אכן שהכללותי בהכרזה אימון
 כל את בפניו להעיב שאוכל בלי פרייל, של שירו"־

לטענתי. הראיות חומר
 עקרונות של מופשט לניסוח שאפנה לפני אולם,

 על להעביע מבקש אני פרייל, של מבנה־העומק
 ממבנה יותר מסועף שמבנהו שיר של אפשרות
 ניתנים עקרונותיו כי אף כה, עד שסקרנו השירים

יסוד: עקרונות לאותם לרדוקעיה הם גם
 אחד בעיני הוא גם (96) ושלווה״ שכחון ״דברי

פרייל: של ביותר החזקים משיריו

 ושלוה שפחון דברי

 ג. י ג ג׳ ל

 החיוך. ולבן הפנים חום מסיאם, הנסיך עם לחם־ערב אכלתי

לגופו. ראשון כעור רוח וענות חגיגיות לבש הוא

מחסרי גדולים כסריס וניו־יורק- לונדון על t כלאחר דבר

 אמת, פלאי

 החור הארז אוכלי הקומה, קטני מולךתו אנשי על עמד וזכרונו

 צבעיהם. צבאות מזעיקים בלהט הגאות, עצומי שם הפרחים ועל

 הגמור כשכחון שאץ סיאם, פן הוסיף נמוך, קול הנמכת אגב

 - בודהא אצל המצוי

 בימיו תפגע לא לעולם קלילה אךוה אף

בסרדסיו. החוזות האין־קץ*עוגות כרגעון ואין

 לגשרים, שמעבר תפלה דברה מקרן־ךחוב, רוח נשבה פתע

 היעודים, בעמקיו וךמם מאד נעצב והבשר

 אשרסקית צפונית, שק־עה נשפכה הזגוגית דרך עת

השלרם. ךבריה כפרי לי מפריחה ג׳ני, את וראיתי

 מבקש אינני מעגלית: טענה כאן טוען אינני '-־
א שאינסרפרטאעיה לכד הקריטריון כי לטעון

 שהיא בכך הוא נאותה, תיחשב השיר של
 אני :העומק מבנה יחסי לפי השיר את אירגנה
 של נאותה אינטרפרטאציה כי לטעון מבקש
 )ואני אינטרפרטאציה" של "לוגיקה לפי השיר
 שיר לנו תיתו כזו( "לוגיקה" של בקיומה מאמין

 - בפראקטיקה בו. קיים אכן שמבנה־העומק
 המפרש את להדריך יכולה העומק מבנה ידיעת
 קישוריו את להצדיק עליו אך דרכו, את ולקצר

 ידיעת העומק. מבנה בעזרת ולא השיר מתוך
 היפותיזות למפרש תעניק אכן מבנה־העומק

 שלהן האימות קונטקסט אך אינטרפרטאטיביות,
מבנה־העומק. אינו

3831



 את להעמיד יש זה שיד קל התמאטי כמרכז
 מוקדש )לה ג׳ני של האפקט את "להגדיר" הנסיון
 ודאגי׳ על משרה שהיא השלווה סיב את - השיר(

 לבת בשיר ג׳ני של הופעתה בין היחסים השיר. של
 של כמכנה־השטח - קודם־כל הם מסיאם הנסיד
 גס קשורים אופן באותו סמיכות. יחסי - השיר

 סועד ודאגי׳ השיר. של האחרים הסגמנסים
 בני על מדבר הלה מסיאם; הנסיך־ עם לחם־ערב

 רוח נושבת דבריו תום ועם בודהה: ועל מולדתו
 מבעד הנשקפת שקיעה, של רקע ועל רחוב מקרן

 ה׳אני׳. אל המדברת ג׳ני נראית החלון, לזגוגית
 כפעם - עדדית ג׳ני של הופעתה השיר בעלילת

 השיר, את לנמק הנסיון אבל הרקע. מן כחלק
 השונות תופעותיו בין הרלבאנטיות את להסביר

 מסתיים הוא בו במקום להסתיים "החלטתו" ואת
 למעשה, שבו. התימאטית ההירארכיה אח משנה
 מהותי בשיר, לה שקדם מה לבין ׳ג׳ני׳ ביו הקשר

 ותקבולת״ניגודית תקבולת יחסי על ומבוסם יותר
 שאר בודהה. של השכחון לביו ג׳ני של שלוותה בין

 מנוצל וכר( ארעו בני על מסיאם, הנסיך־ )על החומר
 גם נ$נה )שאליה זו הקבלה לצודד עזר כחומר
השיר(. כותרת

 המתוארת ההתרחשות אם רב הבדל אין זה לאור
 עם אכילה של אורדינארי לא מאוד )אירוע בשיר
 שיש או בו, "מתקיימת" אכן מסיאם( הנסיך־

 פאנטאסטיח סיטואציה כאל אד אליה להתייחם
 מופשטות, מהויות לעמת הבאה 24פיגוראטיבית,

 הראשוו הבית - כר אם ובין כד אם בין שהרי
פיגוראטיבי. ניצול דבר של בסופו מנמל

 הימר באופו זה בשיר מתוארים סיאם אנשי
 סביבתם. של המאפיינים לבין מאפייניהם בין עימות

 חיוור": אורז ו״אוכלי קומה" "קטני עצמם הם
 מתואר והוא בטעמו תפל קטז, האורז קטנה, קומתם

 U1 ל״אפם״ שואף )קוטב כחסר־עבע כאן
 "ההיעדר" עד או פולאריות, באופוזמיות
 הנסיך מעמיד לעידם אך פריוואסיבית(. באופוזמיה

 הגאות, "עעומי הפרחים את גם בדבריו מסיאם
 זו בשורה עבעיהם". עבאות מזעיקים בלהט

 מן לקוחות שכולן ויזואליות, תכונות כמה מרוכזות
 ל״אפס"(, הקרוב לזה )המנוגד ה״גבוה" הקוטב

T1,) גבעוניים הפרחים פולאריות. אופוזיעיות של] 
 ומרובים מאוד גבוהים חיוור(; ללבן )בניגוד מאוד

 בשורת נעשה הפרחים של איפיונם מאוד.
 פיגו־ מלים כמה ובאמצעות "סופרלאסיבים"

 אחרים חושיים מימדים המפעילות ראסיביות,
 מהירות ]"מזעיקים"[, ]"להט"[, חום )ריבוי

 א׳ שמסגרת בעוד צבאות"[(. מזעיקים ]"כלהם
על הבנויים חושיים מאפיינים שורת איפרא כוללת

 "ממש קרו שהדברים באוזני טען עצמו פרייל 24
 "כמעט־נסיד עם נפגש אכן שהוא במציאות":

 דהיינו ארוחה", "כמעט עימו ואכל מסיאם",
"גלידה"...

 הרי - החושי( )בתחום ״היעדר״ או ״מיעוט״
 מבחינה ואינטנסיבי דראסטי עצום, הכל ב׳ במסגרת
חושית.
 בשורת קונטראסט על המבוססות המסגרות, שתי

 במציאותם זו בצד זו והעומדות חושיים מאפיינים
 גורמות אינו אד הנגדה, בונות בני־סיאג! של

 בצד זה הקיימים דברים מאפיינות הן להתנגשות.
 קו להתוות אפשר סתירה. ביניהן אין p ועל זה

 והמאכל )בני־סיאם א׳ מסגרת בין ברור גבול
 'של הפתיים המאפיינים לבין שלהם( השכיח

)הפרחים(. סביבתם
 הגסיד בפי מרשם סיאם בני של תיאורם אבל

 שהם וניו־יורק, לונדון לעומת - בעיניו מסיאם.
 - פלאי־אמת מחוסרי אך גדולים כפרים

 ואוכלי קומה קטני אנשים יש הסיאמית כמציאות
 של קיצונית צבעוניות אד חיוור, אורז

 כניגוד להיתפם עשוי ׳היעדר־פלאים׳ סביבה.
 להיתפס עשויים ׳פלאי־אסת׳ ואילו ל׳צבעוניות׳,

 ניגודיות איפוא קיימת ל׳ססגוניות׳; כמקבילים
 לבין סיאם בין כיאסטית( תקבולת )וגם כפולה
 ז!;1 ו׳צבעוני׳ [11 ׳קטן׳ בסיאם: וניר־יורק. לונדון
 [.1] ו׳מחוסר־פלאקם׳ ]|[ ׳גדול׳ המערב: ובערי
 זה בקונטקסט - המסגרות מן אחת בכל זה, לאור

 )"מדומה", מדומה התנגשות יש - השוואה של
 וגם ׳קטן׳ יהיה שדבר מניעה שום שאין משום

 אלא ישיר, ניגוד אינו ביניהם הניגוד נם ׳צבעוני׳.
 מצוי ש׳קטן׳ בעוז בלבד. "סטרוקטוראלי" ניגוד

 אופוזיציה של לאפם, השואף ה״נמוד", בקוטב
 לאפם המנוגד בקוטב נמצא ׳צבעוני׳ - פולארית

 איפוא הוא ביניהם הקשר אחרת. אופוזיציה של
 ׳קטר: - מונחים ארבעה של הומולוגיה דרך רק

 קונטקסטים רק ׳צבעוני׳. ׳חדגוני׳: ׳גדול׳::
 העקיף הניגוד אח להפעיל יכולים מסויימים

 מסיאם הנסיד מדומה(. סחירה כאל אליו ולהתייחס
 חסר הגדול "פאראדוקם": על כביכול מצביע

ססגוני. - הקטן ודווקא פלאי־אמת,
 של מסידרה "בנוי" עצמו מסיאם הנסיד גם

 סתירה חסר עקיף ניגוד יש שבחלקן תכונות.
 של התנגשות מתנגשות אכן חלקן אד ממשית,

 תכונות שורת אותו מאפיינות אחד מצד ממש.
 )לאו פולאריות אופוזיציות של "גבוהים" מקטבים

 "מגבוה", ׳דיבור ;ץ[] ׳חגיגי׳ חושיות( דווקא
 ובמהלד (1J ׳נמוך׳ קולו אחר: מצד ]־ן[. שחצני׳
 מובלטת זו )ועובדה יותר עוד מנמיכו הוא השיחה

 על שדיבר לאחר מייד באה הקול שהנמכת משוס
 גם הוא צבעיהם"(. צבאות ה״מזעיקים הפרחים

 לגופו" ראשון "כעור וזאת, U] רוח״ ״ענוות לובש
 )בקונטקסט בלבז נראה אם ז.1] לבוש׳ ׳מינימום -

 התופעות לסידרת להכניס נוכל צבע היעדר זה(
 "לבז לביז הןנים" "חים בת ניגוד גס שלנו

החיוך".
 )ניגוד לחגיגיות׳ נמוך׳ ׳קול בין )העקיף( הניגוד

לא אד ממש. של סתירה בוו איוו "ססרוהסרי־אל׳"(
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 המאפיינים אל פונים שאנו ככל הדבר כד
 ה׳חגיגיות׳ הנסיך. של התנהגותו של הלא־מוחשיים

 בקנה־אחד לעלות אולי, תוכל, עדיין "לובש" שהוא
 שהיא ענוות־הרוח, את אבל ׳ענווח־רוח", עם

 לפנינו "לובש": הוא לגופו" ראשוו "כעור
 נתפס הנסיך - ולמעשה ־לבוש, לאי לבוש בין ניגוד

 כאילו רות ענוות לובש הוא פנים: כמעמיד
 לגופו. ראשון עור היא כאילו לו, טבעית היא

 לאור נקבע ׳ענרות־הרוח׳ של האמיתי מעמדה
וגיו־יורק. לונדון על הנסיך של "מגבוה" דיבוריו

 בבית התבססה כיעד איפוא, ראינו, כה עד
 או )פולאריות אופוזיעיות של סידרה הראשון

 הקוטב הוא שלה האחד שהטור פריוואסיביות(
 הטור ואילו גקודת־ההיעדר או ל״אפם" השואף
 ו״ססגוני". "גדול" כ״מרובה" נתפס שלה האחר

 כניגודים רק זו פול זו עמדו התכונות אס בין
 בבחינת גם היו הן אם וביו זה, את זה המחדדים
 עד :ברור אחד דבר - מתעשים סותרים, מאייכים

היקפו. במלוא שלהן הניגודי הפוטנעיאל הופעל כה
 מטונימי מעבר הוא בודהה אל מבני־סיאם המעבר

 שבאה כהמעאה להיתפס יכול הוא אין ביותר. סבעי
מבנה־העוסק. של ערכים לפתור כדי ורק אך

 המקום, גם היא בודהה של איפיוניו סידרת אבל
 ׳מעט׳ של הנייסראליזאעיה תהליך יתרחש שבו

 מדבר, הנסיך ו׳איגסוף׳. ׳אפס׳ של ו׳הרבה־מאוד׳,
 חוסר על השיכחון, על נמוך, קול הנמכת אגב

 אלה הוזות. עונות של הריגעון ועל התנועה,
 בנקודת או "הנסוך" כקוטב שבסיסן תכונות שורת

 חושיים - שונים מימדים של ה״אפם״,
 שאת ילמד בטקסס עיון אכל ובלתי־חושיים.

