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הניתוח והסיכו ממערכי השיעור לשירת המאה ה .20
כתב וער :המורה אלי פררה
ֵעדת  /ד פגיס

לֹא לֹאֵ :ה ְ ֶה ְח ֵלט
ָפ ִי .
ד ַ :מ ִי ַ ,מ ַ
ָהי ְ נֵי ָ
ֵא ְי ְל ַה ְס ִ ירֵ .ה נִ ְב ְרא ְ ֶצ ֶל .
ִיתי ֵצל.
אֲנִ י ָהי ִ
$חר.
ִלי ָהיָה %רֵא ֵ
וְ הא ְ ַח ְס %לֹא ִה ְ) ִאיר ִ י ַמה ֶ('ָמת.
יתי ַק ִ+יל.ָ ,חֹל,
ַח ִ*י ֵא ָליוָ ,ע ִל ִ
בר ְ
ָ
ַ0ל:
א%מרִ :מ ְתנ ֵ
ִיתי ֵ
ְמ /פ'ָסָ ,הי ִ
ָע ָ)ֶ 1אל ָע ָ)ֹ. 1ל יָכ%ל
דמת.
ֶ) ֵאי 1לְ 3 %
השיר "עדות" ,כשמו כ הוא; עדות .הדוברהשר מעיד על משהו .הוא היה "ש" וראה במו עיניו,
וחווה במו בשרו את מה שהיה ש .על מה הוא מעיד? אי בשיר ולו מילה אחת שמדברת על
השואה ,אבל היא נרמזת ברמיזות "עבות כפיל" ,שמדובר על חוויַת השואה ,ש היה המשורר
וחווה את נוראות ההשמדה של משרפות המוות במחנות הריכוז .והמילי המרמזות ה:
א .מדי ,מגפי :תיאור החיצוני של החיילי הגרמניי במחנות ובגטאות ובכלל.
שנדמה לצל .אנו מכירי את
ָ
ב .המילה צל ,המתייחסת לדובר ,על היותו אסיר מחנה ריכוז,
התמונות הנוראיות של אסירי המחנות שהסתובבו ְמזֵירעב ונדמו יותר כשלדי ,כצלליאד,
מאשר כבניאד חיי.
ג" .וְ ה%א ְ' ַח ְס*) לֹא ִה ְש ִאיר ִ'י ַמה ֶָ!#מת" :הוא ,האל ,שברא את כל האד בדמותו בצלמו,
אותי ,היהודי ְמזֵההרעב במחנה ,הוא לא השאיר בי יותר מ החיי אלא רק את המוות לעלות
בעש המשרפות.
ד .עליתי קליל(ַ ,חֹל :הדובר השר ,מתאר את מהותו הפנימית של האסיר ,שעלה לשמי אל בוראו
במשרפות בקלילות ,בשל היותו אישמת ,קל ודלבשר ,כצל ,כעש ,ו ָכחֹל כצבעו של העש,
שהיתמר מארובות המשרפות.
ה .עש) אל עש) :עשנו של הנידו למוות במשרפות ,אל עשנו של הכליכול – הוא האלוהי.
אמירה אירונית וטו לעגני כלפי האל) .על כ .בהמש.(.
הנה כי כ ,למרות שלא נאמרה מילה על השואה ונוראותיה ,היא נמצאת ונוכחת בכל כובדה בכל
מרכיבי השיר .אבל זהו מבע שירי שבעיקרו מת עדות על שהתרחש ש .עדות ,או שיחה .הפתיחה
של השיר כאילו לקוחה מאמצעיתה של שיחה בי הדובר למישהו שחוקר ,או משוחח איתו על מה
שהיה ש .כאילו והוא מפסיק את השואל באמירה כפולה של" :לֹא ,לֹאֵ :ה ְ' ֶה ְח ֵלט ָהי'ְ %נֵי
1ד" :היה לה מדי ומגפיי ...זה כל מה שהיה לה כבניאד; מדי ומגפיי ,שאר תכונות
ָ
אנושיות לא היה לה ,מלבד היות ע מדי ומגפיי .במבנה השיר :סימני פיסוק ,נקודתיי
בכל מקו בו הדובר צרי .לפרט ולהסביר את עדותו ,כמו בבית משפט או חקירה וסקירה
עיתונאית.
