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  .20 �שירת המאה ההניתוח והסיכו� ממערכי השיעור ל

  המורה אלי פררה: כתב וער�

  פגיסד� / תד�ֵע

  ֵה ְ�ֶהְחֵלט:  לֹאלֹא

  .ַמָ�ַפִי, ַמִ�י: �ָד� ְ�ֵניָהי�

�  . ֵה ִנְבְרא� ְ�ֶצֶל.  ְלַהְסִ�ירֵאיְ
  

  . ָהִייִתי ֵצלֲאִני

  . ָהָיה �%ֵרא $ֵחרִלי
  

  .ְס�% לֹא ִהְ(ִאיר ִ�י ַמה ֶ)ָ'מ�ת ְ�ַחְוה�א

  ,ָ.חֹל, ָעִליִתי ַקִ+יל,  ֵאָליו�ָבַרְחִ*י

ָ'ס   :ִמְתַנ0ֵל: ָהִייִתי א%ֵמר, ְמפ/

   ֶאל ָעָ(1 .ֹל ָיכ%לָעָ(1

  . ל% ��3 �ְדמ�תֶ(ֵאי1
  

,  במו עיניווראה" ש�"הוא היה . השר מעיד על משהו�הדובר. עדות; כשמו כ� הוא, "עדות "השיר

אי� בשיר ולו מילה אחת שמדברת על ? על מה הוא מעיד.  מה שהיה ש�אתוחווה במו בשרו 

ש� היה המשורר , שמדובר על חווַית השואה, " כפילעבות" ברמיזות נרמזתאבל היא , השואה

  : והמילי� המרמזות ה�.  נוראות ההשמדה של משרפות המוות במחנות הריכוזאתוחווה 

  .  החיילי� הגרמניי� במחנות ובגטאות ובכללשלתיאור� החיצוני : מגפי�, י�מד. א

  אנו מכירי� את . צלשנדָמה ל,  מחנה ריכוזאסירעל היותו , המתייחסת לדובר, צלהמילה . ב

  , אד��כצללי, רעב ונדמו יותר כשלדי��  הנוראיות של אסירי המחנות שהסתובבו ְמֵזיהתמונות    

  .חיי�אד� � כבנימאשר    

     ,שברא את כל האד� בדמותו בצלמו, האל, הוא": ֶ#ָ!מ�ת ְ'ַחְס*( לֹא ִהְשִאיר ִ'י ַמה ְוה%א. "ג

   לעלות המוותהוא לא השאיר בי יותר מ� החיי� אלא רק את , הרעב במחנה� ְמֵזההיהודי, אותי    

  .המשרפות בעש�    

  שעלה לשמי� אל בוראו , הותו הפנימית של האסיר מאתמתאר , הדובר השר: ַ)חֹל, קלילעליתי . ד

  ,  של העש�כצבעו ָכחֹלו, כעש�, כצל, בשר�ודל קל, מת�בשל היותו איש,  בקלילותבמשרפות    

  . המשרפותמארובות שהיתמר    

  .  הוא האלוהי�–יכול � הכלשל עשנואל , במשרפות הנידו� למוות של עשנו:  אל עש(עש(. ה

  ).על כ. בהמש.. ( וטו� לעגני כלפי האל אירוניתאמירה     

היא נמצאת ונוכחת בכל כובדה בכל , ונוראותיהלמרות שלא נאמרה מילה על השואה ,  כי כ�הנה

 הפתיחה. או שיחה, עדות.  עדות על שהתרחש ש�מת�אבל זהו מבע שירי שבעיקרו . מרכיבי השיר

או משוחח איתו על מה ,  שחוקר הדובר למישהובי�של השיר כאילו לקוחה מאמצעיתה של שיחה 

�ֵה� ְ'ֶהְחֵלט ָהי% ְ'ֵני:  לֹא,לֹא: " כפולה שלבאמירה כאילו והוא מפסיק את השואל .שהיה ש�

שאר תכונות , מדי� ומגפיי�; אד��זה כל מה שהיה לה� כבני...  מדי� ומגפיי�לה�היה ": 1ָד�

 נקודתיי�, סימני פיסוק: ה השירבמבנ. מלבד היות� ע� מדי� ומגפיי�,  לא היה לה�אנושיות

 וסקירהכמו בבית משפט או חקירה , בכל מקו� בו הדובר צרי. לפרט ולהסביר את עדותו

  . עיתונאית
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חיה של � של עדותהאפקטה� שנותני� לשיר את , התיאורי� החדי� של המוות והעש� במשרפות

  . במזיגה של מחאה אירונית כלפי האל, מי שהיה ש�

השורה כא� נפסקת . ה� נבראו בצל�. אד��כבניא את הגרמני� ואת חייליו  אותו אל שברזה

ייתכ� ֲה,  ברא את האד� בצלמו ובדמותושהאלוהי�; ואינה ממשיכה את הפסוק כנאמר במקרא

 לא. בצל�רק אד� שנבראו � ה� בנילכ�  ? נוראי כזההשמדהיעשו מעשה , הברואי� שלו, שאלו

פסל , תמונה, פירושה דמות, צל� כמילה בודדה. נשמטה" �אלוהי"המילה .  אלוהי�נבראו  בצל�

"  פקודותהממלאי�", בובות מכאניות, שה� דומי� יותר לפסלי�,  יש רמז לכ.ואולי. בהשאלה

   – הקורבנותעיניי� ולב ולא ישוועו לזעקת� של ,  שאוזניי� לה� ולא ישמעו. יצורי� אנושיי�ולא

 ה�"... ֵה� ִנְבְרא% ְ'ֶצֶל�.  ְלַהְסִ'ירֵאיְ.: "שלות ההסברה  מעי� נימה של התנצלות וקשיי� ביכוליש

 מהצל� חלקהייתי רק ,  הדובראני". ִלי ָהָיה '(ֵרא 3ֵחר.  ָהִייִתי ֵצלֲאִני"? אניואילו , בצל� נבראו

לא ייתכ� שהבורא שברא את החיילי� .  היה בורא אחרלדוברכי , �צלמה צלהייתי ה. האלוהי

התיאור של הדובר . את הקורב� שעולה בעש� השמיימה,  אותוג�אותו בורא שברא זה , הגרמני�

ה� : יותר" מלא"ו התיאור של הגרמני� הוא נרחב ואילו"  ָהִייִתי ֵצלֲאִני: "הוא תיאור מנימליסטי

זהו אותו ֵאל שלא השאיר בי ! צל� –אבל דמות� . 'מדי� מגפי� וגו[...] אד� �בהחלט היו בני

כאילו .  מושחזת יש בביטוי הזהאירוניהכמה ... ובחסדו, מוות לכלות אותי בעש�אלא ה, יותר

והעלה אותי לעוָלה ,  מאומה רק נדמיתי לעש�ממני לי אלוהי� שלא השאיר עשה חסד: ואמר

זו ? ועוד חסדו של אלוהי�, זה חסד? חסד.  העש�כצבע, ואני עולה אליו קליל וָכחֹל, כקורב�

. לאלוהי� מטונימיה*. מקראיי� ארמזי�* עש� יש למילה.  כלפי האלהאירוניה שבדברי הדובר

  ): 35' ראה במונחי� לשירה בעמ; מטונימיה*. 31'  במונחי� לשירה עמראה; ארמזי�*(

ַּתנור ְּוִהֵנה"  ּ הּ ין ַהְגָזִרים ָהֵאּלֶ ּ ָעָשן ְוַלפיד ֵאש ֲאֶשר ָעַבר ּבֵ ִ  מתאר ההתגלות של אלוהי� הפסוק "ּ

בו הוא מבטיח לאברה� שזרעו יירש את האר; ויהיה לגוי ,  בי� הבתרי�בברית, ולאברה� אבינ