 ביטול תוך רק לתפוס אפשר בודהה של תכונותיו
 השיכחון שכן ופריוואטיביות פולאריות אופוזיעיוח

 בודהה של ובןמיו מוחלט, גמור, שיכחון הוא
 קלילה אדווה אף תפגע לא מים׳( ׳ריבת = )ימים

 = )פרדסים בפרדסיו העונות ורגעון לעולם;
 כדי עונות־אין־קץ. רגעון הוא עעים( ריבוי

 הגמור, השיכחוו את המוחלטת, הרגיעה את לאפיין
 דווקא הלקוחים מונחים בשורת עורך איפוא יש

 הפולאריות. האופוזיעיות של הגבהים מגובהי
אקוויוולנסיים. דווקא באו הם הקעוות משני מונחים
 ׳ענוות את הראשון. הבית בעניין הערה עוזי
 והאורז ה׳נמוכה׳ הקומה ה׳נמוך׳, הקול הרוח׳,
 של המרכיב סביב לארגז אפשרות כל אין החיוור

 אינטנסיביות׳. ׳היעדר או חיוניות׳ ׳חוסר של מעב
 יהפוך ]חיוניות-[ «—♦ +[]חיוניות של המרכיב

25השני. בבית הקריאה במהלך רק לשיר רלבאנטי
 ׳נמוך׳ או 'עמוק׳ לביו ׳במרחק׳ בין האופוזיעיה 26

 מונחים ארבעה של מערכת על ובנוייה עקיפה,
 נתפס העמק רחוק. גבוה: :: קרוב עמוק: -

 ואילו הגובה, במימד אפם לנקודת כמתקרב
 המרחק. מבחינת אפס לנקודת כקרוב - ״קרוב״

 ׳רחוק׳ אח לתפוס אפשר זו במסגרת רק
 כמובן תלויה הניגוד הפעלת כמנוגדים. ו׳^עומק׳

 בעומק ימוקם אמת־מידה, המהווה שה׳אני׳, בכך
ממנו. במרוחק ולא

 או ב׳חיוגיות׳ לשימוש מתכוון אינני 25
 של )פיגוראטיבי( איפיון לעורך ׳אינטנסיביות׳

 אלא אינטנסיבי"(, "עבע )כגת החושי העד
"פנימי". אנושי למעב או למעב־נפשי

 השורות )שתי ג׳ני של לכניסתה האוברטורה
 נוספת פעם מעמתת השני( הבית של הראשונות

 שפגשנו אלה של ממשפחתם ניגודים של סידרה
 מקרן־רחוב, רוח "נשבה אחד מעד קודם. בהם

 "הבשר זה מול אך לגשרים" שמעבר תפילה דיברה
 ׳תנועה׳ הןעודים": בעמקיו ודמם מאוד נעעב

 הראשונה, בשורה לגשרים"( מעבר רוח... )"נשבה
 בשורה ו׳כובד׳ )"דמם"( תנועה׳ ׳היעדר סול

 ׳שתיקה׳ מול )"דיברה"( וקול׳ ׳דיבור השניה;
 הימעאות מול ומרחקים פתוח מרחב )"דמם"(;

 )"דיברה ׳כמיהה׳ 26"בעמקים"; "למסה", שפופה,
 נעעב... )"הבשר דטרמיניסטי׳ ׳יארש מול תפילה"(

 השפוף, המקום העמקים, - היעודים" בעסקיו
עליו(. נגזר כך הרגשתו; לפי לו מיועד

 פסיכולוגי מעב הסמאנטי החומר מבטא עתה
 וגם הנושבת הרוח תיאור שגם דומה מובהק.

 מעב )מטונימית( מאפיינים הדומם הבשר תיאור
 מעבים שני בין נפשית "תזוזה" או פסיכולוגי,

 אך כלשהי, כמיהה התעוררה אולי לרגע מנוגדים:
 בדכדוך עמוקה שקיעה - ״נפילה״ באה מניה־וביה

 הסיטואעיה של המדוייק פיענוחה ויאוש.
 לעמוד רק חשוב כאן. לנו חשוב אינו הפסיכולוגית

 הבית של הראשונה השורה בין הניגודים סידרת על
השניה השורה את לפחות - ולזהות השניה, לבין

 נמיכות־הרוח שפוף: נפשי מעב כמאפיינת -
 למקבילה זוכה מסיאם הנסיך של )המדומה(

 שורתו הדובר. של )הבלתי־מדומה( בנפילת־הרוח
 מובהק מעב לשיר מכניסה השני הבית של השניה

)כמעם־היעדר(. ׳אני׳ ה של מיעוס־חיוניות של
 הססרוק־ הפונקעיה מבחינת מקבילה, ג׳ני

 לגייטרא־ מביאה היא גם לבודהה. סוראלית,
 היא מנוגדים. היו שקודם התחומים של ליזאעיה
 אפרסקית", עפונית, "שקיעה מראה בתוך מופיעה
 גם אלא - לה סמוך - לה רקע רק אינו זה ומראה
במאפייניו. לה מקביל

 אחד, מעד מעסיינת, ג׳ני של הופעתה תמונת
 בקוטב מועכים להיות העשויים מאפיינים בשורת

 )השקיעה מרובה עכעוניות בתמונה יש ה״גבוה".
אפרסקית עפונית, שקיעה זו הזגוגית; דרך נשפכת

 גוני בשלל ממושך זמן עבועים השמיים כל שבה -
 למים הדהוד בה יש "נשפכה" המלה ;וורוד( סגול

 קודמות מטאפורות בשתי נקשרת והיא רבה, בכמות
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 תעצומה וה״גאות" בודהה. של "ימיו" - זה משדה
 - ר׳מפריחה" ״נשפכה״ המלים הפרחים: של

 בכפריהם המופלאים הפרחים ׳תנועה׳: גם אומרות
 כ$רי לי ב״מפריחה להד זוכים אנשי־סיאם של

 ׳דיברה׳ הניגוד מן ואילו 27ג׳ני; בתמונת דבריה"
 את נ׳ני נוסלח השני( הבית )שבראש ׳דמם׳ ♦—♦

ב״דבריה". הראשון האיבר
 )אובייקט זגוגית דרך ניבטת ג׳ני שני, מצד אבל,

 )הד שקיעה תמונת בשעת שקוף(: הוא שכשלעעמו
 אדום אינם השקיעה ועבעי בעמקיו"(: ל״דמם

 אפרסק צבעי - אדום של מיתונו אלא לוהט,
 אינם אלה דברים אבל "דברים", לה יש )ורוד(:

 )"וראיתי נראים רק אלא הזכוכית( )בגלל נשמעים
 ל״הנמכת הד בהם -יש לי"...( מפריחה ג׳ני אח

 הד היא דבריה"( )"כפרי "כפרי" המלה נמוך". קול
 )"לונדון קודם זו מלה הופיעה בו בשיר למקום

 פלאי־אמת"(: מחוסרי גדולים כפרים - וניו־יורק
 לונדון אסיה, בדרום־מזרח שהיא לסיאם, בהשוואה
 להד זוכה זו ועובדה בצפון־מערב, הם וניו־יורק

 שתמונת ה׳תנועה׳ :ג׳ני שבתמונת ״!פונית״ במלה
 מעד אר ל׳היעדר־תנועה׳, ומנוגדת בה קשורה ג׳ני
)"מפריחה"(. ׳איטית׳ תנועה זו שני

 תכונות של מעשה־תשבץ היא ג׳ני של תמונתה
 אחת כל לכן. קודם בשיר שנבנו הסדרות מן

 ניגוד ביחסי בשיר לכן קודם עמדה אלה מתכונות
 אקוויוולנטית. דווקא עתה היא שאליהן תכונות עם

 הקוטב מתכונות כמה פרייל מיתן כך לשם
 אינה ה׳תנועה׳ ורודה, עתה ה׳עבעוניוח׳ ה״גבוה":
 זכו אחר מעד נראה: רק ה׳דיבור׳ דראסטית:

 און בהזרקת ה״נמוד" והקוטב ההיעדר תכונות
 :שקופה אד ואינה עבע ״מלאה״ הזכוכית :וממשות
 מ׳בשר שונה )וכה עבע "מלאה" היא גם השקיעה

 כפרים אינם - ה״כפרים״ ;היעודים׳( בעמקיו דומם
 שתכונות בעוד אד וכר. פלאי־אמת" "מחוסרי

 תכונות הפכו - קלות אוייכו רק ה״גבוה״ הקוטב
 שבאו אסיותיהן של לניגודים ה״נמוך" הקוטב

בשיר. קודם
 היא ג׳ני תמונת את המארגנת המשמעות

 אך אחד, מעד ׳היעדר׳ שאינה שלווה זוהי ה׳ש^ה׳.
 בלהט׳. מוזעקים עבעים ׳עבאות אינה גם שני מעד

 בהחלט והיא עעורה, פנימית, אינטנסיביות בה יש
היעודים". בעסקיו "ודמם שנעעב למי המושטת יד

 ה׳שיכחון׳ - השיר שבמהלך הפיתוח לאור
 נבנים שניהם אקוויוואלנטיים. נראים וה׳שלווה׳

אבל דומות. ניגודים מערכות של מגייטראליזאעיה

 בא באוויר׳, ׳להניע שפירושו ׳הפריח׳ הפועל 27
 גם מופיעים בו בקונטקסט פרייל אצל תדיר

 בקונטקסט או אליהם, לקישור ניתן והוא פרחים
 המשמעויות: שתי של דו־משמעות בו שיש

 למשל. ראה, פרחים׳. ו׳להצמיח באוויר׳ ׳להעיף
 עם באופוזיעיה עומד גם )ל׳הפריח׳ 12 עמ׳

.41 עם׳ :36 עמ׳ ׳ישימוך(:

 הפריד ושלווה" שיבחה "דברי שהשיר משום -
 מוזמן - שונים מונחים שני להם והעניק ביניהם,
 לחשוף שכיניהם. ההבדלים על לעמוד גם הקורא

 האחרונה הפעילות זוהי שבדומה. המנוגד את
 המהותי "הגדרת" לעורד השיר חותר שאליה
 למקומות פגיעים וג׳ני שבודהה לומר אפשר לג׳ני.
 ההיעדר סוגי בודהה אצל מנוגדים. מכיוונים דוסים

 אינטנסיבי, אנרגיה סקור שהם עד חריפים. כה הם
 שהיא עד עעורה, כה העבעוגיות ג׳ני אעל ואילו

מופנמת. לחיוניות הופכת
 - כשלעעסם וההרמוניים השלמים המעבים, שני

 הועגו - ג׳ני של והשלווה הבודהיסטי השיכחון
 שמרכיביהם העובדה ניגודים. של כ״פתרון"

 הקונטקסטים במסגרת רק לא בשיר מופיעים
 הסמאנטי בעולם - להם ניתן אלא הללו ההרמוניים

 מנוגדים בקונסקסטים גם לתפקד - השיר של
 כל מאפייני את ודייקה חידדה - ולשלווה לשיכחון

 לבלתי אותם עשתה ההרמוניים, הסעבים משני אחד
□אספקטים. אותם והעשירה מאליה□ מובנים

6
 המרכיבים על היפותיזה הוא הסמאנטי מבנה-העוסק

 ועל משורר של בשיריו המרכזיים הסמאנטיים
 יש עומק לאתה "עד קובע מה ביניהם. היחסים

 ומה שלו היחידות סוג מה במבנה־העומק", להגיע
 שונות הצעות כין ז ו שלה האטומיזאציה מידת

 המכתיבה זו תועדף משודר של למבנה־העזמק
 שידי בכל )ג( האפשר ככל רבים פרסים )א(

 הפירוק - האטומיזאציה עוני מצד )ג( המשורר.
 עצמו מבגה־העוסק בניסוח - נוספים למרכיבים

