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   *במדרש ובשירת ביאליק, במקרא) מבני אאב(מבנים אנפסטיים 

  רונית שושני

  מבוא  .א

  כשירות לשונית וכשירות פרוזודית

היא שבמוח האדם קיימת כשירות , מיסודו של נועם חומסקי, הנחת היסוד של הבלשנות הגנרטיבית

א היכשירות זו . בלתי מודעת ואוניברסלית, שהיא יצירתית) linguistic competence(לשונית 

משפטים  לייצר משום שהיא מאפשרת לדובר השפה, )ולא הספרותי, במובן הבלשני (יצירתית

 המושמעים לו לשפוט את תקינותם של משפטיםו, אף כאלה שלא שמע קודם לכן, תקינים בשפתו

אף על פי שכל ,  כללי השפה מאפשרים ליצור מספר אינסופי של משפטים.בפעם הראשונה בחייו

משום , היא בלתי מודעתהכשירות . במהלך חייו מספר סופי של משפטיםר מייצר ושומע דוב

מייצר משפט או מפענח את תוכנו של משפט  הוא  שעל פיהם אינו מודע לכלליםשדובר השפה

ללא קשר לשפה , משום שתכונה זו משותפת לכל אדם, היא אוניברסליתהכשירות . המושמע לו

ק מן העקרונות המרכיבים את הדקדוק הלשוני שכשירות זו יוצרת וחל,  הוא חיןולתרבות שבה

  .  במוח האדם משותפים לכל השפות האנושיות

 זו הנחה. לדת ולא נרכשתמן האמור לעיל ניתן להסיק שהכשירות הלשונית היא תכונה מּו

לעתים כתוצאה מהיחשפות חלקית ו, מםמסבירה את המהירות שבה ילדים רוכשים את שפת ִא

 התינוק .ולא כתוצאה מלימוד שיטתי מודע בעזרת גורמים חיצוניים, שת למשפטים מן השפהמשוב

והוא לומד רק את , הלומד את שפתו מצויד כבר בידע ובציפיות לגבי התופעות האפשריות בשפה

  . המאפיינים המיוחדים לשפה שאליה נולד

, הוצגה לראשונהשו מאז כללי הבלשנות הגנרטיבית עברו שינויים רבים בעשרות השנים שחלפ

  .יסוד שתוארה לעיל נותרה יציבהאך הנחת ה

שעקרונותיה הראשונים , בהשראת הבלשנות הגנרטיבית פותחה תיאוריה פרוזודית גנרטיבית

,  על פי תיאוריה זו).מבנים וסמנים, שטיין וגיל( יושמו במחקר של קריאות קצובות ושירי ילדים

שהיא נפרדת מן הכשירות , )prosodic competence(זודית קיימת במוחו של האדם כשירות פרו

,  הכשירות הפרוזודית היא יצירתית.בלתי מודעת ואוניברסלית, וכמוה היא יצירתית, הלשונית

 גם כאלה שלא שמע, י ילדים שירקריאות קצובות אור ומשום שהיא מאפשרת לדובר השפה ליצ

. פרוזודיים המושמעים לו לראשונה בחייוולשפוט את תקינותם של מבנים , מעולם קודם לכן

או משום שדובר השפה אינו מודע לדרך שבה הוא מייצר , היא בלתי מודעתהכשירות הפרוזודית 

גה מציהפרוזודית שהתיאוריה משום שהמבנים , ברסליתוהיא אוני, את המבנים הקצוביםקולט 

                                                 
אשר נערך על ידי החוג , ראובן צור'  מאמר זה הוא נוסח מורחב של הרצאה שנשאתי בכנס לכבוד פרופ*

זיוה ' ולפרופ, תודתי למשתתפי הכנס על הערותיהם. ב"אביב ביוני תשס-יטת תללספרות עברית באוניברס

נוב על הערותיה המועילות למאמר -ר עידית עינת"כמו כן אני מודה לד. שמיר על הערותיה בנושא ביאליק

  . זה
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יתן להסיק כי הכשירות  מכל האמור לעיל נ.)בטיםיה, ראו למשל גיל (התגלו בשפות רבות

 קריאות קצובות יוצרים  ילדיםאת הקלות שבהו יכולה להסביר  זוהנחה, לדתרוזודית היא מּוהפ

  .  בתורת המקצבמכוונתללא כל הדרכה , העונות לכללים פרוזודיים מדויקים

משום שכלליה קיימים גם , כשירות הלשוניתנפרדת מן הכשירות הכשירות הפרוזודית היא 

שירות אך יש קשר גומלין בינה ובין הכ,  ומחיאות כףמחול, מוזיקה: ת לא מילוליתבהתנהגו

 ומצד אחר, ת את המבנים הפרוזודייםבו מילות השפה הן אבני הבניין המרכי– מצד אחד. הלשונית

ניתן להראות כי במקרים מסוימים כללי .  הכללים הפרוזודיים משפיעים על הדקדוק הלשוני–

, ראו גיל(ים במשפט מושפעים מאורך הרכיבים ומתכונות פרוזודיות אחרות התחביר וסדר המיל

 מערכת הטעמים הראיתי י עלבמחקר). צירוף כבול, גיל; סדר לינארי, גיל; טיפולוגיה פרוזודית

שניתן להסביר את השינויים בדרך חלוקת הפסוקים בין מערכת הטעמים הבבלית למערכת 

  ).מערכת בבלית, שנישו(הטברנית בשיקולים פרוזודיים 

. עקרונות התיאוריה פותחו לראשונה במחקר של קריאות קצובות ושירי ילדים, כאמור לעיל

 ניתן לומר שכל אדם מסוגל לחבר שום שלאמ, אוריה לשירה קנונית יש קושי מסויםביישום התי

שירה כזו ת יציר גם לא ניתן לומר ש).ואפילו לא כל אדם מסוגל לשפוט את תקינותה(שירה קנונית 

נונית כולל מוסכמות משום שחלק מתהליך היצירה של שירה ק, היא לחלוטין בלתי מודעת

ל שירה קנונית ניתן להשתמש בכללי התיאוריה אולם במחקר ש. ות ושיקולים מודעיםמנותיא

ולחשוף את המבנים הסדירים שהם תוצאה של פעילות , שפותחו במסגרת של שירה לא קנונית

  . ודיים הבלתי מודעיםהכללים הפרוז

ל " מחקרים בדקתי את המבנים הפרוזודיים הקיימים בספרות המקרא ובספרות חזכמהב

מתאימות , בעל פהבדרך כלל שחוברו , יצירות אלו). שירה, שושני; עיונים, שושני; משקל, שושני(

יותר על משום שהן שומרות במידה רבה , ה הפרוזודית הגנרטיביתיישום כללי התיאוריבמיוחד ל

כגון מחקרי על , אולם כללי התיאוריה יושמו גם בספרות כתובה. הכללים הפרוזודיים הראשוניים

 יישום נוסף של התיאוריה הפרוזודית). ארבע שורות, שושני(ספר האגדה של ביאליק ורבניצקי 

   .שיר אזור ,מאמרו של גיללשירה קנונית מצוי ב

, ו ופותחו כללי התיאוריה הפרוזודית הגנרטיביתשוכלל בספרות קנונית בעזרת מחקרים אלו

מובא  של התיאוריה הניסוח המפורט ביותר. קריאות קצובות ושירי ילדיםשתוארו לראשונה על פי 

 כאמור ,שהם, כללי התיאוריה להלן תיאור מתומצת של ).68–31'  עמ,עיונים, שושני(בעבודתי 

   .אוניברסליים ובלתי מודעים ,לעיל

  דיים וסמנים פרוזודיים מבנים פרוזו

, במסגרת תיאוריה זו הורחבו מונחי המשקל המסורתיים ממונחים המתארים את רמת הרגל

על . בית או שיר, צמד שורות, שורה, חצי שורה, רגל: למונחים המתארים כל רמה פרוזודית שהיא

: כב מרצף שלמבנה טרוכאי מור, רכיב חזק- רכיב חלש: מבנה ימבי מורכב מרצף של, פי התיאוריה

מבנה , רכיב חזק- רכיב חלש-רכיב חלש: מבנה אנפסטי מורכב מרצף של, רכיב חלש- רכיב חזק

: ומבנה דקטילי מורכב מרצף של, רכיב חלש-רכיב חזק-רכיב חלש: אמפיברכי מורכב מרצף של

  . רכיב חלש-רכיב חלש-רכיב חזק
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. נקראות ַסָּמנים פרוזודייםה, הגדרתו של רכיב כחזק או חלש נקבעת על פי תכונות לשוניות

הטעמה או (המאפיינות את המשקל בתכונות סופרסגמנטליות בלבד , בניגוד לתיאוריות המסורתיות

לאפיין את המשקל בעזרת מגוון של תכונות מאפשרת התיאוריה הגנרטיבית , )אורך תנועות

סמנטיות , ותתחבירי, מורפולוגיות, )סגמנטליות וסופרסגמנטליות(פונולוגיות : לשוניות

תנועות בלתי מוטעמות ,  נצפה למצוא בין השאר תנועות קצרותחלשברכיב פרוזודי . ופרגמטיות

תנועות מוטעמות ועיצורים פוצצים ברכיב , לעומת תנועות ארוכות, )סונורנטיים(ועיצורים צוללים 

ה מבנ;  המקבילחזקמספר הברות ומספר הטעמות קטן יותר מאשר ברכיב ה;  המקבילחזקה

ופחות מטען סמנטי ופרגמטי ; המקבילחזק תחבירי פשוט לעומת מבנה תחבירי מורכב ברכיב ה

  . המקבילחזקמאשר ברכיב ה

סמנים אלו . הסמנים הסדיריםהסוג הראשון הם . ניתן להבחין בשני סוגים של סמנים פרוזודיים

משל רכיבים חזקים כך ל. ב רכיב חלש או רכיב חזק בכל מבנה פרוזודי נתוןימסמנים באופן עק

