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הסיכו והניתוח ממערכי השיעור לשירת המאה ה 20
כתב וער :המורה אלי פררה
פגישה  /רחל
ישהַ ,מ ָ$ט ֶא ָחד ָמ ִהיר,
ישהֲ ,ח ִצי ְ ִג ָ
ְ ִג ָ
ת&מי – זֶה ַ*י...
יבי ְס ִ
ִק ְט ֵעי ִנ ִ
וְש&ב ֵה ִציַ ,הֹ.ל ,וְש&ב ַהֹ.ל ִה ְס ִעיר
ְה ְ*וַי.
ֹשר ו ַ
ִמ ְש ַ$ר ָהא ֶ
יתי ִלי ָמגֵ– 0
ֶ ,/ס ֶכר ִש ְכ ָחה – ִָ $נ ִ
ִהֵ1ה ָהיָה ְ.לֹא ָהיָה.
ס2א0
ְעל ְִ $ר ַ.י ֶא ְכ ַרע ַעל ְש ַפת ֲאגַ ֵ
וַ
ִל ְשת2ת ִמ ֶ3נִ 2ל ְר ָויָה !
הערה קצרה :מלכתחילה אסתייג ִמ ְמועות ָרכיל על יחסיה ורגשותיה של רחל המשוררת
לאישיות ידועה מהיישוב היהודי באר ישראל בטרו הוות מדינת ישראל .כי ברצוני להשאיר את
השיר בטהרתו השירית ובעוז הרגש המובע בו.
שיר קצר וקומפקטי המתאר את סערת הנפש של הדוברת לרגשות שמציפי אותה בשל חוויה
מרגשת שהייתה לה ע דמות אהובה .חוויה קצרהֶ ,ה ְבזק של מבט ,דבורי קצרי ,ומילות
סתמיות הנאמרות כבדר#אגב בפגישה מקרית .זו אפילו לא פגישה ממש ,זו חציפגישה ,כמעט
ולא נעצרו כשאר דרכיה הצטלבו ודברו זו ע זה .אלא מעי $הצטלבות חולפת ומהירה בי $שני
בני אד מכירי ,וחליפת מילי לא מחייבות ביניה ,כאשר רגש האהבה הגועש בי $השניי
מגיעה רק מהדוברת בלבד .אולי בשל אהבה לא מודעת או בשל אהבה אסורה?...
מבנה השיר ומסגרתו הקומפקטית תואמי את תוכנו בלבד – פגישה קצרה וסתמית ,אול אי$
המבנה תוא את התוצאות של הפגישה הזאת ...התוצאות ה $של אג סוא $שצרי #לבנות עליו
סכר ענק של שכחה לבל ירצו המי החוצה.
המי כא $המוטיב המוביל בשיר .שש פעמי מובעות מילי הקשורות למי )בכחול( וה:$
ֵה ִציִ ,,ה ְס ִעירֶ ,ס ֶכרֲ ,אגִַ ,ל ְשת2תִ ,ל ְר ָויָה .הפגישה הזאת ,שבעצ הדוברת מכנה כ"חציפגישה"
לא פגישה ממש בי $אוהבי שהחליטו להיפגש ,אלא פגישה מקרית ,גורמת לדוברת פר רגשות
וה ְכוונה .ה פועלי על
מסעירי .הרגש הוא כמו מי שוצפי וגועשי ,שאי $עליה שליטה ַ
דעת עצמ ועל הדוברת האוהבת מוטלת החובה לעצור את הפר הזה .היא אינה מפרטת את
הסיבה לכ ,#אלא אומרת בפשטות כי עליה לבנות על האג הסוער הזה )רגשות האהבה שהיא
חשה כלפי האהוב שפגשה( סכר שכחה .היא אינה מורשית לאהוב אותו או אינה יכולה לאהוב
אותו מסיבה זו או אחרת .היא ממש בונה מג $סביב רגשותיה בדמותו של הסכר ,למרות שהחוויה
ֹשר ו* ְַה ְ*וַיַ *) .ה ְ*וַי :כאב ,חולי( היא חייבת לשלוט
המקרית והסוערת שעוררה – ִמ ְש ַ$ר ָהא ֶ
ברגשותיה לבל יצי -הכאב ומושג והאושר את מחסו הסכר והמג $שבנתה סביב רגשותיה
האסורי או הבלתי אפשריי .ידוע לנו על מחלתה הסופנית )אז ,בתקופתה ,מחלת השחפת
הייתה סופנית וכמעט בלתי ניתנת לריפוי( וכשהיא שולטת ברגשותיה הדוברת אינה מאפשרת
לה שינחו את צעדיה ואת פעולותיה .היא מדכא את הרגש ומתעלמת ומדחיקה אותו.