 אם רק האפשר. ככל מינימאלית להיות צריכה
 - בשירים נוספות תופעות מסביר נוסף פירוק
 ימנע אלה עקרונות ישום לעשותו. מותר

 מאשר יותר שאינם חלקיים, דלים, מבני־עומק
 )בשירי הסשורר לשירי המשותף תמאסי מינימום

 השירים לכל המשותף כי לומר היה אפשר פרייל,
 אך תכונות: של לזו זו מנוגדות סדרות שתי הוא

 יותר הוא אגסחו, ומיד עליו, שרמזתי המבנה
 בשיר !עדים יותר מסביר הוא - זו מהצעה ספציפי

 מיוחד הוא אין - שני ומצד להעדיפו: יש ולכן -
 פרייל(. שירי בכל חוזר אלא שירים, לכמה רק

 ככל רבים פרסים "מכתיב של העקרון ישום
 שיעסקו הצעות ימנע גם השיר" של האפשר

 השיר. של התימאסי במרכז שאינן בתופעות
 המתאר זה הוא המועדף מבגה״העומק בסיכום:

 המשודר של השתים לשירים משותף מקסימום
עקרונות. של במינימום

פריילז של מבנה־העוסק עקרונות מהם
 היא פרייל של מבנה־העומק של המוצא נקודת

 יחסי ביניהם המקיימים תכונות של טורים שני
 התכונות, בין תקבולת יחסי יש טור כל בתוף ניגוד.
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 סן אחת לכל כמנוגדת נתפסת תכונה כל ולפיכד
המנוגד. המור של התכונות

 הסורים מן אחד לכל להיכנס העשויים המרכיבים
 לשני מתחלקים הם מוגבלים. בלתי אינם הללו

 פסיכולר־ מרכיבים הוא האחד הסוג סוגים:
 הסוג נפשית(! תגובה או נפשי )מעב גייפדפנימיים

 לקלסן שאפשר )דהיינו מוחשיות תכונות הוא האחר

בחושים(.
 אסיים תם ח חאלמנסים סעדכת לסקשזז,

 יש — חידארכית מעדכח ודא שיד של וזסרכזייס
 - יותר חשובים - יותר ״נכוחים״ אלמנטים בח

 יותר". ח״נמוכים האחרים אח המשעבדים
 "עקרונות אח להתוות באים כשאנו לפיכן,

 הפאדאדיגסה או הרסרקואר )את לשיר" הכנימה
 להתוות יש משורר( של שירתו של תתמאשיים

 מה להסביר יש קומות; בשת• לפחות אותם
 בהירארכיה מיוחס" ־ כאלמנט לשמש יכול

לו. נכפף או משועבד ומה השח• של החמאמיוז;
 מעב תמיד עומד פרייל של השיר בסרבו

 שוהו הדבר פירוש אין נפשי־חווייתי־תגובתי.
 ישירות. עליו מדבר פרייל של שהשיר הנושא

 הדבר פירוש אן הנכון. הוא ההפך - רבים כמקרים
 האינטר• במרכז שעומד מה שזהו החב

השירים. של פרסאעיה
 שורה ללקם אפשר פרייל של השונים השירים מן

 פנימייה נפשיים, מעבים של ומגוונת ארוכה
 להיכנס יוכל מעב כל לא - כאן גם אן חווייתיים,

לשירו להיכנס יכול מה השיר. למרכז
 שירי מתון כאלוז, מעבים בלקט לרגע נתבונן

 תחושת עעב; עייפות! זיקנה! תחושת פרייל:
 עייפים: ניסוחים שינה: נפשי! קפאון "מוות":

 קיומיות נפשי; אלם מאוויים: היעדר נפשי! רעבון
 כתיבת אי שיעמום: קדרות! פסימיות! כפוריח!

 התכנסות בדידות! רפיון! לאות: יתמות! שיר:
 על נפשית תגובה זרות! אי־בטחון: או ספק פנימה:

 תבוסה! התרוקנות! אינטנסיבי; לא ךהוי, מראה
ושיגרה... אפרוריות תחושת
 פתי מעב גם מעיינות שהבאתי המלים מן כמה
 פרייל של השיר אבל - וכד׳( רפיון שינה, )זיקנה,
 שאסביר כפי שלהן. הנפשיים האספקטים את מפעיל

 הנפשי־ המעב נמסר קרובות לעיתים - מיד
 )סתיו, מוחשיות מסאפוריות במלים בשיר החווייתי

 ערב, חלודה, אפור, אבק, עמאון, כפור, ישימון,
 השיר של האינסרפרסאעיה אבל - וכר( שקיעה

מעב־נפשי. אלה ממלים משחזרת
 מעמידים שמניתי אלה מסוג נפשיים מעבים מול
 רעננות; עעירות; חיים; כמו: מעבים פרייל שירי

 שיר; כתיבת של נפשי מעב נפשיים; וגעש חום
 ;אופסימיות :וריכוז מתח ;״בקר״ תחושת ;עירנות
וכר. שמחה;
 כך על לעמוד קל אבל שונים, המעבים אכן,

משותף. משמעות סימוי יש שלכולם
 מבגהעימק לכל המזעא נקודת *כ סמנו אני

 אם ארכיסקה, - ״אופזזיעיח־קל״ היא
לוסמן. של כמונח להשתמש

 שני ביו מעימות יועא פרייל של מבנה־העומק
 של מרכיב בהם שקיים חווייתיים־תגובתיים, מעבים

 האופחיעיה: של( ספעיפי מקרה שהם )או
 ]חיוניות, ♦—* איגםנםיביות־נפשית+[ ]חיוניות,

אינסנסיביות־נסשית-(.
 סשום: אומר דברי של זה בשלב המינוס, סימן
חיוניות. של מיעוס או היעדר

 אחד כל לעיין כווי אחת מלה לנו שאץ העובדה
 לנו. להפריע עריכה אינה האופוזיעיה אברי משני

 לקסיקאלית. ולא קונעפסואליח היא האופוזיעיה
 מול חיוניות ׳תחושת התווית בהם שירים יהיו

 בהם שירים ויהיו יותר, הולמת תיראה היעדרה׳
 היעדרה׳ מול נפשית אינטנסיביות ׳תחושת התווית
 בשני כאז מדובר לא ואת, עם יותר. הדלפת תיראה

 אלא ואינטנסיביות( )חיוניות נפרדים מרכיבים
שביניהם. החפיפה" ב״איזור

 אופר של סידרה משועבדת לאופוזיעית־העל
 של תכונות מארגנות אלה מוחשיות; זיעיות
 האופוזיעיות במרכז בחושים. לקליסה הניתן העולם

 ניגודים ו/או פולאריים ניגודים עומדים המוחשיות
 מקוסב תכונות עומדות אחד מעד :פריוואסיביים

 של כלשהו במימד אפס נקודת לאיזושהי המתקרב
 ו/או וכר( מעם איטי, )קסן, סולארית אופוזיעיה

 העד ומן )תחוםי־אפם(; "היעדר" של תכונות
 ה״מרובה", הקוטב מן תכונות עומדות המנוגד

להיעדר." המנוגד או ה״גבוה"
 נקודות או לאפם" "שואפים כין האופוזיעיות

 בסידרת המוז את נותנות ניגודיהם לבין "היעדר"
 אופוזיעיות יש כאשר המוחשיות. האופוזיעיות

 ׳ירוק׳( לבין ׳חום׳ בין )למשל אחרות מוחשיות
 מים כהיעדר נתפס )חום כזה מיסד בהן גם נחשף

ועסחיה...(.
 ה״היעדר" נקודות או לאפם" "השואפים סידרת

 של הנפשית לתבונה כמובן, מקבילה, המוחשיים
התכונות וסידרת אינטנסיביות-[; ]חיוניות,

 את לתפוס כללית נסיה יש הזכרתי, שכבר כפי 28
 פולארית אופוזיעיה של לאפם השואף הקוטב

 (.19 הערה )ראה ״היעדר״ לתכונות כמקביל
 (276 עמ׳ ,31 בהערה הנזכר )בספרו ליונס

 של (marked) המסומנן המונח כי מראה,
 נחשב אשר הוא הפולארית האופוזיעיה

 יכול שאינו פירושו ׳מסומנן׳ ל״אפם". כמתקרב
 קטן או הוא משהו )כאשר כולו המיסד את לעיין

 "מה ולא: גודלו" "מה שואלים: אנו גדול, או
 אנו - עבה או דק או הוא משהו כאשר ;קוטנו״

 ׳גודל׳ דקותו". "מה ולא: עוביו" "מה שואלים:
 ועובי גדול׳, או ל׳קטן מונח־גג גם איפוא הוא
 יכול שאינו מה דק׳. או ל׳עבה מונח־גג גם הוא

 והוא המסומנן, המונח הוא כמונח־גג לשמש
לאפס(. כמתקרב שנתפס
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 האיזור מן או הגבוה הקוטב מן המוחשיות
אינסנםיביות+[. לץחיוניות, מקבילה הפוזיטיבי

 הן, המוחשיות התכונות מבנה־העומק במסגרת
 "לשוך׳ הן הנפשיים; למצבים מטאפורות איפוא,

 יש לפיכד הפסיכולוגיים. המגבים של למסירתם
 לקומה המשועבדת יותר, נמוכה קימה בהן לראות

הפסיכולוגית. הגבוהה,
 יחסים גם להיווצר עשויים עצמו בשיר

 לתכונות המוחשיות התכונות בין מטוגימיים
 להיות עשויות המוחשיות )התכונות הנפשיות

 שהמצבים או הנפשיים, המצבים של תוצאה
 לוהיות עשויים - יותר שכיח חה - הנפשיים

 התבוננות למשל, המוחשיות: התכונות של תוצאה
 מצב־תחושתי משרה שוצף או צבעוני נוף באיזשהו

 להכניס עשוי השיר - שני מצד חיוניות(. של
 של למסגרת המוחשיות התכונות את במפורש

 כך, הנפשיים. למצבים דימויים או מטאפורות
 של מותה על ; 12) שאיננה״ לאה ״על בשיר למשל,

 ואם־אט קפה בבית הדובר יושב גולדברג( לאה
 "אלם לאה. של היעדרה הכרת אליו חודרת

 כל - המעורפל הנוף לאם, היורד הגשם המראות״,
 במציאות קיימים הם מסונימיות. גם הם אלה

 בהם להתרכז פונה הדובר השיר. של הבסיסית
 מתגברים מצידם והם הנפשית, תחושתו בגלל

 העולה המלוח הישימון זאת לעומת זו. תחושה
 גם קיים הוא אין גרידא: מטאפורי הוא בשיר
השיר: של הבסיסית במציאות מילולי באופן

שאיננה לאה על

 קסהזבבית־ה ואני איטה. לאה

 דברים להפריח מנסה

 החום הספל עליעד

פח. עוץ• לאה כאלו

 פבמקומם נשמעים והם

שנה לא כעולם

רמה. בטרם

 שיסביר מי אין עכשו

 העדרה. ישימון את

נלאים בזתיפים

עצמים. דעכו
 המקומות ובכל

המראות אלם הכביד

 שיר בתי יתמו בירושלים

 החום הספל ומן

 המליחות עו׳לה

אחרת. מלבדה שאין

 ואם כיוונו, ומה מיטרנימי קשר יש אם השאלות
 הן לא, או בשיר במפורש מוצג המטאפורי הקשר

 מבחינת מבנה־השטח. בתחום מרכזיות שאלות
 של מרכיב בעל מצב־נפשי כאן לפנינו מבנה־העומק
 "היעדר" תכונות שורת מוקבלת ואליו )חיוניות-(,

 המוחשיות התכונות מוחשיים. "מיעוט" או
 בהירארכיה הנפשיות לתכונות משועבדות
השיר. של הסמאנסית

 אזזד משודד של מבגה־עומק שמבדיל מה
 בל קודם הוא אחד משודד של ממבנה־עומק

 סת הוא השני המאפיין אופוזיצית־העל.
זו. אופחיעית־על לשרת העשויים האלמנטים

 ♦—♦ ׳נפשי־מופשס׳ האופוזיציה פרייל אצל
 וליחסי לתקבולת בסיס הופכת ׳מוחשי׳

 הופכות מסויים מסוג מוחשיות תכונות הירארכיה.
מסרים. נפשי מצב של ל״סימנים"