במקרים שבהם כל רכיבי . לעומת הרכיבים החלשים הקצרים, ב באורכםימתאפיינים באופן עק

אך בכל מקרה שבו . אינו פועל במקרה הנדון" אורך"המבנה הם בעלי אורך זהה יש לומר כי הסמן 

סמנים באופן דומה פועלים ה. הוא מאפיין רכיבים חזקים בלבד, משמש כסמן פרוזודי" אורך"

  . ב"וכיו" סיבתיות", "מורכבות תחבירית"

א העובדה שבאופן אינטואיטיבי אנו מצפים מתכונות לשוניות והמשותף לסמנים הסדירים ה

, תכונות לשוניות אחרות).  היפוכן משקף רכיבים חלשים–ובהתאמה (אלו לשקף רכיבים חזקים 

, דהיינו. כסמנים גמישים פועלות ,שקשה ליחס להן באופן אינטואיטיבי תכונה של חזק או חלש

כך למשל בדוגמה .  רכיב חלש–ובאחר , בשיר מסוים תשקף התכונה הלשונית הנדונה רכיב חזק

 12' אך בדוגמה מס, ובניין קל בשורה החזקה,  להלן מופיע בניין נפעל בשורות החלשות3' מס

נים גמישים משקפים את סמ. ובניין נפעל בצמד החזק, מופיע בניין קל בצמדי השורות החלשים

ראו פירוט בטבלת הסמנים . אך אין להם איפיון קבוע של סמן חזק או חלש, הסדירות בשיר מסוים

  .בסוף המאמרא המובאת בנספח , הפרוזודיים

, משחקי צלילים ומילים, גם חוקרים במסגרת התיאוריות המסורתיות עסקו בחריזה, כמובן

. עות אלו לא נחשבו חלק מן המשקל הסדיר והנוקשהאך תופ, ותופעות תחביריות וסמנטיות

שקפות במסגרת התיאוריה הגנרטיבית כל התכונות הלשוניות המתפקדות כסמנים פרוזודיים מ

בי או משקל כמותי הם מקרים פרטיים של חוקי התיאוריה הפרוזודית סיל-משקל טוני. סדירות אחת

  .הגנרטיבית

מתפזרות באופן סדיר בשיר פועלות כסמן פרוזודי כי רק התכונות הלשוניות ה שחשוב להדגי

הדקדוק הפרוזודי האוניברסלי מגדיר את מכלול התכונות הלשוניות היכולות לשקף . בשיר מסוים

 או משורר בוחרים להם את הסמנים המשקפים את המבנה סוגהאך כל , בני תשתית פרוזודייםמ

" אורך תנועות"או " הטעמה"ותיים התכונות סילביים או כמ-במשקלים טוניים. הפרוזודי בשיר נתון

  . רשותותכונות לשוניות אחרות הן סמני ,  בשירחובההן סמני 

  מבנים אנפסטיים

במאמר זה אני מתמקדת במבנה משולש . במחקרים שפרסמתי עד כה דנתי בעיקר במבנים בינאריים
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ורכיב שלישי , לשיםשני רכיבים ראשונים ח": אאב" שניתן גם לכנותו מבנה – מבנה אנפסטי –

בסעיפי המאמר הבאים . המובלט לעומת שני הרכיבים הקודמים באמצעים לשוניים שונים, חזק

שיר בן , שלושה צמדי שורות, בית בן שלוש שורות: מוצגות שלוש רמות של יחידות פרוזודיות

, קצרים (חלשיםבכל אחת מן היחידות הפרוזודיות יש שני רכיבים ראשונים . שלושה בתים

כולל מסר , חריג ומובלט לעומת הרכיבים הקודמים, ארוך (חזקורכיב שלישי , )מקבילים זה לזה

   1).ב"וכיו, עיקרי

נעדרת , שירת המקרא: במאמר נדונים טקסטים משלושה סוגים ספרותיים מתקופות שונות

ותקבולת , אך בכל זאת מקיימת במקרים רבים סדירות במספר הטעמות והברות, משקל ידוע

 2,שרוב הדוגמאות ממנה נעות בין פרוזה רטורית לשירה, הספרות המדרשית; תחבירית או סמנטית

ולפעמים , אף שלעתים קרובות בולטת בה סדירות תחבירית, ולא ידוע בה על מוסכמות משקל

המבנים , בכל זאת. בי מדויקסיל-ה בת זמננו סדורה במשקל טונישיר, ושירת ביאליק; הטעמתית

,  ספרותיותמוסכמותמשום שאינני דנה כאן ב,  הנדונים במאמר זהים בכל הסוגים הללוהפרוזודיים

  . חוקי הדקדוק הפרוזודי, בלתי מודעיםאלא בחוקים אוניברסליים 

וכי , כי שלושת הסוגים שייכים לשלוש תקופות כרונולוגיות בשירה העברית, אמנם יש לציין

ושירת ביאליק מכירה את שירת המקרא , ממנהספרות המדרש מכירה את שירת המקרא ומושפעת 

אלא בכל סוג , אך אינני טוענת שהייתה פה השפעה או שאילה של מבנים פרוזודיים, והמדרש

   3.ספרותי נוצרו המבנים בעזרת החוקים הפרוזודיים האוניברסליים

  בתים בני שלוש שורות. ב

  מקרא

אין במקרא ייחוד גרפי לשירה , וע כיד4.מבני בתים בני שלוש שורות שכיחים בשירת המקרא

                                                 
ון הוא מציג דוגמאות רבות ליחידות ספרותיות שבהן הרכיב האחר, נ–יא' עמ, פיסוק,  יש להעיר כי מירסקי1

ואינו מבחין בין , אולם מירסקי מתמקד בתופעת השינוי ברכיב האחרון. חריג לעומת הרכיבים הקודמים

מירסקי דן בשינויים תחביריים , כמו כן). ב"ארבעה רכיבים וכיו, מבנים בני שלושה רכיבים(מבנים שונים 

  . ואילו אני דנה במגוון של תופעות לשוניות, בלבד
ובין שני קטבים אלה , אלא שני קטבים של קו רצף אחד, ה ופרוזה אינן שני ניגודים על פי גישתי שיר2

אך רמת , פרוזה רטורית היא טקסט שאינו שירה). נאום, דיבור מסוגנן: כגון(נמצאים סוגי טקסט שונים 

 דיון מקיף בנושא זה מצוי בעבודתי. הסדירות שבו גבוהה יותר מרמת הסדירות בפרוזה סיפורית רגילה

  .  68–62' עמ, עיונים, שושני
הצבעתי על דמיון רב בניסוח ובמבנה בין , אוי לי, במאמרי שושני. לעתים תיתכן גם השפעה ישירה,  כמובן3

דמיון שניתן להסבירו רק בהשפעה ,  ז,ובין הקינה בירמיה יב, א" ברכות ג ע,ה בבבלי"שיר הקינה של הקב

,  אולם ברוב המקרים המוצגים כאן לא ניתן לשער השפעה כזו.ישירה של השיר המקראי על השיר התלמודי

אך הניסוח , ובחלק מן הסמנים הפרוזודיים, משום שהדמיון בין השירים הוא רק במבנה התשתית הפרוזודי

  . כרתוהתכנים שונים במידה ִנ
, במדרש או בשירת ביאליק,  כל ההערות במאמר המתייחסות לשכיחות המבנים הפרוזודיים במקרא4

  . ולא על בדיקה סטטיסטית מדויקת, מבוססות על התרשמות אינטואיטיבית
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כל . המייחדת טקסט שירי בחלוקה לשורות גרפיות קצרות, בניגוד לשירה בת זמננו, לעומת פרוזה

כתוב ברצף אחד הכולל ) כגון שירת הים בשמות טו, להוציא מספר מצומצם של שירות(המקרא 

 ולשורות מסתמכת על חלוקת הטקסט המקראי לבתים. ונוסחאות עריכה וקישור, שירה, פרוזה

היחידות , כלומר(ההנחה כי בשירת המקרא אין בדרך כלל גלישה ) א: שלוש אמות מידה

ומכל מקום אין בה שבירות תחביריות , )הפרוזודיות חופפות בדרך כלל ליחידות התחביריות

וריה התיא) ג, )בעלי הטעמים ופרשני המקרא(אינטואיציות של קוראי שירה מיומנים ) ב, קיצוניות

אך שילובן יחד יוצר , אף אחת מאמות המידה הללו אינה נורמה מחייבת. הפרוזודית המוצגת כאן

                           5.ערובה לניתוח אמין של הטקסט המקראי

  ַסְּמכּוִני ָּבֲאִׁשיׁשֹות )1

      ַרְּפדּוִני ַּבַּתּפּוִחים

  :חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני-     ִּכי

   ה,          שיר השירים ב              

ומקבילות מבחינה , )שתי הטעמות בכל שורה( הן קצרות 1' שתי השורות הראשונות בדוגמה מס

,  משפט סיבהמשמשת ו6,)שלוש הטעמות(ארוכה יותר , החריגה, השורה השלישית. תחבירית

י השורות לעומת משפט פועלי בשת, בשורה זו יש משפט שמני. המנמק את שתי השורות הקודמות

  . הראשונות

  ַמְבִליִגיִתי ֲעֵלי ָיגֹון ) 2

  : ַדָּוי     ָעַלי ִלִּבי

  ַעִּמי ֵמֶאֶרץ ַמְרַחִּקים -קֹול ַׁשְוַעת ַּבת-    ִהֵּנה

  ְּבִצּיֹון  ֵאין'     ַהה

  ַמְלָּכּה ֵאין ָּבּה -    ִאם

  : ֵנָכר     ַמּדּוַע ִהְכִעסּוִני ִּבְפִסֵליֶהם ְּבַהְבֵלי

  יט– יח,                                                             ירמיה ח      

יש לשים לב כי חלוקת הבתים מנוגדת .  מובאים שני בתים אנפסטיים רצופים2' בדוגמה מס

ועל כן צירפו בעלי הפסוקים בית זה , הבית השני מפרט את תוכן ַׁשְוַעת העם. לחלוקת הפסוקים

