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 ג'ומעה מוחסן טורקי 
 האונעברסיטה של בגדאד 

 פקולטת השפות/ מחלקת השפה העברית 
 הקדמה    
 נחום המשורר של שונות מעבודות נבחרים שירים כמה יחקור החוקר    

 על מבוסס, חייו ושל המשורר של פשוטה צורה גם יציג החוקר. סוקולוב
 אהבתו ואת עבודתו של האמתיות את הבהיר גם. שונים מקורות

 (.אביב תל) ישראל בירת של שמות בהקמת ותפקידו, לעיתונות
.    המשורר של ועיתונאי הספרותי הסגנון את להצגת פונה החוקר   

 על קצרה ומצגת(.  ישראל) מדינת בהקמת פעילותו את ולהבהיר
 את בקצרה הגדיר מכן לאחר. המודרנית העברית השירה תולדות

 .סוקולוב של הפואטית היצירות על השפעתה ואת המלנכוליה
 נבחרו השירים.  פואטיים טקסטים שלושה של בניתוח מסתיים החוקר   

 המלנכוליה השפעת את להבהיר.  המשורר של שונות יצירות כמה מתוך
, הן,   פואטיים טקסטים שלושה באמצעות. הנבחרים שיריו על

   של הביבליוגרפיה  ולבסוף התוצאות כך ואחר. הגיון,Idee, המלנכוליה
 . המקורות

1936 -1859נחום סוקולוב 
 פרק א'.

– עברי מלון ,שגיב דוד
( 5988,עמ '5891,שלישי כרך ,זמננו-בת העברית לשפה ערבי

د.شعبان محمد سالم ,قاموس المختصرات  –נחום סוקולוב ) (*
(591,ص 5891العبرية ,جامعة االزهر ,القاهرة ,
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אור ,תולדות הספרות -.)אהרון בן
 -51 מ' ,ע5891אביב,-העברית החדשה ,ברק שני ,הוצאת ''יזרעאל'',תל

55  ).

ון הספרות העברית שאנן .אברהם ,מל)
-החדשה העברית והכללית , יהושע אורנשטיין ,הוצאת ,"יבנה"תל

    .119,עמ' ,5859אביב,
בעל טור:

אביב –תל 

(Benyehuda.org/sokolov) 

תל אביב

lexicon.cet.ac.il) )) 
גנונו הספרותי והעיתונאיס

 פרק ב'.
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, 55 החדשה,  עמ'אור ,תולדות הספרות העברית -)אהרון בן
59 )  

: פעילותו 

.(5 דף"" לקסיקון הספרות העברית החדשה ,.)

(www.herzl.org.il 1,דף) 
תולדות השירה העברית המודרנית:
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יהודה, -) פרויקט בן
(5,1החדשה,דףתולדות השירה העברית 

(572قاموس المختصرات العبرية ,ص)

אור,תולדות הספרות העברית החדשה ,כרך ראשון -)אהרון בן
  ( , 51 עמ' ,5855אביב ,-,הוצאת ''יזרעאל'' בע''מ, תל

המלנכוליה:
 פרק ג'.

     

מוניץ  חנן , פרקים נבחרים 
(,)  244 -243שית ,עמוד ,בפסיכיאטריה ,מהדורת שי

www.psychiatry.org.i) 

μελας, melasχολη, kholé

melaschole

Melencolia-I

http://yeda.eip.co.il     

http://yeda.eip.co.il/
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) י.קוגמן, מלון עברי  .
( 5519,ص5العربية المعاصرة ,طالمنجد في اللغة )(, 444,עמ'1970ערבי ,–
מ -זמננו, כרך שני ח-ערבי לשפה העברית בת -שגיב, דוד, מלון עברי,)