נוסף: למרכיב נעבור
 אם אפילו אנושית. במהותה היא "הספרות

 )...( בצורתן בע״ח הן ביצירה הראשיות הדמויות
 מאפיינים בעלות באופיין, אנושיות הן הרי -

 שיהיו" ככל מופחתים או מוגזמים ויהיו אנושיים,
 בסיטואציה שמדובר ומאחר (.241 עם׳ 2,)בירדסלי,

 אליה נלווים ביותר(, מובלעת גם )ולו אנושית
(.13 הערה )השווה עמדות או שיפוטים בהכרח

 לכל כי טוענת העזמק*מגנה של התיאוריה
 ערכי, שיפוט של ראשי קדידדידן יש מבנה־עומק

 על־פי כלשהי. מנתינה כתיוני ישפט מה הקובע
 מבנודהעומק של המרכיבים אחד זה קריטריון

 שאד וכל ]שיפ-[*ל ניגודו 4שיפ+1ל־ זוכה
בהתאמה. מתארגנת המערכת

 במרכז כי לדעתי( רב, )ובצדק טוענת תמיר נעמי
 אופוזיציה עומדת ספרותי טקסט כל של התמאסי
טוב/רע כגת נורמאטיבי שיפוט של בינארית

“.( + EVAL/-EVAL)
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 "העונה no מ. של מאמרו המשך
המאוזנת"

(388 )מעם׳

 אחד איפוא הוא אף שיפ+(1ל־ הקריטריון
 אגל כלשהו. משורר של שירתו את המייחדים

 חיוניות של המגב :ביותר פשוט זה קריטריון פרייל
 כיותר, הרגוי המגב ן.+9כ־)שי נתפס נפשית

 או יופי של מג□ אינו פרייל של בשירתו המשובה,
 מגב של מסויים סוג אלא הרמוניה, של או אמת של

אינטנסיבי. נפשי
 מבנה־העומק התמגה לא כה עד שניסחתי במה

הבא: לש^בו איפוא נמשיך פרייל. של
 שאני סבנה־העומק של הכללית התיאוריה

 מבנה־העומק של האלמנטים *9 שושנת תציע
 לפתות אלא אחד, תפקיד רק נו משחקית אינם

 שבכל פירושו, ׳שונים' שונים. תפקידים שני
אחדים. פוטנציאלים מהם יופקו תפקיד

 שסידרת בכך פרייל אגל מתגלם זה כללי עקרון
 נייטראליזאגיה. הבא, בשלב עוברת, האופוזיגיוח

 שני מבנה־העומק של אחד באיזור שהיו אלה
 שני אחר באיזור להיות הופכים מנוגדים, מונחים
 תכונות בטל־ומבוטל; ביניהם שהניגוד מונחים

 ־העומק מבנה של אחד באיזור ש״שירתו" מוחשיות
 ניגודיהן )בעוד תחושתית אופוזיגיה של אחד גד

 )באיזור הופכות שלה( האחר הגד את ,"שירתו׳
 דווקא המשרתות לתכונות מבנה־העומק( של האחר

 נהרס זו. תחושתית אופוזיגיה של המנוגד הגד את
 לבין נפשית אינטנסיביות בין מאליו המובן הקשר
 בין או מוחשיות, אופוזיגיות של ה״גבוה" הקוטב
 ה״נמוך" הקוטב לבין נפשית אינטנסיביות היעדר

מוחשיות. אופוזיגיות של
 אשוב לכך - הנייטראליזאגיהז מתרחשת איד

עתה: משהו אומר "תוגאותיה" על אולם סיד.
 היא הנייטראליזאגיה של המיידית התוגאה

 אינ־ חום, דממה, ה״אטום": של נוסף פיגול
 וכר איטית תנועה חלל, סערה, סנסיביות־נפשית,

 מתפג־ הם אלא "סופיים", מונחים יותר אינם
 ׳חום׳, ויש ׳חום׳ יש ׳דממה׳, ויש ׳דממה׳ יש לים:

 )"חיגונית״־סוערת שונים אינטנסיביות סוגי יש
 ניגוד ביחסי קודם שעמדו מונחים וכר. עגורה( מול

 מונחים ;אקוויוואלנסיות ביחסי עתה עומדים
 עתה עומדים אקוויוואלנטיות ביחסי קודם שעמדו
עגמו. של ניגוד נעשה ומונח ניגוד; ביחסי

 סמאנטי עיבוי ושל ודיוק חידוד של הפונקגיות
 השירים בניתוחי הודגמו כבר זה תהליך שממלא
 להרחיב גורך ואין זה מאמר של 5-2 בפרקים

כאן. הדיבור את עליהן
 של כשידיו הקבוע הסמאנטי, העוםק*בםבוה

 "טבעי" סדר למרכיבים כלל, בדרך יש, משודד,
 מרכיבים כלשהו. עיקרון על־פי חלקי או מלא
 נקודת־מוגא הם מסויימים תווי־היכר בעלי

 המסויים. מבנה־העומק מסתעף שממנה "טבעית"

 עם כלשהן "פעולות" המבנה "מגע" בהמשך
 שבין היחסים את מהפך הוא זו. נקודת־מוגא

 אחרים, אלמנטים מוסיף ו/או שלה האלמנטים
 של טווייתה אח קודמיהם. אל המתייחסים

 טעמת כשורת לתאר אפשר רשת־היחטים
נקח־ת־המוצא־ על הנטענות

 האופוזיגיה היא נקודת־המוגא פרייל אגל
 אינסג־ ]חיוניות, ♦—י +[אינטנסיביות )חיוניות,

 על־פי גם מאורגנת זו אופוזיגיה סיביות-ו.
 משני אחד לכל בהתאמה. !שיפ-[*ו +[9ןשי

 תכונות של שורה מוקבלות האופוזיגיה של הגדדים
 של סורים שני נוגדים וכך מסויים, מסוג מוחשיות

 משועבדות המוחשיות התכונות ניגודים.
 הפסיכולוגיות. לתכונות הסמאנטית בהירארכיה

 ויוגרת הניגודים של נייסראליזאגיה באה ועתה
וניגודים. אקוויוולנטים של הפוכה מערכת

7
 "חריף" כפתרון פרייל של השיר את להגיג אפשר

 למשל: - ניגודים של סידרה נתונה בעיה: של
 - וכר מואר/חשוך עבה/דק; גדול/קטן; חי/מת;

 יחד, אלה תכונות תופענה בה סיסואגיה מגא
 באופן יחד כמשוכנות ולא "טבעיות" כשכנות

 ניגודים. להיות תפסקנה הן שעתה בתנאי מלאכותי,,
 ושאותה פרייל של שיר כל ש״חד" ה״חידה" זוהי
 בלתי יותר, טבעי שה״פיתרון" ככל "פותר". הוא

 ידועות שבה ידועה מסגרת בונה )כלומר, מאולץ
 בו, העניין גובר כן יחד( כמוסיעות התכונות

המסגרת. של "הזרה" ומתרחשת
 בתחום הם שבו החריפות ומידת ה״פיתרון"

 יכול כאמור, פרייל, של מבנה־העומק מבני־השסח.
 פחות. וטובים יותר טובים לשירים בסים להיות

שלו. מבנה־השסח הוא השיר לטיב ה״אחראי"
 הנייטראליזאגיה של השונים האופנים התוויית

 היא זה. מאמר של מגבולותיו חורגת הניגודים של
 מבנה־העומק שבין רב־רבדים תחום לאותו שייכח

 ייגור ׳עקרונות של התחום - למבני־השטח
 לדעתי, הוא, זה תחום (.1 פרק )ראה מבני־השטח׳

 משורר, של פואטיקה בתיאור ביותר החשוב התחום
 להגיע מקווה ואני התיאור, של ב׳ שלב שהוא אלא
קרובה. בהזדמנות אליו

בלבד. הערות בכמה אסתפק כאן
 מה מבטלת רק לא הניגודים של הנייטראליזאגיה

 ביו תקבולת יחסי יוגרת גם אלא ניגוד, קודם שהיה
 שהיו התכונות כל לא מונוגדות. קודם שהיו תכונות

 קורה הדבר אבל מקבילות, עתה הן מנוגדות קודם
 של הסופית התוגאה זוהי מהן. לרבות

למבנה־העומק. שייכת והיא הנייטראליזאציה,
 בשיר הנייטראליזאציה מתרחשת כיצד אולם

מגוונות. דרכים פרייל כפני פתוחות כאן מוז צ ע
 הניגודים של הנייטראליזאציה נעשית כלל בדרך

 יכול התכונות מן חלק רק מתוכם. סלקציה במחיר
הניגודים. ניטרול מתרחש שבה למסגרת להכנם
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 של אחד באד המנסרלת המסגרת בוחרת לעיתים
 המוחשיות התכונות אד הפסיכולוגית, האופוזיציה
 קודם שהיו הסורים משני הן זה צד המשרתות

 קרובות לעיתים נקשרים שראינו, כפי כד, מנוגדים.
 ה״נמוד" הקוסב מן תכונות הנפשית לאינטנסיביות

 אינטנסיביות ומתקבלת מוחשיות אופוזיציות של
 שהתכונות מאחר עתה, עצורה. אצילית, שלווה,

 הופכות מנוגדות, קודם שהיו השונות, המוחשיות
 תזוזה בהן מתחוללת אדון, אותו של משרתות להיות

 להיות הופכות שהן היא והתוצאה סמאנטית
 הקוטב מן המוחשיות התכונות מן חלק מקבילות.
 משום האינטנסיביות את לשרת יכולות ה״נמון■"

 ל״פנים". "חוץ" בין יחסים של מימד להן שנוסף
 אומנם ׳זו ;מתח׳ טעונה היא אבל - דממה זו ׳אמנם
 בה יותר" העמוקה הרעות "שפת היא אבל דממה,

 פיזי מאפיין וכד׳. ,אמיתיים׳ רעים לשוחח מעדיפים
 הלב ותשומת כמשני, הצידה מוזז קול( )היעדר

■יותר. מהותית לתכונה ניתנת
 עשויות ל)אינסנםיביות-ן ההפוד, הצד ומן

 של ה״גבוה" הקוטב מן תכונות להתקשר
 (118) הבא בשיר למשל, מוחשיות. אופוזיציות

 סופה, דווקא המוות לתהליך )כמטאפורה( מתקשרת
 רועשת חזקה, מהירה, היא מוחשית שמבחינה

 מורדים הבוערים, הדובדבן לצבעי וקרובה
:ושואגים

הדבדבן על

 הדבדבן טוב האךים

 אטתקד, ממנו, הטעימני והזין!

איננו.

 הקךץ, יותר טחורים פרותיו

ומטחירים. הולכים י ת ו ר פ

13נ

 הזק! טל בהעדרו העץ חט אם

אדע. לא

 פרותי־ עולים הטגה ברור: אולם

 וטואגת, מרדנית בתבערה

 מצהירים המות ליל מול

 החוזרים: החיים גרבי על

 האחרונה, טהסופה רצון ויהי

 עצמותינו, המנקה זו

 המסעיר כקיץ תהיה

לעולם. הךרו זהב

 בו יש החיוניות, אזילת שהוא למרוח כאן, המוות
 מסויים במובן תקבולת יוצר השיר דראמאטי. מימד

 מאפייני לבין החיים של המוחשיים המאפיינים בין
 לבין אחרונה׳ ׳סופה ביו ניגוד גם שני ומצד ה׳מוות׳,
׳סערה׳.

 משתי באתת בוחרת המנטרלת המסגרת כאשר
 חיתיות נפשית׳/׳היעדר ׳חיוניות האפשרויות

 שיפוטית. מבחינה נייסראלית היא אין - נפשית׳
שנבחרה. האפשרות לפי נקבע [9ה]שי
 באחת לבחור המנטרלת המסגרת על תמיד לא אד

 פרייל מצא (,146) למשל הבא, בשיר השתיים. מן
 מלבלביס עלומים שביו הניגוד את שתנטרל מסגרת

 הזיקנה מוחשית מבחינה זיקנה. של שקיעה לביו
 שבעלוסים הרעננות את ואילו לבז, בשיער קשורה

 ׳לבן׳ והחדש. הרענן הקר, הלבן השלג מבטא
 לו מנוגד אד )ויזואלית( ל׳לבן׳ אקוויוואלנטי
 החזרה אבל ׳עלומים׳(; מול )׳זיקנה׳ בקונוסאציות

 ׳זיקנה׳ בין לאקוויוואלנסיות גם מוליכה בצבע
 הניגוד מהותית, מופשטת, מבחינה ל׳עלומים׳;

 שבה יותר גבוהה ל״קומה" העפלה על־ידי מנוטרל
 הם כי זה, את זה משלימים והזיקנה העלומים

 לשני ארץ". על אחת לאדם, מידה "אמת "אי־שם"
 המשותף המימד משותף תמיד אופוזיציה של מונחים
 הן ונסוך גבוה עובי; של תכונות הן ודק )עבה שלהם

 של קצוות הם ומוות עלומים גובה; של תכונות
 עליה על־ידי ניגוד לנטרל איפוא אפשר חיי־אדם(.