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התיאורי החדי של המוות והעש במשרפות ,ה שנותני לשיר את האפקט של עדותחיה של
מי שהיה ש ,במזיגה של מחאה אירונית כלפי האל.
זה אותו אל שברא את הגרמני ואת חייליו כבניאד .ה נבראו בצל .השורה כא נפסקת
ואינה ממשיכה את הפסוק כנאמר במקרא; שהאלוהי ברא את האד בצלמו ובדמותוֲ ,הייתכ
שאלו ,הברואי שלו ,יעשו מעשה השמדה נוראי כזה? לכ ה בניאד שנבראו רק בצל .לא
נבראו בצל אלוהי .המילה "אלוהי" נשמטה .צל כמילה בודדה ,פירושה דמות ,תמונה ,פסל
בהשאלה .ואולי יש רמז לכ ,.שה דומי יותר לפסלי ,בובות מכאניות" ,הממלאי פקודות"
ולא יצורי אנושיי .שאוזניי לה ולא ישמעו ,עיניי ולב ולא ישוועו לזעקת של הקורבנות –
יְ .ל ַה ְס ִ'ירֵ .ה נִ ְב ְראֶ 'ְ %צ ֶל" ...ה
יש מעי נימה של התנצלות וקשיי ביכולת ההסברה שלוֵ " :א ְ
3חר" .אני הדובר ,הייתי רק חלק מהצל
')רא ֵ
יתי ֵצלִ .לי ָהיָה ֵ
נבראו בצל ,ואילו אני? " ֲאנִ י ָהיִ ִ
האלוהי .הייתי הצל מהצל ,כי לדובר היה בורא אחר .לא ייתכ שהבורא שברא את החיילי
הגרמני ,זה אותו בורא שברא ג אותו ,את הקורב שעולה בעש השמיימה .התיאור של הדובר
יתי ֵצל" ואילו התיאור של הגרמני הוא נרחב ו"מלא" יותר :ה
הוא תיאור מנימליסטיֲ " :אנִ י ָהיִ ִ
בהחלט היו בניאד ] [...מדי מגפי וגו' .אבל דמות – צל! זהו אותו ֵאל שלא השאיר בי
יותר ,אלא המוות לכלות אותי בעש ,ובחסדו ...כמה אירוניה מושחזת יש בביטוי הזה .כאילו
לעולה
ָ
ואמר :חסד עשה לי אלוהי שלא השאיר ממני מאומה רק נדמיתי לעש ,והעלה אותי
וכחֹל ,כצבע העש .חסד? זה חסד ,ועוד חסדו של אלוהי? זו
כקורב ,ואני עולה אליו קליל ָ
האירוניה שבדברי הדובר כלפי האל .למילה עש יש *ארמזי מקראיי* .מטונימיה לאלוהי.
)*ארמזי; ראה במונחי לשירה עמ' * .31מטונימיה; ראה במונחי לשירה בעמ' :(35
"וְ ִהנֵ ּ ה ּ ַת ּ ּנור ָע ָשן וְ לַ ּ ִפיד ֵאש אֲ ֶשר ָע ַבר ּ ֵבין ַהגְ ּ זָ ִרים ָה ֵא ּ ֶלה" הפסוק מתאר ההתגלות של אלוהי
לאברה אבינו ,בברית בי הבתרי ,בו הוא מבטיח לאברה שזרעו יירש את האר; ויהיה לגוי
גדול ומספר ככוכבי השמי לרוב .הנימה האירונית כא גלויה והלעג אינו מוסווה :איפה
ההבטחה ומה קורה במציאות? הע נכחד בשואה במשרפות המוות ,ואתה האל ,שמופיע בברית
בי הבתרי ,ב" ַ=<%ר ָע ָש וְ ַל ִ>יד ֵאש" ,ע הבטחות לאברה .כמה אירוני הדבר ,שהתנור והעש
במציאות של השואה ,שוני והפוכי לגמרי מהתנור והעש ולפיד האש בהתגלות של האלוהי
בברית בי הבתרי שבמקרא.
