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 תקציר

המוערכות , היא אחת היוצרות המרגשות, משוררת וסופרת הכותבת למבוגרים ולילדים, נורית זרחי

שיריה הראשונים לילדים ראו אור . והמסקרנות בספרות הישראלית בכלל ובספרות לילדים בפרט

בתחילת שנות  – וסיפוריה הראשונים לילדים, לקראת סוף שנות השישים של המאה הקודמת

כקוראת נאמנה של . שירה ופרוזה – מאז פורסמו למעלה ממאה ספרים משלּה לילדים. השבעים

, תילדּו – ת בהםאני מתפעמת לא רק מן התכנים שהיא נוגע, יצירת זרחי לילדים זה עשרות שנים

מן האופן שבו  – ובעיקר – אלא ,הרפתקאות ופנטזיה, מראות טבע, משפחה והורות, בדידות, שונּות

יצירתה של . תוך שיוט במרחבי הלשון כנוסעת מנוסה המסיירת בממלכתה היא, היא עושה זאת

 – ואטיתלתשומת לב מיוחדת זוכה לשונה הפו ,זרחי לילדים ולמבוגרים זוכה לשבחי הביקורת

   . מרתקת ומלהיבה, מורכבת, מקורית, ייחודית

 11-שירים מ 92-לעבודה נבחרו כ. בעבודתי התבוננתי בלשון הפואטית של זרחי בכתיבתה לילדים

אמת המידה לבחירה ; ועשרות רבות של ספרים וסיפורים, שפרסמה זרחי לילדים הקובצי השיר

על פי , ההתבוננות בהן נעשתה מכמה היבטים. 1הייתה ייחודיותה של הלשון הפואטית ביצירות

: פרוזודי ותחום השיח-התחום הפונולוגי, הסמנטיקה, התחביר, המורפולוגיה; תחומי הלשון

 . המסרהעברת  רמות הלשון ודרכי, משלביםה

ירה של נורית זרחי לילדים הפרק הראשון שִׁ , השירים מוצגים בקבוצות תמטיות; במחקר מתבונן בַּ

איך הלשון דגימה תוך התמקדות בתחומי הלשון השונים מההתבוננות בשירים  ;דון לעצמוכל שיר ני

ותוך הבלטת , משמעות על מגוון רכיבי לשוןמטעינה בשיריה זרחי . מעצבת ומזקקת את התוכן, בונה

רומזת על היבטים , מרחיבה או מעצימה משמעות, נוכחותם או היעדרם היא יוצרת משמעות

. ת שונות במבנים שיריים מרובדים ועשירים במורכבותםציעה לקוראיה קריאו  סמויים בטקסט ומ

השניּות באה ; סקירת מבני העומק השיריים מגלה שניּות מּובנית כתכונת יסוד ברבים מהשירים

, במבנים התחביריים, של שדות סמנטיים דומיננטיים אחדים בשיר ןזמב-לידי ביטוי בהנכחה בו

ֶזה " – מה שיש בגןשורות הסיום בשיר , לדוגמה. וסי מצלול ובאופי השיחבדפ, בבחירות סגנוניות

ן גָּ ן . הַּ גָּ ן ֵיש בַּ גָּ ה ֶשֵיש בַּ ן/ מַּ גָּ ן ֵאין בַּ גָּ ה ֶשֵאין בַּ ֵעץ ֵשם/  ּומַּ ע הָּ רּוט ְבֶגזַּ אן/  ְוחָּ ה ֶשֵאיֶננָּה ֶיְשנָּּה כָּ ְלכָּ מַּ  "הַּ

ה"היעדרה ממנו בהפרדת הצירוף בה בגן ומבליטות את השניּות שבנוכחות המלכ – ְלכָּ מַּ לשתי " ֵשם הַּ

ה"לסוף שורה ובהצבת " ֵשם"בדחיקת , שורות שונות ְלכָּ מַּ וכמו כן בכפל , כנושא בשורה האחרונה" הַּ

ה"תואר הנרדף ל – "ֶשֵאיֶננָּה"המשמעות שב שתי המשמעויות מדגישות את . וביטוי שלילה" הֵמתָּ

 . ןזמב-יי המלך ואת היעדרה בונוכחותה של המלכה בח

                                                           
 . ז"תשמ, על טביעת האצבע הסגנונית של יוצר ועל בחירות סגנוניות ראו פרוכטמן  1
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קיומם הדיאלקטי של גבורה ועוצמה לצד חסר ואסון ניכרת גם במבנה  – טע  ט ב  ע  ש   – בשיר אחר

ר ֶנְעלָּם)"רוב השיר שקול באמפיברך . ובמשקל חו  שָּ ּסּוס הַּ ֵיה ֶזה הַּ ּדו  / ? אַּ ֵעט ְלבַּ ן הּוא שו  ֵהיכָּ

לָּם עו  ט)"ולים בטרוכי למעט שני צמדי מילים השק, "(?בָּ עַּ ט, שַּ עַּ ר"ו" בַּ עַּ ר, סַּ הַּ פעמים  1חוזרים ו"( ּדַּ

ותורם , היסוס ואיבוד כיוון, המעבר מהסדירות האמפיברכית לטרוכי משחזר צליעה. לאורך השיר

רבים מהשירים . לתחושת הספק וחוסר הביטחון המרחפת על החיזיון היוצא דופן המתואר בשיר

 .פרשניים באופן שאינו מצוי בשירת זמננו לילדים-ים לשונייםמציבים לקוראים הצעירים אתגר

את מקוריותה , ומדגים את יצירתיותה, מפנה את המבט אל הפרוזה של זרחי לילדיםהפרק השני 

הדיון נפתח בהיבט המורפולוגי של הלשון . ואת חדשנותה ביצירותיה הסיפוריות בכל תחומי הלשון

פרוזודי -ההיבט הפונולוגי, ההיבט הסמנטי, היבט התחביריאחריו מוצגים ה, הפואטית בסיפורים

בולטות הפרות חוזרות של כללי הדקדוק ומיקוד הקשב בסטיות כשלב . ולבסוף השיח ורמות הלשון

מבנים תחביריים מסוימים משמשים את זרחי כסוגלים סגנוניים . ביצירת משמעות או בהרחבתה

אורך וסדר איברים במשפט להבלטה של תכנים , נוצרות זיקות בין מבנה. וכאמצעים פואטיים

אסוציאטיבית של -המדמים חשיבה אישית ,דפוסים תחביריים חוזרים. ולרמיזה על משמעות

מאפשרים לקוראיה להתקרב ולהכיר את הדמויות על עולמן  ,הנתונים במצבים רגשיים –גיבוריה 

שמות של : במישור הסמנטי .גם סדר המילים במשפט משמש את זרחי ליצירת משמעות. הפנימי

מקומות ודמויות בסיפוריה הם עבור זרחי כר נרחב ליצירה של משמעויות ולרמיזה על אפשרויות 

. לרמיזה על מסרים סמויים ולהוספת הומור, להבלטת היבטים תוכניים ורגשיים, שונות של פרשנות

תיאור שעת בין , גמהלדו. ת סמנטיתברבים מן הסיפורים מצויים מבעים המאופיינים בדחיסּו

 זהּור בא השמש שארית אור" – אביגיל מהר המלכיםהערביים שאחרי המלחמה בין המלכים בספר 

רי כמו התעמעמו השקדיות עצי .כֶרֶמץ דחוס בשמות ובתארים המבליטים את  – "פורח עשן תימו 

-תגמייםברבות מיצירותיה בפרוזה זרחי יוצרת מבנים פ. הקרבקץ מיעוט האור ורומזים על 

אוטומטיזציה של משמעויותיהם -עושה שימוש סוטה בצירופים כבולים ומכוונת לדה, סיסמאיים

 . ולהעצמתן

מפרה את כללי היידוע : הן בשירה הן בפרוזה לקוראים צעירים זרחי מחדשת בכל תחומי הלשון 

יות או לרמיזה על משמעויות סמו, ת גלויותיווההתאם הדקדוקי להעשרה או להבלטה של משמעו

לעתים היא מלווה סטייה תוכנית מכללי המציאות השירית או הסיפורית . להבעת עמדות המספרת

את הלקסיקון הנחוץ לה היא מעשירה במגוון דרכי תצורה . בהפרה של כללי לשון ובסטייה דקדוקית

זרחי מרבה להשתמש . ההיבט הסמנטי בלשונה של זרחי מרתק ומגוון ביותר. רות בעבריתהמוכ

שתנּות וחריגה ממוסכמות-במילים ובצירופים דו מדגים זאת למשל . משמעיים ולייצג באמצעותם הִׁ
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יד "( דגירה"ו" ישיבה משרדית" )"ישיבה חשובה"כפל המשמעות בצירוף  קִׁ שכתב על דלתו הפָּ