 השיר המשותף. למימד יותר, "גבוהה" לקומה
 ניסרול של אפשרות מדגים הוא אך למדי, מלאכותי

עצמה: האנושית האופוזיציה בתוך הניגוד

טנינתילבן

 בסתימת טלג לו גרף המן! בעל זדטיט

 כתרוהו: הלבן גוני טני על עמד ולא

לרגליו. טלחט הטך לטערו, טנכנם האחד

 ביניהם: רווחת הךדית׳ סמרה, טהבנה ;דעתי, ואך

 טקיעה. טנות תסיוגות טלטלג המלבלבים העלומים

 אי־־טם מהוים זה, את זה מטלימים

ארץ. על אחת לאךם, אמת־מדה

 אל להוביל היא פרייל בשירי מאוד שכיחה תחבולה
 באמצעות מנוגדות היו שקודם תכונות בין הקבלה
 מטאפורה או □דימוי האחד התחום מן פרטים הבאת

 האוטובוס כך המנוגד. התחום מן לפרסים "רשמיים"
 דווקא במפורש מדומה חום" ב״גוני העירוני,

 מדומה הדובדבן" ב״על המוות סופת כד לחיה;
 בדוגמא גם וכד לעולם", הדרו זהב: המסעיר ל״קיץ
(:77) הבאה

 לחלל. מחלל ברקיהם טולחים הטיאן מטוסי

 הקטנות הצפרים טל מעופן קו מנצנץ דק

הנדרי החדר באפלולית טלחן ועל
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 אדמדם בגלובוס מאיר תפוח

ענבר בגוני מלח#ת וכוס

 הצד, מן עומד ממתן הווה איזה באלו

 ההברקות, בתחרות מסתכל

 #קופה באצבע ומאתר בהיר גו^ם

עבעבר. נ#כח מקום כל

 של האנושיים, הפסיכולוגיים, המרכיבים
 הם ואז בהמשכו, רק זה לשיר נכנסים מבנה־העומק
 אנו אולם המוחשיות. התכונות את "משעבדים"

: הראשון בבית נתרכז
 השאר בין נבנות לשנייה הראשונה השירה בין

 ׳גדול׳ ׳איטי׳; «—. ׳מהיר׳ הבאות האופוזיציות
 דק׳; ׳קו «—» הברק( )של עבה׳ ׳קו ׳קטן׳; ♦—*

 של )חיקוי ׳מלאכותי׳ ; ׳נצנוץ׳ ♦—♦ חזק׳ ׳אור
 .—,׳רעש׳ ;׳קו׳ ♦—♦ ׳חלל׳ :׳טבעי׳ •—* ציפור(
וכר. ׳שקט׳;

 מדומה "טבעי"( קטן, )שהוא התפוח - בהמשך
 את במפורש הטקסט הופך וכך אדמדם, לגלובוס
 של לזו אקוויוואלנטית לתכונה התפוח של עגלגלותו

 בתור חלש באור מאיר קטן, חלל והו החלל.
 שהוא לגלובוס מדומה ה״סבעי" התפוח אפלולית.

 התפוח מלאכותי. והוא כדור־הארץ של חיקוי רק
 מן )בהבדל יציב אור זהו אך חלש, באור מאיר

 החזק הברק מן בהבדל גם אך החלש, הנצנוץ
והקצר(.

 על זו דוגמא על־פי לעמוד איפוא יכולים אנו
 בהם מביא פרייל הניטרול: מצבי של נוסח מאפיין

 אם הקיצוניים. הניגודים בין פשרה שהם מאפיינים
 - דק׳ מנצנץ ׳קו לבין ׳ברקים׳ בין ניגוד היה הודם

 הנה, - וחמקמק חלש אור לבין וברור חזק אור בין
 חמקמק ולא ברור אור פרייל מבוא הניטרול במצב

 לבין ׳ברק׳ בין הניגוד של הניסרול חזק. לא גם אך
 למרכיבים זה ניגוד לפרק מעודד דק׳ מנצנץ ׳קו

 בתהליך בהמשך. ינוצל מהם חלק שרק משום רכים,
 מצב רק קרובות לעיתים פרייל של השיר קריאת

 הניגוד של המרכיבים מלוא לבניית מביא הניסרול
 הזכרתי, שכבר כפי מבצע, שהניטרול משום דווקא

מתוכם. סלקציה
 "חלל" של מושג מפעילה המטוסים של טיסתם

 הוא הניגוד "קו". רק לו יש הציפורים מעוף ואילו
 התפוח תמונת דק. קו לבין גדול, נפח בעל חלל, בין

 הניגוד וכך קטן, אכל לגלובוס( )דומה חלל מביאה
 אבל נפח, יש :בפשרה מסתיים נסח, להיעדר נפח בין
קטן. הוא

 מצבי־פשרה שהם בשלמים עשירה פרייל שירת
 השיר השאר, בין בונה, למשל כך "ממוצעים". או

 שמיים בין ניגוד (9) ראשון״ שיר ״מירושלים
 הנמצאת ורודים עצים של תמונה לבין כחולים

 מתרכז רק לא השיר המשד והנה, קרוב. למטה,

 )בעלת אלחריזי ברחוב קרובה, קמורה", ב״מסגרת
 על מדבר גם אלא למסה( נמצאת אך שמיים, צורת

 הוא, הסגול בעדה: הנשקפת סגולה" רצון "שעת
 וורוד. כחול מ״ערבוב" שיתקבל הצבע פשוט,
 מופשט" צהריים ב״אחר נמצא דומה באופן

 הצבעים של מיצוע שהוא ׳אפור׳ (18-17)
 ספר כל אותנו שילמד כפי ואדום, כחול המשלימים

 שורה של ב״הסברה הצבעים. תורת של לימוד
 עבריו מכל ברקים דלוק "יער (25) ראשונה״
 מעומת לרגע( גדול חלל המאיר חזק, )אור הסומים"

 מאירה חלשה, )קרן ירח" של דקה "קרן עם
 רק לא פרייל - בהמשך שהפציעה(. לאחר ברציפות

 רצוף( אך חזק )אור בגבעון כמו העומדת שמש מביא
 מבחינה שהוא נצחון, שער על מדבר גם אלא

 מגבילה כן על והיא A שקוברה קרן ויזואלית
 סתור לקוחות האחרונות )הדוגמאות "חלל". בתוכה
.(11 בהערה המוזכרת שורץ יעל של עבודה

 להביא כדי פרייל שנוקט המינימאלית הדרך
 המנוגדים האלמנטים את למקם היא לנייטראליזאציה

 מרכיביה הם אלה אלמנטים אשר אחת במסגרת
 מרכיביה שהם מסגרת או הידועים, ה״סבעיים"
 אלה אלמנטים המסגרת בתוך הקובעים. המהותיים,

 בריחוק )לפעמים בנפרד קיימים הם מתנגשים. אינם
 דומים. אפקטים או פונקציות להם ויש זמן( או מקום

 - מנוגדים הם למסגרת שמחוץ למרות לפיכך,
 להתוות הקורא את השיר שולח בתוכה כשהם

אקוויוואלנטיות. של אספקטים דווקא ביניהם

8
 היא פרייל של השיר של הכותרת שגולת העובדה

 מאוזן "מונח של מצב כלשהו, "איזון" של מצב
 וכו׳ (78) ממותן״ ״הווה של הצבעים״, לסכסוכי

 של מבני־השטח את המאפיינת בתופעה קשורה
 (.95) המתון״ ״השיר של רושם יוצר שירו פרייל:

 שיר אינו כלל בדרך פרייל של השיר ז כוונתי למה
 התלבטות של סערת־נפש, של התרגשות, של

 יכולים הללו העניינים כל מייסרים. וחיטוטים
 של "מצבו" הם אין אך כנושאים, בו להופיע
 השיר. דברי "אמירת" כרגע בשיר הדובר ה׳אני׳
 אולימפית, מנקודת־תצפית עליהם מסתכל השיר

 אותם "חי" אינו הוא אנאליטית. רגועה, מרוחקת,
 את להם, המהותי את "מנתח" אלא זה ברגע

מרכיביהם.
 )אופוזיציה העומק מבנה של דו־קומתיותו

 מוחשיות( ואופוזיציות מופשטת, פסיכולוגית,
 פרייל: של .בסבני־השטח תופעות שורת "מייצרת"

 של רושם קרובות לעיתים מותיר פרייל של השיר
 איזשהו של בסיפורו להתרכז מבקש שאינו שיר

 מבקש אלא בתיאור, או מצב איזשהו במתן אירוע,
 משהו ללכוד שבהם, המהותי את להגדיר

 לכדז מביא מה הדברים". "כתוך העומד לא־סוחשי
 במרכז העומדת הפסיכולוגית האופוזיציה את
 מן ניכר חלק במפורש. פרייל נותן תמיד לא השיר
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 לעיתים הוא הטקסט ברצף במפורש הנמסר החוסר
 הוא דבר, של שבסופו אלא בלבד, מוחשי חומר

 )ביו "נפשית" אופוזיציה של מטאפורי ביצוג מתגלה
 הוא אם ובין כשיר, ליטראלי קיום גם לו יש אם

 המהותי מטאפורית(. כמסגרת רק בשיר מופיע
 מעב תמיד הוא אליו חותר פרייל של שהשיר

 למוחשי. או לנסיבתי שמעבר מהותי תחושתי
 הגדרה היא משיריו העולה מצבים של ההגדרה

 המאפיין על פרייל למשל, כותב. אם פסיכולוגית.
 וביחס הבאות לשורות ביחס שיר של ראשונה שורה

 הוא אין (25 ראשונה״, שורה של )״הסברה לסיומו
 אלא השיר, חלקי בין הסמאנסיים ביחסים עוסק

 אלה. מחלקים אחד בכל הכותב של התחושתי במצבו
 מצבים, של התחושתי הגרעין את ללכוד הנסיון

 תחושתי, מעב להגדיר כדי מוחשי בחומר השימוש
 בחיי זמן ופרקי שנה עונות מקומות, לאפיין והנסיון

 מביאים שהם התחושתי־נסשי המעב באמצעות האדם
פרייל. שירת במרכז העומד הוא אליו

 למצב מוחשיים חומרים בין נמנע הבלחי הקשר
 של בהופעתו פרייל של רבים בשירים מתבטא נפשי
 התחושי, למצב מטאפורי רק שאינו מוחשי חומר
לו. כגורם נתפס אלא

 נפשיות תכונות בין קורלאציה על הבנויה שירה
 התכונות את להניא עשוייה מוחשיות לתכונות

 מטאפורות או דימויים של כמסגרות רק המוחשיות
 להסתפק לא עשוייה היא אבל התחושתיים. למצבים

 לא מעמד גם המוחשיות לתכונות לתת אלא בכי
 )בנוסף השיר של הבסיסית במציאות מטאפורי

המסאפוריים(. לתפקידיהן
 לחומר לחח מעדיף משיריו, ניכר בחלק פרייל,
 גם הנמצא חוסר של - מסונימי מעמד גם המוחשי

ה׳אני׳. ליד
 או אפשרויות: שתי עקרונית פתוחות כאז וגם

 קולם שהוא המוחשי העולם את "צובע" שהאני
 קולס שהוא שהעולם או התחושתי, מצבו בצבעי

ה׳אני׳. של התחושתי מצבו את אחריו גורר
 באפשרות בוחרים פרייל שירת של מבני־השטח

 המתרכז אדם בהם אין כלל בדרך השנייה.
 מבחינת )לפתות למצב־רוחו המתאימות בתופעות

 נגרר, פאסיבי, אדם אלא כשיר( במפורש המוצג
 שונות שעות עונות, מזגי־אוויר, מקומות, שנופים,

 מופעל, האדם עליו. הפועלים הם וכו׳ היום של
 ׳מה ירושלים׳, נוף לי" "עושה ׳מה עצמו. מתאים

 במטוס ההרגשה ׳מהי אבניה׳, לי אומרות
 ׳מה בפארק׳, הליכה עלי משרה ׳מה אחר־הצהריים׳,

 השאלות מסוג שאלות אלה - וודסטוק׳ לי״ ״עושה
 קרובות. כה לעיתים פרייל שירי עליהם שמשיבים

 שהאכיבו "השמים :אש״ בשבי אותי ״מוליך הערב
 יותר"! כחולה בלשון לדבר אותי מלמדים פתע

 !כך־וכד מצבי ולכן אמירים״ זהוב בוקר מול ״קמתי
 אעשה "סוב ולכן אפרסק" כעצי "מלבלבים העבים

 קר אוויר זרם יותר"! מגוונת חליפה אלבש אם
 רחובות ;שלגיים מאוויים בי גם מעלה השרב לאחר

 .בחודש מוות שמיה□!: מכסף בי מחדירים החורף
 "עונה האביב; סו בו יש כי - אחר מוות הוא האביב
 בבואתה" ביקשה ומיידי אחרי עקבה אחת אהובה

 תחושה משנה מקום ׳משנה - פרייל אצל וכו׳.
נפשית׳.

