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   �20מערכי השיעור לפרק שירת המאה המוהניתוח הסיכו� 

  .אלי פררה:   המורהכתב וער�
  

  נת� ז�/ ִשיר ָלא�ֲהִבי� ַהְ�ב�ִני� 
  

  ,ִשיר ָלאֹוֲהִבים ַהְּנבֹוִנים

  ֲאֶשר ִּבְתבּוָנה יֹאֲהבּו

  ְיֵמיֶהם ַּבְּנִעיִמים ַיְחְלפּו

  ַּגם ְּבִרְדָּתם ְשאֹול לֹא ַיְזִקינּו

  ַיַחד ִיְחיּו, א ִיָּפְרְדּוֵנַצח לֹ

  .ְּבַבִית ֶאָחד
  

  ִשיר ָלאֹוֲהִבים ַהְּנבֹוִנים

  .ַעל ִמְשָּכָבם ְּבֵאין ִמָּלה

  ,ְּבָיד *ַחת ֶאת ַהְּמנֹוָרה ְיַכּבּו

  ,ַיַחד ַיַעְצמּו ֶאת ֵעיֵניֶהם

  ,ֶזה ֶאת ֶזה ְיָבְרכּו

   –ּוְבֵעת ָהֶאָחד קֹוֵרא 

  .ּואֶאת ָהאֹור ַהָּקָטן ַיְדִליק ה

  ֶאת ְנִשיַמת ַיְלֵדיֶהם שֹוְמִעים ָשעֹון

  .ְורּוַח ֲחצֹות
  

  ִשיר ָלאֹוֲהִבים ַהְּנבֹוִנים 

  . ֲאֶשר ָּבנּו ָלֶהם ַּבִית ְוֶאת ַּדְלּתֹו ָנֲעלּו

  , ָהִגיפּו ֵהיֵטב ֶאת ַהְּתִריִסים

  . ַּבחּוץ ַקר ְורּוַח ּוְמַצִּפים ַּבחּוץ ְלָמָטר

   –ְיָלה ֲאֶשר ַּכֶּזה ְוִכי ָיבֹוא אֹוֵרַח לֹא ָיבֹוא ַּבַּל

  . *ל ִּתְפְּתחּו ֶאת ַהֶּדֶלת

  . ְמֻאָחר ְוַרק קֹר נֹוֵשב ָּבעֹוָלם

  . לֹא ִמֶּשַפע הּוא ָשר, ְוַגם ַהְּמשֹוֵרר ִמְּמצּוָקה

 .ִהָּשֲארּו ֲחבּוִקים
  

למרות !"  לאוהבי� הנבוני�מוקדשהשיר . "בכותרתו של השיר יש מעי� הקדשה, בראשית השיר   

מכא� נבי� את הגישה . הרי בניסוח הדברי� זה משתמע, אינה קיימת" מוקדש"שהמילה 

, האהבה היא עניי� לרגש, "אוהבי� נבוני�: "האירונית של הדובר בצרו  הלשוני שהוא עושה

אד� " של מערכת יחסי� בי� בני, לניתוח קר של המציאות, ואילו התובנה מתקשרת לשכל

בהמש� . ומה עוד שהוא חוזר על הביטוי הזה בראשית כל בית? לאהוב בתבונהאי� נית� . אוהבי�

. נבי� את הסמליות ואת המוטיבי� הקשורי� לביטוי הזה, כשנקרא את שאר הבתי� ואת תוכנ�
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. בבירור הדובר מבקש להסב את תשומת ליב� של האוהבי� ושל הקוראי� לאהבה מסוג אחר

ת רגשית וספונטאניות מַרֶ'ֶשת המאיצות את פעימות חסרת התפעמו, מחושבת, אהבה שכלתנית

כשה� עדיי� צעירי� ומלאי התרגשות , תופעה המוכרת בדר� כלל בי� האוהבי�, הלב

  .רוח מעצ� ההכרה באהבת�"והתרוממות

  

  'בית א

. התובנה של האהבה מופיעה בבית זה  פעמיי�, הפניה הראשונית היא לאוהבי� שיאהבו בתבונה

בשורה החוזרת על ,  כפי שצוי� לעיל,כמוטו של כל השיר ",ִשיר ָלא�ֲהִבי� ַהְ�ב�ִני�: "פע� ראשונה

א� כ� הפניה היא רק לאלו , "ֲאֶשר ִ%ְתב#ָנה יֹאֲהב#: "ובפע� השנייה, עצמה בראשיתו של כל בית

שהפניה היא רק לאלו שבתבונה , היא הנותנת את המשמעות, רֶשֲאהמילה . שבתבונה יאהבו

כלומר שאהבת� , ג� ברדת� ֱאלי שאול,  ושלעול� לא ייפרדוזקנת�אלו שיאהבו עד . ויאהב

  . יחד יחיו בבית אחד, ה� שהצליחו להישאר יחד עד מות� ולאחר מות�. נודעת ג� לאחר מות�

ואי� , כי אי� בית, מסתתרת מאחורי הידיעה" יחד יחיו בבית אחד", האירוניה הדקה של הביטוי

