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  רחל/  ַרק ַעל ַעְצִמי
  

 ,ְלַסֵ�ר ָיַדְעִ�י ַרק ַעל ַעְצִמי

  ,ַצר ע�ָלִמי ְ�ע�ָל� ְנָמָלה

  ַ�� ַמָ�אי ָעַמְסִ�י ָ�מ�ָה

  .ַרב ְוָכֵבד ִמְ�ֵתִפי ַהַ�ָ�ה
  

  $ ְ�ַדְרָ�& ֶאל ַצָ%ֶרת $ַ�� ֶאת ַ�ְרִ�י 

�ֶרְ' ַמְכא�ב ְוֶדֶרְ' ָעָמלֶ,  

  ,ַיד ֲעָנִקי� ְזד�ָנה *ב�ַטַחת

  .ַיד ִמְתַ/ַ�ַחת ָשָמה ְל-ל
  

  ָ�ל 0ְרח�ַתי ִהִ�יז ְוִהְדִמיַע

  .ַ�ַחד ָטִמיר ִמ1ַד ֲעָנִקי�

  ?ח�ֵפי ַהֶ�ֶלא, ָלָ%ה ְקָראֶת� ִלי

  ?ר�ת ְרח�ִקי�א�, ָלָ%ה ְ�ַזְבֶ��
  

שני ב. מגורלהיה של הדוברת מילוי ציפיות�גדולה בגלל איהאכזבה ה תתחוש: הנושא של השיר

שלישי הואילו הבית .  הדימוי בי� הדוברת לנמלה:רצ� אחד�הבתי� הראשוני� של השיר יש קו

לא רק שהאורות , לא רק זאת א� זאת". אורות רחוקי�"מבטא ברובו את האכזבה הגדולה מ

  " ?ח&ֵפי ַהֶ#ֶלא, ָלָ"ה ְקָראֶת� ִלי":  אלא ג� תלונה וטרוניה יש בפי הדוברת,הרחוקי� הכזיבו
  

  'בית א

 עולמה :ההדמיה הוא בתחו� הפיזי ממש. עיקרו של בית זה הוא ההדמיה בי� הדוברת לנמלה

לות� של אלא ג� אופ� התנהגות� והתנה,  צרמ�לא רק עול. תדובר הה לזה שלנמלה דוֶמההצר של 

כל תפקידה ופעולותיה לסחוב כי , "עול� צר"עולמה של הנמלה הוא . ההנמלה ושל הדוברת זה

, מטאפורה*כ, כ* ג� עולמה של הדוברת דומה. מזו� אל הנחיל במעמקי האדמה ולטפל בזחלי�

). 34' ראה במונחי� לשירה בעמ; השאלה, מטאפורה*(. לתפקיד הקט� והמוגדר של הנמלה

תקופה של מעשי� גדולי� ,  תקופת הרואיתיתה שהי,1ָת תקופה את רגשותיה כלפימביעהדוברת 

רחל . החלוציות, י"תקופת תחייתו של הלאו� היהודי בא, הפרחת השממה: ואנשי� גדולי�

יש לה תפקיד . שהיא רק חלק קט� בכל העשייה הגדולה הזאת, כלפי עצמה, המשוררת מרגישה

של , שלה הוא לשורר שירי� על כל הנושאי� האלה" תפקידה" .מוגדר בתו* כל המסגרת הזאת

 מנתק חברתי בשל תבלוסבמקו� זה היא . התחייה הלאומית והחלוציות. י"העשייה הגדולה בא

כותבת שירי� על כל אלא רק ,  באדמהתבדוולא ע,  את חלומה כחלוצהמהגשימ ינהא, מחלתה

 עוד צד אחד בתחו� הפיזי יש. ת הצר2ת זהה לעול� הנמלה מבחינמהלכ� היא מרגישה שעול, אלה

, שיירי מזו�ידוע שהנמלה יכולה לשאת . עצמ� נושאות על � הכבד שההמשא; דומה בי� השתיי�

. שמש13 למילוי הציפיות הוא כבד מעל יכולתה, כ* ג� חשה הדוברת, שבעה ממשקלה� פישאמ

  ".ַה8ָ9ַה�7ַ ַמ6ָאי ָעַמְס5ִי 4ָמ&ָה ַרב ְוָכֵבד ִמ4ְֵתִפי "
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  'בית ב

זה בא לידי . זי רעיוני ולא רק הפי�ההדמיה בי� הדוברת לנמלה הוא כבר בתחו� הרוחני, בבית זה

