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  20 �הסיכו� והניתוח ממערכי השיעור לשירת המאה ה

  המורה אלי פררה: כתב וער�

  זלדה/  �ֶסת ֶקַזח�ר ֲא��ִצ

  ְ�ַר ָה�
ר ַהֶ�ֲאַ�

  ל�ְֹנט ִלָמ

  !ֵ י ַהֵנְ� ִמת�ָ�ְרה ֶחֶ�ַגא ְמה�ְו

  .הָמָ�ְ"ַל

  ְ�מ�ָ"ה ַהָרְגִ&! ַה ֵעיַחִמְצַמ

  ל�ָכק ֲאָבֲאֶ�

  .*אְֹתי* ִ�ִ ר+ְיי* ִלָע

  יַחפִר- ַיִי, ָהיַחֵרי ֵמִ�

  הֶאר ָנד�ָה

  ר�� ִצ�1ְר0ַַצְב�

  .*ֶסת ֶקַזח�ֲא
  

שגרה ) רוטינה(חיי� � תה שגרדר�על התגברות מקשיי� , שיר שכולו ליריות רצופה על התחדשות   

מודרני למהדרי� על שיר . נפשית וגשמית, מכלה כל שמ� של מר� ועזוז חיוניותשבתחילה נדמית כ

את מצב הקיו� , מבטא את יחס הדוברת מבחינה רעיונית, כל הפרמטרי� של השירה המודרנית

  .של האד� בתהפוכות חייו

או , יו��מתחיל בתחושת הגו" המדוכא מעמלהבחיי האד� שיומי �תיאור מצב בנאלי ויו�זהו    

 ולא פע� בשיא ְ�ַרהוא , משוררתהגו" הזה כדברי ה. הה ובכֹכֹמחמת המאבקי� שלו $" שפו""

או אובד� דר� מהתחבטויות או מקשיי� , כישלונותיו או בקצה הדר� של הייאוש מחמת מחלה

" מחדש את נעוריו", לכאורהל �ְֹנט ִלָמהגו" הזה שנראה , שכ� ה� נראי� לפרקי�, בלתי פתירי�

 שתקי� אותו קס�ועל צמרתו של הע� תימצא אותה צפור " בקצה המנהרה"א� רק יאמי� ש

וג� על , ג� על פי התפישה המודרנית של הפסיכולוגיה; חרדת הגו" לנשמה היא אמיתית. מחדש

הגו" . בה תלוי הכול. הנשמה היא עיקר העניי�, פי האמונה הדתית של ערכי היהדות המוסרית

. היא הנפשהוא הע� והצמרת הגו" . ר בתוכו את הנפשֵ)ַשהכלי הְ), החיצונית" המעטפת"הוא רק 

ֵע� ַח5ִי� " וכ� )19' דברי� כ" (1ִי ָה/ָד� ֵע� ַהָ.ֶדה":  בכמה מקומותכי הרי כבר נאמר במקורותינו

הדתית  חשוב לציי� שמוטיב זה בשיר של זלדה המשוררת  ...)18', משלי ג" (ִהיא ַלַ)ֲחִזיִקי� 6$ָ

  . אינו אקראי וחסר משמעות

 לה לכ� הוא חרד, ורק בה תלוי גורלו של הגו", יה הבלתי נדלי�צריכה להאמי� בכוחותהנשמה    

ה ֶ)ַגא ְמה�ְו"הביטוי בשיר . שמא פ� לא יימצאו לה הכוחות והוא תלוי בה ונפילתו תהיה סופית

לא שהגו" חרד לסופיות של הנשמה מבחינת סופיות , מרמז על כ� ".הָמָ.ְ-ַל ,ֵ+י ַהֵנְ� ִמת�ָ(ְרֶח

עליו של הירוק שבדה שהנפש לא תגלה בה את הכוחות הסמויי� לחדש את ָר אלא ֲח,החיי� ומוות

�זוהי . שתצמיח את הירוק מחדש בעלי�" תרופת הפלא"החיי� היא �על פי דברי השיר שגרת. הע

חסרת  ונמיכות איזו שהיא בהלראות  ובשל נטייתנו "ל�ָכק ֲאָבֲאֶ."אותה שגרה שנדמית כאילו 

  .את החיי�חי� צימי� דבר והיפוכו המנ. ת וההמשכיותהיא בעצ� כורח ההמש� של החי9, תוחלת
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בעיקר אצל , האוני� כמו אצל רבי� מאיתנו לאחר מוות ושכול�ג� ברגעי הייאוש ותחושת חוסר

החיי� חייבי� להמשי� למרות הכאב ועל א" תחושת הריקנות שלאחר , משפחות הנופלי� למשל

, וא� אצל� כ� הדבר" שחייבי� להמשי� לחיות: "תמיד נשמע מה� את המשפט הבא. האסו�

על אחת כמה וכמה א� מדובר בסת� חיי� רגילי� של כל אחד , לאלו שאיבדו את היקר לה� מכל

כשהנשמה היא . ות�הגלגל המניע אהיא , השגרה וכורח ההמש� של החיי� היא. מבני האד�

היא שפתאו� מכוחות . על צמרתו של הע�" �ֶסת ֶקַזח�ֲא ר��ִצ"היא אותה . המנצחת עליה� ממעל

  "1ִי0 ָהיַחֵרֵמ"ו, תפריח מחדש את הירוק בעלי�) מוסתרי�, חבויי�: טמירי�(*טמירי� *עלומי� ו

כפי שרק משוררת טובה ,  על רגל אחתזאת כל התורה כולה "הדורי� ונאי�"יחדש הע� את חייו 

  .צת את האמת על מצב קיומו של האד� וההתמודדות שלו בחיי�יכולה להביע בשיר קצר ומתומ

  

זוהי מטפורה ייחודית . די מפתיע ולא שגרתי" צפור קס�"השימוש שעושה המשוררת בביטוי    

כי בל נשכח שזלדה היא בעצ� , אמונתיי�; אמונתיי� ומאגדותומפתיעה שבאה ממקורות 

  . ד מהמוטיבי� בשיריהמשוררת דתית מאוד והאמונה והדת מביעי� חלק נכב

ג� בשל ? מדוע הוסמכה הנפש לצפור". צפור הנפש"ראשית אנו יודעי� על הביטוי השגור בפינו 

, כמו הנשמה שבאפינובה שפיזית קשה לתפוס ולאחוז , והיא כגו" גשמי, יכולת המעו" של הציפור

כל המביט בה מעלה לכיוו� השמי� ו, וג� בשל העובדה שמעופה של הציפור נוסק אותה מעלה

כמו ידיו של משה היושב על הסלע ומרי� זרועותיו ובני . (בעצ� נושא מבטו אל הרקיע ואל אלוהיו

נושאי� מבט� אל ידיו ובעצ� יוצרי� את הקשר בי� לבי� אלוהי� , ישראל הנלחמי� בעמלק

   .)שבשמי�

היא אותה . היא אותה צפור קסומה השולחת אמרותיה מאהוב לאהובתו דר� סורגי� של כלאו

היא צפור ששלח נוח מתיבתו ועלה , דואר המגיעה למחוז חפצה ובשורות בפתק שברגליה� יונת

 בשורת השקט והשלווה שלאחר 6ועליה נבנתה דמותה של יונת השלו� ובמקוָר. ירוק טר" בפיה

  .המבול
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