לאחר שהורות שנכפתה עליו הביאה לשינוי בהרגליו ובהשקפת  ,להתראות באנטארקטיקהבסיפור 

, ליצירות ולדמויות בספרות, חי עושה שימוש תכוף בארמזים למקורות היהודייםזר. עולמו

לשון . הטקסט במשמעויות נוספות ומבליטה תכנים טוענת בעזרתם את, בהיסטוריה ובתרבות

של זרחי מאופיינת באוקסימורוניות המערערת מוסכמות ופרשנות מתבקשת וכופה  הפרוזה

רים אפשר לזהות דיאלקטיקה או לפחות שניּות של שדות בחלק גדול מהסיפו. התבוננות שנייה

המבחר הסמנטי . מסרים נלווים וערכים מרכזיים, המאפשרת למחברת להציף תובנות ,סמנטיים

כיווני ופועל לתנועה מתמדת במציאות -רב, מדויק, משמעי-רב, מרובד, המשמש את זרחי עשיר

הסמנטיות מושפעות גם ממאפייניהן בחירותיה  .להדגשה או הרחבה של משמעותוהסיפורית 

במשמעויות קונוטטיביות של , בהשמטת חלקי דיבר, בהשמטת רכיבי צירוף, פונולוגיים-המורפו

התבוננות , הן בשירה והן בפרוזה. ספרותיים-בשימושיהן בלשון הציורית ובהקשריהן החוץ, מילים

-ך תוכן בדומיסּו, וניםמנקודת המבט הסמנטית מגלה הטענת משמעות על נרדפים ועל הומופ

בביטויים , ת סמנטיתשימוש נרחב בדחיסּו, משמעות ובעמימות סמנטית כדי להכפיל פרשנויות

הדימויים והמטפורות . בהשמטות ובהנכחה מוגברת של שדה סמנטי או של שורש, אוקסימורוניים

פעמית -חד, שהיא יוצרת רחוקים מן המתבקש ומן הצפוי ומשקפים התבוננות מנקודת מבט אישית

את העשבים , למשל. קשריםחושית וחשיבה המתקיימת במרחב עתיר הֶ -קליטה רב, ויוצאת דופן

ָערהמתנועעים ברוח בשיר  שֵּׂ ים"זרחי מתארת בדימוי  הירקרק של המלכה ה  נִׁ ְליָּ ים ְכמו  צַּ ְללִׁ ְתפַּ , "מִׁ

הטל ". בנופלו הטל כמו, קטבש בו והביטה "...היא כותבת  יתוקנו זלזל וזזינהקרן בסיפור -ועל החד

ְיצּורהיורד חרש מוסיף  כּות וטוהר בראשיתי נצחי לַּ אני פגשתי תחושת הדוברת בשיר את . האגדי זַּ

יו "הרחב  דימויי-זרחי מתארת במבע המטפוריאת המלך  ילָּ ט ֶאת ְמעִׁ שַּ י פָּ בִׁ נָּה לִׁ אשו  ם רִׁ עַּ ֵרב / ּופַּ ְתקָּ ְוהִׁ

ֵאש יו / , לָּ ל ֻחּדָּ כָּ ף מִׁ ב יָּם ֵמר ב/ מּוצָּ כָּ . הרומז גם על הקיפאון הרגשי שהדוברת חשה לפני כן ,"ְכמו  כו 

 . כך היא יוצרת ציורי לשון עוצמתיים או מעודנים ומשרטטת אותם במכחול דייקני

מציע מסקנות על הלשון הפואטית האחת המאפיינת את יצירותיה בשירה ובפרוזה  סיכום העבודה

על תפקידה הרחב בהרחבה ובהעמקה של , ייחודיותה וחדשנותה, על מקוריותה, של זרחי לילדים

 . הטריטוריה התמטית של היוצרת ועל זיקוקה באמצעות כל מנגנוני הלשון
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 פתח דבר

 – ואולי בעיקר – נורית זרחי זוכה להערכה לא רק בזכות הנושאים שהיא כותבת עליהם אלא גם

וראים שאינם חוקרי לשון מובהקים חשים מיד גם ק. בזכות לשון הכתיבה ובזכות סגנונה המיוחד

המזרימות את התכנים דרך מסננים עדינים במיוחד  ,בדרכי ההבעה המיוחדות במינן של זרחי

. מלהיבה ומעוררת השתאות מתמשכת, הקריאה ביצירותיה של זרחי מרגשת .ומזקקות אותם

כתיבתה של נורית זרחי  מטרת המחקר היא להפנות את הזרקור אל הלשון הפואטית המאפיינת את

משרתת את התוכן אלא לא רק ואיך הלשון , לילדים ולהראות מה הם מרכיביו של הקסם ההבעתי

ושל מבעים  של צירופים, יםהלגיטימיות הפואטית של מילן חֵ בָּ מנקודת מוצא זו תִׁ . מנוהיא חלק מ

תמה את אחד הראיונות זרחי עצמה ח. מבחינת הלשון" פורעי חוק"תחדישיים או אף , נורמטיביים

, תמורפולוגי) תבלשניהתבוננות ציע המחקר מ. 2"'מה'ספרות זה האופן כמו שזה ה" – עמה במילים

במרכיבים הלשוניים במבחר מיצירותיה של ( תופרגמטי תפרוזודי-פונולוגית, תסמנטי, תתחבירי

למשמעות השלמה  ארוגים זה בזה ותורמים מרכיבים אלהשובאופן , שירה ופרוזה, זרחי לילדים

שתרומתו  ,ושל הסיפוריםוקדש לפן הסמנטי של השירים מעניין מיוחד  .ולאסתטיקה של היצירה

מכל אלה אמורה לעלות תמונה של . להבעת הרגש וליצירת משמעות קוהרנטית ושלמה היא מכרעת

  .3האפיונים הייחודיים של הלשון הפואטית של זרחי בכתיבתה לילדים

 

                                                           
 .127' עמ, 2212', כספי ואח  2
אך ראוי לעשות זאת במחקר , וודאי טעם בבחינת הזיקה בין כתיבתה של זרחי לילדים לכתיבתה למבוגריםיש ב  3

 . אחר שאין מקומו כאן
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 מבוא

 הפואטיתלשון ניתוח הלת ככלי הבלשנו. א

עליה להיות , ככל מבע שנועד למסור מסר, מצד אחד. "כותבת סוברן ,"בלשון השירה גלום פרדוקס"

כללי תחביר וכללי קוהרנטיות , (מורפולוגיה)כללי יצירת מילים : כפופה לסדירויות ולכללי לשון

. המרגש, המרשים, הייחודי, מיפע-שירה חותרת גם אל החד, אלא שבאותו זמן. ולכידות סמנטית

ביצירת , בשינוי סדר המילים במשפט, לא אחת נעשה הדבר תוך שימוש בהיתרי סטייה מכללים

, רגישה לזמן כתיבתה, ככל יצירת אמנות, שירה. מתחים סמנטיים ובשימוש בלשון פיגורטיבית

רות ההיסטוריים של היא יכולה לדלות מהאוצ. לנורמות הלשון ולהקשרי התרבות שבהן היא נכתבת

המשורר "סבור ש איתמר אבן זהר. 4"והיא יכולה לקיים מגע עם מה שמתחדש בשפה, הלשון

דווקא שבירת כללים היא המעלה את ]...[ זו של המילה ( משמעות-או רב)מתפרנס דווקא ממורכבות 

אם , לותואי של המילים אינן בלתי מוגבומשמעויות הל( ]...[ הקונוטציות)משמעויות הלוואי 

 .5"אבל ניצולן הוא אחת האמביציות הגדולות של המשורר. המדובר במערכת לשונית משותפת

מכאן אתה . נאמר על הספרות שהיא אלימות מאורגנת נגד הלשון" :6ראובן צור באותו עניין כותב

 וכי הפרת הכללים נעשית לפי סדירויות מסוימות; שהיא מפירה את כללי הלשון: שומע שני דברים

  ."כביכול' כללי הפרה'הניתנות אף הן לתיאור על ידי 

במאמרה על לשונה . את ניצניה של החדשנות בלשון הספרות העברית רואה סוברן ביצירת ביאליק

מבשר התמורות הגדולות , שירתו של ביאליק"השירית של המשוררת חביבה פדיה סוברן טוענת כי 

ומדגימה כיצד עיבד את מה ששאב מן  ,7"ות לשוניתהיא קפיצה נחשונית אל חדשנ, בשירת התחייה

במאמרה זה היא סוקרת את אפיוני הלשון הפואטית של (. שם" )חווייתית, אישית"המקורות ללשון 

משוררים עבריים מרכזיים מאז דור ביאליק ומתארת את חותמו האישי של כל אחד מהם על לשון 

אחד מן התהליכים . רה העברית בארץהשירה ואת חלקו בתהליך ההשתנות שעברה לשון השי

, שמאפיינים את לשון השירה בעשורים האחרונים הוא הוויתור על הלשון הפיוטית הגבוהה

בזמן כניסתה בהיתר של לשון הדיבור אל לשון -ובו, או אף ההתנערות ממנה, הארכאית לעתים

, יומי-םהיו, יוהתקרבותה אל הסגנון העממ 8"נורמה המתרחקת מאליטיזם"יטוי לכב, השירה

הפניית המבט אל הלשון עצמה היא אחד . "שנחשב עד לפני זמן לא רב בלתי ראוי או אף בלתי תקני

