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  ל" יח5לרמה של   20 –שירת המאה לפרק לדוגמא  ובהשתשאלה ו

   אלי פררה:כתב וער� המורה

  :שאלה

או , "מעט המחזיק את המרובה"; " צפו�ביטוי"היא , השירה על פי לאה גולדברג

הדג" ארבעה דרכי" שונות ". מיטב השיר כזבו: "האמירה של משוררי ספרד על פי

: #תוכל להתייחס לדרכי" כגו. (מעויותהמשורר ריבוי מש שבאמצעות# יוצר

  )'חזרות וכו, אזכורי", מבניי"יסודות , סמלי", מטאפורות, ימויי"ד
  

    :תשובה

ביטוי  לבוא לידיי� יכולאלה , "מעט המחזיק את המרובה "�ְו " ביטוי צפו�", י לאה גולדברג"עפ   

   :בארבע הדרכי� הבאות

   :המטאפורה .א

ש� , עמיחי. של י" אמי אפתה לי"כמו למשל בשיר , מטפורית�ריתהמטאפורה והתמונה הציו   

 האפשרויותאפשר להבי� את מרב : כלומר "0ְפָתה ִלי ֶאת ָ.ל ָהע(ָל" ְ,ע*ג*ת ְמת*ק(ת ִאִ)י": נאמר

 לו "מכינה"  –ָנ$ � עבור ְ#ל ֵאה ָ!שעוָש" אפיית העול�"כביטוי של   ,הזה" ביטוי הצפו�"�ה של 

שלא תהיינה לו  …ול� כדי שיבוא אליו מוכ� ללא אכזבות גדולות בשל ציפיות גדולותהע את

 שנחיתתו ,לו את העול�" מרפדת"' "מפנקת"וכ� , אכזבות טראומטיות קשות בשל ֶ!של בציפיות

 הנה כי כ� .  אותו להתמודד ע� העול�תאוהבת ומעודד .ה ככל שנית�ָ!העול� תהיה ַר של הב� אל

  …לי" 0ְפָתה"אמי : פרשנויות נית� להוציא מביטוי אחדואפשרויות  כמהרואי�  אנו

  

   :הדימוי ....ב

. של י "אבי"  בשירלמשל.  גודברגאהשל ל" ביטוי צפו�" את המושג יה להסבירישנהדר( היא ה   

המשורר  – "ָט# 5ֲהָבהְ.ק(ֵס" ַה)(ִציא ִמ.(ָבע( 5ְרָנב(ת *ִמְג4ִָלי" ה(ִציא ִמ3*פ( ַה1ָ: "עמיחי נאמר

להוציא  כש� שקוס� מצליח, השיר�על פי דברי; כלומר". קוס" – ְ.", הדימוי ' כ �ְ# משתמש

, יש לשי� לב . אהבה– להוציא מגופו הקט� ,אבהמצליח  , לובדומה, כ( , ארנבות ומגדלי�מכובעו

, ממחטות) רנבותולא א(כ שפני� "בד, מוציא מכובעו, קסמי�� שקוס� מציאותי העושה מעשי

 מעצימה את גודל הקס� "מגדלי""המילה ". מגדלי�"אבל מעול� לא , או יוני�, פרחי�, ניירות

קטני� ) טריוויאליי�( המוציא מכובעו דברי� ארציי� ,י הניגוד הבולט בי� הקוס� במציאות"ע

 ! אהבה מוציא– קט#ה והדגש הוא על גופו, מגופו הקט�המוציא , האב" קוס�"ופשוטי� לבי� ה

�שימוש ְ#, אלא מילית, אחד" צפו�� ביטוי", והנה הפע� לא מילה ...אהבה�כזה קט� ומוציא מגדלי

  .הדימוי כדי להכיל ולהוציא ממנה את המרב' כ

  

  :הסמל . ג

. יבשירו של , נאמר ש�כ( . 'וגו." ַהֵ=ֶפר>ָ;ח(ת ִמֶ:ה ַעל ַיְלֵדי ֵ,ית, ֱאלִֹהי" ְמַרֵח" ַעל ַיְלֵדי ַה#3ַ"

; במקורותינו יש למושג אלוהי� סמליות רבה. אלוהי" מילה גדולה היא". אלוהי" מרח": "עמיחי

   . מלוא החסד והרחמי�–לענייננו , הצדק המוחלט והאמת המוחלטת והואהוא מסמל את 
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עמיחי  מקונ��ועל כ( ג� משורר" אל מלא רחמי": "ת נאמר הפיוט1ֵלא סת� בתפילת האשכבה ַל

 בפיוט הידוע, בסידור התפילה .'וגו" ִאְלָמֵלא ָהֵאל ְמֵלא ַרֲחִמי", ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמי" "–שלו בשיר אחר 

