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  20–הסיכו ממערכי השיעור לשירת המאה ה 

  המורה אלי פררה: כתב וער�

  זלדה/  ַ�ֲאֶ�ר ָהִייָת �ֹה
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תיאור מערכת יחסי� בי� הדוברת לדמותו של אהוב בלתי . שיר שהוא כולו פיוט אהבה ועדי� ביטוי

כותרת השיר כבר מרמזת על פרידה עתידית : כלומר. מה שבולט בשיר הוא המבנה שלו. מזוהה

הזה אי� אמנ� וודאות שהאהוב נפרד או הל� בביטוי ". ַ�ֲאֶ�ר ָהִייָת �ֹה"; בי� הדוברת לאהוב

שאכ� הייתה פרידה והיא כואבת , בבית האחרו� נבי�, אול� בהמש� השיר בעיקר בסופו. מש�

ה� מסתגרי� , הקירות כבר אינ� מחסה. והדוברת כאילו ממש מבכה ונבוכה מבדידותה

  . ושותק כמוותוה� עשויי� מחומר זר שאינו עונה ,בשתיקת�

כי , ג� היא יודעת שקולה לא יישמע" יִ&י ֶ�ִקח$י ְרִלמע ק$ְ�ִתֲה: "אומרת" זמר נוגה "!רחל בשיָר

ה� , אטומי�, הקירות שחיברו בינה לבינו עשויי� מסיד ומלט,  כ� בשיר של זלדה. האהוב רחוק

האוהבי� נמוג והכל "שהיחסי� בי� בני זוג; ביטוי מטפורי האומר בפשטות, יסוד זר שאינו עונה

סימ� הוא שאכ� , בי� אוהבי� ובמקו� הדיבור בא השקט כמוות" דיבור"כשאי� . הסתי� ביניה�

שתי השורות הראשונות " ֵג+ ָעַליֵמְטָ� ַהח' ָ)'ַמ ַ�ֲאֶ�ר ָהִייָת �ֹה"זהו ההבדל בי� . יש פרידה

 שתי השורות –" ְ�ִתיָקָתִ)ר' ֵה ִהְסַ.ְ- ַעְכָ�ו ַהִ,יר$ת ֵאיָנ ַמֲחֶסה"לבי� , שבבית הראשו� בשיר

כאשר אינ� , עכשיולבי� ,  פה והיינו עוד אוהבי�הייָת, אז כאשר. הראשונות בבית האחרו� בשיר

פה יותר והפסקנו לאהוב והשתיקה וחוסר המענה שלו הוא זה שמתאר את מערכת היחסי� 

  .האהבה הזה של זלדה"ה� המילי� המובילות את שיר, אז ועכשיו. ביניה�
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 האנאפורהעל (, אנאפורה*בראשית שני הבתי� הראשוני� כ" ַ�ֲאֶ�ר"פעמיי� מופעיה המילה 

בשני : כלומר. בבית האחרו� "ַעְכָ�ו"ופעמיי� מופיעה המילה ) ראה במונחי� לספרות שבספר

לאחר , ַעְכָ�וואילו , ַ�ֲאֶ�ר ָהִייָת �ֹהאבל זה היה אז , הבתי� הראשוני� האהבה קיימת וממשית

  .היא מסתגרת בי� קירות אטומי� ושותקי�, לכתו ופרידתו של האהוב ממנה

  :'בית א

המחשבות והשתיקות בי� שני . בבתי זה המשוררת מתארת סיטואציה ואווירה מוכרת בי� אוהבי�

המחשבות נוגעות זו . לא צרי� לדבר הרבה כשאוהבי�. זוג ה� ביטוי לאהבה השוררת ביניה�"בני

 זו אל זו כמו כנפי היונה משיקותהייתה יכולה זלדה לומר שהמחשבות " .2 ֶאל ָ�ָנ2ָנָ�"בזו פתע 

הנגיעה . זוג אוהבי�"כיאה לנגיעות שבי� בני" נוגעות"אבל היא בחרה להשתמש במילה , והציפור

אי� כמו ביטוי של : לא רק זאת א' זאת. אפילו במחשבות, בי� השניי� היא שמסמלת את אהבת�

 ותחושת תמ$ח'עיניו היו . כמתואר בשיר" מג� על אהובתו"המבט של האוהב אהבה כאשר 

והביטוי . הוא שסימל עבורה את האהבה שהייתה ביניה�, הביטחו� שהוא השרה עליה רק במבטו

כלומר עיניו היו , �מבט ח): הוא בכפל משמעות" ֵג+ ָעַליֵמְטָ� ַהח' ָ)'ַמ: "היפה הזה של זלדה

והנה כי כ� ,  שמשרה אווירת ביטחו�ָח מבט – ָח  קרובה למילה ח' המילה אול�, תמ(ח)

  .במילה אחת הצליחה לבטא המשוררת כפל משמעות

  : 'בית ב

אהבת� נדמית לזוג קשישי� כמו הקירות . מתאפיי� בתיאור החיי� בצוותא של בני הזוג' בית ב

, כאשר היינו זוג ואוהבי�, ברצ' החיי� ביחד: מרכלו" ְ)ת$ְ� ַה4ְָבִרי ַהח$ְלִפי"ו. שהיו בבית�

של הזוגות " הביחד"ה� שחיזקו את האהבה ואת תחושת , הדברי� והאירועי� שעברנו ביחד

השיתו' אצל כל זוג מתבטא כשעוברי� את הקשיי� ואת האירועי� ביחד " חיי. האוהבי�

הזוג "של חיי בניהתיאורי� בבית זה ה� תיאורי� . תה משותפת"ומתנחמי� בערב בשתיית

ההדגשה . ותיקה כמו הקירות שסוגרי� בעד�בהדמיה של תיאור מערכת יחסי� ארוכה ורציפה )

כאשר . פות בינינוְתדי והייתה ש)כאשר עמדת לִצ: כלומר" ַ�ֲאֶ�ר ָהִייָת ִע6ִָדי"של המשוררת היא 

כאילו , � לכ� הקירותועדי. יו�" ושיתפנו אחד את השנייה בחיי היו�" בראש אחד"היינו ביחד 

ה� שמעניקי� ביטחו� לזוג האוהבי� וה� יכולי� לספר מעשיות . וה� ספרו מעשיות עתיקות

התקווה של הדוברת בשיר בוא בתיאור הקירות . מהעבר של זוגות אוהבי� אחרי� ששהו ביניה�

 הייתה רוצה שאהבת� תתמש� ותזקי� כמו: כלומר, לב"ה� נדמי� לקשישי� טובי. העתיקי�

  .פירוש אפשרי ובהחלט לא מבוטל? הקירות

  : 'בית ג

הקירות שסגרו . הבית מבטא אכזבה וכאב. על הבית האחרו� בשיר כבר דיברנו בפתיח של הסיכו�

ה� הפסיקו להיות , יתרה מזאת. עכשיו ה� שותקי�, האוהבי� והיו עדי� לאהבת�"בעבר בעד זוג

יש . יטחו� והכאב על הפרידה מהאהובהקירות מבטאי� את תחושת חוסר הב. מחסה לאהבת�

זה היה אז כאשר הוא , פע� בעבר היו עדי� לאהבת� והיו לה למחסה. האנשה ברורה של הקירות

ומה שחשוב הוא שה� , עכשיו ה� מסתגרי� בשתיקה כאות לכאב על שהוא אינו. היה ש� איתה

הופכי� לקירות ממשיי� העשויי� ה� . כשהפרידה מהאהוב היא סופית" ְפִליָנְולֹא ַיְ�ִ-יח' ְ)"

ועל כ� אינ� . נמוגו ע� הפרידה ממנו, האנשה והחיות שהייתה בה� כשהיו אוהבי�. מסיד ומלט

זהו ביטוי מטפורי לתחושת הדיכאו� . עוני כמוותה� שותקי� ואינ� . משגיחי� בה ובנפילתה

מה ומשאירה אותה האהבה הסתיי. ה� זרי� לה כמוהו. והכאב על הפרידה ועל הליכתו ממנה

 .חסרת מענה ותחושת מוות בה במקו� אהבה. נופלת וכואבת, לבדה


