כל הזכויות שמורות לאלי פררה ©

שאלה ותשובה לדוגמא לפרק שירת המאה –  20לרמה של  5יח"ל
כתב וער המורה :אלי פררה
שאלה:
השירה על פי לאה גולדברג ,היא "ביטוי צפו"; "מעט המחזיק את המרובה" ,או
על פי האמירה של משוררי ספרד" :מיטב השיר כזבו" .הדג" ארבעה דרכי" שונות
שבאמצעות #יוצר המשורר ריבוי משמעויות) .תוכל להתייחס לדרכי" כגו:#
דימויי" ,מטאפורות ,סמלי" ,יסודות מבניי" ,אזכורי" ,חזרות וכו'(

תשובה:
עפ"י לאה גולדברג" ,ביטוי צפו" וְ  "מעט המחזיק את המרובה" ,אלה יכולי לבוא לידי ביטוי
בארבע הדרכי הבאות:

א .המטאפורה:
המטאפורה והתמונה הציוריתמטפורית ,כמו למשל בשיר "אמי אפתה לי" של י .עמיחי ,ש
ע)ל" ְ,ע*ג*ת ְמת*ק)ת" כלומר :אפשר להבי את מרב האפשרויות
0פ ָתה ִלי ֶאת ָ.ל ָה ָ
נאמרִ " :א ִ(י ְ
שעושה ָ!ל ֵא עבור ְ#נָ" – $מכינה" לו
ָ
של ה"ביטוי הצפו" הזה ,כביטוי של "אפיית העול"
את העול כדי שיבוא אליו מוכ ללא אכזבות גדולות בשל ציפיות גדולות… שלא תהיינה לו
אכזבות טראומטיות קשות בשל ֶ!של בציפיות ,וכ "מפנקת" '"מרפדת" לו את העול ,שנחיתתו
של הב אל העול תהיה ַר ָ!ה ככל שנית .אוהבת ומעודדת אותו להתמודד ע העול .הנה כי כ
0פ ָתה" לי…
אנו רואי כמה אפשרויות ופרשנויות נית להוציא מביטוי אחד :אמי " ְ

ב .הדימוי:
היא הדר) השנייה להסביר את המושג "ביטוי צפו" של לאה גודברג .למשל בשיר "אבי" של י.
5ה ָבה" – המשורר
ה)ציא ִמ*3פ) ַה ָָ 1טֲ #
*מ ְג ִָ 4לי" ִ
5רנָב)ת ִ
).בע) ְ
()ציא ִמ ָ
ק)ס" ַה ִ
עמיחי נאמרֵ .ְ " :
משתמש ְ #כ' הדימוי – .ְ " ,קוס"" .כלומר; על פי דבריהשיר ,כש שקוס מצליח להוציא
מכובעו ארנבות ומגדלי ,כ) ,בדומה לו ,מצליח האב ,להוציא מגופו הקט – אהבה .יש לשי לב,
שקוס מציאותי העושה מעשיקסמי ,מוציא מכובעו ,בד"כ שפני )ולא ארנבות( ממחטות,
ניירות ,פרחי ,או יוני ,אבל מעול לא "מגדלי" .המילה "מגדלי"" מעצימה את גודל הקס
ע"י הניגוד הבולט בי הקוס במציאות ,המוציא מכובעו דברי ארציי )טריוויאליי( קטני
ופשוטי לבי ה"קוס" האב ,המוציא מגופו הקט ,והדגש הוא על גופו הקט – #מוציא אהבה!
כזה קט ומוציא מגדליאהבה ...והנה הפע לא מילה" ,ביטויצפו" אחד ,אלא מילית ,שימוש ְ#
כ' הדימוי כדי להכיל ולהוציא ממנה את המרב.

ג .הסמל:
ַל ֵדי ֵ,ית< ַה ֵ= ֶפר ".וגו' .כ) נאמר ש ,בשירו של י.
ַל ֵדי ַה;ָ ,#ַ3ח)ת ִמֶ:ה ַעל י ְ
" ֱאל ִֹהי" ְמ ַר ֵח" ַעל י ְ
עמיחי" :אלוהי" מרח"" .מילה גדולה היא אלוהי" .במקורותינו יש למושג אלוהי סמליות רבה;
הוא מסמל את הצדק המוחלט והאמת המוחלטת והוא ,לענייננו – מלוא החסד והרחמי.
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לא סת בתפילת האשכבה ַל ֵ1ת נאמר הפיוט" :אל מלא רחמי"" ועל כ) ג משוררמקונ עמיחי
בשיר אחר שלו – " ֵאל ָמ ֵלא ַר ֲח ִמי"ִ ,א ְל ָמ ֵלא ָה ֵאל ְמ ֵלא ַר ֲח ִמי"" וגו' .בסידור התפילה ,בפיוט הידוע
וב ְר ּ ֹיו ָתיו
מו ְּב ֶח ֶסד ּ ִ
עולָ ֹ
– "אלוהי הראשוני והאחרוני" לתפילת "נשמת" נאמר שַ " :ה ְּמנַ ֵהג ֹ
כות
ְּב ַרחֲ ִמים" וכ בתפילה הידועה כפיוט מושר בפי הע – "אל אדו כל המעשי" נאמר ש" :זְ ּ