 הניתוח הפרוזודי מראה כי יש לפנינו שני אולם". עמי מארץ מרחקים- שועת בתלקו- הנה"לפסוקית 

, ומקבילות מבחינה סמנטית, שבכל אחד מהם שתי שורות ראשונות קצרות, בתים בני שלוש שורות

מתארות את צערו , הקצרות, בבית הראשון שתי השורות הראשונות. ושורה שלישית ארוכה וחריגה

- שועת בת("סבלו של העם :  הסיבה–הארוכה , ובשורה השלישית, ")דוי", "יגון("של הנביא 

  "). עמי

, ובשורה השלישית, הן שאלות רטוריות של העם, הקצרות, בבית השני שתי השורות הראשונות

                                                 
  .100–87' עמ, עיונים,  דיון מפורט בעקרונות תיחום הבתים והשורות בשירת המקרא מצוי בעבודתי שושני5
  . תיבות מוקפות אינן מוטעמות.  בספירת הטעמות בשירת המקרא אני מייחסת הטעמה אחת לכל תיבה6
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בית זה מעוצב לכאורה . יש גם שבירת דגם, השורה החזקה בבית, בשורה זו. ' תגובת ה–הארוכה 

שבו שתי השאלות הראשונות ,  רצף של שלוש שאלות–" …מדוע … אם…ה"בדגם המקראי של 

ְּבִצּיֹון ָּגֲעָלה -ִאםְיהּוָדה -ָמאֹס ָמַאְסָּת ֶאתֲה: "כגון, מנמקות את השאלה השלישית) שאלות רטוריות(

רה היינו מצפים כי השו,  על פי הדגם7). יט, ידירמיה" ( ַמְרֵּפאִהִּכיָתנּו ְוֵאין ָלנּוַמּדּוַע ַנְפֶׁשָך 

. מושיע את עמו' ותשאל מדוע אין ה, השלישית בבית השני תמשיך את רצף השאלות שלפניה

אין הוא מושיע : ומכניס בשאלה השלישית את תשובתו לעם, לדברי העם' מתפרץ ה, במקום זאת

  . את העם בגלל חטאיו

  ִנְדַרְׁשִּתי ְללֹוא ָׁשָאלּו) 3

      ִנְמֵצאִתי ְללֹא ִבְקֻׁשִני

  : קָֹרא ִבְׁשִמי-ּגֹוי לֹא- ִּתי ִהֵּנִני ִהֵּנִני    ֶאל    ָאַמְר

   א, סה                          ישעיה                                              

אולם ). שלוש הטעמות בכל שורה( ארבע שורות 3' מבחינת מספר ההטעמות יש בדוגמה מס

מקבילים " נמצאתי"/"נדרשתי"הפעלים . יביםמבחינה תחבירית וסמנטית יש כאן שלושה רכ

קרא -גוי לא-אל"מקבילים ל" ללא בקשני"/"ללוא שאלו"והמשלימים , "אמרתי הנני הנני"ל

בדוגמה זו יש מקרה של בית אנפסטי שבו התארכה השורה השלישית החזקה להיקף של ". בשמי

 בית בעל –של מבנה פרוזודי בסוג אחר . תופעה זו שכיחה ברכיבים פרוזודיים חזקים. שתי שורות

מבנה (מתארכת לעתים השורה הרביעית לשתי שורות , ")אאאב"מבנה (שורה רביעית חזקה 

    ).145–137' עמ, עיונים, שושני(ראו דוגמאות בעבודתי "). אאאבב"

שבהן הרכיב השלישי חריג בתוכנו ובמבנהו התחבירי לעומת שני , בניגוד לדוגמאות הקודמות

וחריגותו של הרכיב החזק בבית , מקבילים  שלושת הרכיבים3' בדוגמה מס, דמיםהרכיבים הקו

בשתי השורות : סמן פרוזודי נוסף הוא מורפולוגי). מספר הטעמות(מתבטאת בעיקר באורך 

  .  בבניין קל–ובשורה השלישית , בא בבניין נפעל' הראשונות נשואו של הנושא ה

  מדרש

גם בספרות זו אין ייחוד גרפי , כמו במקרא. בספרות המדרשיתמבנה בית בן שלוש שורות שכיח גם 

. ותיחום הבתים והשורות נעשה בעיקר על פי החלוקה התחבירית ועל פי אינטואיציה, לטקסט שירי

שכיח במיוחד (אלא פרוזה רטורית או פתגמים , מבנה זה מצוי גם בסוגים ספרותיים שאינם שירה

מבנים פרוזודיים קיימים גם בפרוזה , טיבית המוצגת במאמרעל פי התיאוריה הגנר). במסכת אבות

  . לסוגיה השונים

יה מדבר בלשון כשה, רבי אבהו(רבי אבהו כי הוה משתעי בלשון חכמה הוה אמר הכי ) 4

  :)היה אומר כך, חכמה

                                                 
 אבישור סוקר את דעות 164–161' בעמ. דגם,  ראו אבישור,מופיע שמונה פעמים בספר ירמיה דגם זה 7

לי נראה . ומציע פתרון ברוח ביקורת המקרא,  יט,הפרשנים וחוקרי המקרא לגבי החריגה מן הדגם בירמיה ח

  . ואין צורך בתיקון הטקסט, כי החריגה מן הדגם משתלבת יפה בניתוח הפרוזודי של הבית
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  הבעירו את הפחמים בצבע האתרוג          [=         ַאְתִריגּו ַלֶּפָחִמין        

  רקעו את הפחמים שהזהיבו      ּו ַלְּזָהִבין       ַאְרִקיע

המגידים  בעלטה , וצלו לי בפחמים שני תרנגולים  ַּבֲעָלָטה     ַוֲעׂשּו ִלי ְׁשֵני ַמִּגיֵדי 

  ]מה השעה

  8)הניקוד נוסף על ידי(ב " עירובין נג ע,בבלי                                                 

ומקבילות מבחינה , שתי השורות הראשונות הן קצרות. חידה שנונה מנוסחת בלשון 4' דוגמה מס

 בשתי השורות הראשונות יש פעלים 9.השורה השלישית ארוכה ומורכבת תחבירית. תחבירית

  .  בניין קל–בשורה השלישית , בבניין אפעל

   ָחִסיד10ֵהי) 5

      ֵהי ָעָניו

      ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ֶעְזָרא 

  )הניקוד נוסף על ידי(ב "סוטה מח ע/א" סנהדרין יא ע, בבלי                 

שבו משתנה רק השם המוזכר בשורה ,  מובא נוסח הספד קבוע לתלמידי חכמים5' בדוגמה מס

ובהספד על שמואל הקטן המובא , "תלמידו של עזרא"בהספד על הילל הזקן נאמר . השלישית

השורה , ומקבילות זו לזו, צרותשתי השורות הראשונות הן ק". תלמידו של הילל "–בהמשך 

   11.ובה מופיע החידוש בשיר, )צירוף סמיכות(השלישית ארוכה ומורכבת יותר 

  אוי שלא אכל בני[=ַווי ְּדָלא ֲאַכל ְּבִרי                                               )  6

                  אוי שלא שתה      ַווי ְּדָלא ִאְׁשִּתי                                       

  ]      ַווי ְּדָלא ֲאַזל ִלְכִנְׁשָּתא                                            אוי שלא הלך לבית הכנסת

  )הניקוד נוסף על ידי ,247' עמ, אלבק-מהדורת תיאודור( ו , כובראשית רבה                     

לאחר שילדה בן ברך אותה אביה שלא ִיכלה . רבן גמליאל לקוחה מסיפור על בתו של 6' דוגמה מס

מסביר לה רבן גמליאל כי ברך אותה , כאשר תמהה הבת על הקללה לכאורה שקיבלה. אוי מפיה

                                                 
, "אתריגו"במקום " (הרקיעי", "התריגו" כתוב 366בכתב יד אוקספורד . טקסט מובא על פי דפוס וילנה ה8

  . לשינויי נוסח אלו אין השפעה על הניתוח הפרוזודי המוצע". זהבין"במקום " זהבים"וכן , ")ארקיעו"
עשו  לי בהן שני וי: )יש אומרים(איכא דאמרי  : " בהמשך מובא בתלמוד נוסח חלופי לשורה השלישית9

  . בנוסח זה יש הארכה נוספת של השורה השלישית החזקה". מגידי בעלטה
, "הנה"במשמעות , )תלמוד, עמר(מנוקדת בצירה בתלמוד הבבלי המנוקד על פי מסורת יהודי תימן " הי "10

השונים במילונים . )231' עמ, מהדורת ליברמן ( ג, סוטה יג,בתוספתא" הא"ותומכת בכך הגרסה החלופית 

  . במשמעות מילת קריאה לצער, מנוקדת בחיריק "הי"
 מקורות נוספים כמההשיר מובא ב.  בכתבי היד של התלמוד הבבלי אין שינויי נוסח בשיר הספד זה11

כגון " (חסיד"קודם ל" עניו"ו, מוחלף סדרן של שתי השורות הראשונות, בחלקם. בספרות המדרשית

). ]קעד' עמ, מהדורת דונסקי [ יא, שיר השירים רבה ח;]231' עמ, מןמהדורת ליבר [ ג, סוטה יג,תוספתא

משום שנשמר המבנה של שתי שורות ראשונות קצרות , חילוף זה אינו משפיע על המבנה הפרוזודי

  . ומקבילות זו לזו
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שתשמיע " אוי"מפרט שלושה סוגי האב בשלב זה . ועל כן תדאג לו באופן מתמיד, שבנה יהיה חי