 (. שם" )מאפיוניה של לשון השירה

                                                           
 .191' עמ, ב"תשס, סוברן  4
 .227' עמ, 1918, אבן זהר  5
 .21' עמ, 1981, צור  6
 .89' עמ, 2211, סוברן  7
 .191' עמ, ב"תשס, סוברן  8
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הספרותי מתוך גישה האפשרויות הגלומות בניתוח לשונו של הטקסט "מאיה פרוכטמן מצביעה על 

הסגנוני להעמדת פרשנות -וע שיש בניתוח הלשונינצביע מדי פעם על הסי: "ומפרטת 9"בלשנית אליו

ועל הקשר שבין התוכן של היצירה לבין האמצעים הלשוניים שנבחרו לעיצוב התוכן הזה , ספרותית

ובאילו כלים לשוניים בחר , למה בחר יוצר לבטא את עצמו בדרך זו או אחרת, נשאל את עצמנו]...[ 

 ,המתבונן ברכיבי הלשון השונים ,המפורט והיסודי ממחקרה(. 11 'עמ, שם" )לשם ביצוע מטרותיו

ובתרומתם , במישורי הלשון השונים שאבתי כלים להתבוננות במרקם הלשוני של יצירות ספרות

 . של היצירות אסתטי-ליצירת הייחוד הספרותי

ובעבודתה היא  ,יונה וולך –חגית יצחקי מיקדה את התבוננותה בלשונה השירית של יוצרת אחת 

של ]העיקרון הבולט בשירתה "יצחקי מראה כי ; על תפקידי המפתח של הלשון בספרות מצביעה

שיחתית ועלילתית ובריאת , הוא שבירת כללי הלשון תוך חוסר קוהרנטיות דקדוקית [ל"נ – וולך

יונה וולך בוראת שפה "היא מוסיפה כי . 10"מציאות חלופית לעיצוב תחושות ולהעברת מסרים

אך במקביל , שפה זו מותירה את הקורא במקרים רבים נבוך ותועה. טייםשתתאים לצרכיה הפוא

רגשות וקליטה של מציאות , תחושות, היא מציגה בפניו דרך יצירתית וייחודית לעיצוב חוויות נפש

(. 221 'עמ, שם" )עידון ורגש וגם עוצמה מטלטלת של כאב וייאוש, יופי, שיש בה כוח, אלטרנטיבית

בפרק השני של ספרה  .יונה וולך שירתמקיף בדובסקי כהן הוא מחקר ספרותי מחקרה של צפרירה לי

, של וולך פואטיים-ניתוח ביקורתי של שיריה המטא המציעהיא  11חרצובות לשונך אישהאת שחררי 

מקורן של הלשון ושל משמעויות  עלאחר התמודדותה של וולך עם השאלה הפילוסופית  תעוקבו

מחקרה ישמש אותי בבואי לבחון  .לגלות עולמות ומהויות שמעבר לה הלשוןכושרה של ועל  המילים

 .לשוני של זרחי-את המעשה הלשוני והמטא

 הבלשנות הקוגניטיבית ולשון השירה. 1

, לפני יותר מחמישה עשורים .גדל מאוד בעשורים האחרונים עניינם של הבלשנים בלשון השירה

נדרש רומאן , תכונותיו של הסגנון בלשוןתחומי באוניברסיטת אינדיאנה שעסק ב-בכנס בין

הפואטיקה דנה בראש : "יאקובסון לשאלת מקומה של הפואטיקה ביחס לבלשנות ולספרות

מכיוון שנושאה העיקרי של הפואטיקה ? מה הופך מבע לשוני ליצירת אמנות: ובראשונה בשאלה

רים של התנהגות הוא ייחודה של האמנות הלשונית לעומת אמנויות אחרות ולעומת סוגים אח

הפואטיקה עוסקת בבעיות של מבנה . הרי היא ראויה לתפוס מקום ראשי במחקר הספרות, לשונית

מכיוון שהבלשנות היא המדע המקיף העוסק . ממש כשם שניתוח הציור עניינו במבנה תמונתי, לשוני

                                                           
 .11' עמ ,ן א"תש, פרוכטמן  9

 .221' עמ, 2221, יצחקי  10
 .2229, לידובסקי כהן  11
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לא מעטות שנים . 12"אפשר לראות בפואטיקה חלק אינטגרלי של הבלשנות, בבעיות המבנה הלשוני

בלה רינה בן , היום"לדבריה . 13על הנתק שבין חוקרי הלשון לחוקרי הספרות בארץ שחר-אחר כך קָּ

וכשהלשון העברית משמשת כלשון , כשהספרות העברית משגשגת ויש לה קהל קוראים נלהב ונאמן

תחות אנו יודעים אך מעט על לשון הספרות העברית ועל ההתפ, טבעית חיה בעלת פונקציות מגוונות

שחר הולך ומשתנה -המצב שתיארה בן(. שם" )המדהימה שעברה מאז ראשית ימי תחיית הלשון

בעשורים האחרונים של המאה העשרים הוקדשו מחקרים תאורטיים . ברוח תפיסתו של יאקובסון

ומגע נוסף בין בלשנות , למחקרים סטרוקטורליים בלשונם של יוצרים שונים" הספרות"בכתב העת 

עם זאת רותם . Journal of literary Semantics-ו Poetics Todayקיים בכתבי עת כגון לספרות מת

אינו מנסה להדביק את קצב התקדמותו של המחקר , נכון להיום, חקר הספרות"מציין שעדיין 

לשון נערכים -פואטיקה-קשר המשולש ספרותאת ה הבוחניםאך בכל זאת מחקרים , 14"הבלשני

  .הפער ומצמצמים את ומתפרסמים

 אושנהיה ל, שהיה באופן מסורתי מושא להתבוננות ספרותית מובהקת, למשל, מחקר המטפורות

 הידע ,זוגישה  על פי; החל משנות השמונים של המאה העשרים לשנות הקוגניטיביתבבמחקר חשוב 

הוא מובנה לתוך קטגוריות ומתמצה ; בתחומי הלשון השונים מתהווה תוך כדי השימוש בלשון

. כולל השימוש בספרות על לשונה המטפורית, ונות מופשטים מתוך כלל השימושים בלשוןבעקר

לעומת , הסמנטיקה הקוגניטיבית מבססת את משמעותה של מילה על דרך השימוש בה בפי הדוברים

. מהקשר" נקייה"והיא , הסמנטיקה המסורתית שעל פיה משמעותה של מילה מוצגת במילון

פיתח  ,של המאה העשרים השבעיםמשנות הארגון של המידע הסמנטי החל שחקר את אופני , פילמור

 ;הידע הסמנטי מאורגן במסגרות של הקשרשלפיה , (Frame Semantics) סמנטיקת המסגרותאת 

מסגרות . "אנחנו יכולים להבין לאשורן מילים ספציפיות רק על רקע של הקשר רחב ,לטענתו

המשעינה , טיפוס-מושג בדרך הנבדלת מגישת האבמאפשרות להבין משמעות של מילה או של 

שדות סמנטיים ומסגרות בנויים על מוטיבציות שונות ש 16סבר פילמור. 15"הגדרה על דוגמה טיפוסית

, ית השדות מחפשת את היחסים בלשוןיתאור .למצוא סטרוקטורה בתוך הלשון ומחוצה לה

אולם הבדלים תאורטיים אלה אינם , ית המסגרות פונה אל ההבנה ואל ההתנסות האנושיותיותאור

באים לידי ביטוי שעה שמיישמים את ההבחנות שבתשתית שתי התאוריות על קשרי משמעות 

גם תמר סוברן מציעה לראות בחקר דיאכרוני וסינכרוני של  .בשדות או במסגרות שבטקסט שירי

                                                           
 .118' עמ, ו"תשמ, יאקובסון  12
 .19' עמ, ג"תשנ, שחר-בן  13
 .2' עמ, ג"תשע, רותם  14
 .89' עמ, ב2221, בתוך סוברן  15
 .2222, 1992, פילמור ואטקינס; 1982, פילמור  16
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יתרונו של "היא סבורה ש. 17"שיקוף של ההתנסות האנושית בהשתנותה"הזדמנות ל שדה סמנטי

התיאור של פילמור הוא בעובדה שאכן חלק ממושגינו המתהווים טרם מצאו לעצמם מקום במילון 

 . 18."'ההתנסות וההבנה האנושיות'לכן הדרך לשלוף אותם היא דרך [ ]...[ התזאורוס]או באגרון 

שוניים סוברן מציעה ניתוח של קורפוסים מוקלטים מכל תחומי החיים כמקור מתחדש של נתונים ל

סוברן קושרת כאן את הדיון בהנחותיו של פילמור . שמילונים ואגרונים מאחרים בתיעודם

 – מאפשרת גם למטפורות בלשון ית המסגרות על גווניהיתאור, לדבריה. מטפורותלהתבוננות ב

המצביעות על רצון ועל צורך "אלה , פעמיות שבלשון השירה-מהשחוקות והקפואות ביותר ועד לחד