 על״ידי מושפע הנגרר, הפאסיבי, האני כן, על יתר
 בסיבתיות דבר של בעיקרו המוחשיים המצבים

 לנוף אנאלוגי להיות מותאס הוא "מטאפוריח".
 להגיע האדם על בפניו. המובאים אחרים לגירויים או

מטאפורה. לו לשמש יוכל שנוף נפשי למצב
 לנפש המוחשי העולם בת המטאפורית ההתאמה

 פרייל. של במבני־השסח מרכזית תופעה היא האדם
 ייצור "עקרונות שקראתי למה הדגמה גם והיא

 מתוך "יוצאים ,1 בפרק כאמור שהם, מבני־השטח״,
 ולוקחים ממבנה־העוסק, הנובעות אופציות שורת

 אופציות להעדיף המשורר של נטייתו את בחשבון
אחרות". פני על מסויימות

 מוחשיות תכונות בת תקבולת אומר מבנה״העומק
 מטונימית הנמקה לכך לתת האופציה לנפשיות.

 שלידה "נפש" ומכתיבה פרייל, על־ידי מועדפת
 ה״נפש" אופציות: שתי יש עתה מוחשי. חומר

 קובע המוחשי שאופי או המוחשי אופי את קובעת
השנייה. באפשרות בוחר פרייל הנפש". "מצב את

 זמן "מתוך של שירה אכן היא פרייל של שירתו

 )היא המקובצים שיריו ספר שנקרא כסוי - ונוח״
 והדממה": "האש הקצוות"; משני "שירים גם כמוובו
 כשמות - כוכבים״ מול ו״נר וכפור״ שמש ״נוף

 הזמן כל בה "מוגדר" האדם שלו(. אחרים קבצים
 ססויים. בזמן או מסויים בנוף ברגע מצבו על־פי

 למקום. ממקום המשתנים נופים רק אינם הנופים
 היום, שעות בין הבדלים )יש בזמן משתנים גם אלא
 נקשרים הזמנים ואילו קינים(, כיו השנה, עונות בין

 פיגוראסיבי גם )ולו מוחשי בחומר או בנופים תמיד
בלבד(.

 "שירי )במאמרו מירון דן של הגסיון בעיני תמוה
 אצל תקופות להתוות תשל״ז( ב׳ביצרון׳, אחר" זמן

 ולטעון. בזמן, או בנוף ההתרכזות מבחינת פרייל
 הקצוות׳( משני )׳שירים האחרון בספרו כי למשל,
הזמר׳. ב״מעגל בלעדית הסתגרות פרייל מסתגר

 האדם בחיי תקופה של במובן ׳זמר בין נפריד אם
 כשעה ׳זמר לבין אחרות לתקופות והחייחסויותיה

 תמיד פרייל אצל נתפס נוף )כל שנה כעונת או ביום
 כי לומר נוכל האחרונה( הבחינה מן מסויים בזמן

 נוח שירי הם זה בספר )החדשים( השירים מכלל רבע
 שלג, מול תחושתי במצב העוסקים "בלעדיים"

 יציאה על כאן לדבר אין כן ועל וכו׳, שקיעה
הנוף". "ממעגל

 שירי כי מירון של לקביעתו בסיס אין בעיקר אבל
 שירים הם - הזמן לשירי בניגוד - פרייל אצל הנוף
 מתוך נמסר לעצמו" המוחשי העולם עומד בהם

 במהות המתרכזת טהורה" "ראות איזושהי
כשלעצמה. הצורנית הצבעונית
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 לסלקטיביות דוגמא הם מירון של הדגמותיו
 בתים מביא הוא מבקר. של מאגיפולאטיכית

 "גרגרים כמו שירים של תיאוריים, ראשונים,
 את לצטט בלי אבסומאטיח" "מסעדה או כחולים"
 למגב כמטאפורי במפורש זה חומר המנעל ההמשד

 השיר על אומר הוא למשל כד מופשט. אנושי
 בפני ענווה "עמידה בו יש כי כחולים" "גרגרים

 ביטול כדי עד מסויים עצם של מיידית פיזית שלמות
 לקוראיו לספר כלי בעעם" המתבונן של הנוכחות

 התחושתי למעבו אנאלוגיה היא הזו התמונה שכל
 כגינת שמריו על ה״שוקט השני( )כבית אדם של

בצלחת". הגרגרים
 את במרכזם תמיד מעמידים פרייל של הנוח שירי

 שלו. מבנה־העומק שמכתיב התחושתית האופוזיציה
 רגשיים מעבים על במפורש מדברים הם לרוב

 זו אופחיעיה מועגת שירים בכמה רק ועחושתיים.
 כביכול בה כשחלה עעמו, המוחשי החומר דרך

 אז גם אבל מאקסימאלית. אובייקסיפיקאציה
 ועל נמנעת, בלתי ל]חיוני-[ ]חיוני! בין ההבחנה

 לתגובה מוליכה האינטרפרטאציה לבנותה! הקורא
אנושית.
 פרייל של בשירו בדיוז מאמרו את פותה מירון

 כובדו במלוא הנשען זה, דיון הצהובה". "בשקיעה
 קודם שנים חמש זה בשיר nw יעל של דיונה על

 העצמים בו שיר על מדבר להזכירה(, )מבלי
 ישותם עצמם. בזכות מלא קיום "קיימים והצבעים
 היחסים מן מצודותיהם, מהם, נובעת השירית

 *הצהוב הצבעים מרצף שביניהם, הצורניים
אותם": המלכד זהוב״חום,

 הצהבהב. הבית בחלון גתזוז צהבה סקיעה

 צהב. קןטן אגם לרגליו גבר, עומד הדלת #ל בצלה

חום־צהבהב. מ#קה ז^רמת פוס בח־ו

 ה*א על ךהה-צהבהב חאע־־צל נרקם מבהיר, אחד כתל גב על

מתפוז. צהבה להבה עולמת מארכת רד

 עורפה. עמע־צהרןם הפכה צהב־קריר לסבור־עולם

 במקהלה. לה עונים צהבים, וכרכים כפרים לה סביב

עקוף. עיר-יחוד אומרת מרית, כנף צהבה תגיה עם ואי

 יכול שרק ככל הרחוקה, זו, נדירה דוגמא גם
 זה במובז )ורק תחושתי כמצב ישיר מטיפול פרייל,
 סביב מתארגנת מירון( דברי את לקבל אפשר

ממבנה־העומק. הכרחי באופן הנובעת האופחיציה
 מעמדם שבו הצהובים כל שלא יראה בשיר עיון
 נובעים שהם משום - אינטנסיביים חלקם שווה.

 "שמש", "חם": גם )שהוא כאמת צהוב ממקור
 של בבואה - דהויים וחלקם מתפוז״( צהובה ׳להבה

 דרך צהובה השתקפות או צהוב, צל או צהוב, משהו
 במלוא עכשיו אינה עצמה השמש גם שקופה. זכוכית
 רק הפכה שורפת" צוהריים "שמש שהיתה מי אונה.

 שמש גם אך השקיעה: בשעת עצמה של להד
 עלם "טבור :נוספים מתווכים דרך מתגלה השקיעה

 במקהלה כעתה נתפס העלם כן על צהוב־קריר".
שלו. שירו את כשר לא

 גם היא אך משלה, צהוב לה יש הכנרית רק
 )שיר משלה שיר לה יש השמש; באור מוארת
 ושקוף צלל זה שיר אד למקהלה(: בניגוד מיוחד,

 לשקיפות הד היא ושקיפותו - שקוף״( )"שיר־יחוד
והחלון. הכום

 חם בין לדהה, חריף שבין העימות על הבנוי הנוף
 הקלושה, בבואתו לבין עצמו הדבר בין לקר,

 ברקע להפעל חייב היחוד, חסרת האנמית,
קולם. ׳אני׳ תגובת של אופחיציה

♦
 משמעויות בתור יחסים רשת הוא מבנה־העהמק

 סדר כמקיים אותו הצגתי הטקסט. מן המשוחזרות
 די חד באופן הבחנתי לא כה עד אך מסויים, "טבעי"

 המתגלה לבין עצמו ־העומק מבנה תופעות ביו הצורר
 בהרחבה לנתח שבהרתי בשירים הטקסט. ברצף

 בין חפיפה יותר, או פחות היתה, (5-2 )בפרקים
 במבנה־העומק, הסדר לבין הטקסט ברצף הסדר
 הסדר בין לערבב אין הכרחי: זה אין אלם

 המרכיבים של מסירתם סדר לבין במבנה־העומק
 ברצף המסירה סדר עצמו. בשיר הסמאנטיים

 מבני־השטח. לתחום השייכת תופעה הוא הטקסט
 לייצג משורר יגל מננה־העומק של מרכיביו את

 אתר. בסדר או ה״סבעי" כסידרם הטקסט ברצף
 המרכיבים בין החוזרת היחסים מערכת קביעת עצם

 אינה משורר של בשירתו המרכזיים התמאטיים
 מצד שלהם הקליטה סדר על דבר איפוא אומרת
 השיר בשורות הקורא הטקסט, של הממשי קוראו

 שירתו בכללות משורר של נטייתו כסידרן.
 נטייתו )למשל, מסויימות תכונות בעל לרצף־טקסם

 שאותה מתהפכים", "שירים לכתוב ביאליק של
 לקשרה אפשר - א׳( כנספח הנזכר בספרי תיארתי
 עצם אבל שלו. הסמאנטי מבנה־העומק לתכונות
 כלשהו ספציפי בשיר הסמאנטי החומר של מסירתו
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 החלטה לעולם, היא, ב׳, בסדר ולא דווקא, א׳ בסדר
 לאותו שיש נמצא ותמיד מבני־השטח. של בתחומם

 אותה בפועל נמסרת בהם אחרים שירים משורר
אחר. בסדר יחסים של רשת

 רצף מקיים בהם שירים גם פרייל אצל נמצא
 שבה ?מסגרת דווקא פותח הוא - הפור סדר השיר

 שמהן מסגרות שתי בהמשך ומציג ניגודים אין
 בראשונה: שנוסרלו המנוגדות הסדרות נבנות
 ברצף נמסר מבנה־העומק בהם שירים גם ונמצא

וכר. א,ג,ב; בסדר הטקסט
 אלמנט לכל היו 5-2 בפרקים שתיארתי בשירים

 כטקסט. משלו מלוליים בסיסים מבנה־העומק של
 מילות בין יתסיס מערכת אינו מבנה־העומק אבל

 המלים בין חיתסים הוא מבנה־העומק הטקסט;
 כן ועל השיר, של משמעותו למשוח הרלבאנטיות

 משלו קטע שלו פרים לכל להיות חייב תמיד לא
 פריט כל לשחזר הכרח שיהיה בכד די הטקסט. ברצף

הטקסט. משמעות בניסוח שלו
 של פרים שלכל כלל בדרך מעדיף פרייל

 הטקסט, ברצף מילולי בסיס יהיה אכן מבנה־העומק
מקרה. בכל זו מגמה מקיים הוא אין אך

 )א׳ מבנה־העומק של ג׳ ב׳ א׳ האיזורים כלל בדרד
 איזור הוא ג׳ המנוגדים; הטורים שני הם ו־ב׳

 לבסיסים רק לא פרייל אצל זוכים הנייסראליזאציה(
 בו, נפרדים לאיזורים גם אלא בטקסט סליליים

 במציאות מובחנות תופעות גם המייצגים
 הוא ב׳ הגשם; בזמן נוף הוא א׳ אם המשוחזרת.