ֶחֶסדַּהְמַנֵהג עֹוָלמֹו : "נאמר ש�" נשמת"לתפילת " אלוהי הראשוני� והאחרוני� "– ּ וִבְריֹוָתיו ּבְ ּ

ַרֲחִמים ת ּכוְז: "נאמר  ש�" אל אדו� כל המעשי� "– וכ� בתפילה הידועה כפיוט מושר בפי הע�" ּבְ

עולה כי האל , מכל הציטוטי� לעיל; כלומר "דֹובֹוא ְכֵלים ָמִמֲחַרד ְוֶסֶח, אֹוְסי ִכֵנְפר ִלישֹוִמּו

 מפחית את רחמיואז למה הוא ... א� האל מלא רחמי�, וא� כ(, רחמי�� אֵל ְמסמלנתפס כישות ו

ְלַה3ִיַע ְלַתֲחַנת ָהִא=*�  ְ.ֵדי,  ַ,ח(ל ַה<(ֵהטִלְזחֹל ַעל  5ְרַ,עָטְרכ* ְוִלְפָעִמי" ִיְצ "–ככל שהילדי� גדלי� 

, היא אירונית ונוקבת כלפי האל, עמיחי בשני השירי�. תלונתו ומחאתו של י ?"שוְתֵתי 4ָ"ְוֵה" 

נה ה !ובעיקר לברואיו, בשל הדימוי הבולט שיש לו כסמל לרחמי� וחסד כלפי העול� שברא אותו

, ומשמעות כ הרבה סמליות"ע� כ, אלוהי" –" המעט המחזיק את המרובה וביטוי צפו�", כי כ�

   .עמיחי. של י, בשני שיריו לעיל

  

  :יסודות מבניי". ד

, ְרִאי": בשורה הוא פותח את השיר. זהו שיר מסגרת, "ראי אדמה "–טשרניחובסקי . שירו של ש   

: ביאליק.נ.ח ל בשירו של "כנ.  ומסיי� באותה אמירה"!י" ַעד ְמאֹדִ.י ָהִיינ* ַ,ְזְ,ָזִנ, ֲאָדָמה

 בשיר זה "ְ@ִפ<(ַתי ַהAִָדח(ת>ַק#,ִויִהי ֵחיֵקְ� ִמְקַלט רֹאִשי ,ַוֲהִיי ִלי ֵא" ְו0ח(ת, ַהְכִניִסיִני ַ@ַחת ְ.ָנֵפְ�"

גר את השיר ויוצר אלא הבית כולו חוזר וסו, לא רק השורה הראשונה חוזרת על עצמה בסו� השיר

מעבר להדגשה , לתת משמעות המשורר יוצר את מיסגור השיר כדי, בשני המקרי�. שיר מסגרת

 החוויה של הנעורי" והאהבה שלא יכולי" בעתיד> אי, סגירת מעגלמשמעות של , שבחזרה

הכניסיני תחת "כ( בשירו של ביאליק  , סוגרת בפניו את מעגל החיי" של החוויה הזאת, להתממש

בזבוז הנעורי� והחיי� , ההבעה היא של סגירת המעגל, טשרניחובסקי.  ואילו בשירו של ש"נפ(כ

מקו� , וה� כא� באר3 ישראל, י פרעות וגזרות העמי� על היהודי�"ה� בגלות ע, של הע� היהודי

, � נפש�ומוסרי" בי� שבבנינווהט"נאנקי� ונאבקי� , של הע�המחודשת הולדתו ותחייתו 

 ."חרדהל שוע�שיבולת", גרגר שעורה חתול כת�, חיטה כבדה� זרעי"ה במקומ� של ונטמני� באדמ

ְנִקBֵי , ָ,ֵרי ֵלב .ֲחל(מ(ת>נַֹער ְטָהר": כא� וש� המוות וההרג פוקדי� אותנו ובעיקר לאלה הנערי�

  . "ֵאי# ָלנ* ט(ִבי" ִמָ.ל ֵאֶ<ה, אְוֶאֶרג י(ָמ" ע(ד( ֶשִתי ֶאֶרג ִ@ְקו(ת י(" ָיבֹ, ֶטֶר" ֶחְל5ת ֲאָדמ(ת, ַ.ַ;ִי"

בה� . י"ט על הישוב היהודי בא"תרפא ו"תרפת והשיר נכתב בעקבות ולאחרי אירועי הדמי� של שנ

, ש�. נהרגו מגיני האר3 ושומריו ולה� מקדיש טשרניחובסקי את שירו וטוע� על סגירת המעגל

והאדמה . היגיו�� נו הרג ושמד חסרעולי� אלה הבאי� לכלותנו ולהשית עלי, י"בגולה וכא� בא

מבנה סגור  ".ראי אדמה כי היינו בזבזני� עד מאוד: "לכ�, אותה אדמה שבה אנו טומני� את בנינו

  .המביע מלוא המשמעות