 . 19"להידון בתוך תיאורית השדות והמסגרות" – "להרחיב את מעגלי ההתנסות והתחושהאנושי 

 20הפילוסופית אווה קיטאי; המטפורה הייתה במשך דורות מושא להתעניינותם של חוקרי הספרות

היא מתבוננת למשל במטפורת . הגותית ובשירה-בכתיבה העיונית, קידמה את חקר המטפורות בשיח

המתאר את ', צל אפלטון ובמערך המטפורי שהיא חושפת בשיר של וורדסוורתא" המורה כמיילד"

מושג מפתח חשוב העולה מן . 21קורותיה של העיר ונציה כמחזור חיים שלם של אישה מלידה לזקנה

המתקיים בין שדות תוכן ומאפשר את עצם , הדמיון המבני, הניתוח של קיטאי הוא האנלוגיה

הם מציגים את ; בלשנים קוגניטיביים פיתחו את הרעיון. 22ן רחוקיםהחיבור בין מושגים משדות תוכ

המאפשרים להבין יחסים , המעבר המטפורי משדה תוכן אחד למשנהו כמיפוי וכשימור של המבנה

המטפורות  .23היחסים המכוננים את תחום המקור עם בזכות היכרות, המטפורי, בתחום החדש

ת לב רבה ולשינוי מעמדן במערכת המושגית כשהתפרסם זכו לתשומ – 'קפואות'ו' שחוקות' שנחשבו

התמקדו  24ונסון'לייקוף וג. Metaphors We Live Byונסון 'לייקוף ומרק ג' ורג'חיבורם של ג

הוכיחו בעזרת עשרות דוגמאות כי המטפורות הן , יומיות המצויות בשפע בשיח-םבמטפורות היו

עות כלי הכרתי זה בני האדם תופסים את והראו כי באמצ, יסוד מכונן וחשוב בשפה ובמחשבה

; 25מקטלגים את המציאות ומאחסנים בתודעתם את ההפשטות של המציאות המוחשית, העולם

או " יש בי כוח"היא המקור לביטויים השכיחים " הגוף הוא מכל"מה המטפורית הסכֵ , למשל

" ציונים גבוהים"מו הוא המקור לביטויים כ" גבוה הוא טוב"הדפוס המטפורי ; "התמלאתי תקווה"

בדקו את תפוצתם  26לייקוף וטרנר". בעזרת המורה הפרטית הישגיו טיפסו"ואפילו " הישגיו עלו"או 

                                                           
 .92' עמ ,ב2221, סוברן  17
 .שם  18
 .שם  19
 .1992, יקיטא  20
 .1987, קיטאי  21
 .ב2221, סוברן; 1981, קיטאי ולרר  22
 . שם  23
 .1982, ונסון'לייקוף וג  24
 .1999, ונסון'לייקוף וג  25
 .1989, לייקוף וטרנר  26
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בשירה " החיים הם יום", "החיים הם דרך"והרחבתם של דפוסים מטפוריים בסיסיים כגון 

מרחיבות את אולם לא נתנו את הדעת למטפורות יצירתיות החורגות מן הדפוסים הללו ו, האנגלית

חקרה את מנגנוני ההפשטה המאפשרים את פענוחן של מטפורות יצירתיות  27סוברן. כושר ההבעה

עלייה במדרגות ההפשטה והפעלה של ח המבוסס על ופענ היא הצביעה על מנגנון. וחדשניות

ולכן  פונקציות מקשרות בין המילים המרכיבות מטפורה חדשנית שהמרחק הסמנטי ביניהן רב

  .מטפורה חדשניתיוצרות 

יל 'הקוגניטיבית שיש לו יישום גם בחקר לשון השירה הוצע על ידי הבלשן גנוסף של הבלשנות רעיון 

ְנֶיה בספרו   28היבטים של בניית משמעות בשפה הטבעית – [מנטליים]מרחבים תודעתיים פו קו 

פוקוניה בתודעתנו מרחב תודעתי נוצר לדברי  29.וקוניה וטרנרפבתורת העירובים של נדון  והמשכו

בדרך כלל בלי שאנחנו נותנים דעתנו על  – כשאנו ממשיגים בדמיוננו את המבעים שאנחנו קולטים

, מרחב תודעתי חדש מתעורר למשל עם השימוש במאזכרים כמו שמות. התהליך או על משמעותו

 ,למשל; גוף וכינויי"( בזמן המלחמה", "בצפון", "'מהגרי עבודה'כמו בסרט )"ביטויי זמן ומרחב 

הוא מעורר אצל בן שיחו מרחב  ,"כאן רואים את אבא בסיום הטירונות"כשאדם אומר לאחיו 

שני המרחבים הללו מתקיימים . הרבה לפני שהיה לאביהם, תודעתי נוסף שבו האב הוא חייל במדים

תו באחד נבחנת דמו; (אצל שני הדוברים, על פי ההקשר המשתמע, יש להניח שבמקרה זה)במקביל 

מציאותית של האב והשני מוסיף את המסרים החדשים שמספק המרחב החדש ומאפשר -המוכרת

שפיתחו  העירוב המושגיתאוריית המרחבים המנטליים מהווה תשתית לתאוריית . הבנות חדשות

בו נוצרת והמפגש בין שני המרחבים יוצר מרחב נוסף , על פי מודל זה .30יל פוקוניה ומרק טרנר'ג

 . תולדה של העירוב בין שני המרחבים – המשמעות חדש

מראה איך ניתן לגייס את תאוריית העירוב המושגי , במאמרה על יצירתה של אגי משעול, סוברן

בעזרת . שבבסיסה ריחוק סמנטי מקשה, "חתול הזיותיי"לטובת פענוח המטפורה שבשם השיר 

עוזי רותם מגייס את  .31ולותורת העירוב המושגי של פוקוניה וטרנר מתפענחת משמעות השיר כ

. 32וקרובותיה בשירת ביאליק" נימה"כדי להתבונן במילה  שדות סמנטיים ומסגרות התוכןהתורת 

ה" סמנטית משורשים שונים-מילים קרובות"חקירתו מקיפה קבוצה שלמה של  מָּ , ֶהְמיָּה, כמו הָּ

ם, (י"שורש המ)המון  ם, נָּהַּ ה , נַּהַּ ימָּ ביע על נוכחותן ועל ֶהקשריהן הוא מצ. ועוד( מ"שורש נה)ְנהִׁ

רים ביניהן , ביצירת ביאליק המחברת  ,להןהמשותפת העומק משמעות ומצביע על מראה את הְקשָּ

                                                           
 .1991, סוברן  27
 .1992, פוקוניה  28
 2222, פוקוניה וטרנר  29
 .שם  30
 .292' עמ, א2221, סוברן  31
 .ג"תשע, רותם  32
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רעיון  .33עם קולו הפנימי היצירתי של המשורר על נימי נשמתו ונימי כינורו "קול הדממה הדקה"את 

בבדיקת המארג  34ליקשל ביא" משירי הקיץ"משרת את סוברן במאמרה על  השדות הסמנטיים

שדות סמנטיים חשיפת המפתח להבנת השיר מצוי לדעתי ב"; הסמנטי של שדות המשמעות בשיר

דומיננטיים המתפרסים על פני מרחבי שירת ביאליק ובאופן שבו הם ארוגים ביניהם בקשרים 

יטה ובסמוך לו וארוג בתוכו שדה הנב]...[ גופני ארוטי -נפשי-שדה המשיכה האנושי: מטפוריים

פואטי -שבו היא פורסת עיון בלשני ,"חוקיות ויצירתיות, בלשנות ופואטיקה"במאמרה  .35"והקמילה

להציג את "... סוברן קובעת שתי מטרות שהראשונה בהן היא , "הם לבדם"בשירו של נתן אלתרמן 

את דבריה  .36"חרונות להתמודדות עם לשון השירההתרומה של כלים בלשניים שפותחו בשנים הא

פסקה ה משימתו העיקרית של דיון בלשני בלשון השירה היא אפוא בקשת שיווי "יא חותמת בַּ

לכן נחוצים כלים וראייה בלשנית . המשקל בין היסודות המארגנים לבין היסודות מפירי הסדר שבה

בתוך כך . שגרתית ובלתי נוקשה שיאפשרו התמודדות עם אתגרי החדשנות השירית-משולבת בלתי

 . 37"לשון בעלת חוקיות משלה-הפואטית לתיאור כתת זוכה הלשון

 על הלשון בספרות הילדים . 2

מדעי הרוח  עד היום תרה ספרות הילדים בזהירות רבה אחר מקומה הלגיטימי במחקר בתחום

מאז , לטענת שלמה הראל. ודומה שעדיין היא זקוקה לאישור חוזר על זכאותה לו לצד ותיקים ממנה

גברה והלכה בהתמדה בקרב המחנכים ובקרב הקהל הרחב בארץ המודעות "ראשית שנות השבעים 

, ובעקבות זאת רבו המחקרים, [ל"נ – ההדגשה במקור]' ספרות ילדים'בדבר חשיבותו של המקצוע 

