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  20–הסיכו� והניתוח ממערכי השיעור לשירת המאה ה 

  המורה אלי פררה: כתב וער�

  

  לאה גולדברג/ ֲה�ְמָנ� ע�ד ָיב�א� ָיִמי� 

  ֶחֶסד ְבְמָנ� ע�ד ָיב�א� ָיִמי� ִ�ְסִליָחה �א�ַה

�ְלִכי �� ְו, ְלִכי ַ�ָ�ֶדהֵתְוֵ�  , ֶלְ� ַהָ��ֵהַ

  , ֲעֵלי ָה(ְסֶ)ֶסתַ�! ֵטָ&ַרְגֵלְ� ִי#"�! ַ�!ֲח�ַמ

  . ִלי� ִיְדְקר�ְ� ְוִתְמַ�ק ְ.ִקיָרָת�ֳ�ִ*#יֵפְלִ*א� 
  

   ַה.�ֶפֶקת ויָתא� ָמָטר ַי0ִיֵגְ� ַ�ֲעַדת ִט)�

  , ְורֹאֵ*ְ� ַרֲעָנ3, ַצָ�אֵרְ�, �ֵזָח, ַעל ְ�ֵתַפִיְ�

  ֶקט ב ָ�ְ� ַה0ֶַחְוֵתְלִכי 0ָ�ֶַדה ָהָרטֹב ְוִיְר

�  . �ר ְ�*�ֵלי ֶהָעָנ3אָ
  

  , ַ*ְמְ� ֶאת ֵריח� ֶ*ל ַהֶ�ֶל� ָנשֹ� ְוָרגַֹעָנְו

  , 0ְל�ִלית ַה6ָהֹבַה# ֶאת ַה0ֶֶמש ִ�ְרִאיתְוָרִאי

�ר ָ�� ִלְנ8ַֹע, �ְפ*�ִטי� ַהְ.ָבִרי� ְוַח7ִי�ָ   , �מ�

�רָ �ר ֶלֱאהֹב, �מ�ָ   . �מ�
  

  לֹא ִנְצֶרֶבת ְ�ַלַהט . ֵ.ְ�ַבְל. 0ֶָדה(ְ� ֵתְלִכי ַ�

  . ַ�ְ.ָרִכי� ֶ*ָ:ְמר� ֵמֵאיָמה �ִמָ.�, ַהְ�ֵרפ�ת

  ב *�ב ִ�ְהִיי ֲעָנָוה ְוִנְכַנַעת ָבֵל#�ְביֶֹ*ר

)�  .ד ָה;ָד�ַח(ְ�, ד ַהְ.ָ*ִאי�ַחְ
  

מה שקרה תגובה להוא כ, 1943בשנת נכתב ש" ֲה�ְמָנ� ע�ד ָיב�א� ָיִמי�"יש וסוברי� כי השיר 

אי� , אול� לדעתנו. של מחנות ההשמדה בתקופת השואהת וזוועולאור ה, מלחמת העול� השנייהב

כאילו ובשיר .  של הישוב היהודי באר! ישראלעורר הדי� רבי� בציבורלמרות שהוא , בזה ממש

השיר התפרס� כביטוי . מדינה#הזה נתעורר המצפו� הלאומי בקרב אנשי הישוב באר! של טרו�

, לדעת רבי� מאותה תקופה.  באר!של מי שנותרו בחיי�, המושתקי� בוותחושת האשמה  �מצפול

את זכות החיי� הבסיסית של אלה שהמזל שפר עליה� ", בשיר זהלאה גולדברג ביקשה לבטא 

� לטענת. כדברי המבקרי� הספרותיי�, "וה� לא היו בי� קורבנות התופת שהשתוללה באירופה

על כ$ שבטבע . "ההנאה התמימה כמפלט מתלאות הקיו�"ממחישי� את שבשיר תיאורי הטבע 

הבדידות תחושת אפשר ג� להשלי� ע� יש מ� הס� המרפא ותחושת רוגע וחושניות ובקרבו 

  . והקיו� המעורער של חיי היהודי הפרטי בקרב חיית האד�

ומתו$ הבנה שמה שהתרחש , שעבראול� א� נשפוט את דברי השיר ממרחק הזמ� , זו דעה אחת

אבל רק ידיעות , הגיעו לאר! לא יותר משמועות עקשניות אמנ�, באירופה באותה תקופה

נתקשה לקשר בי� מילות השיר להקשר , ללא התבססות על עובדות ברורות לאשור�, ומסרי�

  . הכללי של האווירה באר! באותה עת



  ©: כל הזכויות שמורות לאלי פררה

 