הבית האחרו בשיר כתוב בנימה אירונית ומינורית כפולה:
האל בקלילות ובצבע כחול כצבעו של העש ,כי לא השאיר מחייו מאומה,
הדובר "בורח" ֶאל ֵ
האל בקלילות וברחיפות של עש
אפילו בשביל למות לא נשאר ממנו ,...ולכ הוא קל ומגיע ֶאל ֵ
העולה מ הארובות* .תמונה ציורית מטאפורית )*תמונה ציורית; ראה במונחי לשירה בעמ' ,(37
תמונה ,המאחדת את תיאור הקורב העולה באש המזבח יחד ע תיאור העלייה לשמיי של
גופות הנשרפי בתנורי המשרפות .הוא כבר מת ,חי אבל מת ,בטר עלה השמיימה בעש ,ולכ
הוא מפויס ואפילו מתנצל .אמירה קשה של ייאוש ותחושת אובד עוד בטר כילה עצמו באש
ועולה אליו כעדות
ֶ
שצל כמוהו "מטריד" את מנוחתו של האל
המשרפות .מפויס ומתנצל על ֵ
ועולה" .פרי מעשה ידיו להתפאר של האלוהי".
מעושנת של קורב ָ
הוא האל כליכול ,כעש ולפיד אש מברית בי הבתרי ,מקבל אליו את הקורב ,אסיר המחנות,
ג הוא כעש שעולה מ המזבח ,ומתמזגי זה בזה :כש שהאל אי לו גו@ ולא דמות הגו@ ,כ.
אסירהמחנות ,דמותו כצל ,אי לו דמות הגו@ ,עולה אליו השמיימה ומתחברי יחדיו.
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למילה עש יש *קונוטציה )*קונוטציה; ראה במונחי לספרות בעמ'  ,(208מתפילת העמידה של
הימי הנוראי .תפילה שכל יהודי מכיר ויודע אותה וג יהודי כמו ד פגיס:
דון ִמן ָה ָא ֶרץ" .אולי יש כא
פיה ,וְ ָה ִר ְש ָעה ּ ֻכ ּ ָל ּה ּ ֶב ָע ָשן ִּת ְכלֶ הּ ִ ,כי ּ ַתעֲ ִביר ֶמ ְמ ֶשלֶ ת זָ ֹ
עולָ ָת ּה ִּת ְקּפֹץ ּ ִ ָ
"וְ ֹ
וממשלתD
ָ
נימה של תוחלת ,של תקווה לעתיד לבוא ,שהאל יְ ַכלה בעש את הרשעה הגרמנית
הזדונית .והעולה תקפו; פיה ,עד יעברו הימי הקשי של השואה ,ותבוא הישועה; כי האל ,שאי
לו דמות הגו@ כמו לדובר ,שהיה אסירהמחנות ונדמה לצל ,המת על החי ,הוא והאל – חדה .לא
ייתכ שהאלוקי עזב אותו לגמרי ויית חיי לרשעי ואת היהודי ,מזרעו של אברה ,לו
הובטחה ההבטחה בברית בי הבתרי ,ישאיר כעולה וקורב לרשעה ולממשלת הזדו .ג זה
פירוש אפשרי ולא מוחלט.
השיר הוא שיר מודרני ,ובו המרכיבי של שיר מודרני ,לא רק במבנהו )בתי השיר לא מאורגני
בסדר סימטרי כמו בשירה הטרומודרני( אלא ג ובעיקר באמצעי הספרותיי שלו .כמו
*הפסיחות בי שורה ראשונה לשנייה בראש השיר ובסופו ,בי השורה לפני האחרונה לזו שאחריה.