במרכז רוב המחקרים משנות השמונים , עם זאת; 38"ההרצאות והספרים סביב נושא זה, הדיונים

, היסטוריוגרפיה של ספרות הילדים: ספרותיים-שאים חוץמצויים נו" ספרות ילדים"שעניינם 

מידת , פסיכולוגיים כמו בדיקת התרומה הערכית של ספרות הילדים לקוראיה-היבטים פדגוגיים

הפקת ספרות לילדים וחקר , דידקטיקה של הספרות לילדים, התאמתם של הטקסטים לקוראים

, 39היבטים הספרותיים של ספרות הילדיםלטענת הראל רק מחקרים מעטים עוסקים ב. תרבות הילד

 . ונראה שמעטים יותר נוגעים בלשונה של הספרות לילדים

                                                           
 . שם  33
 .א2211, סוברן  34
 .22' עמ, שם  35
 .227' עמ, ד"תשס, סוברן  36
 .222' עמ, שם  37
 .12' עמ, ב"תשנ, הראל  38
 .שם  39
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ספרות ילדים היא : "הראל מציע קביעה ראשונית מהותית" ילדים ספרות"בבואו לבחון את הצירוף 

לתפיסה זו שותפה גם אורה שורצולד ועליה היא משתיתה את גישתה ללשון . 40"קודם כל ספרות

וככל ספרות כן גם ספרות , הלשון היא הכלי של הספרות. אין ספרות ללא לשון: "ות הילדיםבספר

חווה יסעור מצטטת מתוך מחקר ישן של . 41כך במסה שלה על הלשון בספרות הילדים, "הילדים

" מעמיד את המגבלות הלשוניות של הילד כקנה מידה עיקרי להבחנה"ה, 1917-מ' סמית' יימס ס'ג

, הנמען אוצר מילים דל יחסית-ומונה בין מגבלותיו של הילד 42לדים לספרות למבוגריםבין ספרות י

, קשיים בתפיסת מושגים מופשטים, הכרת נרדפים-אי, קושי בהכרה ובהבנה של מושגים ומונחים

חוקרים לא מעטים מתארים את יכולותיו . יכולת להבין מטפורה-משמעות ואי-קושי בתפישת רב

חינוכיים של הספרות לילדים -מציגים את תפקידיה הערכיים, ואת מגבלותיוהלשוניות של הילד 

ת ואבל נמנעים מעיון במושג עצמו ובקביע, ומצדדים בשימוש בלשון עשירה ומגוונת בספרות זו

נראה שהיעדר נורמות לשוניות שיאפיינו או יגדירו את הספרות לילדים הוא . על מהותווהבחנות 

עמדות שונות אשר לערכים שהספרות , טיפוסי יוצרים שונים; אמנותתוצאה ישירה של מהותה כ

הן  ,להישאר פתוח לרווחה" שער הנורמות"סגנונות כתיבה שונים ונמענים שונים כופים על , משרתת

   .בכתיבה למבוגרים והן בכתיבה לילדים

ספרות כבר  התבטאויות ראשונות על לשונה הייחודית של הספרות לילדים השמיעו יוצרים ומבקרי

בעיקר באיגרותיו לידידיו "ביאליק פירט את דעותיו בנושא ספרות הילדים . לפני עשרות שנים

עם ייסוד  1922-במניפסט שהתפרסם בברלין ב. 43"ולא העמיד משנה סדורה של ממש, ולעורכיו

 התייחס ביאליק לסוגיית ,ההוצאה שלו ושל תום פרויד ובעלה ,"אופיר"הוצאת הספרים לילדים 

, שאינה לשון אם, חרף מגבלות השפה העברית" :שפה שאיננה שפת אמם, הכתיבה לילדים בעברית

טבעיותה של -המחפה על אי, וזאת באמצעות האמנות המסוגננת, ניתן לכתוב ספרות ילדים טובה

שכן , יפצה על החסר הסגנון האמנותי, במקום שבו אנו חסרים טבעיות בשפה", טען ביאליק, "השפה

אך גרועה ' טבעית'מאשר יצירה , אסתטית וטובה אך' מלאכותית'להביא לפני הילד יצירה מוטב 

משום , הוא האמין שפישוט מילים מקשות או המרתן בפשוטות יותר הוא מיותר .44"וצורמת

כך ירחיבו את אוצר המילים שלהם , מתוך ההקשר שהילדים יכולים להבין מילים לא מוכרות

ילמדו הילדים את שיניהם לפצח "ציטוט מוכר בהקשר זה הוא המשפט . וייצאו נשכרים פעמיים

                                                           
 .21' עמ, שם  40
 .111' עמ, 1988, שורצולד  41
 .27' עמ, 1988, יסעור  42
 .21' עמ, ז"תשמ, שמיר  43
 .12' עמ, שם  44
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45"אגוזים קשים קצת ותתחזקנה
אין מתעודת ספרות "; ביאליק הביע סלידה מלשון מתיילדת. 

צריכה היא ]...[ להעלותו מעט מעט , להגביה את קומתו, אלא להיפך, הילדים כלל לרדת אל הילד

שלא נודעו לו קודם , תו ושלא מדעתו מושגים וקנייני רוחלפתוח בחשאי את לבו ולהכניס בו מדע

בצד  :שירתו לילדים מעידה על תפיסה זו .46"אף היא יש בה משום לימוד – קריאת הילד בספר. לכן

ת המשתלבים בהצלחה רואין הוא נמנע מביטויים מן המקו ,השורות הקצרות והצליליות המשחקית

47"תרנגול"בשיר  ,כך: בשעשוע השירי
 "קוקוריקא"התרגול  תאיהרוסי של קרמשלב את הצליל  הוא 

חמה יצאה ", "בשמים נפלה דלקה", "ריקאלמה תישן עורה ": עם מילים וביטויים מן המקורות

48שלמות האמנותיתהוא נאמן לאלא  ,אינו חושש לקושי הוא ."קוקוריקא, כארי קום", "מנרתיקה
. 

הוא הצליף , חון ספרותי שראה אור בלבוביר, הסוללג ב"בנציון בנשלום בתרצבמאמר שפרסם 

. עתה דלה ואפורה-לעת, גם שפתה של המשוררת: "פינקרפלד על לשונה הפואטית-באנדה עמיר

לאה . 49"מעטה בחרוזיה הציוריות, הלשון עוד טרם פלסטית. מעטות מאוד המיטפורות בשיריה

וערכה סדרות של  נים לילדיםבעיתו בקביעותכתבה , שכתבה ועיבדה שירה ופרוזה לילדים, גולדברג

בהרצאותיה . לשון בספרות הילדיםלהקדישה מחשבה רבה לנושאי התכנים וגם , ספרות ילדים

רואה בביטוי "בין היתר אמרה כי היא : ובמאמריה על ספרות הילדים חזרה שוב ושוב על עמדותיה

יצאה נגד היא . 51"ןדרך ארץ ללשו"וכי היא מאמינה ביצירת  50"הלשוני המדויק מטרה בפני עצמה

, והזכירה את חשיבות הריתמוס ,52סגנונה-הכתיבה הקלוקלת הן מבחינת תוכנה והן מבחינת צורתה

  .המשקל והחרוז ביצירה לילדים

הן . דידקטית-מאיה פרוכטמן ומירי ברוך מסתייגות מהדיון בשירה לילדים דרך הפריזמה החינוכית

והוא תובע דיון בכלים ספרותיים  53"יצירת ספרות שיר הילדים הטוב הוא קודם כל"מצהירות כי 

בדבריהן על אמינות הדובר בשיריהן של , בפרק על הדובר והנמען בשירים לילדים. כמו גם לשוניים

או מדברות בשיבושי לשון או ' מתיילדות'הן אינן "הן מציינות ש ,שטקליס ולאה גולדברג-מרים ילן

אמנם אוצר המילים ]...[ חריזה מודגשת והשפה תקנית ה, המבנים סדירים, נהפוך הוא. גמגומים

ילד משרתים הקישורים שבין -את הֲעמדת הדובר]...[ אינו כה גבוה ומסובך כבשיריו של שלונסקי 

המשפטים מונחים זה ליד זה ואינם מצביעים על : שהם ברובם קשרי איחוי, הפסוקיות והמשפטים

                                                           
 .נט' עמ, כרך ג, 1919–1917, ביאליק  45
 . 112–122' עמ, 1982, ובהרחבה גם אצל אופק, 28' עמ, ז"תשמ ,שמיר  46
 .כג' עמ, ט"תרצ, ביאליק  47
מסביר כי המהפכה המגולמת בשיריו של , במאמרו על שימושים מובדלים בלשון שירי הילדים, שלמה הראל  48

, ון טבעית וחיההייתה בסופו של דבר פרי של סינתיזה הכרחית בין החסר האובייקטיבי בלש"ביאליק לילדים 
 (.11' עמ, 1989, הראל" )לבין הנורמה הסגנונית העצמית של ביאליק וכושר האלתור וההמצאה שלו