איפה : הנימה האירונית כא� גלויה והלעג אינו מוסווה.  השמי� לרובככוכביגדול ומספר� 

שמופיע בברית , ואתה האל, הע� נכחד בשואה במשרפות המוות?  במציאותקורהההבטחה ומה 

שהתנור והעש� , כמה אירוני הדבר. לאברה� הבטחות ע�, " ֵאשְוַלִ<יד�  ָעָשַ=>%ר"ב, בי� הבתרי�

 והעש� ולפיד האש בהתגלות של האלוהי�  מהתנורשוני� והפוכי� לגמרי , במציאות של השואה

  . בי� הבתרי� שבמקראבברית

  : כפולה האחרו� בשיר כתוב בנימה אירונית ומינורית הבית

, מאומהכי לא השאיר מחייו ,  הֵאל בקלילות ובצבע כחול כצבעו של העש�ֶאל" בורח "הדובר

 של עש� וברחיפותולכ� הוא קל ומגיע ֶאל הֵאל בקלילות , ...אפילו בשביל למות לא נשאר ממנו

, )37'  במונחי� לשירה בעמראה; ציוריתתמונה * (מטאפורית תמונה ציורית*. העולה מ� הארובות

 יחד ע� תיאור העלייה לשמיי� של המזבחר הקורב� העולה באש המאחדת את תיאו, תמונה

ולכ� , בטר� עלה השמיימה בעש�,  אבל מתחי, הוא כבר מת. גופות הנשרפי� בתנורי המשרפות

 ותחושת אובד� עוד בטר� כילה עצמו באש ייאושאמירה קשה של . הוא מפויס ואפילו מתנצל

 מנוחתו של האל ועוֶלה אליו כעדות את" דמטרי"מפויס ומתנצל על שֵצל כמוהו . המשרפות

  ".  מעשה ידיו להתפאר של האלוהי�פרי. "מעושנת של קורב� ועוָלה

, אסיר המחנות, מקבל אליו את הקורב�,  בי� הבתרי�מבריתכעש� ולפיד אש , יכול�הוא האל כל

כ. , גו@כש� שהאל אי� לו גו@ ולא דמות ה:  זה בזהומתמזגי�, ג� הוא כעש� שעולה מ� המזבח

  . עולה אליו השמיימה ומתחברי� יחדיו,  לו דמות הגו@אי�, דמותו כצל, המחנות�אסיר
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מתפילת העמידה של , )208' ראה במונחי� לספרות בעמ; קונוטציה* (קונוטציה* עש� יש למילה

  : תפילה שכל יהודי מכיר ויודע אותה וג� יהודי כמו ד� פגיס. הנוראי�הימי� 

ִ פיָהּפֹץִּתְק ְּועֹוָלָתה" ה , ּ ְּוָהִרְשָעה ֻכּלָ ָעָשןּ ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶשֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ, ּ ִתְכֶלהּבֶ אולי יש כא� . "ּ

שהאל ְיַכלה בעש� את הרשעה הגרמנית וממשלָתD , לבואשל תקווה לעתיד , נימה של תוחלת

שאי� , כי האל; ישועהותבוא ה,  הימי� הקשי� של השואהיעברועד , והעולה תקפו; פיה. הזדונית

לא . ה�� חד–הוא והאל , המת על החי, המחנות ונדמה לצל� אסירשהיה , לו דמות הגו@ כמו לדובר

לו , מזרעו של אברה�,  ויית� חיי� לרשעי� ואת היהודילגמריייתכ� שהאלוקי� עזב אותו 

ג� זה . ישאיר כעולה וקורב� לרשעה ולממשלת הזדו�, הבתרי�הובטחה ההבטחה בברית בי� 

  .פירוש אפשרי ולא מוחלט

בתי השיר לא מאורגני� (לא רק במבנהו ,  המרכיבי� של שיר מודרניובו,  הוא שיר מודרניהשיר

כמו . שלו  הספרותיי�באמצעי�אלא ג� ובעיקר ) מודרני� הטרו�בשירהבסדר סימטרי כמו 

. אחרונה לזו שאחריהבי� השורה לפני ה,  שורה ראשונה לשנייה בראש השיר ובסופובי� הפסיחות*