2

שהאירועי� עוררו ,  מאות� אנשי� שחיו באר! אזוג� א� הרבה, ג� א� היו עובדות קיימות      

קשה ליצור את הזיקה , ואחרי� לא, בה� את תחושת אשמה והמצפו� על כ$ שה� נותרו בחיי�

לאלו ". על הזכות החיי� הבסיסית בחסות הטבע", בי� מילות השיר להרגשת הקלה שזה מעורר

  .שחיו באר! ונותרו בחיי�

  

אבל , הדוברת בשיר מדברת על עצמה בגו& שני נוכחת,  השירחשוב לציי� שלאור$ כל: 'בית א 

  . כביטוי אישי שלה, מתו$ התכוונות לשורר על עצמה

נערה הטובלת את /ואכ� הדמות הבולטת בשיר היא דמות אישה, דברי השיר עומדי� בפני עצמ�

ולי גבע :של$(*השיבולי� $ ֶלֶ#*ודקירת , מלטפי� את עלי האספסת, מדר$ כ& רגליה בשדה

ברקע אמנ� מהדהד . כביטוי להנאה שהיא מפיקה מגרמי הטבע, תהיה מתוקה )שיבולי� שנקצרו

אבל זהו ביטוי שיכול להתייחס לכל תהפוכות  "ֶחֶסדְבְמָנ� ע�ד ָיב�א� ָיִמי� ִ)ְסִליָחה �א'ַה: "הביטוי

ק� במחלות ה� בהגנה עליו וה� במאב. שהיו מנת חלק� של אנשי הישוב באר!, החיי� הקשי�

וה� בהתגוננות על חיי האנשי� מפני , מחסור כיס ועבודה, ובתנאי החיי� הקשי� של רעב

באשר "אי� במילי� של הבית שו� התייחסות ממשית וישירה . התנכלויות של הפורעי� הערבי�

בה� הסליחה והחסד , אלא פשוט ביטוי לימי� טובי� יותר "לאפשרות קיו� חיי� נקיי� מאשמה

, בלי פחד של התנכלות. והיא תל$ בשדה כהל$ הת�. ת חלקה של הדמות העלומה בשיריהיו מנ

  . וחפה ממחלות ומתנאי� קשי�, בתחושת שובע

בחיק הטבע כביטוי של הרצו� , הדוברת יותרת הדגשי� את מוטיב ההליכה הבוטחת בשדה 

ת ההנאה של פשטו.  בחופשיות בטבע פשוט ללכת– . הבסיסי לחיות ולהנות מהחיי� ומהטבע

. באותה זו הייתה שאיפה נכספת. "הל$ הת�ה"בדימוי של ההליכה בשדה החיי� מבטאת את 

אחרונות שתי השורות הב, בסו& הבית. לחיות בפשטות ברוגע ובשלווה .בחיק הטבעלבטח ללכת 

א$ , המלוטפת בעלי האספסת,  של הדמותתיאור כ& הרגל החשופה, אווירה הפסטורליתנוספת ל

הלשוני הזה # יש בצירו&. שיבולי� דוקרי�# נוחות בדמות שלפי#ליה� תחושה של אינוספת ע

מבהירה " ְוִתְמַ,ק ְ+ִקיָרָת� ") 202' ראה במונחי� לספרות בספר בעמ :אוקסימורו( (*אוקסימורו(*

 ג� א� יש בה� דקירה, פשוטי� מהני� �חיישהייתה מוכנה להסתפק ב, את עמדתה של הדוברת

אפילו ללמוד ליהנות מהכאב  ואולי ,למרות המכאובי� הנלווי� אליה�את החיי�  חמודל. תכואב

  . גברות עליוולצאת מחוזקי� יותר כתוצאה של מההת

  

  :'בית ב

בבית זה יוצרת המשוררת תמונה ציורית מילולית המביאה את התחושות הכי ממשיות 

כשאר טיפות הגש� , הה מדהימחוויזה תיאור של . והחושניות של ההליכה בחיק הטבע בגש�

   "ְורֹאֵ#ְ� ַרֲעָנ(, ַצָ�אֵרְ�, �ֵזָח, ַעל ְ.ֵתַפִיְ�: "הכתפיי� והצוואר, החזה, שוצפות ויורדות על הראש