 מתור מובחן אובייקט הוא ו־ג׳ הגשם לאחר נוף אותו
 או מסגרות על לדבר אפשר - )ציפור( הנוף

 אשכול את המאגדות ה״מציאות" מן סגמנטים
 הסגמנטאציה למבנה־העומק. הרלבאנטי התכונות

 בחלל הטקסט, ברצף משולשת: היא כזה במקרה
ובמבנה־העומק. המשוחזר

 מסונימיים יחסים ליצור פרייל מעדיף כלל בדרך
 שיש, רק לא הנ״ל. המסגרות בין סינקדוכיים או

 יחסים ביניהן המקיימות תמונות שלוש למשל,
 של ו־ג׳ ב׳ א׳ את )והמייצגות מסויימים

 בעקיבה או )יחד, נמצאות שהן אלא מבגה־העומק(,
 לאותה רלבאנטיות שהן או חלל, באותו זמן( של

 ובודהה בני־סיאם מסיאם, )הנסיך תמאסיח רציפות
 ל״אותו שייכים הם אבל "חלל" באותו נמצאים אינם

 רק לא המסגרות שלוש אחרות, במלים ענייו"(.
 מהוות גם שהן אלא ותקבולח, ניגוד יחסי יוצרות
 ה״חידה" מוחרפת כד כלשהי. מבחינה רציפות
 מסגרת "?צא רק: לא מבנה־העומק. ש״חד"

 "על אלא: הניגודים", ינוטרלו שבה שלישית
 רצופה או מטונימית להיות זו שלישית מסגרת

 ניטרול מתרחש שכה המסגרת את לקודמות".
 בעולם למצוא יש בני־סיאם את המאפיינים הניגודים

עצמו. הס-־אמי
 כזו ריאליסטית" "הנמקה לתת פרייל של נטייתו

 בתחום תופעה היא המסגרות שלוש להופעת
 אד רבים, במקרים מקויימת היא שלו. מבני־השטח

המקרים. בכל לא
 לה אין - ב׳ או א׳ - המסגרות מן אחת לפעמים

 מסאפורית. רק היא אלא בטקסט, ליסראלי קיום כלל
 המסגרת את רק הטקסט רצף מביא ולפעמים

 כדי אבל - הניגודים נוטרלו שכה - השלישית
 מחוץ הבונות במטאפורות משתמש הוא לאפיינה
 למשל קורה כד הניגודים. סדרות אח זו למסגרת

 המעודנת, החיוניות את לאפיין הבא (44) הבא בשיר
אשה: של בקולה העצורה,

וקולה לאות תחנות

 קולה, את לאהב אפ^ר

 לף יציר דק מכחול

 כסף נופי מרטיטים צבאים

 לאחר מרגע חונה מטוס או

לאותו. מתחנות חזר שנוסע

 ישןז יךה0 כבספר

 צעירותי, שלחן על מנח

 בקולה מבחין אני

 מדמדימת, מאדוה משהו

מצהירה. אש מעין

 אעמד קולה, ידם עת

האלם. בפתח

 דינאמית לתנועה לאות בין לצעיר, ישן בין הניגוד
 מאפיין אינו וכר אדוה לביו אש בין כמרוחקים.

 נם שני ומצד בשיר, ליטראליות תופעות ביו יחסים
 האשה של קולה האשה. של קולה את מאפיין אינו

 בו האיזור דווקא הוא מבנה־העומק( מבחינת )ג׳
 מעלות רק לא המטאפורות הללו. הניגודים נוטרלו

 אלא האשה, של קולה לאיפיון רלבאנסיים אספקטים
 באו והם :אלה אספקטים באו״ ״מניין מלמדות גם

כניגודים. תיפקדו בו ממקום
 :מאריה המתבקשת השאלה על להשיב אוכל עתה

 המשורר, שירי בכל להימצא מבנה־העומק על האם
 אד ברובם, שיתקיים בכד די או הכלל, מן יוצא ללא

בכולם? לא
 להיות עליו כי נובע מבנה־העומק הגדרת מעצם

 המשורר שירי כל של תמאסי ה לתיאור רלכאנטי
 זה ודבר כתיבתו(, כתחילת שירים אילו אי )להוציא

 של התיאוריה טובים. משוררים רק לא מאפיק
 של הימצאותם היותר לכל תתיר מכנה־העומק

 חלק רק מומש בהם רבים( )לא שירים
 נם צויד אין פרייל של במקרה אמי ממבנה־העומק.

 לתיאדר רלבאנטי במלואו, מבנה־העומק, זו. בהקלה
 יש השירים מן ניכר ובחלק השירים. כל משמעויות

משלו. מילולי בסים גם מפריטיו אחד לכל
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 בשיר מה השאלה על עתה אתו מבנודהעומק
 מה לו; המצייתים יחסי־משמעזח לבנות מגיא
 מביא ומה ב' עם א' את להנגיד דווקא מביא.

 בתוצר היחסים תיאור הוא לנייסדאליזאציה.
.*הסוס המשמעותי

 בץ היחסים עקרונות הוא מבנה־העומק ועוד:
 אותו, להכפיל יכול מסרים שיר אבל המשמעויות.

 השיר וכר. בבת־אחת מישורים בשני אותו לקיים
: (85) הכא השיר יהיה בקצרה בו שנתבונן האחרון

כחיטים נותרים

 #קט עלוסוז בצלחת ךגךים1

 וממוך, #לזזן־הבקר על הזהירו

 הרם, הבקר על לתכלתו הוסיפו

 לעיתים, רחזר מרחק-מיל נסע מלקסם אם פלל עעו לא והם

 הזמן. הסיעו יותר רחוק למקום עמא או הים, במדינות לראות הגא אם

 מילים כמה עחרית סעדת לאחר נטוס אנו נם

 #מרינו על נ#קט תל״אביב או לונדון ובפריס,

בצלחת. הנרנרים כעת

מלקסנו ן#ן או ער אם אכפת ולא

מקריים. פרותיו אנו ואם

 על בעיקרו בנוי זה שיר של הראשון הבית
 הם :מלקטם לבין בצלחת הגרגרים גינת בין העימות

 בחלל שרויים קרובים, הם בתנועה; והוא סטאטיים
 רחוק, הוא ואילו ואינטימי, פנימי קטן, שקט,

 הם גדול; במרחב פתוח, בעולם מסעות בתנופת
 ממריא והוא למסה הם הים: במדינות והוא בבית

 אדיש והוא כלפיו אדישים הם במטוסים, כנראה
 אמור השיר שהמשך הניגודים הם אלה כלפיהם.
לנטרלם.

 כשלעצמה המסגרות משתי אחת בכל גם אבל
 בין לניגוד כוונתי ניגוד. יש והמלקט( )הגרגרים

 ביו ולניגוד הרם הבקר לבין הנמוך הבוקר שולחן
 לבין אינטנסיבי במסע שרוי שהמלקט האפשרות
 הסיעו יותר רחוק )"למקום מת שהוא האפשרות

האחרון. בבית ינוטרלו אלה ניגודים גם הזמו"(.
 )"נשקוט"( סטאטי שקט, )"אנו"( ה׳אני׳ זה בבית

 "כמה וגמע במרומים טס דינאמי, שה;ה לאחר
 - ממלקטו לו״ איכפת ״לא הגרגרים כמו ;מילים״

 עד רגוע כה שהוא הדבר פירוש אדם שלגבי אלא
 אינו אלוהים( "מלקטו", בו יעשה )מה שגורלו
 והן הגרגרים של הן תכונות יש ל׳אני׳ אותו. מטריד

 לאחר במרום שטס אחרי למסה, גם הוא מלקסם; של
 של ׳שולחן־בוקר׳, של )אלמנטים שחרית" "סעודת

 הוא המלקט אל שיחסו ולמרות ׳רם׳(; ושל ׳נמוך׳
 הוא שממנו ש״הגורל" הרי הגרגרים, של כיחסם

 של גורלו לאפשרויות דווקא דומה מתעלס,
 של גורלו כלפי אינה שהאדישות מאחר המלקט.

 השאלה כלפי אלא הגרגרים( של זו )כמו אחר מישהו
 בין הניגוד מנוטרל - עצמך לך הצפוי הגורל מה

 להרגשת רלבאנטי לא להיות והופך לחיים מוות
הטיסה. שלאחר הבוקר ארוחת בעת הדובר

 האופראציות את רק לנו נותן מבנה־העומק

 שיר של דוגמא ראינו המשמעות. בארגון היסודיות
אותן. ה״מכפיל"

10
 היסודי המשמעויות מבנה הוא שמבנה־העומק מאחר

 של היסודות הם שמרכיביו מצאנו - השיר של
 הם אלה אופוזיציות.’ דהיינו: משמעות, ארגון

 שקולם מי שמבצע המשמעות ארגון של ה״כלים"
 אופראציה הוא באופוזיציות הארגון אינפורמאציה.

משמעות. ליצירת בסיסית שהיא המוח, של יסודית
 כנרים במבגי־העומק היחסים כי מאמין אני
 מרובות(; )ולא כינאריות אוסחיציזת על תמיד

 למערכת נכנסת מדוכה קואוסתיציה מקום ככל
 לאופתיציה מצטמצמת היא משמעויות של

ביינאדית.
 חוקר שבונה קונסטרוקט רק אינו מבנה־העומק

 גם הוא משורר. של שירתו של שיטתי תיאור לצורך
 בשירת קורא של הפרצפציות אופי של תיאור

המשורר.
 המיוחד מבנה־העומק של לגילויו פרוצדורה אין

 כהצעה. שהועלה לאחר לאימותו רק אלא למשורר,
 שלהם. למבני־העומק מודעים אינם משוררים
 של עקרונות רק אינם מבנה־העומק עקרונות

 עקרונות גם אלא שיריו, את משורר מארגן בו האופן
 לשיריו. מחוץ העולם את מארגן הוא בו האופן של
 התהליכים של מאפיין באיזשהו עוסקים אנו

 המשוררים אצל המשורר. של הקוגניטיביים
 אחרים בטקסטים גם מבנה־העומק התגלה שחקרתי

 טקסטים הם שירים כי )אם כשירים רק ולא שכתבו
 מתגלה בהם ורק יותר, נקיים יותר, מייצגים

 עקרונות ביאליק אצל בשיטתיות(. מבנה־העומק
 העפרונות גם הם בשירים שהתגלו מבנה־העומק
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 האגדה/ )׳ספר שלו פרוייקטים מאחורי שעמדו
 שהציע ה״מציאות" של הפיסוה מאחורי או למשל(

 או כירושלים הספרדים עדח לפני )למשל בנאומים
 בעניין לפרס אוכל לא ׳הבימה׳(. היאסרו! על כנאום
כאן. זה מרתק

 לו מיוחד אינו מסויים משורר של מבנה־העומק
 )ראה ביאליק של ממבנה׳העוסק חלקים למשל, בכל.

 קבלה, חסידות, רומאנסית, שירה מאפיינים נספח(
 לעקרונות עקרונותיו בין קירבה גם יש וכר. ציונות
 אך ביאליק. דור לשירת חיבח־ציון משירת המעבר

 את ממעה אינו הללו המבנים מן אחד אף
 משתמש וביאליק ביאליק: של מבנה־העומק

 אחרים חומרים ארגון לצורך גם בעקרונותיהם
מארגנים. שהם ממה לחלוסין

 כביאליק משורר של שמבנה־הקוגניציה העובדה
 ורם של מבנים או לאומיים "מבנים" חלקית חפף

 נתפסה ששירתו לכר ההסברים אחד היא ספרותי,
 בין המוצלחת החפיפה מרכזית. או לאומית כשירה

 שאיפשרה היא ־־ותר כלליים למבנים "אישי" מבנה
שהיא. מה להיות ביאליק לשירת

 של מבנה־עומק של אפשרות מראש שולל אינני
 או זרם על־ידי לחלוטין שיוכתב ספציפי משורר
 האם ז משורר של מבנה־העומק מקורות מה תקופה.
 ורומנטיקה, ציונות של ממבני־עומק הושפע ביאליק

 אלה ז מקרית התמזלות פרי היא שהחפיפה או
 להשיב כדי חומר די אין שעדייו מרתקות שאלות
עליהן.