 בי� בית ראשו� לשני כאתנחתא הבתי� קיטועכמו כ� ) 37'  במונחי� לשירה בעמראה; פסיחה*(

 התיאורלבי� ', ִע� מדי� ומגפי� בבית א, אד�� תיאור הגרמני� כבניבי� הניגוד, קצרה

: חרו� החריזה בבית האשוברי המצלולי�*,   כצל–הדובר �תיאור של האני' המנימליסטי בבית ב

 ונות� לאירוניה את המשמעות הכפולה של בולט 'ל העיצור" לEָחֹ, ליִּ ַקליִתיִלָע, יוָל ֵא%ָבַרְחִ=י"

ראה ; מצלול*". ( ֶאל ָעָש� Eֹל ָיכ(לָעָש�: " האלע�הקורב� העולה בעש� מחד ואת ההתאחדות שלו 

 מלבד" עדות"י השיר ה� שדבר,  בשיר רמז כלשהואי� . השירכותרת). 36'  בעמלשירהבמונחי� 

: א"ז.  שהתרחש במחנותלמההדובר �זהו עדותו של האני.  ראיה וחוויה ג� יחדתעדו: בכותרת

 השיר הנותנת משמעות נוספת ממכלול) של�, נפרד� בלתי; בעברית(שהכותרת היא חלק אינטגרלי 

הדימויי� המטאפורות ו,  צירופי הלשו�כ�כמו . עדותה� , שכל מה שנאמר בה�, לדברי השיר

ה� שנותני� לו , כל אלה ביחד.  לעילאות�כפי שהסברתי , מלאי המשמעות והאירוניה, שבשיר

  .את המימד המודרני שלו

 .ִלי ָהָיה '(ֵרא 3ֵחר.  ָהִייִתי ֵצלֲאִני: "השיר של השיר מתמצת בשתי השורות האמצעיות של הנושא

שה� : מנוגדת למה שתואר בבית הראשו�, מעיד באמירה אירונית, אד�� צלשהייתי,  העדותאני"

, כי אי� תיאור אחר, אבל לא אנושיי�, אד��בני. אד� ע� מגפיי� ומדי��אבל בני, אד�היו בני 

� בניבדמות , ה� נבראו בצל�.  רק הצורה החיצונית שלה�.אד��שמציי� אות� כבני,  לעילכנאמר

אלוהי� ,  אחרבורא היה שלי הוא" נ�ילב, הצל,  הדוברבי� "–הניגוד . אבל אני הייתי צל, אד�

 כבר לא האלוהי� זהכי לאחר השואה האלוהי� שברא את שנינו , זה נאמר בלשו� עבר. אחרי�

ה� . ראנו בצל� האלוהי�בשנינו נ,  וה� המקריבי�הקורב�אני , שנינו".  3ֵחר'(ֵרא ָהָיה ִלי: "שלי

 –ואילו אני רק בחלק מהצל� , וניתמבחינה חיצ,  כצלמובדמותונשארו ע� האלוהי� שברא אות� 

  . �צל רק חלק מהא"ז, � סופית של המילה צל�חסרה ֵמ,  לשי� לב שלמילה צליש. �צל השל צלה

  

  )36' בעמ הסבר מפורט במונחי� לשירה ראה ,העיצובעל : ( העיצוב בשירדרכי

  . לו את המשמעות של הנושאהנותנתכחלק איטגראלי מנושא השיר , כותרת השיר. א

  על השוני בו הוא מופיע בברית בי� , האלוהי�האירוניה של הדובר והמחאה המוסווית כלפי . ב

  .לעומת המציאות של ההכחדה בשואה, אבי האומה,  בהבטחתו לאברה�הבתרי�    

  . המחנות העולה אליו כקורב�ולאסירהמקבל את הקורב� , משות@ לאלוהי�, מוטיב העש�. ג

  אבל לכל ,  האלי" והדובר נבראו בצל� עוהמגפיי�לובשי המדי� : שניה�. מוטיב הצל והצל�. ד

 . בורא אחרמה� אחד    