א& הראש רענ� וחופשי מכל דאגה . על רקע ההליכה בטבע ביטוי מוחשי וחושני לחדוות החיי�

זהו השקט . שקט בשדה מרחיבה בה את ההליכת., " ַה+�ֶפֶקתויָתַ)ֲעַדת ִט1� ":מודגש במילי�ש

שקט : כלומר". �ר ְ)#�ֵלי ֶהָעָנ(אָ."הוא . א$ זהו ג� שקט  מדומה. של הביטחו� שהטבע משרה בה

כמו כל .  באופקעל החיי�עננה המעיבה . הוא בשוליי� אבל קיי� ומאיי�, שיש בו עננה רחוקה

  . א$ חששות מהתפרצות ענני הסופה מאיד$, יש בה� מרגוע מחד; אלה החיי� בחיק הטבע
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   :'בית ג

אלו . הראייה והמישוש, חוש הריח: בתיאורי� הנרחבי� שבבית הזה  מודגשי� שלושת החושי�

 ולהירגע רק �ֶלֶ,ַה של יח�ת ֵר� ֶא�#ְנִל; החושי� הנותני� תחושה ממשית של החיי� בטבע

ולראות בה� את החיי� הפשוטי� "  ַה6ָהֹב4ְל�ִליתַה5 ִ)ְרִאיַה4ֶֶמשֶאת לראות , מנשימת ריחו

" ומותר"הדוברת חוזרת על המילה . ולמשש אות� ולנגוע בה� באופ� ממשי ולאהוב, והמהני�

ָ,ר: "שלוש פעמי� ָ,ר,  ָ)� ִלְנ7ַֹע�מ' ָ,ר, �מ' . לש� הדגשה של החיוניות של החיי� בטבע" . ֶלֱאהֹב�מ'

היא במוב� של " מותר"המילה כא� . ופש בלתי נדלה של חיי� ואהבהיש בטבע קס� חיות וח

זה כל כ$ פשוט ומוב� מבחינתה שהיא חוזרת על כ$ . של החרות הזאת לאהוב ולחיות" אפשר"

  . יותר מפע� אחת

  

   :'בית ד

הקדרות של החיי� . בא לידי ביטוי תחושת העננה של חיי הטבע, בסיו� השיר בבית האחרו�

הדמות . אלו ה� התנאי� הקשי� והמאיימי� של אנשי היישוב באר!.  באר!המסוכני� כא�

 היא ".ַ)ְ+ָרִכי� ֶ#ָ:ְמר� ֵמֵאיָמה �ִמָ+�: "המטפורית והסמלית בשיר הפע� היא הולכת בשדה לבדה

אפשר והתייחסה לאות� אירועי� . לביטוי הזה ניתני� כמה פירושי�... לא נצרבה בשרפות

שלמרות , או כביטוי האומר, ל אי� שו� ביטוי אחר בשיר התומ$ בהסבר הזהאב, בתקופת השואה

היא עברה ) הפרעות של הערבי� בישוב היהודי(ט –א "כל האירועי� הקשי� של המאורעות בתרפ

  . אות� ולא נצרבה בה�

ונפלו , האחרי� שהיו עמה מתו. בהליכה מבודדת, הפע� יש הדגשה להליכתה של הדמות בשדה

או בקרבות ופרעות שהיו , מחמת המלריה ושאר המחלות של החלוצי� ואנשי הישובא� . בדר$

מחיר של ההגשמה . מה� זהו המחיר שהישיבה באר! ישראל גבתה . מנת חלק� של אנשי העיר

היא מפנימה את המחיר , ומתו$ ההכרה של המציאות באר!. האר! כא�# ופריחת השממה וגאולת

  קשה להתעל� , כשהמוות והד� מסביב, כרת המציאות והקשיי�בה. ומותירה אותה ענווה ונכנעת

הברירה הטבעית של חיות מצד . ורק לחוש את החיי� ולהנות מה�, מזה ולזרוק הכל מאחורי$

." ד ָה�ָד�ַח;ְ., ד ַהְ+ָ#ִאי�ַחְ.;"מותירה את הדוברת נכנעת ובהכרה שהיא , אחד ומוות צד שני