 .22' עמ, ג"תרצ, בנשלום  49
 .17' עמ, 1978, גולדברג  50
 .שם  51
 .27' עמ, שם  52
 .1' עמ, 1982, ברוך ופרוכטמן  53



11 
 

וכן יש בשיר חזרות , בדרך כלל במתכונת קבועה המשפטים קצרים וסדורים, קשרי סיבה ומסובב

 .54"'מילות קריאה וכו, אנאפורות, רבות על מילים ועל צירופי מילים

היא . את עקרונות הספרות לילדים כפי שהם משתקפים ביצירת לאה גולדברגמציגה לאה חובב 

ומציבה , "ספרות ילדים"ל כחלק מניסיונה להגדיר ומתבוננת בשפה של ספרות הילדים קודם כ

כתיבה בחינת תכלית ה"ואת " בחינת כושר הקליטה של הילד הקורא"כגורמים מרכזיים את 

יותר מאשר בספרות , המסקנה מהתבוננות זו היא שבספרות הילדים. 55"הסופר-וכוונותיו של היוצר

כיווני של הלשון הוא גורם מרכזי שיש לו השפעה מכריעה על בחירותיו -תפקידה הדו, למבוגרים

כלולים פרקים הבוחנים נושאים  יסודות בספרות ילדיםבספרה . פואטיות של היוצר-הלשוניות

פרוזודי -ולוגיונושאים מן התחום הפונ( סינקדוכה ואוקסימורון, דימוי, מטפורה, האנשה)סמנטיים 

 .56ואת זיקתם למשמעות, (וחזרות חריזה, משקל וריתמוס)

הייתה מסקנתה . פוריקה בלשון ובשירים לילדיםחוה יסעור בחנה את מהותה ומעמדה של המט

יסוד חשוב בהתפתחות הלשונית ובהתפתחות המחשבה של ילדים מגיל "שהמטפורה משמשת 

הגם שצריך להתחשב בסוגיה השונים , ולכן יש לה מקום חשוב גם בשירים לילדים, שנתיים ומעלה

 .57"פיתהספצי [ל"נ – שכבת הגיל]וברמה ההולמת את השכבה ( האפשריים)

ובין היתר סקר , שטקליס ללשון ביצירתה-יחזקאל צורף הקדיש כמה מפרקי חיבורו על מרים ילן

ותופעות של מצלול ומשקל , ('החריזה וכו, החזרה, המטונימיה, הדימוי, המטפורה)פיגורות לשוניות 

דלית הצביעה שטקליס -תוארי הגודל ומטענם הרגשי בשירת ילן על. 58בזיקתם לתמטיקה

המתגוון לערכיות של , יחס רגשי"יוצרת  הראתה כי תבנית של שם ותואר מסוג זההיא . זנקרפטאיי

נָּה קו הערכיות הבסיסי של כל תואר, רע/ טוב   .59"ואליו מצטרפות קונוטציות רגשיות נוספות, שהִׁ

הלשון "בדבריה על מאפיינים לשוניים ביצירת עודד בורלא לילדים קובעת אמירה ברזילי כי 

שבו התבניות הלשוניות ותבניות המשמעות הנובעות מהן משתלבות אלה , יוצרת מכלול' ורלאיתב'ה

( באמצעות חיקוי סגנון הדיבור והחשיבה של הילד)להציג : באלה ומכוונות אל תכלית עיקרית אחת

בקרב הקוראים , אותנטי ומעורר הזדהות, את עולם הילדים על כל מורכבותו באופן אמין

, משפטי ייחוד, כגון משפטים אליפטיים)ברזילי מצביעה על תופעות תחביריות . 60"הצעירים

, כגון שמות אוקסימורוניים)על שמות , (מאמרים מוסגרים במשפטים ומשפטים אוקסימורוניים

                                                           
 .21–22' עמ, שם  54
 .17' עמ, 1987, חובב  55
 .שם  56
 .1988, יסעור  57
 .12–29' עמ, 1991, צורף  58
 . 2–1' עמ, ב"תשמ, אייזנקרפט  59
 .79' עמ, 1991, ברזילי  60
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ועל חידושי צורות ומראה את הקשר בין המבנים והצורות לתכנים ( שמות מחורזים וצליליות

 .ולמשמעות

' תופעות סגנוניות בשירת ע"הקדישה פרק ל ,הלל לילדים' דתה עוסקת ביצירת עשעבו ,סמדר ֱאיָּל

תבנית הְשֵאלָּה המגויסת , ומזכירה בין היתר רכיבי לשון כגון המצלול וחזרות והכפלות לשון" הלל

היסוד המשחקי הבולט ביותר בשירי "בין היתר היא כותבת כי  .לצרכים סוגתיים או תמטיים שונים

, הלשון המתפרצת, הלל' השפע המצלולי בשירי ע]...[ צלילי -הלל הוא היסוד הלשוני 'המשחק של ע

פיוטי מקראי  – רובד גבוה)עירוב הרבדים הלשוניים , ההמצאות הלשוניות, השוברת מבנים וצורות

 . 61"כל אלה תורמים לשירים את היסוד המשחקי שבהם – (יום ומילות סלנג-עם מילות יום

, בלשון כללה, מה שעשה את שירי אנדה לילדים בלתי תלויים בזמן הוא"ה כי יפה בנימיני סבור

עמיר בנימיני מצביעה על מאפיינים לשוניים תומכי תוכן בשירת אנדה . 62"לשוני-ייחודם הספרותי

סוגים ספציפיים של פעלים , דוגמאות של אנאפורה, כמו חזרה על חטיבות של שורות, לילדים

אליטרציות ובחירות , (למשל מרובעים או מגזרת הכפולים)ולוגי שלהם המתייחדים במבנה המורפ

 . 63כולם רכיבי לשון המעניקים לטקסט משמעות צלולה ומדויקת – סמנטיות

-ארבעים-שלמה הראל מציג את השינויים שחלו בלשון השירה לילדים במעבר משנות השלושים

הלקסיקון "יתר השתחררות ממתאר בין ההוא . חמישים של המאה העשרים לשנות השמונים

עד כדי הנמכת הלשון בשירי הילדים והתקרבותה לדפוסי הלשון הטבעית של , 64"הביאליקאי

הימנעות מופגנת מהתבטאות בדפוסים מוגבהים "ועל פישוט תחבירי מצביע על ראל ה. הילדים

 . 65"והירתעות מההדים הפאתטיים שלהם

אי אפשר : "תיבת הזמרה חוזרתזיוה שמיר בספרה  על הלשון בשירי הילדים של נתן אלתרמן כתבה

לסיים מבוא זה בלי לומר משהו על הקרקסאות ועל הלוליינות המילולית בשירי הילדים של 

שלפעמים רק בעלי ידע פילולוגי והיסטורי , אוצר בלום של הברקות לשוניות ואידיאות]...[ אלתרמן 

פזורים כאן , רובם סמויים מהעין, כאלה ואחריםשעשועי לשון מחוכמים ]...[ יבינו אותן עד תום 

שיריו של אלתרמן " :ובנימה של בדיחות הדעת היא מוסיפה. 66"לאורך השירים הללו מלוא חופניים

עד כי לעתים עשויים שירים אלה להיראות , כה רבים וסבוכים' בלשניים'לילדים מכילים דיונים 

   .67"לשוננו לעם או ולשוננ מיומנת כשירים שנועדו לקוראי-בעין בלתי

                                                           
 .19' עמ, 1998, איל  61
 .121' עמ, ג"תשנ, בנימיני  62
 .121–122' עמ, שם  63
 .11' עמ, ג"תשנ, הראל  64
 .12' עמ, שם  65
 .22–18' עמ, 2221, שמיר  66
  22' עמ, שם  67
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הדור  – של המאה הקודמת שמוניםעד שנות ה שישיםבפרק על סופרות שכתבו לילדים בשנות ה

יער מתארת ספרות שזנחה את תפיסת -דנה קרן – הספרותי שבו נטועה גם יצירתה של נורית זרחי

טיקה מודל התקשרות ידידותית עם ילדים בפוא"ומציעה תחת זאת , 68"סמכות מטיפה"עצמה כ

כמו , בין היתר היא מזכירה היבטים של לשון(. שם" )ובכלים ספרותיים המותאמים במיוחד להם

 .69"חזרות ומשחקי לשון, חסכנות מילולית"

 

 עברית  ילדים ספרות. ב

מצטטת זהר שביט את חוקר , "'ילדים'לפני שיכלו להיכתב ספרים לילדים היו צריכים להיות "

. ופותחת בקביעה זו את הדיון בתפיסת הילד בתרבות המערב, 70ונסנדון רואו טא'ספרות הילדים ג

לפני כן לא ; עשרה-שבעשביט מראה כי מושג הילד החל להתפתח בתרבות המערב רק סביב המאה ה

התפשט השימוש  עשרה-שמונהרק לקראת המאה ה. 71"כבעל יישות שונה מן המבוגר"נתפס הילד 

צרכים "התפתחה ההבנה שלילד יש בין היתר  ;דותבמושגים לשוניים שסימנו את תקופת היל

 – והחלו להיכתב עיבודים לטקסטים הקלאסיים בלטינית וביוונית 72"מיוחדים המתאימים רק לו