 להאכי(רות פעולות גשמיות ת מתואבשתי השורות הראשונות בבי: במבנה אנפסטי, הבת

  . פעולה רוחנית–הארוכה מעט מן השורות הקודמות ,  בשורה השלישית12.)ושתיה

בשורות " ברי"בכמה כתבי יד חוזרת המילה , אלבק- ט כתבי היד במהדורת תיאודורעל פי אפר

בגרסת גם . ותורמת לתקבולת בין שתי השורות הראשונות, גרסה זו אפשרית. השנייה והשלישית

מאחר שהמילה ". מושך עצמו ואחר עימו"בשיטת , הפנים יש תקבולת בין שתי השורות הראשונות

ועובדה זו מבליטה את , שורה זו קצרה יותר מן הראשונה, אינה חוזרת בשורה השנייה" ברי"

אורכה של השורה השלישית מובלט עוד יותר בכתבי היד . אורכה של השורה השלישית החריגה

  ".לכנשתא"במקום " בבית כנשתא"או " לבי כנשתא"הגורסים 

  ביאליק

תיחום הבתים והשורות נתון בחלוקה גרפית בידי , כמקובל בשירה בת זמננו, בשירת ביאליק

) סימני קריאה והזחת שורות, מקפים(ביאליק אף מרבה להשתמש בסימנים גרפיים . המשורר עצמו

לקוחות מן , בסעיף זה ובסעיפים הבאים, יאליקכל הדוגמאות משירת ב. להבלטת המבנה הפרוזודי

  ).שירים, ביאליק(המהדורה המדעית של שירי ביאליק 

ביאליק מעדיף . בשירת ביאליק נדיר יחסית למצוא מבנים משולשים, בניגוד למקרא ולמדרש

  13.נוניתק-טיים מופיעים בעיקר בשירתו הלאמבנים אנפס. בדרך כלל מבני ארבע

  ,ָאנִֹכי רֹוֶעֶדת) 7

   –    ָאנִֹכי ְמַפֶחֶדת 

  !    ּבֹוַרַחת ִהֵּנִני

  בית שני, "ַאְרֶנֶבת", 243' כרך ג עמ, שירים,  ביאליק          

ן בגלל שלוש השורות בבית זהות באורכ. היראה מפני הציד, א הארנבתו ה7' הנושא בדוגמה מס

 וחזרה על הנושא , בשתי השורות הראשונות יש תקבולת מדויקתאולם. ביסיל-המשקל הטוני

מופיע , "הנני"המשתנה למילה , והנושא, בשורה השלישית החריגה מתחלף סדר המילים". אנכי"

אך בשתי השורות הראשונות , כל הפעלים בבית מביעים פחד, מבחינה סמנטית. בסוף המשפט

ואילו בשורה , ")מפחדת", "רועדת("והפחד מתבטא בתנועה פנימית , הארנבת נטועה במקומה

השורה השלישית החזקה מופרדת משתי השורות "). בורחת("שלישית הפחד ִמּתרגם לפעולה ה

    14.ומובלטת על ידי סימן קריאה, הראשונות בעזרת מקף

                                                 
אלבק בשני כתבי יד פעולת השתייה מובאת בשורה הראשונה -אפרט כתבי היד במהדורת תיאודורעל פי  12

חילוף סדר השורות הראשונות אינו , 5' כפי שציינתי בהערה הקודמת לגבי דוגמה מס. ילה בשנייהוהאכ

  . משפיע על המבנה הפרוזודי
ושני שירים משירתו , שיר היתולי,  בדוגמאות המובאות במאמר יש שלושה שירי ילדים של ביאליק13

  . הקנונית
בשני הבתים הראשונים . ר השלם הוא אנפסטיונראה שגם מבנה השי, יש שלושה בתים" ארנבת" בשיר 14

תבנית החריזה מהדקת את שני הבתים . בבית השלישי דיבור עקיף על הארנבת, דיבור ישיר של הארנבת
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  ,ִרְדפּוָה: ַהִּצֳפִרים) 8

  ,                   ִּתְפׂשּוָה

  !                  ַהֲחצּוָפה ַהְּקַטָּנה

  ,יַמְּלטּוִנ: ַהְּדבֹוָרה     

  ,                  ַּפְּלטּוִני

  !ָנא- הֹוַׁשע, ָנא-                  הֹוַׁשע

  15בית ראשון ושני, "ִצֳּפִרים ּוְדבֹוָרה", 331' כרך ג עמ, שירים,  ביאליק                            

ות בי ניתן לראסיל-מבחינת המשקל הטוני.  רצופים מובאים שני בתים אנפסטיים8' בדוגמה מס

אך ). וכך נקבל שתי רגלים אמפיברכיות בכל שורה(בשתי השורות הראשונות בכל בית שורה אחת 

שתי : על פי החלוקה הגרפית וניתוח מבנה הבית נראה שהמשורר התכוון ליצור כאן מבנה אנפסטי

ה השור. וכוללות פועל בלשון פנייה לרבים, מקבילות זו לזו, השורות הראשונות בכל בית הן קצרות

   16.ומובלטת בעזרת סימן קריאה, מתייחסת ליחיד, השלישית בכל בית ארוכה יותר

  ,רֹאׁש ַרב ַהַּמֲחָׁשָבה) 9

  …    ֵלב חֹוֵצב ֶלָהָבה

  …קֹול ַׁשַּדי ְמַדֵּבר ַּבּקֹול      

  ,     לֹו ֶאֶלף ֵעיָנים

  ,    לֹו ִרּבֹוא ָאְזָנִים

  …הּוא ַיְקִׁשיב ַּבּכֹל, הּוא ֶיֱחֶזה      

  בית ראשון, "ֶאל ַהְּמׁשֹוֵרר", 162' כרך א עמ, שירים, ביאליק                     

בשיר זה .  היא בית מתוך שיר תהילה למשורר פרוג שכתב ביאליק בראשית דרכו9' דוגמה מס

שמקורו , "אאבגגב"בתבנית חריזה , בית בן שש שורות: תבנית שכיחה בשירת פרוגמחקה ביאליק 

                                                                                                                            

 –חורזת עם השורה האחרונה בבית השני , "?ומי יצילני "–השורה האחרונה בבית הראשון : הראשונים

אולם במקביל . עם השורה הקודמתחורזת רונה בבית ואילו בבית השלישי השורה האח, "בורחת הנני"

ומטשטש את , המהדק את הבית הראשון לבית השלישי, למבנה האנפסטי קיים בשיר מבנה של מסגרת

; לעומת שלוש שורות בבית השני, בבתים הראשון והשלישי יש ארבע שורות: חריגותו של הבית השלישי

 –מקבילה סמנטית לשורה האחרונה בבית השלישי , "?ומי יצילני "–השורה האחרונה בבית הראשון  
  !".  נא-הושע, נא-הושע"

במהדורה המדעית של שירי ביאליק שני הבתים .  לאחר שני בתים אלה מובא בשיר בית בן שש שורות15

אביב -תל, שירים ופזמונות לילדים, אולם במקום פרסומו הראשון של השיר, הראשונים מודפסים ברצף אחד

ראו גם בהערה הבאה דיון במבנה . כשני בתים נפרדים, שני בתים אלה מודפסים ברווח, ו' מע, ג"תרצ

  .הפרוזודי של השיר השלם
שני הבתים הראשונים .  תמונה מוקטנת של השיר השלםהוא המבנה הפרוזודי של כל אחד משני הבתים 16

שש (השלישי כפול באורכו הבית . וכתובים בדיבור ישיר, בני שלוש שורות כל אחד, בשיר הם קצרים

  . וכתוב בדיבור עקיף) שורות
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 ניתן לומר כי 9' גם בדוגמה מס, 8'  כפי שהערתי לגבי דוגמה מס17.רבע שורותבמבנה בית בן א

אך על פי , סילבי שתי השורות הראשונות בכל בית אנפסטי הן שורה אחת-מבחינת המשקל הטוני

 בכל בית 18.יש לפנינו שוב שני אנפסטים רצופים, החלוקה הגרפית של המשורר וניתוח מבנה הבית

המובלטת על , ושורה שלישית ארוכה, ומקבילות זו לזו,  ראשונות קצרותאנפסטי יש שתי שורות

ואילו בשתי , השורה השלישית בכל בית מובלטת גם בהיותה משפט פועלי. ידי הזחה גרפית

אמנם בשורה ). בית שני(או משפטים שמניים ) בית ראשון(השורות הראשונות יש צירופים שמניים 

המשמש כלוואי , אך פועל זה הוא חלק מצירוף כבול, ")חוצב ("השנייה בבית הראשון מופיע פועל

   19".לב"ל

  שלושה צמדי שורות . ג

  מקרא

  ִׁשְלחּו ַמָּגל) 10

        ִּכי ָבַׁשל ָקִציר

        ּבֹאּו ְרדּו

  ָמְלָאה ַּגת-       ִּכי

        ֵהִׁשיקּו ַהְיָקִבים

  :       ִּכי ַרָּבה ָרָעָתם

   יג,אל דיו                     

 10' בדוגמה מס. בתים בני שלושה צמדי שורות במבנה אנפסטי שכיחים אף הם בשירת המקרא

הגויים נמשלים לתבואה לפני . לפעולות חקלאיות' הנביא יואל ממשיל את משפט הגויים ביום ה

בשורה השנייה בכל צמד שורות מופיע משפט סיבה הפותח במילית . קציר ולענבים לפני דריכתם

, ")גת "–" רדו", "קציר "–" מגל("בשני הצמדים הראשונים ההנמקה נותרת בתחום המשל ". כי"

 –" השיקו היקבים. "יש חדירה של הנמשל לתוך המשל, החזק, ואילו בצמד השורות השלישי
ההנמקה לתופעה זו אינה מדברת . גלשו טרם דריכתם של הענבים, המלאים על גדותיהם, היקבים

צמד השורות השלישי ). 'של הגויים הנשפטים על ידי ה" (רעתם"אלא על , גתעל כמות הענבים ב