)*פסיחה; ראה במונחי לשירה בעמ'  (37כמו כ קיטוע הבתי בי בית ראשו לשני כאתנחתא
קצרה ,הניגוד בי תיאור הגרמני כבניאדִ ,ע מדי ומגפי בבית א' ,לבי התיאור
המנימליסטי בבית ב' תיאור של האניהדובר – כצל* ,המצלולי שוברי החריזה בבית האחרו:
יתי ַקלִּילEָ ,חֹל" העיצור ל' בולט ונות לאירוניה את המשמעות הכפולה של
%ב ַר ְח ִ=י ֵא ָליוָ ,ע ִל ִ
" ָ
הקורב העולה בעש מחד ואת ההתאחדות שלו ע האלָ " :ע ָש ֶאל ָע ָש ֹEל יָכ)ל"*) .מצלול; ראה
במונחי לשירה בעמ'  .(36כותרת השיר .אי בשיר רמז כלשהו ,שדברי השיר ה "עדות" מלבד
בכותרת :עדות ראיה וחוויה ג יחד .זהו עדותו של האניהדובר למה שהתרחש במחנות .ז"א:
שהכותרת היא חלק אינטגרלי )בעברית; בלתינפרד ,של( ממכלול השיר הנותנת משמעות נוספת
לדברי השיר ,שכל מה שנאמר בה ,ה עדות .כמו כ צירופי הלשו ,המטאפורות והדימויי
שבשיר ,מלאי המשמעות והאירוניה ,כפי שהסברתי אות לעיל .כל אלה ביחד ,ה שנותני לו
את המימד המודרני שלו.
3חר.
')רא ֵ
יתי ֵצלִ .לי ָהיָה ֵ
הנושא של השיר מתמצת בשתי השורות האמצעיות של השירֲ " :אנִ י ָהיִ ִ
"אני העדות ,שהייתי צלאד ,מעיד באמירה אירונית ,מנוגדת למה שתואר בבית הראשו :שה
היו בני אד ,אבל בניאד ע מגפיי ומדי .בניאד ,אבל לא אנושיי ,כי אי תיאור אחר,
כנאמר לעיל ,שמציי אות כבניאד .רק הצורה החיצונית שלה .ה נבראו בצל ,בדמות בני
אד ,אבל אני הייתי צל .הניגוד – "בי הדובר ,הצל ,לבינ" הוא שלי היה בורא אחר ,אלוהי
אחרי .זה נאמר בלשו עבר ,כי לאחר השואה האלוהי שברא את שנינו זה כבר לא האלוהי
3חר" .שנינו ,אני הקורב וה המקריבי ,שנינו נבראנו בצל האלוהי .ה
')רא ֵ
שליִ " :לי ָהיָה ֵ
נשארו ע האלוהי שברא אות בדמותו כצלמו ,מבחינה חיצונית ,ואילו אני רק בחלק מהצל –
הצל של הצל .יש לשי לב שלמילה צל ,חסרה ֵמ סופית של המילה צל ,ז"א רק חלק מהצל.
דרכי העיצוב בשיר) :על העיצוב ,ראה הסבר מפורט במונחי לשירה בעמ' (36
א .כותרת השיר ,כחלק איטגראלי מנושא השיר הנותנת לו את המשמעות של הנושא.
ב .האירוניה של הדובר והמחאה המוסווית כלפי האלוהי ,על השוני בו הוא מופיע בברית בי
הבתרי בהבטחתו לאברה ,אבי האומה ,לעומת המציאות של ההכחדה בשואה.
ג .מוטיב העש ,משות@ לאלוהי ,המקבל את הקורב ולאסיר המחנות העולה אליו כקורב.
ד .מוטיב הצל והצל .שניה :לובשי המדי והמגפיי והדובר נבראו בצל ע"י האל ,אבל לכל
אחד מה בורא אחר.