דו" כלומר; מכל הציטוטי לעיל ,עולה כי האל
בו ֹ
אוֶ ,ח ֶסד וְ ַרחֲ ִמים ָמלֵ א ְכ ֹ
ישור לִ ְפ ֵני ִכ ְס ֹ
ּו ִמ ֹ
נתפס כישות וסמל ְמ ֵלארחמי ,וא כ) ,א האל מלא רחמי ...אז למה הוא מפחית את רחמיו
יע ְל ַת ֲחנַת ָה ִא=*
>)הטֵ .ְ ,די ְל ַה ִַ 3
5ר ַ,ע ַ,ח)ל ַה ֵ
ככל שהילדי גדלי – "ו ְִל ְפ ָע ִמי" ִי ְצ ָט ְרכ* ִל ְזחֹל ַעל ְ
שות ֵתי ָ ?""4תלונתו ומחאתו של י .עמיחי בשני השירי ,היא אירונית ונוקבת כלפי האל,
ְה" ְ
וֵ
בשל הדימוי הבולט שיש לו כסמל לרחמי וחסד כלפי העול שברא אותו ,ובעיקר לברואיו! הנה
כי כ" ,המעט המחזיק את המרובה וביטוי צפו" – אלוהי" ,ע כ"כ הרבה סמליות ומשמעות,
בשני שיריו לעיל ,של י .עמיחי.

ד .יסודות מבניי":
שירו של ש .טשרניחובסקי – "ראי אדמה" ,זהו שיר מסגרת .הוא פותח את השיר בשורהְ " :ר ִאי,
ֲא ָד ָמה.ִ ,י ָה ִיינ* ְַ ,ז ְ,ז ִָני" ַעד ְמאֹד!" ומסיי באותה אמירה .כנ"ל בשירו של ח.נ.ביאליק:
>)תי ַה ִָ Aדח)ת" בשיר זה
ֹאשיַ ,קִ @ְ <#פ ַ
יק ְ ִמ ְק ַלט ר ִ
ִיהי ֵח ֵ
ַה ִיי ִלי ֵא" וְ0ח)ת ,ו ִ
ָפ ְ ,ו ֲ
יני ַ@ ַחת ְ.נ ֵ
יס ִ
" ַה ְכ ִנ ִ
לא רק השורה הראשונה חוזרת על עצמה בסו השיר ,אלא הבית כולו חוזר וסוגר את השיר ויוצר
שיר מסגרת .בשני המקרי ,המשורר יוצר את מיסגור השיר כדי לתת משמעות ,מעבר להדגשה
שבחזרה ,משמעות של סגירת מעגל ,אי<החוויה של הנעורי" והאהבה שלא יכולי" בעתיד
להתממש ,סוגרת בפניו את מעגל החיי" של החוויה הזאת ,כ) בשירו של ביאליק "הכניסיני תחת
כנפ)" ואילו בשירו של ש .טשרניחובסקי ,ההבעה היא של סגירת המעגל ,בזבוז הנעורי והחיי
של הע היהודי ,ה בגלות ע"י פרעות וגזרות העמי על היהודי ,וה כא באר 3ישראל ,מקו
הולדתו ותחייתו המחודשת של הע ,נאנקי ונאבקי "הטובי שבבנינו" ומוסרי נפש,
ונטמני באדמה במקומ של "זרעיחיטה כבדה ,גרגר שעורה חתול כת" ,שיבולתשועל חרדה".
כא וש המוות וההרג פוקדי אותנו ובעיקר לאלה הנערי" :נ ַֹער ְט ָהר< ֲחל)מ)תֵ ,ָ .רי ֵלבְ ,נ ִקֵBי
ט)בי" ִמ ָ.ל ֵא ֶ>ה".
י)מ" ע)ד) ֶש ִתי ֶא ֶרג ִ@ ְקו)ת י)" ָיבֹאֵ ,איָ #לנ* ִ
ִַ ;ַ .י"ֶ ,ט ֶר" ֶח ְל5ת ֲא ָדמ)ת ,וְ ֶא ֶרג ָ
השיר נכתב בעקבות ולאחרי אירועי הדמי של שנות תרפ"א ותרפ"ט על הישוב היהודי בא"י .בה
נהרגו מגיני האר 3ושומריו ולה מקדיש טשרניחובסקי את שירו וטוע על סגירת המעגל .ש,
בגולה וכא בא"י ,עולי אלה הבאי לכלותנו ולהשית עלינו הרג ושמד חסרהיגיו .והאדמה
אותה אדמה שבה אנו טומני את בנינו ,לכ" :ראי אדמה כי היינו בזבזני עד מאוד" .מבנה סגור
המביע מלוא המשמעות.