 הברות בשורות החמישית 6(מובלט לעומת שני הצמדים הקודמים גם במספר הברות גדול יותר 

וכן יש לשים לב כי "). רעתם" "רבה("ובמצלול , ) הברות בשורות הקודמות5–4לעומת , והשישית

ואילו הצמד השלישי פותח בלשון חיווי , ם בלשון ציווישני הצמדים הראשונים פותחי

   20").ֵהשיקו("
                                                 

  . 116–112' עמ, פרוזודיה,  ראו דיון בספרו של בקון17
   .9' ראו דיון בנספח ב בשאלת חלוקת השורות בדוגמה מס 18
בכל אחד מהם , בשיר שלושה בתים בני שש שורות.  נראה שגם מבנהו של השיר השלם הוא מבנה אנפסטי19

ואילו בבית השלישי יש מסר , אולם בשני הבתים הראשונים יש מסר חיובי ואופטימי. רותמספר זהה של הב

  "). בה ירא כל חלאה", "עֻמקה השאֹל("שלילי 
בכל צמד : כדי ליצור אחידות בין שלושת הצמדים, בלשון ציווי, "ַהשיקו"מציע לנקד , 56' עמ, יואל,  כוגן20
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  ַוִּתָּמֵלא ַאְרצֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב) 11

        ְוֵאין ֵקֶצה ְלאְֹצרָֹתיו 

        ַוִּתָּמֵלא ַאְרצֹו סּוִסים

  :       ְוֵאין ֵקֶצה ְלַמְרְּכבָֹתיו

        ַוִּתָּמֵלא ַאְרצֹו ֱאִליִלים

  : ה ָיָדיו ִיְׁשַּתֲחוּו   ַלֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאְצְּבעָֹתיו      ְלַמֲעֵׂש

  ח– ז,ישעיה ב                                                                  

ומסתיים בצורן , "ותמלא"שכל אחד מהם פותח במילה ,  מתחלקת לשלושה רכיבים11' דוגמה מס

: מת שני הרכיבים הקודמים באמצעים הלשוניים הבאיםמובלט לעו, החזק, הרכיב השלישי". ֹתיו- "

, ) לעיל3' השוו דוגמה מס(  רכיב זה התארך לשלוש שורות מבחינת מספר ההטעמות –אורך ) א

חוזר בשני הרכיבים " ואין קצה ל"הצירוף ) ב, ובשני הרכיבים הראשונים שתי שורות בלבד

שאמנם אף הוא זוכה (ל עושר חומרי בלבד בשני הרכיבים הראשונים מדובר ע) ג, הראשונים בלבד

  . אלילות–ורק ברכיב השלישי מדובר על חטא מפורש , )לגינוי במקרא

  מדרש 

' דוגמה מס. בספרות המדרשית מבנה של שלושה צמדי שורות שכיח פחות מבית בן שלוש שורות

הכיפורים שואלים בדיון במצוות וידוי ערב יום . אך היא נזכרת בתלמוד,  לקוחה מסידור התפילה12

  ).ב" יומא פז ע,בבלי" (אתה יודע רזי עולם ":ותשובת רב היא, מה אומר המתוודה

  , ַאָּתה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם) 12

  ,       ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָּכל ָחי

        ַאָּתה חֹוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן 

  ,       ּובֹוֵחן ְּכָליֹות ָוֵלב

  ְעָלם ִמֶּמָּך       ֵאין ָּדָבר ֶנ

  :      ְוֵאין ִנְסָּתר ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָך

  סדר תפילת יום הכיפורים                     

מחלק את השיר לשלוש שורות , 176' עמ, שירה, מירסקי.  יש שלושה צמדי שורות12' בדוגמה מס

, מרובעדי להבליט בו את המשקל ההטעמתי הכ, )כל שורה מורכבת מצמד שורות על פי ניתוחי(

 ניתן לראות את הסדירות במספר ההטעמות אולם. שערתו בשירה בתקופת התלמודהשולט על פי ה

. החלוקה לצמדי שורות מקבילה לחלוקת השורות בדוגמאות המקראיות. גם בחלוקה לשש שורות

או משפט מקביל ( משפט שלם היאובדרך כלל כל צלע , בכל צמד שורות יש שתי צלעות בתקבולת

  "). מושך עצמו ואחר עימו"ודמת בשיטת לצלע הק

                                                                                                                            
אלא מגמה , אך לי נראה כי התרגום אינו משקף נוסח חלופי, יונתןכוגן מעיר כי כך תרגם תרגום . צו והנמקה

הניתוח הפרוזודי מראה כי החריגה בצמד השורות השלישי מתבקשת מן המבנה . להאחדה סגנונית

  . האנפסטי
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', הוא ה) מוקד המשפט(בכולם הנושא : סמנטיתמבחינה שלושת צמדי השורות מקבילים 

הוא גם הנושא ' אולם בשני הצמדים הראשונים ה. 'ובכולם מדובר על ידיעתו המוחלטת של ה

צמדים הראשונים בשני ה. נזכר בכינוי החבור בסוף המשפט' ואילו בצמד השלישי ה, התחבירי

במשפטי מנוסחת ובצמד השלישי ידיעה זו , במשפטי חיווי שאינם שלילהמנוסחת ידיעת האל 

בשני הצמדים הראשונים יש פעלים בבניין : הצמד השלישי חריג גם מבחינה מורפולוגית. שלילה

ת בשני הצמדים הראשונים יש ארבע הטעמות בשורו, כמו כן.  בניין נפעל–בצמד השלישי , קל

   21.ואילו בצמד השלישי יש ארבע הטעמות בכל שורה, זוגיות ושלוש הטעמות בשורות הזוגיות-האי

  

ברכיה ' ר(=חדא בשם כהנא , חדא בשם כהנא וחדא בשם רבי לוי, ברכיה אמר תרתי' ר) 13

  :)אחד בשם כהנא, אחד בשם כהנא ואחד בשם רבי לוי, אמר שני דברים

  ִקְּלַסּתּוִהיא 

  ָסּהְוהּוא ִקְּל

  ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטהִקְּלַסּתּו ִהיא 

  ְוהּוא ִקְּלָסּה ִמְּלַמָּטה ְלַמְעָלה

  ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה ֶׁשָהָיה ָּבֶעְליֹוִנים ְוִהְׁשָרה ְׁשִכיָנתֹו ַּבַּתְחּתֹוִניםִקְּלַסּתּו ִהיא 

  ,     ְחּתֹוָנה ְוהּוא ָעִתיד ְלַהֲעלֹוָתּה      ְוהּוא ִקְּלָסּה ִמְּלַמָּטה ְלַמְעָלה ֶׁשִהיא ַּבַּמְדֵרָגה ַהַּת

  'ֱאלֶֹהיָך ֶעְליֹון' ּוְנָתְנָך ה'                                                                        ֶׁשֶּנֱאַמר 

  )קמ'  עמ,מהדורת דונסקי ( ד, ובה                 שיר השירים ר                                                                

) ה"הקב(=ודודה ) עם ישראל(= עוסקת בדברי השבח שמשמיעים זה לזה הרעיה 13' דוגמה מס

חדא בשם ("לפניה מובאת כותרת . תיחום גבולותיה של דוגמה זו ברור מן ההקשר. בשיר השירים

דוגמה זו מנוסחת "). לויוחדא בשם רבי ("ברכיה ' ובסופה כותרת לאמירתו השנייה של ר") כהנא

אין כאן חלוקה מובהקת של שני רכיבים ראשונים ,  בניגוד לדוגמאות הקודמות22.בפרוזה רטורית

). עצמהעלייה הדרגתית ב" (קרשנדו"אלא יש כאן אפקט של , מקבילים לעומת רכיב שלישי חריג

אלא גם , ורכוצמד השורות השלישי מובלט לעומת שני הצמדים הקודמים לא רק בא, ובכל זאת

  23). א,דברים כח(ובשורה השישית אף בתוספת ציטוט מן המקרא , בתוספת הסבר

  ביאליק

 היא שיר 14' דוגמה מס. גם מבני הבתים בעלי שלושה צמדי שורות אינם שכיחים בשירת ביאליק

לפני ) אולי בצדק(ולא פורסם מעולם , שנרשם בעיפרון במחברת טיוטות של המשורר, היתולי

                                                 
, שירה, אני חולקת על טענתו של מירסקי". כל"אינני מייחסת הטעמה למילית ,  בהקבלה לשירת המקרא21

 בנספח ג 12' ראו דיון נוסף בדוגמה מס.  התלמוד מבוססת על שוויון במספר ההטעמותכי השירה בתקופת

     . להלן
  .  לעיל2 ראו הערה 22
אך גם בו , 13' מופיע נוסח שונה במקצת מן הנוסח של דוגמה מס, יח,  כי תשא,)הנדפס ( במדרש תנחומא23

  .  דשאורכם הולך וגדל מצמד לצמ, קיים המבנה של שלושה צמדי שורות
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 . לאור המהדורה המדעית של כתביושיצאה

  ְׁשֵּתי ֵעיַנִיְך ַהְּמִאירֹות) 14

        ְּכַכְפּתֹוֵרי ִמְכָנַסִים

        ְוַסְנֵטֵרך ַהָּכפּול

        ִּכְׁשֵני ִּבְתֵרי ֲאחֹוַרים

        ָהּה לּוא ָיַדַעְּת ְיֵפהִפָּיה

  .       ַמה ִּלְּבבּו ֶאת ַנְפִׁשי ָהֲעצּוָבה ַהְּנֵכָאה

  "ְׁשֵּתי ֵעיַנִיְך ַהְּמִאירֹות", 71' כרך ב עמ, שירים, ביאליק                               

אך רק בצמד השלישי , בשני צמדי השורות הראשונים בשיר מופיע תיאור בלתי מחמיא של האישה