מלאת , זאת כבר אהבה שכלתנית. שאהבת� תהיה נצחית ומרגשת, בות בשני�זוג החיי� יחד ר

" זוג אוהבי�"הבית האחד הוא שמאחד אות� כ. טעונה ביקורת מעצ� החיי� המשותפי�, תובנה

, החוט המקשר אות� הוא גשמי. ה� האוהבי� הנבוני�. ולא פעימות הלב של אהבת נעורי�

שבתחילה ה� חיי� מלאי רגש , של החיי� המשותפי�) מוחשיות(י קונקרטיזציה זה. מעשי

 –או במילי� אחרות , מעשיות, אהבת� היא מלאת תובנה ושכלתניות, האהבה ובהמש�

  .מציאותית

  

  'בית ב

. 'ההבנה שהפניה נעשית לאלה שאהבת� היא במסגרת התובנה והשכלתניות אנו מקבלי� בבית ב

בעול� .  חדר המיטות–קודש הקודשי� של האהבה שבי� איש לאשתו כא� הדובר חודר אל 

יכול להגיע , תיאור חדר המיטות שלה� ואת הנעשה ש�, הצעירי� של זוגות נאהבי� טריי�

, יש אווירה שקטה של חיי� משותפי�, יש אינטימיות, אבל בשיר שלפנינו, לרמות פורנוגראפיות

ה� נשכבי� בלא אומר . � בחדר מיטות של זוג רגילאבל אי� את הלהט והתאווה המינית הקיימי

. ובוודאי שאינ� משמיעי� קולות אהבה ותאווה, או אפילו רבי�, אינ� משוחחי�, ודברי�

כל אחד מבני הזוג פועל בתבונה רבה לבל : קול ענות חלושה של חיי שיתו , התיאור הוא מזערי

, כי הרי ה� זוג, יעצמו את עיניה� יחד, ה� אמנ� יכבו את המנורה ביד אחת. בת זוגו/יפריע לב�

האווירה . שכלתני, מעשי, התיאור הוא קר. הנוהגי� בתבונה ובהתחשבות זה ע� זו, אבל זוג נבו�

עובדה היא . או התקהתה, אבל הלהט והתשוקה בי� השניי� נמוגה, היא של חיי שיתו  הרמוני

, זו וממשיכי� כל אחד לכיוו� אחרמברכי� זה , כאילו נפגשו באקראי, שה� מברכי� זה את זו

חיי . בת זוגו/האחד מדליק את האור הקט� של הלילה לבל יפריע לב�. אבל תו� התחשבות ואהדה

שחודרי� , שלה� מתבטא ג� בגורמי� החיצוניי�" ביחד"ה "השיתו  של זוג האוהבי� הנבוני� 

   .חצותקול רוח , צלצול השעו�, נשימת הילדי�, לחדר

אל הסערה , ומש� החוצה,  יוצא באופ� הדרגתי מחדר המיטות אל חלל הביתהמשורר, א� כ�

   .י הרגש הפנימי"י הגורמי� החיצוניי� ולא ע"הקשר שבי� בני הזוג לעול� נבנה ע. והרוח שבחו.
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  'בית ג

ֲאר0  ִה7ָ; 6ל 5ְִפ5ְח0; ָהִגיפ0(כאשר הדובר פונה אל האוהבי� בלשו� צווי . יש כא� ביטוי אירוני חד

, ההתייחסות היא לבית המשות  שלה�. כאילו הוא ידע� המציע לה� כיצד להתנהג) חבוקי�

, קור ורוח,  יש בו גש�" מסוכ�, העול� בחו. מאיי�. י נעילת הדלת"שמתנתק מהעול� החיצוני ע

זה לא יהיה , ג� א� יישמע איזשהו צליל, בנוס . ולא כדאי לפתוח את הדלת אל העול� החיצוני

  . ועל כ� מוטב לא להתייחס אליו ולהעדי  את השקט והביטחו� שהבית מעניק, יל אנושיצל

" ביחד "" ה, כי הדובר מתנח� בעובדה שג� השגרה הבטוחה, בסיו� יש אופטימיות למרות הכול

הדובר מביא כדוגמא את שירתו הבאה , לנימוק. בחו." לבד"ההרמוני בתו� הבית עדי  מאשר ה 

: בסיו� נאמר". יש"ולא מרווחת ה" אי�"הוא יוצר מתו� מצוקת ה:  כלומר,ממצוקה ולא משפע

זו פע� ראשונה בשיר המבטא ביטוי . ביטוי זה מופיע בשורה בודדת בסו  השיר" הישארו חבוקי�

השיר מסתיי� באיזושהי התפייסות ע� , במילי� אחרות. כלשהו של אהבה ואינטימיות בשיר

היא התובנה שבחיי השיתו  ולא ,  מנציח את האהבהכי מה שמנצח או. שגרת הנישואי�

חלו  ואינה יכולה להיות נצחית אלא א� " זאת בת. ההתרגשות וההתפעמות של רגש ספונטאני

  .במעשיות ובהבנה של החיי� והמציאות, היא תתובל במעט תבונה

  

  