זה היה הרקע לנוכחותם המתעצמת והולכת של הספרים בעולם . כספרות פדגוגית המיועדת לילדים

רות שנכתבה במיוחד עבור הילדים לפי ספ, הספרות לילדים: מערכת חדשה"הילדי ולצמיחתה של 

 .73"מה שנתפס בתרבות כצרכים המיוחדים והשונים שלהם

אך , 74עברית התחילה לקראת סוף המאה השמונה עשרה-ההיסטוריה של ספרות הילדים היהודית

ותוך כדי התבססותו של  קוראי עבריתתרבותם של ילדים עם הִׁ , לאחר מכןרק כמאה וחמישים שנה 

נעשתה ספרות  ,עשריםעשורים הראשונים של המאה ההעברית בארץ ישראל ב מרכז התרבות

היו בשנות השיא של המפעל הציוני . הילדים העברית דומה למערכות של ספרות ילדים באירופה

הספרות והעיתונות לילדים מכשיר לשיקוף דמויותיהם של ילדים ובני נוער החיים במציאות 

ספרות הילדים  .75מהמאמץ לעיצוב זהותם של הקוראיםכחלק , שהאידאולוגיה חותרת אליה

עשרה ובמהלך העשורים הראשונים של המאה העשרים -שנכתבה בארץ ישראל מסוף המאה התשע

בניית "שיהודית שטיימן מגדירה  ,מילאה תפקיד חשוב בתהליך שהתרחש ביישוב היהודי בארץ

                                                           
 .112' עמ, 2227, יער-קרן  68
 .שם  69
 .11' עמ, 1991, שביט  70
 .19' עמ, שם  71
 .11' עמ, שם  72
 .שם  73
 .11' עמ, 2222, שביט  74
 . 2212', דר ואח  75
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כדי ארץ וות המוצא של העולים לכדי להעמיד מערכת תרבותית שתחליף את זו שבארצ – 76"תרבות

 "ההולכים לפני המחנה"נועדו להיות  הילדים. 77"כאופוזיציה ליהודי הגלותי"אדם עברי חדש ליצור 

ברחוב ובחיים , במסגרות החינוך, בהפצת העברית ובהפיכתה לשפת הדיבור בבית ובמשפחה

ב זהותם של הדורות לספרות הילדים שנכתבה באותן שנים היה תפקיד חשוב בעיצו. הציבורים

ל לתת בידי והיה צורך קודם כ. הראשונים שהתחנכו בעברית והפכו עם השנים לדוברי עברית טבעית

מציינת כי כתיבת  78שביט. בעברית – ואלה כללו גם שירים וסיפורים מקוריים, המורים ספרי לימוד

כים ובחלקה בידי הטקסטים הספרותיים בספרי הלימוד לילדים נעשתה בחלקה בידי מורים ומחנ

שימשו מנוף לחיבורן של עשרות "בתי הספר שבהם לימדו עברית בעברית  .סופרים שכתבו למבוגרים

בתקופה זו נעשו גם . 79"אשר יצרו דור חדש של קוראים נלהבים, מקראות משובחות ורבות תפוצה

מתאר  אופקאוריאל ניסיונות שאת רובם , הניסיונות הראשונים ליצור שירת ילדים עברית

אך לצד אלה הופיעו גם שיריהם . 80"ציונית ברורה-או בעלי מגמה דידקטית ולאומית, חובבניים"כ

  .פיכמן ואחרים, שניאור, קצנלסון, טשרניחובסקי, של ביאליק

שסימנה העיקרי היה , מעטה המלאכותיות"ספרות הילדים החלה להשתחרר ממה שאופק מכנה 

דלו על ברכי העברית הטבעית בארץ הניחו לגיבוריהם לדבר והסופרים שג ,81"סגנון נמלץ וארכאי

באותו זמן ניכר מעבר מתכנים הנטועים במקורות אל התרחשויות . 82"שפת ילדים פשוטה וטבעית"ב

אליסטי הסגנון הֵר . ונכתבו סיפורים שתיארו את החיים העבריים החדשים בארץ ישראל, ההווה

בין . בשנים שלאחר מלחמת העולם הראשונהבספרות הילדים העברית הלך והתרחב בעיקר 

ן, הסופרים שחיו אז בארץ וכתבו לילדים היו ביאליק וטשרניחובסקי הַּ , יעקב פיכמן ויעקב כַּ

י  נחום , ולוין קיפניס, צירתםי הכתיבה לילדים הייתה רק חלק מכללש –אביגדור המאירי ומשה ְסתוִׁ

אהרן זאב וימימה , פינקרפלד-אנדה עמיר, ליסשטק-מרים ילן, אליאליעזר שמ, יעקב חורגין, גוטמן

 . שכתבו כמעט רק לילדים –אבידר -טשרנוביץ

: המגמתיות שאפיינה את ספרות הילדים שנוצרה בארץ עד קום המדינההצביע על  אוריאל אופק

בריאת דור חדש של  – למשימה הנעלה 'מגויסים', כדבר מובן מאליו, רוב היוצרים ראו עצמם"

גדושה , מאוד' ציונית'הייתה זו אפוא ספרות . עמם ושפתם, אוהבי ארצם, ערכיםקוראים בעלי 

                                                           
 .2' עמ, 2222, שטיימן  76
 .שם  77
 . 11' עמ, 2222שביט   78
 . 211' עמ, כרך א, 1988, אופק  79
 .שם  80
 .171' עמ, 1979, אופק  81
 .שם  82
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שבה משרתים השיר והסיפור את , ובחלקה אף מגויסת במוצהר, לאומיים-ערכים אנושיים

 .83"האידיאולוגיה המקודשת

קום המדינה לקחה על עצמה ספרות הילדים תפקיד לבעשור שבין פרוץ מלחמת העולם השנייה 

ככלי "ספרות הילדים נתפסה אז ; 84פי שמתארת יעל דר במאמרה על חיול הצברכ, נוסף

כתיבה כללי השפעה וראתה את תפקידה כמעצבת דעה ועמדה וכמ-אינדוקטרינרי לגיטימי ורב

ישראלי למלחמה -הכנת הילד הארץ – המשימה שלקחה על עצמה. 85"התנהגות בקרב קוראיה

קיומי והמעמיד את הילד -המגולל קונפליקט צבאי, חדש 'סיפור'הייתה כרוכה בכתיבת " – אפשרית

ספרות "עם סוף המלחמה והתגברות המאבק לקראת הכרזת המדינה נכתבה . 86"הצבר במרכזו

בריטים או )הנמצא בארץ ישראל , שמציגה אויב לאומי מובחן וקרוב, מחיילת בוטה וחסרת ספקות

בפרק , יעל דר .87"יריבים שאין להם תחליףמול האויב הזה הועמדו ילדים מארץ ישראל כ(. ערבים

מציינת כי ספרות הילדים גויסה גם , 88"'פרויקט הקליטה'לספרות הילדים העברית מסייעת "

שנכתבו בלט סיפורים החדשים וב, למאמץ קליטת הניצולים והפליטים מן המלחמה באירופה

  .89תפקידם של הילדים בעלייה ובקליטה

שלו  90פרחי ברניסח בשירי "זאב אהרן ; רותי לילדים להשתנותבשנות החמישים החל הנוף הספ

בלי , הציג את הילד העברי כמתבונן ייחודי במרחב הארץ ישראלי]...[ פואטיקה ילדית לירית חדשה 

הוא התרחק מהספרות המגויסת  .91"ובלי לעשות גלוריפיקציה מאידך גיסא, להתיילד מחד גיסא

מרים ילן שטקליס האירה . 92"הפשוט והחד פעמי"פיוטי -יוהוביל את קוראיו אל הביטוי האסתט

בין הראשונים שנשענו על הפסיכולוגיה של "אוניברסלי והייתה -עבור הילדים את המרחב הילדי

הילד ועל תורות חינוכיות מודרניות כתבנית בסיסית שעל פיה פונים לילד ועל פיה בונים את התכנים 

כתיבתו לילדים "; בגלוי בספרות המגויסת גם ברמת הלשון שלונסקי נלחם .93"והצורות הספרותיות

ערבוב בין שפה גבוהה , וירטואוזיות מילולית, חידושי מילים, אופיינה בצירופי מילים מפתיעים

מתפתחת , טען שלונסקי, הילידית, השפה החיה]...[ ומתן לגיטימציה להפתעה ולייחודיות , ונמוכה

                                                           
 .122' עמ, כרך ב, 1988, קאופ  83
 .2222, דר  84
 .271' עמ, שם  85
 . שם  86
 .211' עמ, שם  87
 .2227', דר ואח  88
על סדר . סופרים ואנשי רוח, יזם בן גוריון כינוס שהוזמנו אליו שרים 1929יעל דר מציינת במאמרה כי במארס   89

יה הגדולה שהייתה צפויה מצפון היום עמדה שאלת חלקם של הסופרים ואנשי הרוח במאמץ קליטת העלי
בדבריה על התפקיד שיועד לספרות הילדים בנושא קליטת העלייה . אפריקה וממחנות העקורים באירופה