צמד השורות ". לבבו את נפשי"ובביטוי , "יפהפיה"באופן מפורש במילה מנוסחת האירוניה 

בשני הצמדים הראשונים מופיעים צירופים שמניים . ישי אף ארוך משני הצמדים הראשוניםהשל

גם תבנית החריזה מבליטה את הצמד . ורק בצמד השלישי מופיעים משפטים פועליים, בלבד

ואילו בצמד השלישי חורזות השורות זו , "אבגב"שני הצמדים הראשונים חורזים בתבנית : השלישי

  . עם זו

  ! ְלָעְבֵדְך ֵאל ְּבָרָאִני!לֹא) 15

  , רֹאׁש ַאְנחֹוַתי,       ִּדְמַעת ֵליִלי

  , ִנְׁשַמת ַאִּפי,       ַהְלמּות ִלִּבי

   –      ַּגם ָהַאֲחרֹון ַּבֲחלֹמֹוַתי 

  ֵאֶּלה ִיְהיּו ָקְרְּבנֹוַתי      

  .      ָלְך ַאְקִריָבה ַעד ּבֹא יֹוִמי

  ) סוף השיר (67–62שורות , "ִמְכָּתב ָקָטן ִלי ָכָתָבה", 328' כרך א עמ, שירים,  ביאליק                   

,  מודפסת ברצף אחד עם השורות הקודמות לה15' דוגמה מס, במהדורה המדעית של שירי ביאליק

כבית מודפסת ח דוגמה זו "במהדורת תרצ. ג של כתבי ביאליק"על פי הדפסתה במהדורת תרצ

שורות אלו .  כבית נפרד67–62 שיקולים המצדיקים דיון בשורות כמה ניתן להצביע על 24.נפרד

כל חלק של התשובה פותח במילה .  השני של תשובת המשורר למכתב הנערהמהוות את חלקה

ובחלק השני המוקד , בחלק הראשון מוקד התשובה הוא הנערה. המודגשת בסימן קריאה, "לא"

ואילו בשאר שורות , חלק שני זה הוא היחיד בשיר שיש בו תבנית חריזה מסודרת. הוא המשורר

  . השיר יש חריזה אקראית

 היא הסמן העיקרי המשקף את המבנה האנפסטי של שלושת 15' יזה בדוגמה מסתבנית החר

ַתי - , זוגיות-ִי בשורות האי- " (אבאב"בשני הצמדים הראשונים יש חריזה בתבנית . צמדי השורות

                                                 
אולם יש . 67–62ג יש מעבר עמוד לפני שורות "משום שבמהדורת תרצ,  נראה שמדובר בטעות טכנית24

אלמלא חשו כי יש הצדקה עניינית , ח לא היו מדפיסים רווח לפני שורות אלו"לשער כי עורכי מהדורת תרצ

  . ראו דיון להלן. לראות בהם בית בפני עצמו
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 בצמד השלישי 25".בא"-למתהפכת ואילו בצמד השורות השלישי תבנית החריזה , )בשורות הזוגיות

כוללת את כל הצירופים השמניים " אלה"המילה :  הצמדים הקודמיםיש גם תכולה סמנטית של

המפריד בינו ובין הצמדים , מובלט בעזרת המקף, החזק, הצמד השלישי. שנזכרו בשורות הקודמות

  ").ארנבת" השיר – 7' בדומה לדוגמה מס(הקודמים 

השורה המהדק את , במקביל למבנה האנפסטי של צמדי השורות קיים כאן מבנה של מסגרת

ובשאר השורות , שתי שורות אלו הן היחידות שבהן מופיע פועל. הראשונה לשורה השישית

בשורה " לעבדך אל בראני"בשורה השישית מקביל ל" לך אקריבה "26.מופיעים רק שמות עצם

אך היא מטשטשת מעט ,  היא בית נפרד15' מסגרת זו מחזקת את הטענה כי דוגמה מס. הראשונה

  . י של הביתאת המבנה האנפסט

בשירים אחרים של ביאליק . יש שני סימני קריאהבבית ש לשים לב כי בשורה הראשונה וכן י

,  סמן גבולם הקריאה הני סימ15' אך בדוגמה מס, בים חזקיםהצבעתי על סימן הקריאה כסמן לרכי

במקביל לסימן הקריאה בתחילת , המצביע על התחלת קטע חדש בתשובת המשורר למכתב הנערה

אך , )השורה החלשה בבית (שני סימני קריאה אלה אמנם מבליטים את השורה הראשונה. תשובהה

  . המהדק אותה אל השורה השישית החזקה, שורה זו מובלטת ממילא בעזרת הפועל

                                                 
שם נשבר . 2' שמצאנו בדוגמה מס" … מדוע … אם …ה "בירת הדגם  ניתן להשוות היפוך תבנית זה לש25

שינוי .  נהפכת התבנית הקיימת בשיר עצמו15' ובדוגמה מס, שירת המקראדגם הידוע משירים אחרים ב

" מנהג חדש"כגון , וכן בשירים נוספים של ביאליק, 14' תבנית חריזה ברכיב החזק מצוי גם בדוגמה מס

אך בסופו של דבר הוא שיר מקורי של , שיר זה אמנם מבוסס על שיר עם). 266' ב עמכרך , שירים, ביאליק(

ואילו , "אבגב"בשני הבתים הראשונים תבנית החריזה היא : בשיר שלושה בתים במבנה אנפסטי. ביאליק

  ".אאבב" תבנית החריזה היא – החריג גם בתוכנו ובסימון הגרפי –בבית השלישי 
יש לשים לב כי בדוגמאות אחרות הניגוד שם . והמשפט הוא שמני,  הוא אוגדבשורה החמישית" יהיו "26

 ניגוד זה משמש סמן 15' אך בדוגמה מס, פועל שימש סמן פרוזודי שהבחין בין רכיבים חזקים וחלשים-עצם

    .ועל כן אינו נחשב לסמן פרוזודי, לתיחום גבולות הבית



   15 –                                                  מבנים אנפסטיים 

  שיר בן שלושה בתים. ד

  מקרא

  ְּבַאְלֵפי ֵאיִלים  'ֲהִיְרֶצה ה'                      ַּבָּמה ֲאַקֵּדם ה)   16

  ָׁשֶמן -ָמרֹום                  ְּבִרְבבֹות ַנֲחֵלי         ִאַּכף ֵלאלֵֹהי

          ַהֲאַקְּדֶמּנּו ְבעֹולֹות                  ַהֶאֵּתן ְּבכֹוִרי ִּפְׁשִעי 

  :ְּפִרי ִבְטִני ַחַּטאת ַנְפִׁשי:                          ַּבֲעָגִלים ְּבֵני ָׁשָנה

  ּטֹוב -                 ִהִּגיד ְלָך ָאָדם ַמה              

  ּדֹוֵרׁש ִמְּמָך ' ה-                               ּוָמה

  ֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד -                                ִּכי ִאם

  :ֱאלֶֹהיָך-                               ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם

  ח– ו,                                                               מיכה ו             

 עולה 16' תיחום גבולותיה של דוגמה מס. ספרות המקרא כתובה ברצף אחד, כפי שציינתי לעיל

. על הדרך הנכונה לרצות את האל' שיח בין העם לה-בפסוקים הנדונים מובא דו. בקלות מן ההקשר

ריב ("כלפיהם ' אל העם ומציג לפניהם את טענות הפונה ו מובא קטע שבו הנביא לפני פסוקים אל

  . תוכחה על מעשי חמס ומרמה: ט ואילך פותח נושא חדש' ובפס, ")עמו- עם' לה

חלוקת השורות בכל בית עולה ).  ביתהואכל פסוק ( מתחלקת לשלושה בתים 16' דוגמה מס

  .בקלות מן התקבולת הסמנטית

שני הבתים . ר בנויים במבנה האנפסטי שעליו הצבעתי בדוגמאות הקודמותשלושת בתי השי

. 'מופיעה תשובת ה, החריג, ובבית השלישי, )שאלת העם(הראשונים מקבילים זה לזה בתוכנם 

. בי הקרבנות הרצוייםמתלבט לג, היא דרך הפולחן' המשוכנע כי הדרך הנכונה לעבוד את ה, העם

, בבית הראשון מובא תיאור מציאותי של קרבנות.  הבית הראשוןכרת העצמה לעומתבבית השני ִנ

למרות . המגיע לשיאו בהצעת קרבן אדם, ")רבבות", "אלפי("ואילו בבית השני מובא תיאור מפליג 

 המבנה הסמנטי 27.ובין התשובה בבית השלישי, נותרת ההבחנה בין שני בתי השאלה, העצמה זו

במספר ההטעמות ובמספר (רוך מעט מן הבית הראשון הבית השני א. משתקף גם באורך הבתים

      28.והבית השלישי ארוך מן הבית השני, )ההברות בכלל

התשובה הרי כבר נאמרה על ". הגיד לך אדם"פותחת במילים , הנאמרת בפי הנביא', תשובת ה

וש  חידהואאך מסר זה . אלא בהתנהגות מוסרית, אינו חפץ בקרבנות' ה: ידי הנביאים הקודמים

                                                 
שבכמה , והראיה, כיבים הראשונים שקולים זה לזה בדוגמאות שהובאו במאמר היו בדרך כלל שני הר27

 הצבעתי 13' אולם בדוגמה מס). 6, 5' דוגמאות מס(דוגמאות התחלף סדר שני הרכיבים בנוסחים מקבילים 

 קיימת הקבלה 13' בדוגמה מס.  מרכיב ראשון לשני ומשני לשלישיעצמהעלייה ב": קרשנדו"על אפקט של 

 16' אך בדוגמה מס, גותו של הרכיב השלישי התבטאה בעיקר באורךוחרי, תוכנית בין שלושת הרכיבים

