
  ©: כל הזכויות שמורות לאלי פררה

 

  20 �הסיכו� והניתוח ממערכי השיעור לשירת המאה ה

  המורה אלי פררה: כתב וער�

  )פנאי(*זלדה    / הָ�ַ��ל �ָ�

  ייא ִאה ִהָ�ַ��ל �ָ�

  ,חָטְב��� ַהל�ָ�ל ַהֶ�

  .יִחְצִ�� ַהל�ָ�ַה

  

  ת ֶרֶר��ְתה ִמָ�ַ��ל �ָכְ�

  יתיִרִ�ר ַס��ִצ

  ".&תְ%וִכ ""ָמְ!ֶ�

  

  

  

  הדֶמִנְו

  בר�ה ָק�ֹ

  ,הָ�ַ���אור ַה

  בר�ה ָק�ֹ

  ,"ָחיח�ִנ

  בר�ה ָק�ֹ

  ,י�ִלָעט ֶהֶקֶ�

   –י  ִאת�ב א�ר�ה ָק�ֹ

  היָרח ִסַק

  .   �ֵא� ָהת ָיה ֶאֵצֲחַו

של זלדה מביע את אחד הביטויי� העדיני� והמרגשי� לכמיהה " כל שושנה"השיר : 'בית א

היופי בשיר שלפנינו הוא השילוב שעושה זלדה בי� ביטויי הכמיהה .  המודרניתלשלו� שבשירה

ובכ� מה ה� הביטויי� המבטאי� את . אלות מעול� הנשי והרקע הדתי שלהְשהזאת לשלו� לבי� ַה

  : עול� האישה בשיר

  היא ביטוי והדמיה לאישה . אבל לא רק, של אישה, ש� של בת, השושנה הוא ש� נקבי;  שושנה.א

  "תנֹוָבּין ַהי ּבִֵתָיְען ַרים ּכִֵחחֹוין ַהה ּבֵּנַָׁשֹוׁשּכְ": אנו מכירי� את הפסוק: 2' משיר השירי�  פרק ב,    יפה 

  היא . בביטוי זה בלבד אנו רואי� את השילוב בי� עול� האישה לרקע הדתי של זלדה    

  &זהו אולי ניסוח פמיניסטי עז". חָטְב#"� ַהל�ָ!ל ַהי ֶ�ִא" היא אישה�שושנה כל    האישה כמו 

  השלו� .  מבטיחי� אי של השלו�)שהגבר עושה את המלחמות ואילו האישה ויופָי;     ביטוי

  כל , שקט ואהבה, כל פרח מסמל יופי, כל שושנה: או אפשר ג� כפשוטו. כדברי השיר,     הנצחי

  הש� שושנה הוא ג� ביטוי של , וא� נקשר זאת לשיר השירי�.  היא היפוכה של מלחמה    שושנה

  .אהבה    

  למרות ,  היונה–המבשרת את השלו� " ציפור"פורה להציפור הספירית היא מָט; ציפור ספירית. ב

  היא סוג של עו+ המסמלת את השלו� בגלל הספור המקראי של ,      שהיונה אינה מכונה ציפור

   ףָרת ָטִיַז-הֵלה ֲעּנִֵהְו"היא חוזרת לעת ערב קלו המי� והוא שולח את היונה לראות ֲה.      תיבת נוח

  ) 11' בראשית ח". (יָהִפּבְ    

�  יונה &הציפור. ג� כא� נית� לראות את השילוב הזה בי� עול� האישה לרקע הדתי,      הנה כי כ

  שלאחר , "המבול"לשלווה שלאחר , ר+ לביתה ובזה ג� מסמלת את הכמיהה לשקט     המביאה ֶט

  שלאחר , כ/ הרי הבטיח האל בברית שכרת ע� נוח. היא מבשרת את השלו� לעד. מלחמות     כל ה

  .אדמות&ישרור שקט ושלו� עלי.      המבול שלא יוסי+ לשחת את האר0

אחת מאבני החוש� . ספיר היא אב� טובה ויקרה". יתיִרִ(ר ַס�(ת ִצֶרֶר�)ְתה ִמָ�ַ��ל �ָכְ'": 'בית ב

�ציפור קטנה " לָחָ�"ידועה לנו ג� ציפור בש� . וצבעה כחול) 18ח "שמות פרק כ(. של אהרו� הכה

ציפור הספירית לג� . כאותה אב� ספיר.  כחול–חל צבעה של ה2ָ. י בנדודיה"הנודדת ומגיעה ג� לא

  .'שיר השירי� ה" יםיִרִּפת ַסֶפֶּלֻען ְמׁת ֵשֶׁשיו ֶעָעֵמ. "יש ארמז מהמקורות
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אחד מפרקי הנחמה ". יםיִרִּפּסַ ּבְַיךִּתְדיַס ִוְךִיַנָב ֲאְךּוּפיץ ּבַּבְִרי ַמִכֹנה ָאּנִֵה "11ד "מישעיהו פרק נו

הדוברת מוסיפה לציפור . המבשר את בוא הגאולה ושלו� יהיה באר0, הידועי� של הנביא

 שלשוב ביטוי מקראי באחד מפרקי הנחמה " ת+ְ*ִכְו"שמה של הציפור הוא ! הספירית כינוי מודגש