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התיאור בשיר הוא תיאור של מצב בו מתעוררי רגשות מאוד חזקי .כמו המי הגועשי
באג כיוו $שהרגשות האלו מעוררי בה רגשות של אושר וכאב ,היא בונה סכר על "האג" הזה,
חומת מג $לרגשות המתפרצי .כמו המי ,שש פעמי בשיר מופיעות מילי המביעות את סערת
ֹשר; ַעל ְִ $ר ַ.י ֶא ְכ ַרע;
יתי ִלי ָמגֵָ ;0הא ֶ
הרגש)באדו( של הדוברת ואלו ה :$זֶה ַ*יִ ;...מ ְש ַ$ר; ִָ $נ ִ

ס2א.0
ֵ
דרכי העיצוב:
תיאור הסיטואציה בשיר :הפגישה כפגישה חסרת משמעות חיצונית מצד האחד ,אול בעלת
משמעות הרתרגשות וכאב עבור הדוברת מצד שני .מצד אחד זו פגישה רגעית ,חולפת ,שהיא
יותר חצי פגישה מאשר פגישה ממש .מצד אחד זהו ַמ ָ$ט ֶא ָחד ָמ ִהיר והניבי )המילי,
הביטויי שהחליפו ביניה( ה מקוטעי וסתומי ,כלומר חסרי משמעות מיוחדת עבורו ,א#
מצד שני מצידה ה מעוררי סערתרגשות שמציפה את הכל .ג את האושר וג את הדווי,
את הכאב.
א .תמונה ציורית המשוררת משתמשת לתאר את השליטה ברגשותיה ע"י תיאור בניית הסכר על
האג הסוער של רגשותיה .זהי תמונה ציורית ,ממשית המדגימה וממחישה את השליטה
העצמית שלה ברגשות.
ב .תמונה ציוריתמטפורית :השאלה ,זהו דימוי הנותנת לתמונה הציורית הזאת מימד מטפורי
ובעל משמעות מעבר לתיאור המוחשי של בניית הסכר .למטאפורה זו יש  $/גלוי ופ $סמוי.
הפ 0הגלוי :הוא ההמחשה של בניית מג $בדמותו של הסכר.
הפ 0הסמוי :המשמעות של הסכר והמג .$הדוברת בנתה סכר בעבר משו שהיא לא יכולה
להתמודד ע רגשות .ואילו הסכר הזה נשבר במהל #הפגישה.
מטאפורות:
 .1הדוברת כורעת לשתות מהאג הסוא .$השתייה ממי האג הסוא $משמעותה שהדוברת מרשה
לעצמה לחוות את הרגשות .הרגשות מתוארי כ"אג סוא ."$הרגשות ה מאוד סואני כיוו$
שקוד הדוברת עצרה והדחיקה אות .כאשר הרגשות משתחררי ה משתחררי בעוצמה
רבה.
 .2המילה "לרוויה" מעידה על כ #שהדוברת הייתה צמאה .משמעות הסמויה של הצימאו $הוא
צור #לחוות את הרגשות אולי צור #באהבה.
 .3תיאור מוחשי של הדוברת עד כמה הייתה כמהה לאהבה זו לשתות ממנו לרוויה :היא כורעת
על ברכיה על ארבע כדי לשתות ממימי האג ,מרגשות האהבה.