  . הרכיב השלישי חריג גם בתוכנו לעומת שני הרכיבים הקודמים
  .  16' בדוגמה מס" אלהים"סדירות במיקומו של הסמן בנספח ג להלן אני דנה ב 28
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 לדוגמה 16' ניתן להשוות את דוגמה מס. על ידי הפולחן' הדבק בדרך הקלה של ריצוי ה, לגבי העם

תגובת , החזק, וברכיב השלישי, שגם בה בשני הרכיבים הראשונים מובאת שאלת העם,  לעיל2' מס

) קרבנות( ניגוד בין גשמיות 16' יש בדוגמה מס,  לעיל6' בדומה לדוגמה מס. המפתיעה' ה

  ). מוסר(וחניות לר

  מדרש

  ַוְיִהי ִּביֵמי ְׁשפֹוט ַהּׁשֹוְפִטים   ) 17

  ָּבַני ַהְפָכִנין ֵהן:  ה"אֹוי ַלּדֹור         ֶׁשָּׁשְפטּו ֶאת ׁשֹוְפֵטיֶהם                                        ָאַמר הב

                                                ַסְרָחִנין  ֵהןאֹוי ַלּדֹור         ֶׁשּׁשֹוְפֵטיֶהם ְצִריִכין ְלִהָּׁשֵפט     

  ָסְרָבִנין   ֵהן)]                              ְּכֶׁשֵהן ְיָׁשִרים(ַלּדֹור ֶׁשֵאין ׁשֹוְמִעין ְלׁשֹוְפֵטיֶהם ) לֹו(אֹוי [

  ? ]ן)[ם(                    ָמה ֲאִני עֹוֶׂשה ָלֶהְוַגם ֶאל ׁשֹוְפֵטיֶהם לֹא ָׁשֵמעּו                           ' ֶׁשֶנֱא

                               ְלַכּלֹוָתן                               ִאי ֶאְפָׁשר

                               ְלַהְחִזיָרן ְלִמְצַרִים                 ִאי ֶאְפָׁשר

  ָפן ְּבֻאָּמה ַאֶחֶרת         ִאי ֶאְפָׁשר                             ְלַהְחִלי

  .   ד    ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ"                             ֲהֵריִני ְמַיְּסָרן ְּבִיּסּוִרין ְוקֹוְנָסן ִּבְרָעבֹון           הה

    29קסה' עמ,  כרך א,רות רבה,    לרנר                                                                                          

ויהי  ":כותרת הדרשה היא).  א,רות א( היא דרשה הנתונה במסגרת של פסוק מקראי 17' דוגמה מס

 בחלקה  של הדרשהוסיומה,  חלקה הראשון של מחצית הפסוק המקראי– "בימי שפוט השופטים

יש להעיר . חמת את גבולותיה של הדרשהמסגרת זו תו". ויהי רעב בארץ ":השני של מחצית הפסוק

אלא היא פרי שחזורו של ,  אינה מופיעה בנוסח זה בכתבי היד של מדרש רות רבה17' כי דוגמה מס

ונימק את השחזור בקרבה , לרנר חיבר שני קטעים ממקומות שונים במדרש רות רבה. לרנר

והשני אינו נראה , סרובעובדה שהקטע הראשון נראה ח, הסגנונית והתוכנית שבין הקטעים

 כי הניתוח  ניתן לומר30.וביחד הם יוצרים דרשה שלמה, לפניושכהמשכו הטבעי של הטקסט 

אך ניתן גם לטעון כי לרנר יצר את ,  חיזוק בדיעבד לשחזור הדרשהמשמשהפרוזודי המוצע כאן 

  .  מודעיםאוניברסליים ובלתי, כאמור לעיל במבוא, שהם, השחזור בעזרת חוקי הדקדוק הפרוזודי

ובכל זאת מתחלקת באופן ברור לשלושה בתים בעלי , אלא פרוזה רטורית, דוגמה זו אינה שירה

אוי "בבית הראשון (בכל בית יש שלוש שורות מקבילות החוזרות על ביטוי קבוע . מבנה דומה

מובא נימוק , החריגה, בשורה הרביעית"). אי אפשר"בבית השלישי , "הן"בבית השני , "לדור

בבתים הראשון והשלישי השורה הרביעית כוללת ציטוט של פסוק . או מסקנה, ורות הקודמותלש

  31.מן המקרא

                                                 
  .  מיודעת" ורלד"בהיעדר מקור מנוקד הנחתי על פי ההקשר כי המילה .  הניקוד נוסף על ידי29
  .קסה–קסא' עמ, רות רבה,  ראו דיון בעבודתו של לרנר30
 ,רות א" (ויהי רעב בארץ ":בבית השלישי, ) יז,שופטים ב" (וגם אל שופטיהם לא שמעו ": בבית הראשון31

והעובדה שהבית השני קצר באופן משמעותי , הציטוט המקראי בבית הראשון ובבית האחרון בלבד). א
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 32בשני הבתים הראשונים מדובר על חטאי העם. מבנה הדרשה השלמה הוא מבנה אנפסטי

יש לשים לב לאורכה של השורה האחרונה בבית . ובבית השלישי נדון העונש הראוי למעשיהם

של התארכות הרכיב החזק , תופעה דומה. למעשה לראות בה שתי שורות גרפיותשניתן , השלישי

    33. לעיל11, 3' הובחנה בדוגמאות מס, במבנה הפרוזודי

  ביאליק

  ָמה אֹוְכָלה                            ַמה ּׁשֹוָתה) 18

  –?                              ֲחמּוַטל–?            ֲחמּוַטל

  י ַהָּגן                                ְמלֹא ָגִביַע      ְּפִר

  !                              ֶאְגֵלי ַטל!                                      ְמלֹוא ַהַּסל

                               ַמה ּלֹוְמָדה

   –?                                   ֲחמּוַטל

               ַאל ִּתְׁשַאל                

  :                                  ַאל ִּתְׁשַאל

                               ֲחמּוַטל

  !                                      לֹא לֹוְמָדה ְּכָלל

  34"יר ַלֲחמּוַטלִׁש", 623' כרך ג עמ, שירים, ביאליק                                                 

במכתב מפציר ביאליק בילדה .  היא שיר שכתב ביאליק במכתב לילדה בת ארבע18' דוגמה מס

  .ולכך כנראה רומזת אמירתו בשיר שחמוטל אינה לומדת כלל, ללכת לגן הילדים

מה ", "מה אוכלה("שאלה על מעשיה של חמוטל : שלושת בתי השיר פותחים בתבנית זהה

הבית השלישי מובלט לעומת שני הבתים . ותשובה, סימן שאלה ומקף, ")מה לומדה", "שותה

אל "בגלל התוספת של (בית זה הוא ארוך יותר מן הבתים הקודמים : הקודמים באמצעים הבאים

בבתים הראשונים מובא פירוט של אכילתה (התשובה מנוסחת בלשון שלילה , ")תשאל אל תשאל

 תיאור של פעולה בית זהויש ב, )אמר כי אינה לומדתנואילו בבית השלישי , ושתייתה של חמוטל

                                                                                                                            
בדומה למסגרת הקיימת בשיר , יוצרים מבנה של מסגרת לדרשה, אשון והבית השלישילעומת הבית הר

ראו לעיל דיון " (מכתב קטן לי כתבה"ובבית האחרון בשירו , ) לעיל14ראו הערה (של ביאליק " ארנבת"

  . מבנה המסגרת קיים במקביל למבנה האנפסטי של הדרשה). 15' בדוגמה מס
, "הפכנין" = "ששפטו את שופטיהם: "כן שיש כאן יחס ישיר בין שני הבתיםמעיר כי יית, רות רבה,  לרנר32

  ). קסב' עמ" (סרבנין" = "שאין שומעין לשופטיהם", "סרחנין" = "ששופטיהם צריכין להשפט"
אולם כפי שציינתי . כי השורות בבית הראשון ארוכות מן השורות בבית השלישי החזק,  ניתן כמובן לטעון33

התופעה . לא ניתן להצביע בה על מבנה סדיר באורכן של השורות בבתים.  אינה שירה17 'לעיל דוגמה מס

שכל אחת , בשני הבתים הראשונים יש בכל בית ארבע שורות. שהצבעתי עליה היא מספר השורות בכל בית

  . ואילו בבית השלישי השורה הרביעית מורכבת משתי יחידות תחביריות,  יחידה תחבירית אחתהיאמהן 
' עמ, ז"שבט תשמ, 3, יב, מול-פורסם בכתב העת עת( את הסידור הגרפי של השיר ערכתי על פי כתב היד 34

  .  17, 16' בהתאם לכך ערכתי את בתי דוגמאות מס). 21
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  ).  לעיל6' השוו דוגמה מס(לעומת פעולות גשמיות של אכילה ושתייה בבתים הקודמים , רוחנית

  סיכום. ה

בעזרת מגוון של מתאפיין שעל פיה המשקל בשירה , במאמר זה הצגתי תיאוריה פרוזודית גנרטיבית

מאפיינות את רכיבי המבנה הפרוזודי , קראות סמנים פרוזודייםהנ, תכונות אלו. תכונות לשוניות

בשלוש , המדרש ושירת ביאליק, עקרונות התיאוריה הודגמו בשירים מן המקרא. כחזקים או חלשים

בכל הדוגמאות . שיר בן שלושה בתים, שלושה צמדי שורות, בית בן שלוש שורות: רמות פרוזודיות

  . והרכיב השלישי חזק, אשונים במבנה הפרוזודי חלשיםשהוצגו במאמר היו שני הרכיבים הר

ובה פירוט של כל הסמנים שפעלו בדוגמאות ,  להלן אציג טבלת סמנים פרוזודיים אבנספח

ובתכונתו , בדוגמאות שבהן פעל, )חזק או חלש(כל סמן מאופיין בדרך פעולתו . שהובאו במאמר

פי שבדוגמאות  על אף, לה הוגדרו כגמישים יש להעיר כי חלק מן הסמנים בטב35).סדיר או גמיש(