 לשיר מעבר והכללה הפשטה הוא מבנה־העומק
 עד ולפיכד, ?מכלול. הקיימת אדירות הוא הבודד.

 מימושו לצורך "מדריד׳ בו לראות אפשר כמה
ז קורא על־ידי האתד השיר של הנאות
 הוא אבל שיר, על מבנה־העומק את לכפות אין

 השיר לגבי מארגנות להיפותיזות מקור לשמש יכול
 השיר מתוך אחר־כך תיבדקנה שהן בתנאי הבודד,
 יש אך בשירים, תמיד קיים מבנה־העומק עצמו.

מחדש." ושיר שיר בכל לגלותו

 סוגי על בהבחנות חופשי שימוש עושה זה מאמר יי
 זו בתיאוריה בלעדית לדבוק בלי אופוזיציות,

 לתפיסות ביותר רבה קירבתו אחרת. או
 הדיונים מן לאיונם. ושל ליץ׳ של הסמאנטיות

 את אזכיר באופוזיציות והסמיוטיים הבלשניים
 Umbeno Eco, a השתמשתי: שבהם הבאים,

(;1976 ,Theory of Semiotics (Bloomington 
Roman Jakobson & M. HisWe,Fundamentals of 
Language (The Hague, 1956), Geoffrey 
Ixecn, Semantics (Penguin, 1974); Adrienne 
Lehrer. Semantic Fields and Lexical Structure 

(Amsterdam, 1974); John Lyons, Semantics 
(Cambridge, 1977); C.K. Ogden, Opposition 
(London, 1932); E. Sapir, “On Grading: A 

study in Semantics," in E. Sapir, Selected 
Writings in Language. Culture & Personalits

m נספח
 של מבגה־העזמק של ומקוצרת מפושקת הצגה
ביאליק שידי

 או סצבים שני בין עימות על בנוי ביאליק של השיר
 או אחד של בקטבים הממוקמים מנוגדים, אופני־קיום

 ׳לא־עכשיו׳ *—♦ ׳עכשיו׳ :הבאים הצירים מן יותר
 ♦—* ׳אני׳ ׳שם׳; «—* ׳כאן׳ עתיד(; )עבר,

 הס אלה )צירים הם...(. )אתה, ׳לא־אני׳
המגדירות ה״דאיקסיות", הקואורדינאטות

 מוגדרת בנקודה מדבר ׳אני׳ שבה דיבור, סיסואצית
 ראני׳ ׳לא־עכשיו׳ ׳שם׳, האיברים ומקום.( זמן של
 ואילו חיובי לשיפום־ערכי זוכים הניגודים של

 המעומתים המצבים שני אבל לשלילי. ניגודיהם
 במצב סנוגנים. אלמנטים סידרת רק מעמידים אינם
 מגבו או ׳עכשיו׳ או ׳כאד למשל, )שהוא, אחד

 סינקדוכות, למצוא אפשר ׳לא־אני׳(, של הקיומי
 המנוגד האתר, המצב של "?רודות" או "חלקיקים"

 איפוא הם בשיר המנוגדים המצבים בין היחסים לו.
 הוא ביניהם וה״מעבר" ׳שלם׳, ♦—♦ ׳חלק׳ יחסי גם

 המצבים שני של קישורם סינקדוכי". "מעבר
 "עלילת" של בדרך גם נעשה בשיר המנוגדים

 הישרדות או ניגודו, אל אחד ממצב אלמנטים העברת
 השירים "עלילות" כניגודו. אחד מצב של אלמנטים

 מסה חלקים־בלבד של בהווה בהישרדותם עוסקות
 של וקיבוצם בליקוסם או בעבר, )חיובי( קלם שהיה

 בעתיד, שלם שירכיבו כדי בהווה, פזורים חלקיקים
 ל׳כאך, ׳שם׳ של "נציגים" של בואם או במעברם או
 ה׳אתם׳, אל ה׳אני׳ מן אלמנטים ב״הימלטות" או

 הניתנת ההנמקה - הספציפית העלילה וכיו״ב.
- לניגודו האחד המצב מן החלקים ל״העברת״

!Berkeley. 1949); J, Trier, Der Deutsche 
Wortschatz tm Sinnbezirk des Verstandes 
(Heidelberg, 1931); N.S. Trubetzkoy, 
Crundzuge der Phonologie (Prague, 1939).
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 המביס גם ומשתנים לשיר. משיר משתנה
 העיקריים המרכיבים הם אלה עעמם. הקונקרטיים

 שהוזכרה היחסים מערכת אולם מבנה־השסח. של
 ♦—♦ ׳חלק׳ ניגוד דאיקסים״, ״עיר לאורך )ניגוד
 בשירי החוזרת מערכת־תשתית, היא וכר( ׳שלם׳

 ממרכיבי חלק והיא שיר, אחר בשיר ביאליק
 מזה זה ביותר שונים שירים שלו. מבנה־העומק

הקבועה. היחסים למערכת מצייתים )במבני־השסח(
 את "לבדי": בשיר ספורות: דוגמאות על אעביע

 רק נותר כבעבר, שלא ועתה, הרוח", "נשא כולם
 בהם המקומות ומכל אחרון, מתמיד אחד, שריד

 אחת; פינת־סתר רק נותרה השכינה שהתה
 "מלכותי" שהיה קייץ סוף גווע": כ״הקייץ

 שרידים רק לו נותרים ועתה "גווע" ומפואר
 האחרונה יחידות, וסיילות יחידים סיילים אחרונים,

 ב״זריתי הלב"! ו״מתייתם החסידות בשיירת
 במשורר שנבע האורה מקור אנחתי": לרוח
 שותת רק הוא ועתה נטפים־נספים, יבש באון בעבר

 ה׳אני׳ מן "חלקים" - זה בעד לפעמים. ומספסף
 הנסיון בשעת לרוח, גזרים וסתבזבזים, הולכים
 זכיתי ב״לא ל׳אתה׳ו להעבירם והמכאיב( )הכושל
 המשורר מלב מתמלס היקר האישי הניצוץ :באור״

 עדת ליל": ב״גמדי שם; ונכחד ה׳אתם׳ לב אל
 היורדים קסנסנים, נעיגים מעין הם מופלאים גמדים
 העם מן האש": ב״מגילח ל׳כאד: מ׳שם׳ בלילה
 נשארים מהם שגם ועלמות, עלמים מאתיים נותרו

 מן אחד. נוחר - השניים וסן שניים, רק מהרה עד
 של ובסופו אחרון, אש תלתל רק שרר הגדולה האש
 במעב ענקים מדבר": ב״מתי אובד; הוא גם דבר

בעבר. שהיו למה שריד התפוררות, של
 להעטרף עשויים שלושתם, או העירים, סן שניים

 גם השיר התנגשויות. ליעור אף או בשיר, לזה זה
 בפעם מועב כשהוא פעמיים, ניגוד כל לנעל עשוי

 «—* ׳עכשיו׳ הניגוד למשל הפוך״. ״בכיוון השניה
 ׳עבר׳ ביו כניגוד פעמיים, להופיע עשוי עכשיו׳ ׳לא

 השיר סעעב כר ל׳עתיד׳. ׳הווה׳ בין וכניגוד ל׳הווה׳
 הן בה שיש הווה נקודת אשתקד" "גבעולי
 שיתפתח מה של התחלות והן לעבר "שרידים"

 אנו המדרש" בית סף ב״על וכד בעתיד; וישגה
 שאבניו שחרב, בית־מדרש לשרידי ב״הווה" עדים

 להיות ההבטחה, לפי עתיד, הוא אך נשמטות,
משופץ.
 לתארם שמקובל ביאליק, בשירת מעבים אותם
 להסבר ניתנים "אמביוואלנטיים", כסעבים

 ה״הווה" נקודת למשל, הנ״ל. העקרונות כאמעעוח
 )כפי ערבית נשפטת אשתקד" "גבעולי בשיר

 כחיובית להלן( הנזכר ביאליק, על בספרי שפירטתי
 נעשים כיעד להראות אפשר יחד. גם וכשלילית

 ׳לא־עכשיו׳ שעל־סיו הכלל במסגרת אלה שיפוטים
 בהשוואה חיובי תמיד הוא ביאליק של בשיר

 היא השיר במרכז העומדת ההתרחשות ל׳עכשיר.
 של משפיל חיסול הן אחד, מעד אשר, פעולות שורת

 אחר וסעד (1 )׳לא־עכשיו׳ דאשתקד אביב שרידי
 החדש, לאביב והכנת־הקרקע ראשונות התחלות היא

 והדרו כוחו במליוא בקרוב לשגשג העתיד
 תמיד הוא ש׳לא־עכשיו׳ מאחר (.2 )׳לזדעכשיו׳

 הוא ל׳עכשיר עכשיו׳ מ׳לא התהליך או הכיוון חיובי,
 חיובי: הוא ההפוך הכיוון ואילו שלילי, כיוון

 ההתרחשות איפוא נשפטת חיסול של כהתרחשות
 היא התחלות טיפוח של כהתרחשות ואילו כשלילית,

כחיובית. נשפטת
 העמדה אח לתאר אפשר דומה באופן

 האורה" "מקור הידלדלות כלפי ה״אמביוואלנטית"
 זה בשיר מעב־ההווה אנחתי". לרוח "זריתי בשיר

 שותת רק / פצע: כסו מעייני ״ועתה מאופיין:
 של וגוברת הולכת הידלדלות לפעמים". ומטפטף

 הוא לפעמים מפסוח ואילו שלילי, תהליך היא מעיין
 לעומת המוחלטת. להתייבשות ביחס נחמה־פורתא

 חיובי. תהליך הוא ומתייבש ההולך פעע זאת,
 המעב לפעמים. דם "טפטוף" על עדיפה התייבשותו

 )+( בין כסתירה איפוא נתפס התייבשות( )תהליך
 של מהפגשתו )±( של זה מעב לגזור ניתן )-(.לבין

 ׳אני׳ העיר עם ׳לא־עכשיו׳ ♦—♦ ׳עכשיו׳ העיר
 הוא ל׳עכשיו׳ מ׳לא־עכשיו׳ הכיוון ׳לא־אני׳. ♦—♦

 אורה" מ״מקור זה כיוון לפי ואכן, שלילי. כיווו
 מעב וכלים. הולכים והם שרידים, רק נותרו מפואר
 בהשוואה יותר חיובי אך לעבר ביחס שלילי ההווה
 אחר: מעד המעיין. היסתתמוח - התהליך של לסופו
 )ה׳אני׳ שלילי כיוון הוא גם ׳לא־אני׳ ־• ׳אני׳ הכיוון
 מה על עולה הוא ל׳לא־אני׳, כהשוואה חיובי

 של לאחרים, המסירה התועה, ההועאה לו(. שמחועה
 נשפטת האני של הפנימי לעולמו השייך משהו

 זה, לפי איפוא, היא הנביעה היסתתמות השלילית.
 אליה, בהשוואה הוא, הטפטוף־לפעמים חיווגית,

 באופו שלילית. עעמה הנביעה ואילו חיובי. פיות
 גם היא שכן )±( היא המעיין הידלדלות כזה

 הפסקת וגם העבר מן "סוב" דבר הידלדלות
האני. של "בזבחו"

 בשיר להיתפס איפוא יכולה עעמה תופעה אותה
 שהדבר מבלי יחד, גם ושלילית כחיובית ביאליק של

 שהועגו הפשוטים שיפוטי־הערך עקרונות את יסתור
 על בערכו עולו )׳אני׳ דומים עקרונות על־פי לעיל.
 עולה ׳שם׳ ׳הווה׳; על בערכו עולה ׳עבר׳ ׳הם׳;

 השיפוטים אח לארגן הקורא מחמו ׳כאן׳( על בערכו
"לבדי". בשיר המתנגשים הערכיים

 לראות הקורא יכול שהובאו הדוגמאות ממעט גם
 בין עימות הוא ביאליק של בשיר העיקרי העימות כי

 של כזה( נלווה אספקט בעל או )רוחגי־גפשי, מעב
 וכר, "פאר" "מלאות", "שפע", "שלמות", מעין
ניגודו. לבין

 במפורט ידי על הועג ביאליק של מבנה־העומק
 )ספרות ביאליק׳ שירי של הסמאנטי ׳המבנה בספרי

 לפואטיקה הישראלי המכוו :תרבות משמעות
(1977 וסמיוסיקה.
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