כל הזכויות שמורות לאלי פררה© :
הסיכו ממערכי השיעור לשירת המאה העשרי לשירת רחל
כתב וער :המורה אלי פררה
ֶז ֶמר נ ֶגה  /רחל
חקי ֶ ִ!י,
קליְ ,ר ִ
ֲה ִת ְ ַמע ִ
קליֲ $ַ ,א ֶר ִה– ָ ְ#
ֲה ִת ְ ַמע ִ
$כה ְִ $ד ִמי
קרא ְ$עֹז ,קל ֶ
קל ֵ
מ ַעל ַל ְַ +מ* ְמ ַצֶה ְָ $ר ָכה?
ֵ
ד ָר ִכי ָ$ה ָרב.
ֵֵ -בל ז ַר ָ$ה ְ
נִ ְפָ/ת ְל ַדק ,נִ ְפ ָרדת ָל ַעד.
2לת ַר ְג ָליו,
ְ 3
0דְ ,
ְמ ַב ֵָ 1
0בד.
יכל ִל ְמצֹא ֶאת ֲא ֶר ַ
לֹא ַ
אלי,
ָמי ְָ 2בר ָקרב ַ
3חר* י ַ
ֲ
ידה,
ְָ 2בר ָקרב ַהֶ 6ל ְִ 5מעת ְִ 4ר ָ
ֲא ַח ֶ2ה ְל ָ ַעד יִ ְכַ $חַ6י,
דד.7
ְַ 2ח2ת ָר ֵחל ְל ָ
את השיר הזה ,כמו בהרבה משיריה של רחל ,נסו עליו נימה מלנכולית כבדה ולו רק בגלל
כותרת השירֶ " :ז ֶמר נ ֶגה" .הכותרת מהווה את המסר הבולט בשיר :זהו שיר מלא יגו וכיסופי
ָמי ְָ 2בר
3חר* י ַ
לאהבה שלא נתממשה עד אחרו ימיה .כדברי הביטוי בראשית הבית האחרו – " ֲ
אלי ",כשהמוות נוש בעור הדוברת ,נבי עד כמה באמת השיר הזהַ ,ה ֶֶ +מר הזה ,מלא יגו.
ָקרב ַ
בי א תחושת המוות הקרב ,או לכיסופי לאותו מישהו שישמע את קולה הר ,הקורא בדמי
ובעוז – הדוברת מכירה במציאות העגומה ,שאי תכלית לצפיותיה .עוד מעט קרוב היו ֶל
ידה ,ובכל זאת היא תחכה עד הרגע האחרו ,בו יכבה נר#חייה כאותה א#מקראית,
ְִ 5מעת ְִ 4ר ָ
אהוב'.
ָ
רחל אימנו ,שחיכתה  14שני עד שנישאה ליעקב אבינו
בית א' :כדברי הפתיחה בראשית דברינו ,הכותרת מהווה את המוטו של השיר .אי בשיר מילה
נוספת המדברת על יגו וזמר ,לכ הכותרת משמעותית והופכת למותג ולמוטיב מוביל המביע את
תחושותיה של הדוברת.
הבית פותח במעי פניה ,קול קורא במדבר ,כשהיא יודעת בדיעבד ,שאי מי שישמע את קולה,
קלי" ולא רק זאת א זאת ,אותו אחד שעשוי לשמוע
ה ִת ְ ַמע ִ
לכ הפניה היא בהא השאלהֲ " :
חקי ֶ ִ!י" .במקו " ֲאה ִבי ֶ ִ!י" .האהוב
את קולה היא קוראה לו בש תחלי לאה(ב – " ְר ִ
מבחינתה הוא רחוק ובלתי מושג ג א היא תקרא לו בעוז ובבכי דומ שלא נשמע ,מעבר לזמ,
למקו )" ֲַ $א ֶר ִה ְ ("ָ #מעבר לשלומות וברכות שהיא שולחת לו כמצוות אהובי ,הפרודי זה
מזו בשל התנאי שזימנו לה חייה.