הצמרת , בעול� הנמלה.  שתיה� עושות את דרכ� לצמרת."הדר* על הצמרת ":מטאפורה*ביטוי ב

יא להשגת אצל הדוברת הדר* לצמרת ה. היא כמוב� במילוי תפקידה הבסיסי של אגירת מזו�

. אותה תקופהבי "התחייה הלאומית באהגשמת  ;של עובדת אדמה, המטרות הנשגבות של חלוצה

יכול ה ,פתאומי שלא במתכוו��של מוותגורל  .הגורל המר; דבר משות� נוס� בי� הנמלה והדוברת

ג� אצל הנמלה החיי� יכולי� להסתיי� בלי כוונה אפילו על ידי ילד קט� . לבוא עליה� בלא משי�

יש לה תחושה של  .כ* הדוברת. נתֶורגל לא מכ�2שדור* על שביל נמלי� והורג נמלה במחי דריכת

בה ) מתעלל=מתעמר( שמתעמר וזדוניגורל מר . יכולה למגר את ישותהה" זדונית וענקית�יד"

סופנית כמו למשל מחלה . להכרית אותה מהחיי�שיש בידו  ,וכוחמודע ל . בכוחו הענקיבבטחה

 ".זדוני ובוטח"לכ� הוא ) באופ� מקרי ולא מכוו�; אקראי. (שנדבקה בה באקראי) שחפת(

אי* יד . תחושה של חוסר אוני�נותנת את ה )לשווא; ְל$ל ("ַיד ִמְתַ=9ַַחת ָשָמה ְל>ל": מטאפורה*ה

למרות כל מאמציה וכוחותיה בדר* , שאיפותיהוחלומותיה ,  את חייה ומאווייהלשוואגורל שמה ה

  ."9ֶֶרְ* ַמְכא&ב ְוֶדֶרְ* ָעָמל": הקשה והכאב שהשקיעה בניסיו� להשגת�

  

  ' בית ג

והוא מעי� סיכו� , הוא מבטא את הנושא של השירבזה ש ,שונה משני הבתי� הקודמי�בית זה 

 לכ� כל ,יד הגורל ֵהרעה את חייה: 'בסו� השורה האחרונה של בית ב.  הקוד�ביתשל התוצאה ו

. חייה�יש סטייה בדר*.  חייה נעשו נלוזי�ההתנהלות של ,דר* החיי� שלה: כלומר, אורחותיה

נעשו מפוקפקי� וחסרי היא התכוונה וחשבה להיות חלוצה ומגשימה במולדת כחקלאית ובעצ� 

הפחד ) מוסתר, חבוי=טמיר (הפחד הטמיר. חולי ובדידות, ואכזבהער* ומלא דמעות מרוב ייאוש 

  . אכ� התרחש, שיקטע את כל השאיפות והחלומות להגשמה עצמית, שמשהו יקרה לה

" חופי הפלא. "שתי השורות האחרונות של השיר ה� ביטוי של האכזבה עמוקה ממה שקרה בחייה

פרשי� התלבטו בפירוש הרבה ְמ). השיקרו ל(לאורות הרחוקי� שכזבו בה , שקראו לה אליה�

פי קורותיה של רחל קשה  על? "אורות הרחוקי�"ומי ה� ה". חופי הפלא"ובהסבר למהות� של 

, וג� האורות הרחוקי� ה� אינ� חופי יפו או טבריה, לקבל שמדובר בחופי אר< ישראל או הכינרת

יר זאת שמדובר באות� נית� להסב. אשר ניבטי� למרחוק למי שבא מהי� ומתקרב אל חופי הי�

" אורות הרחוקי�"ג� ה. אבל לא יכלה לממש, מטרות ושאיפות שהיא כל כ* רצתה להגשי�

 לא –וה� הכזיבו , מדומי� לאות� האורות שבקצה המנהרה למילוי כל השאיפות והחלומות

  .נתממשו

  

  ).36'  ראה הסבר מפורט במונחי� לשירה בעמ,העיצובעל : (דרכי העיצוב בשיר

  .רעיונית�מבחינה פיזית ורוחנית. המדמה את עול� הנמלה לזו של הדוברת, ימוי המרכזיהד. א

  .השמה לאל את דרכה לצמרת, יד הגורל הבוטחת והזדונה. ב

  .הגשמת השאיפות וחלומות� כביטוי לאי, תחושת היאוש והאכזבה מאורות רחוקי� שהכזיבו. ג

  "?ח�ֵפי ַהֶ�ֶלא, ָלָ%ה ְקָראֶת� ִלי: "תהאורו, כלפי הגורל. נימת המחאה והטרוניה בשיר. ד

 