ְּוִכְתתו ַחְרבֹוָתם " :ישעיהו  ומה שמודגש בפסוק הזה הוא 4' פרק ב" ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות, ְּלִאִתיםּ

א גֹוי ֶאל-לֹא: "ההמש/ ה ָמ6ָג� את המירכאות 5ֶ לכ� נבי� ".ִּיְלְמדו עֹוד ִמְלָחָמה-ְולֹא, ּגֹוי ֶחֶרב-ִׂיּשָ

 ג� )ָמ5ְר 5ֶאבכל שושנה מתגוררת צפור  ו.מרור8ִלש� הדגשה ְו" ת+ְ*וִכ"המשוררת סביב המילה 

0 בתו/ השיר את כל הפסוק ֵ:זלדה לא הייתה נזקקת ל5ַ. אות וסמל לסיו� המלחמות. "וכתתו"

כאילו והיא אומרת , מרור שכול� מכירי� ויודעי� לצטט8ַהיא ַה" וכתתו"התיבה . מישעיהו

  .הכוונההמשמעות ומד ותבי� את ְלמכא� צא ; –" ואיד/ זיל גמור: "ברמיזה

ה� כה , שלו� שאנו כה כמהי� אליה�&אותה שושנה. בבית זה נמצא נימה של אכזבה: 'בית ג

האש והנה &נדמה כאילו ורק צרי/ לקחת סירה ולחצות את י�. קרובי� שנית� כמעט להגיע אליה�

, הוא" כה קרוב"� נאמר הביטוי ארבע פעמי. השלו� בידנו רק א� נעבור אותו, השושנה מושגת

 כה קרוב; ) ניחוָחכה קרוב;  אור השושנהכה קרוב: אלה אחרת לקרבת השלו�ְשובכל פע� בַה

: של השלווה והרוגע,  כל מטפורה במשמעות של סמלי השלו�– אותו אי כה קרוב; שקט העלי�

כדי להגיע לאי . מנו בודד ש� נית� לספוג את השלו� להתרווח ולהנות מאי ְושקט, ניחוח, אור

שוב . לעבור את י� האש. צרי/ לשוט ולהגיע אליו, הרחק מההמולה של המלחמה הגועשת, הזה

 כפל המשמעות  ."יִהמֹוָדֳק-ןק ִמֵפָנד ְוֵגר ָנּנו-יּר ִדַהְנ: "10' ארמז מספר דניאל פרק ז. בכפל משמעות

  וצרי/ לעבור , ולי� בדר/ ההשגהיש מכש, מטרה או הגשמתו של כל רעיו�, כל מה שנרצה להשיג. א

  : לכ� נאמר באירוניה. וכמעט לא נית� לעשות זאת, כדי להגיע אליו") רּנו- יּר ִדַהְנ("בנהר האש     

  זהו אותו כי . אפשרי–נראה אות/ מצליח לעשות את הבלתי ..." �ֵא� ָהת ָיה ֶאֵצֲחה ַויָרח ִסַק"    

  .השלו� או דבר אחר; כל יעד,  היעדור אותו ולהגיע אלאש המסמל מכשול שאי� סיכוי לעב&נהר    

  לקחת סירה . אותו אי של שלו�. המשמעות השנייה היא לגבי השלו� הנכס+ הבלתי מושג. ב

  , זהו נהר של ד� ואש, נהר האש הוא סמלי, כאשר במקרה הזה, האש&ולחצות את נהר    

  בגלל . כ/ מועטי�&את השלו� הנכס+ כלהשיג הסיכויי� לו.  בו ללא הפסק"זורמות"שמלחמות     

  ההשאלות . נשמע בסיומת של השיר אותה נימת אכזבה שדברנו עליה קוד�מכא� ו    המלחמות 

  ציות אבה של השלו� הבלתי מושג לקוחי� מאסוציְרבה� משתמשת הדוברת להדגשת הִק    

  .אי מבודד ושקט) כריח הבוש�, ריח ניחוח (ניחוח, ורא: חיוביות    

  

  : דרכי העיצוב

  . אור שקט  ואהבה, שיש בה ריח, היא סמל, "כל שושנה"אלא , לא שושנה בודדה: כותרת השיר. א

  . מעי� אמירה שבכל בת ואישה טמו� יסוד השלו� והאהבה.      זהו שמה של בת

  הקושרי� את נושא השיר , ישעיהו ודניאל, ש ומספרי שמות"הארמזי� המקראיי� משיה.  ב

  האישה . חיי�&השגת השלו� כמטרת: דעה הנשית והדתית ולמוסר היהודי של המשוררת     לתו

  .      כסמל השלו� והאהבה

  ובכל פע� בהשאלה אחרת .  הוא השלו�כה קרוב ביטוי� המדגישי� את ההדמיה כי ארבעה. ג

  כה . האי המבודדושקט העלי�  ,ניחוחה ,האור:  ובדימוי אחר של תמונה ציורית מטפורית    

  . שקט עד כי נית� לשמוע את רחש העלי�     

  . שלו�ה&האש ולהגיע אל אי&או סיכוי קלוש לחצות את י�, כי לא נית�, אכזבהביטוי ונימה של . ד