 36.וזאת על פי דרך פעולתם בשירים אחרים שנבדקו במסגרת התיאוריה, ביבמאמר פעלו באופן עק

סימנים גרפיים . בשירת ביאליק פועלים גם סימנים גרפיים כסמנים המבליטים את המבנה הפרוזודי

   37.אלה הם סימן קריאה והזחת שורות

  

                                                 
  . מבוא למאמרראו ב" סמנים גמישים"ו" סמנים סדירים"  דיון במונחים 35
  .61–53' עמ, וניםעי,  דיון נוסף בסמנים פרוזודיים ראו בעבודתי שושני36
לא כללתי את המקף .  ציינתי כי סימן המקף עומד לפני הרכיב החזק במבנה הפרוזודי15, 7'  בדוגמאות מס37

המקף מפריד בין הרכיבים החלשים לרכיב . משום שאיננו סמן פרוזודי אלא סמן גבול, ברשימת הסמנים

  .  אך אינו מסמן את הרכיב החזק בעצם נוכחותו בתוכו, החזק
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                                              נספח א

  טבלת סמנים פרוזודיים

משקף רכיבים חזקים   תכונתו  הסמן
  בדוגמאות

משקף רכיבים חלשים 
  בדוגמאות

    8, 7  סדיר  סימן קריאה
    9  סדיר  הזחת שורות

מתבטא במספר  –אורך 
או , מספר הברות, הטעמות

  מספר שורות

, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1  סדיר
11, 12 ,13 ,14 ,16 ,17 ,

18   

  

    10  סדיר  מצלול
 ) חלש–שם עצם  (14, 9  ) חזק–שם עצם  (1  גמיש  שמניות
   8    גמיש  ריבוי
  ) חלש–בניין קל  (12  ) חזק–בניין קל  (4, 3  גמיש  בניין
  10    גמיש  ציווי

  ) חלש–נושא  (12    גמיש  תפקיד תחבירי
 –נושא - סדר נשוא (7  גמיש  סדר מילים

  )חזק
  

    5, 4  סדיר  מורכבות תחבירית
  14, 11, 9, 8, 7, 5, 4, 1    סדיר חזרה, תקבולת תחבירית
  16    גמיש  שאלה
    18, 12  גמיש  שלילה

  18, 17, 16, 11, 6, 2    סדיר  הקבלה סמנטית
     17, 2, 1  סדיר  עונש-חטא, סיבתיות

    7  גמיש  אקטיביות
    18, 16, 6  סדיר  רוחניות
,       )חטא מפורש (11  ירסד  הדגשה, מטען סמנטי

  )הסבר (13
  

    15  סדיר  תכולה סמנטית
    14  סדיר  אירוניה

    15, 14, 2  סדיר שינוי חריזה,  שבירת דגם
    10  סדיר  חדירת נמשל למשל

    16, 5  סדיר  הפתעה, חידוש
    13  סדיר  ציטוט מן המקרא

  

  )9' לדוגמה מס( נספח ב

סילבי שתי השורות -כי מבחינת המשקל הטונינתי ציי") אל המשורר(" 9' דוגמה מסבדיון ב

אך על פי החלוקה הגרפית של המשורר וניתוח מבנה , הראשונות בכל בית אנפסטי הן שורה אחת

הפיכת שש השורות לארבע שורות יוצרת מבנה בית  .יש לפנינו שני אנפסטים רצופים, הבית

  : טרוכאי על פי התיאוריה הפרוזודית הגנרטיבית
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  …ֵלב חֹוֵצב ֶלָהָבה ,ב ַהַּמֲחָׁשָבהרֹאׁש ַר

  …קֹול ַׁשַּדי ְמַדֵּבר ַּבּקֹול      

  ,לֹו ִרּבֹוא ָאְזָנִים ,לֹו ֶאֶלף ֵעיָנים

  …הּוא ַיְקִׁשיב ַּבּכֹל, הּוא ֶיֱחֶזה      

חזק : מבנה צמדי השורות הוא טרוכאי, כלומר(זוגיות ארוכות מן השורות הזוגיות - השורות האי

מבנה השורה הוא , כלומר(שורות הזוגיות חסרה הברה באמפיברך האחרון בשורה וב, )לפני חלש

משום שהשורות , ניתוח טרוכאי זה עומד בסתירה לניתוח האנפסטי של שש השורות). טרוכאי

הן השורות השלישית והשישית במבנה בן שש , במבנה בן ארבע השורות, החלשות, הזוגיות

מקרה דומה של שני מבנים פרוזודיים מקבילים אפשריים מצוי .  השורות החזקות–כלומר , השורות

ִׁשיר ְלַמַען - ְקִחי ִכּנֹור סִֹּבי ִעיר זֹוָנה ִנְׁשָּכָחה ֵהיִטיִבי ַנֵּגן ַהְרִּבי: " טז,בשירת הזונה בישעיה כג

, בשורה החמישית הטעמה אחת(ניתן לחלק שיר זה לשש שורות בנות שתי הטעמות :". ִּתָּזֵכִרי

זונה ("בהם שששתי השורות החזקות , וכך נקבל שני בתים אנפסטיים רצופים, )המקףבגלל 

 ניתן גם אולם. קשורות במשחק מילים) שישית שורה –" למען תזכרי",  שורה שלישית–" נשכחה

זונה ", וכעת( הטעמות 2 3 2 4וכך נקבל מבנה בית טרוכאי במשקל , לחלק את השיר לארבע שורות

 כאמור לעיל). הן השורות החלשות,  שורה רביעית–" למען תזכרי"ייה ו שורה שנ–" נשכחה

תרגומי המקרא הלועזיים נחלקים בין שתי החלוקות . במקרא אין חלוקה גרפית של שורות השירה

ועל כן אני מניחה , בשירת ביאליק יש לפנינו חלוקה גרפית של המשורר. האפשריות שהזכרתי

יון בסתירה בין שני מבנים פרוזודיים אפשריים בשיר אחד חורג הד. שהתכוון ליצור מבנה אנפסטי

  . מהיקפו של מאמר זה

  )16, 12' לדוגמאות מס(נספח ג 

אתה " (12'  בדוגמה מס".אלהים" משתקף המבנה הפרוזודי גם בעזרת הסמן 16, 12' בדוגמאות מס

שני צמדי , ורהומספר ההברות בכלל בכל ש, על פי ספירת מספר ההטעמות ,)"יודע רזי עולם

זוגית בכל צמד ארוכה - השורה האי. חזק לפני חלש" = טרוכאי("טרוכאיים השורות הראשונים הם 

יש בצמד השלישי . חלש לפני חזק" = ימבי ("ימביוצמד השורות השלישי הוא , )מן השורה הזוגית

היחס ). תאך בשורה השישית יש שתי הברות יותר מאשר בשורה החמישי, שוויון במספר ההטעמות

מופיע בשני , המסמן רכיבים חזקים, סמן זה". אלהים"ימבי מתקיים גם במיקומו של הסמן - טרוכאי

והוא מופיע בתחילת השורה , ")אתה"במילה (החזקות , זוגיות-הצמדים הראשונים בשורות האי

ות בסוף השור" אלהים"מופיע , החזק, בצמד השורות השלישי). גם השורה היא טרוכאית, כלומר(

מבנה -רכיבים חלשים, מבנה ימבי-הִמתאם רכיבים חזקים. ולכן השורות הן ימביות, )בכינוי החבור(

ראו דיון במאמרם של . קיים גם בשירים אחרים שנותחו במסגרת התיאוריה הגנרטיבית, טרוכאי

  .  220–219' עמ, מבנים וסמנים, שטיין וגיל

ֵאיְך ֶאֶּתְנָך // ֲאַמֶּגְנָך ִיְׂשָרֵאל / יְך ֶאֶּתְנָך ֶאְפַרִים ֵא:  ח, להושע יא12' ניתן להשוות את דוגמה מס

בשני הצמדים הראשונים יש שלוש . ַיַחד ִנְכְמרּו ִנחּוָמי/ ֶנְהַּפְך ָעַלי ִלִּבי // ֲאִׂשיְמָך ִּכְצבֹאִים / ְכַאְדָמה 

שלוש יש , החזק, בצמד השלישי. הטעמות בשורה הראשונה ושתי הטעמות בשורה השנייה
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ובשניהם האל , שני הצמדים הראשונים מקבילים בתוכנם ובמבנה התחבירי. הטעמות בכל שורה

אך מבחינה , האל הוא הנושא הסמנטי, החזק, בצמד השלישי. הוא הנושא הסמנטי והתחבירי

   .תחבירית האל הוא הכינוי החבור בסוף המשפט

בשני  )."'ַּבָּמה ֲאַקֵּדם ה" (16' דוגמה מסגם בקיימת " אלהים"דירות במיקומו של הסמן ס

בשורה השנייה בבית " אלהי מרום"והביטוי , בשורה הראשונהמופיע ' הבתים הראשונים שם ה

צמד השורות הראשון בכל בית (כי המבנה הפנימי של בתים אלה הוא טרוכאי , מכאן יוצא. הראשון

בבית השלישי ). רה השנייהוהשורה הראשונה בכל צמד שורות חזקה מן השו, חזק מן הצמד השני

 ועל כן בית זה ,)בשורה הרביעית" אלהיך", בשורה השנייה" 'ה(" בשורות הזוגיות מופיע ' השם

השורה השנייה בכל צמד חזקה מן , צמד השורות השני חזק מן הצמד הראשון(הוא ימבי 

בית השני יש ב. טרוכאי זה נתמך באופן חלקי במספר ההברות בבתי השיר- ניגוד ימבי). הראשונה

ובבית השלישי יש מספר , מספר הברות גדול יותר בצמד השורות הראשון מאשר בצמד השני

  .  חורג מהיקפו של מאמר זה16' ניתוח מלא של דוגמה מס. הברות גדול יותר בצמד השורות השני
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