  . להכיר את שני הצדדי� ולדעת לחיות ע� שניה�,  לבבאבל לעשות זאת באמונה וביושר

  

  :דרכי העיצוב

  כאשר הביטוי , בלשו� גו& שני נוכחת בכל הבתי�,  להליכתה של הדוברתהתמונה ציורית. א

  של ההליכה בחיק הטבע ע� מיצוי כל החושי� והמראות ,     המוחשי הוא תיאור פלסטי ממש

  .יי� בטבע ולהנות מה�למצות את החופש של הח.     והמישוש

  ַ)ְ+ָרִכי� ֶ#ָ:ְמר� , ַהְ>ֵרפ�ת לֹא ִנְצֶרֶבת ְ)ַלַהט"ביטוי מטפורי להליכתה של הדוברת והיא . ב

  החיי� הקשי�. זוהי לשו� מטפורית המעצבת תמונת מציאות קשה וכואבת ".�ִמָ+� ֵמֵאיָמה     

  מקבלות , שה� סמל לחיי�, שורפת והדרכי�כא� כאש י� מתוארהפרעות וההתנכלויות ,     באר!

  להימנע מצריבת המציאות א$ נית� . ההרגנוכח הפחד ול" סמר בשר�"    תיאור והאנשה כאילו ו

  . מתו$ יושר וצניעות, שהבחירה תהיה בהמש$ החיי�ובלבד , הזוקשה ה    

  י� התמימואת החיי� הפשוטי�  משקפתדימוי שההליכה בשדה זהו  –" ֶלְ� ַהָ,�ֵהַ.ֵ,ְלִכי )� ְו". ג

  כ$ . זהו ביטוי ציורי למי שחי מבלי להעניק משמעות רצינית ומכבידה לחייו.     של אנשי הטבע

  .כהליכה תמימה בשדה, מבקשת המשוררת לעצב את חייה    
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  & לשוני מטפורי המציג זהו צירו" .�ר ְ)#�ֵלי ֶהָעָנ(א ָ.ב ָ)ְ� ַה4ֶֶקטַחְוִיְר":     דימוי נוס& נמצא בשיר

  אותה שלווה . כלומר לשלווה נעימה בשעה שתירטב בגש�, את הדמות בשיר כמי שצפויה לשקט    

  .כלומר כתחושה חיובית הבולטת על רקע אפרוריות החיי�, תהיה כמו אור בשולי ענ�    

   סיו� השיר בדימוי זה מדגיש את –" .�ָד�ד ָהַח;ְ., ד ַהְ+ָ#ִאי�ַחְ.; #�ב ִ,ְהִיי ֲעָנָוה ְוִנְכַנַעת". ד

   יושר –נית� לשמור על צל� אנוש , ג� בתנאי� קשי� של מלחמה. התמזגות האד� ע� הטבע    

  .ופשוט לחיות במוב� הטבעי ביותר, אד�#וצניעות ולהישאר ב�    

  .  בו ומדגישות את הרעיו� המרכזי� על עצמי�החוזר מוטיבי� בשיר יש מספר: מוטיבי�. ה

  . ההליכה התמימה בשדה ממחישה את הקיו� הפשוט של החיי�."בשדהההליכה ". 1    

   .במי� הרמוניה ע� הטבע, זוהי חזרה המשרתת את הרעיו� של כמיהה לחיי� רגילי� לגמרי        

  שעל א& ,  ההיתר לנגוע בחיי� וההיתר לאהוב נועד לש� הדגשת הרעיו�– " לאהובומותר". 2  

  .מותר להמשי$ לחיות ולאהוב ללא רגשות אש�, יאות הקשה של המלחמה המשתוללתהמצ    

  " ותמתק דקירת�" הלשוני  הצירו&–" ִלי� ִיְדְקר�ְ� ְוִתְמַ,ק ְ+ִקיָרָת�ֳ)5#ִיֵפְלִ#": אוקסימורו(. ו

    ת שלפי השיבולי�דקיר". מכאוב העונג הערב"    מבטא את הניגוד מחד ואת המיזוג מאיד$ של 

  הכאב הופ$ . ג� א� יש בה� כאב, נית� ליהנות מהחיי�כלומר למרות הכאב . נעימה    היא 

  . מאיי� על הקיו� האמיתינוכאשר לא פוחדי� ממנו ואי, למתוק    