מלנכוליה  ( oxford wordpower,p.468, )    ( 891עמ' 5891אביב -תל
 major( היא אחד המאפיינים של דיכאון קליני )Melancholia)באנגלית: 

depression) , ,מילים ,שמות וניבים זרים )מילון לועזי עברי המורחב
-שושן ,כרך שלישי י-ת(, )המלון החדש , אברהם אבן-בעברית כרך ב;מ

 ( 1371, עמ 1981ספר , בע'מ, ירושלים , –קרית  -מ, הוצאת
החוקר

המלנכוליה

-המלנכוליההשירה הראשונה
Mekancholie benyehuda.org/sokolov/melancholie.html)

החריזה החיצונית והפנימית:

 -הרגע /ויופי -געשפה /לנ –אשאפה 
הגיון –דעת /חזיון  –החבל / מגרעת  -וחבלדופי

מדוע 
אזלת כחי , לבי פצוע... אך צללים עוברים , משאון וחזיון

מפתח השירה: 
מדוע אזלת 

ומי קשרני ..,מי הושיבנירוחי

המלנכוליה

יְגֹוִני ֹלא תּוַכלרּוִחי יְִציֵקִנירּוַח ֶאְשָאָפהָאְזַלת כִֹחי, ִלִבי ָפצּועַ 
ָעְרָבה ִלי ָכל ִשְמָחה, ָכל עֶֹנג ֶנְהַפך ְלֶנַגע. יֵש ִבי אֶֹמץ ִלְטרֹף ַנְפִשי

 ֵהן ִלי ַעָתה ַאְך דִֹפי. 

בֹו ַשֶלֶטת קָשַרִני ֲעֵלי ֲאָדמֹות ַבֲעבֹותֹות וֶָחֶבל? ִמי הֹוִשיַבִני ְבבֹורּוִמי 
ַהֶהֶבל? ָכל יְקּום ִנְתָעב, ּוְבָכל ָמקֹום ִמְגַרַעת; ּוְבֺחֵקי ַהְבִריָאה ֹלא ֶאְרֶאה ָכל 

 יָעּוף ְלָפַני ַכֲחלֹום וְִהָגיֹו ַדַעת; ַאְך ְצָלִלים עֹוְבִרים, ִמָשאֹון וְִחָזיֹון, וְַהכֹל



 (2018 مارس – يهايرعدد )   46 اجمللد -حوليات آداب عني مشس 
 

- 62 - 
 

 

תבניות חזרות:

ֹלא תּוַכל, ֹלא ֶאְרֶאה, ָכל ָשָפה, ָכל ִשְמָחה, ָכל עֶֹנג, וְָכל 
ָמקֹום, ָכל ַדַעת, וְַהכֹל יָעּוף, ָעְרָבה ִלי, ֲאֶשר, וְָכל יָָקר, ָכל יְקּום, ּוְבָכל 

בגוף הראשוןִנְרֶאה ִלי, יָָקר ִלי, ֵהן ִלי
ָאְזַלת כִֹחי , ִלִבי ָפצּוַע, רּוִחי יְִציֵקִני וְֶאת יְגֹוִני, ָעְרָבה ִלי, ִנְרֶאה ִלי, וְָכל 

קָשַרִני, ִמי הֹוִשיַבִני, ֹלא ֶאְרֶאה, וְַהכֹל יָעּוף ה, ּוִמי , ֵהן ִלי–יָָקר ִלי ֵמָאז 
ְלָפַני

יקָשַרִני,  ְְ יִציֵקִני ,  ְְ
כוחו הֹוִשיַבִני

,לבו, רוחו, יגונו, שמחה, עונגו ,נגע ,נפשו ,יופי, דופי ,ההבל ,חולם , 
 והגיון(

זמן השירה:

נראה לי ,יעוףיציקני –רוחי יציקני 
ראה לעילהשירה השנייהקשרני

 פרק ד'.
  "Idee השירה השנייה

(benyehuda.org/sokolov/ideeיהודה-בן פרויקט ) לפרטים. ,( Collins 

English Dictionary)) מה
גדולה 

idea

התבל והאדם 
והמוות והטבע

אין לה חקר לתכונותיה
ארץ -כאופן תניע גוש

עד אשר יכלהו מות , יבואהו קרץ

בגוף 
הראשון

ואל מנוחתו נחבאו ישוב ונחבא באדמה

עה קרנו הרמה, ואל מנוחתו ישוב מות, קרץ ,ישכב ונגד
ונחבא באדמה , על קברו יכסה שלג וקרח ,וחולש על הבריאה, ועם 

 .ראה לעילרמשים ושקצים יתרועע.... 
הלשון של המשורר

רמשים ...ושקצים , שושן 
ראה לעיל...ופרח
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 יזה החיצונית והפנימית:החר
  

אנשיה ,לתכונותיה /ארץ, קרץ/, הרמה, 
באדמה/ ,וקרח, ופרח /,יתנועע, יתרועע 

יכלהו, יבואהו

 . ראה לעיל
זמן השירה:

, ישכב, תניע, יכלהו ,יבואהו
ישוב, נחבא, יכסה , יעטרהו , יתנועע , יתרועע.

Ideeראה לעיל
 פרק ה'.

לשירה השלישית
.http://benyehuda.org/sokolov/Immaginacya.     יהודה-בן פרויקט

מדועאם אשים
מה

לבי... /אני -אם אשים אל
 ביד גורלי ..../להטילני ../ ולהפילני .../ עתה יחשיך אורי

המונחים
-ככדור צנפה אני גורלי לטלטלה

גבר../ להטילני גבוהה גבוהה.../ אקלל את יומי ואזעם בכל החיים ../ הה 
גורלי .../ עתה יחשיך אורי , שמשי נחבאה .../ פרידתי עלי תכאב ונגד 

 ראה לעיל.פני רעה .../ וכן לנוסע הביתה ,הה ה' חנני... 
 ת והפנימית: החריזה החיצוני

   
רם

נפלאים
שברפלאיםגבר

כמיםהחיים
נחבאה / רעה /כלהבה 

תואכלני י/שבה
.רוחה./ אני ...גורלי /...הטילני...הפילני/ צווחה../ חנני
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יומי...גורלי/.. כמוני/ ,אורי ...שמשי /...עלי ..פני / ..ראשי.. דמי/.. בי.. 
 . ראה לעילנפשי... וכי. 
זמן השירה:

אשים / אראה / אקלל / אזעם / יחשך /נחבאה / 
רו /אשכח / נדעכה/תכאב / יעב

הטיליני / הפילני/ 
השביעני / תואכלני

הטילני....הפילניהנרדפות
. ראה לעילחזרה

Abstract 
Melancholia at Nahum Sokolov 

By Jumaah Mohsin Turki 

The researcher has reached several important evidence in the fact of 

the suffering of the poet and writer and  Nahum Sokolov, which clearly 

affected his literary output  Most of the  poems Sokolov, did not abandon  

the words that indicate the state of internal psychological state, including 

grumbling, complaining, sarcastic, and attack the self, and attack And the 

nature in which he grew up, to tell us that he wants to change his life. 

so that his travel has the key to change his situation, in order to 

achieve his own ideas, and change the life of the Jews in general. 

despite his severe psychological suffering but managed and succeeded 

in employing language Hebrew eloquent in conveying his idea The main 

change.  Individuality and perplexity dominate the Modern Hebrew poetic 

creativity The poet tends to short and long poems formulated in a high 

linguistic style  Most of the Jewish public is interested in buying poetry 

books from different periods and age groups in large quantities. 

Modern Hebrew poetic creativity now includes different age groups, 

melodies, rhythms and poetic weights  His media creativity has played an 

important role in spreading his political and social ideas. 

Sokolov succeeded in employing these different notices for his 

various purposes  His style is disciplined in expressing sorrow Which is felt 

by every human being who is aware that death is inevitable away from 

romance.. 
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