כל הזכויות שמורות לאלי פררה© :
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עדיו ,ע הידיעה הברורה ,שאכ
שקול' וקריאת' לא יגיעו ָ
ָ
בית ב' :חוסר התוחלת והתקווה
קולה לא "יפגע" בוַ ,מ ְ-רי על המשוררת הגיגי פילוסופיי :העול מלא דרכי אי ספור ,ומי
יודע אולי באחד הצמתי בו נפגשי בני#אד לרגע קט ,לשבריר שנייה בו ניצת פתיל האהבה,
תהיה המשכיות לאהבה גדולה וסוחפת ,א כהר  ,לאחר מכ ולמרבה האירוניה והאכזבה,
כדרכ של דרכי וצמתי ,המפגש הוא "דק" רגעי ,ומיד אחרי כ הפרידה היא לנצח ,סופית
ופתיל האהבה שניצת לרגע לא נית לשחזור .והוא ,האהוב ,אינו יודע כלל שהצית בלב מישהי את
אש האהבה .אותו אד ,במקרה שלפנינו – הדוברת ,ככל שתנסה לתור ולחפש את דרכה בשבילי
0בד" .לכ קריאתה כה נואשת ובכ ָי' נוגה ומלא
יכל ִל ְמצֹא ֶאת ֲא ֶר ַ
האהבה האבודה" ,לֹא ַ
דממה ,כי רק היא ידעה את אשר ניצת ,ורק היא יודעת שקולה כקול קורא במדבר ואי שומע לו.
בית ג' :הבית האחרו בשיר מהווה את פסגתו של הביטוי השירי הנוגה הזה .המלא ייאוש .בית
שכולו צפייה למוות ,תו ידיעה שאחרו הימי בחייה בוא יבוא א האהבה לא ִת ְתממש .זהו יו
מלא דמעות .ג בשל האהבה הנכזבת והלא מושגת וג בשל הפרידה מהחיי .עוג התקווה
שנותר לדוברת ,שע כל האכזבה ,הדמע והקריאה הנואשת שישמע קולה ,ותו ידיעה שההוא לא
ישמע קולה היא בכל מקרה תחכה לו עד יומה האחרוֲ " :א ַח ֶ2ה ְל ָ ַעד ִי ְכַ $חַ6יַ 2ְ ,ח2ת ָר ֵחל
דד :7בהשפעת שיר השירי המלה 5ד היא תחלופה לאהוב:
דדָ ".7
ְל ָ

ר ֶעה
לו ָה ֹ
"ּד ֹו ִדי ִלי וַ אֲ נִ י ֹ

ּ ַבׁש ֹו ׁ ַשנִ ּ ים") .שיר השירי ב'( ההקבלה שעושה רחל המשוררת לרחל הא המקראית אי בה
חידוש .בכמה משיריה של רחל אנו רואי את ההקבלה הזאת לרחל הא .כמו בשיר "רחל" או
"עקרה" .התקווה בעוג הזה הוא שרחל המקראית בכל זאת הגשימה את אהבתה ליעקב ולכ
יומ' האחרו.
הסיכוי שג גורלה יהיה כמוה ,נוס בה את התקווה לחכות לו עד ָ
הערה קצרה :אני בכוונה מתעל מלעסוק בשמועות#רכיל על אהבתה של רחל המשוררת לאחד
מהדמויות הבולטות בישוב אז של אר#0ישראל ,כי עדי להשאיר אותו כ ולנתח אותו באופ נקי
וטהור .שיר פשוט ונוגה על אהבה נואשת ועל כאב האכזבה ,שאי מי שישמע את קולה האוהב.
דרכי העיצוב בשיר:
א .כותרת השיר מהווה את המוטיב המוביל ואת הטו והאווירה של השיר.
חקי ֶ ִ!י" במקו " ֲאה ִבי ֶ ִ!י" נות לביטוי סייג ,כיסוי
ב .הפנייה אל האהוב בש חילופי " ְר ִ
לכמיהות#אהבה שאולי ה אסורות ,או בלתי נתפסות ובלתי מושגות.
ג .האהבה שלא התגשמה היא קול קורא במדבר ,והיא מעבר לזמ* ומקו ומעבר לברכות ושלומות
שהאוהבת שולחת לאהובה ,כי היא לעד ,עד יומה האחרו.
ד .ביטוי מטפורי למפגש הדרכי בי אנשי שניצתה בה האהבה .מעי ביטוי למבט אחד ,הבזק
יחיד במינו של שנשתמרו בלבה והיא מצפה להגשמתה עד הסו המר .המפגש הזה בצומת
הדרכי הוא רגעי ,הוא "דק" ומיד לאחריו הפרידה הסופית ולעד.
ה .הצפייה האי#סופית להתגשמות כמו שמצפי למשיח ,שג א הוא מתעכב ,הוא בוא יבוא.
ו .הארמז המקראי לרחל הא המקראית ולביטוי הקונוטטיבי לשיר השירי.