בהם כותבים , סופרים שפרסמו גם טקסטים ספרותיים לילדים 11המוזמנים היו  11בין "מציינת יעל דר כי 
', דר ואח" )יזהר' משה שמיר וס, פינקרפלד-אנדה עמיר, ןנתן אלתרמ, אברהם שלונסקי, מרכזיים כלאה גולדברג

 (. 21' עמ, 2227
 .1911, זאב  90
 .11' עמ, 2221, דר  91
 .שם  92
 .11' עמ, שם  93
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, הם והמשורר שיודע להטות אוזן לשפה החיונית שמנצה כאןרק . בקרב ילדי ארץ ישראל, מלמטה

הוצאה עם כניסתם של גופי , מגמת השינוי נמשכה בסוף שנות החמישים .94"יכולים לתת לה ביטוי

עת על אותה השהתנהלו מ, שינוי במדיניותן של ההוצאות הממסדיותהפרטיים לשוק ועם לאור 

 .95ליכבסיס כל

, נכתבה יותר שירה לילדים; הספרות העברית לילדיםפרחה  עשריםבשנות השישים של המאה ה

שבמשך עשרות שנים שימשה , הכתיבה לילדים. לאומי-אליזם ההיסטוריהסיפורת נפרדה מן הֵר 

תמטיקה בעלת אופי יותר "פינתה מקום ל, "אנחנו"שופר לצורכי הקולקטיב והשמיעה את תרועת ה

, להתבונן בעצמו" אני"ניתן ל: 96"ייתה מחוץ לתחוםתמטיקה שעד אז ה, אינדיווידואלי ופחות כללי

, עם זאת. להיות הוא עצמו ולתת ביטוי לעמדותיו ולרגשותיו ,בחבריו ובמשפחתו, בסביבת ילדותו

]...[ לא דובר על הורים מתגרשים או מחלות . נושאים מסוימים היו בגדר טאבו בספרות הילדים"

והן מסיבות פסיכולוגיות שהתייחסו ( 'דברים על זהלא מ')הן מבחינה אסתטית ' צונזרה'הספרות 

הילדות מלהיחשב תקופת חדלה לקראת סוף שנות השישים . 97"להתאמת הנושא לילד ולגיל הנמען

בשנות הארבעים היו דמויות הילדים שתוארו בספרות הילדים מודל "אם ; 98הכנה לחיים הבוגרים

השלמות -ילד של שנות השבעים מכיר באיה"הרי , 99"'הורים טובים'וההורים ' ילדים טובים'ל

התופעה הבולטת . 100"המוסרית של הוריו ואינו מהסס להצביע ולמחות על כך ואפילו להביא לשינוי

מדובר , על פי אדיר כהן". העמדת הילד במרכז"היא , 101על פי ברוך, ביותר בשנות השבעים

. 102"עד לאגוצנטריזם מובהקצמיחה של אינדיבידואליזם כשההתמקדות ביחיד ובעולמו מגיעה "ב

]...[ הקולקטיבית -משפת הצמיחה וההבנייה החברתית"שלום מציינות את המעבר -גם שר ויוסוב

שונות שניסחו בשירת הילדים נורית זרחי הייתה מן הרא"ברוך מציינת כי  .103"'אני'אל שפת ה

כיל ויש לו יכולת שבשיריה הוא מש, זה ילד התובע זכויות. אמירות בוטות של הילד כלפי הוריו

                                                           
 .1912, וראו גם שלונסקי; 11–12' עמ, שם  94
אותה פוליטי ב-בעתות משבר אפשר היה להצביע על הזיקה בין ספרות הילדים לבין הרקע הלאומי, ועם זאת  95

דורית של תודעת השואה בתקופת -העברה בין; רטוריקת הקטסטרופה בעיתוני הילדים"בפרק על : תקופה
האופן שבו נרתמה עיתונות הילדים להעמקת תחושה "דר מציגה את ( 11' עמ, 2212', דר ואח" )1917', המתנה'ה

ייצוגי שכול "בפרק ; (288–211, שם" )של איום קיומי וחשש משואה אפשרית בקרב קוראי העיתון הצעירים
שניים "סקר טוענת כי -יעל טף" ופחד בספרות הילדים הישראלית לפני מלחמת יום הכיפורים ואחריה

כפועל יוצא מכך היו . מהנושאים הכואבים והמורכבים שילדים התמודדו עמם באותה תקופה היו השכול והפחד
, (292, שם" )דים ובעיתוני הילדים של אותם ימיםאלה שניים מהנושאים שהוקדשה להם תשומת לב בספרי היל

עוסקת באופן ייצוגם של נושאים אלה ומשווה בין האופן שבו הוצגו השכול והפחד בספרות הילדים בתקופה זו 
 (.שם)לבין האופן שבו הוצגו נושאים אלה בספרות הילדים שראתה אור לפני מלחמת יום הכיפורים 

 .17' עמ, 2222, שביט  96
 .12' עמ, 1989, ךברו  97
 .1988, כהן  98
 .21' עמ, 1991, ברוך  99

 .שם  100
 .22' עמ, שם  101
 .1988, כהן  102
 .21' עמ, 2211, שלום-שר ויוסוב  103
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שפה גבוהה ועשירה שוב . "גם הלשון בספרות לילדים השתנתה. 104"להתווכח עם הוריו ברמתם הם

זו הייתה התקופה . 105"איננה מטרה בפני עצמה ובמקומה מוסט המאמץ הלשוני ליצירת אמינות

 .שבה ראו אור ספריה הראשונים לילדים של נורית זרחי

 על נורית זרחי . ג

 רת ועל יצירתה לילדיםעל היוצ. 1

שיריה הראשון למבוגרים ספר ; היא יוצרת ותיקה ומוערכת .1921-נורית זרחי נולדה בירושלים ב

אני אוהב לשרוק  – ספר שיריה הראשון לילדיםפורסם אחריו ושנה , 1911-ראה אור ב ירוק ירוק

בצי שירים ועשרות קו 12עוד ) לילדים םספריפרסם כתוב ולהיא ממשיכה למאז  (.1917) 106ברחוב

באכסניות אקדמיות ואחרות , בספרות המחקר והביקורת. למבוגריםשירה ופרוזה לצד  (סיפורים

 מציגה דרכי הבעה ייחודיותה ,ומאתגרת נועזת, מרתקת, חדשנית, היא מתוארת כיוצרת מקורית

של מבקרי של חוקרים ו, הן על הכתיבה לילדים והן על התייחסותם של יוצריםבכתיבתה שפיעה ומ

 . ספרות לספרות לילדים בכלל

ת האבדן וההורה החסר מצד אחד וההורה יוחווי, זרחי התייתמה מאביה כשהייתה בת פחות משש

בשיחה עם אילנה ; בשירה ובפרוזה – נוכחים מאוד ביצירתהמן הצד האחר מספק -הנותר הלא

של חיי מאז שהייתי בת אני חושבת שהאובדן הוא החוויה המכוננת ": להמן סיפרה זרחי-אלקד

במיוחד אם יש לך אמא שקצת משחקת על , מלווה בזה אשמה. זאת חוויה הרסנית אבא מת. חמש

, אני חושבת שילד שעבר סוג ילדות כזאת]...[ זה שהיית ילדה לא מספיק טובה או לא מספיק אהובה 

מבוגרים סביב  צריך אמא נפלאה כדי לשקם לאחר אובדן או. אין לו הרבה סיכוי לשקם את זה

לא ידעה לעשות  – ואמא שלי? אבל מי ייתן לילד כזה המון אהבה, צריך המון אהבה. שרואים עניין

הנושאים שזרחי  .107"ולמעשה זה לא תוקן, היא לא הייתה אמא כמו שצריך להיות. את זה טוב

, ותבזיקה להור, 108הילדות – כותבת עליהם לילדים נובעים ברובם מתשתית תמטית רחבה אחת

סבורה כי לאמתו של דבר זרחי כותבת לאנשים ולנשים כמותה  להמן-אלקד. 109למשפחה ולשונּות

                                                           
 .122' עמ, 1998, ברוך  104
 .21' עמ, 1991, ברוך  105
 .אני אוהב: להלן  106
 .179' עמ, ב2221, להמן-אלקד  107
כי כמו שמרסל , אני גם לא צריכה לצאת בשביל לקבל השראה: "יכשדיברה בריאיון על הכתיבה אמרה זרח  108

אם הייתה לך ילדות אתה יכול לבלות את כל שאר החיים עם הפנים לקיר ותמיד יהיה לך על מה , פרוסט אמר
ואפילו היית " –דבריה מזכירים שורות ממכתבו הראשון של רילקה לפראנץ קסאבר קפוס (. 2229, לוי" )לכתוב

, כלום לא הייתה שמורה עמך עדיין ילדותך –תיו היו מרחיקות מחושיך את כל הרעשים שבעולם בכלא שחומו
 (.21' עמ, 2222, רילקה" )?אוצר זה של הזיכרונות-בית, הנכס המופלא והמלכותי הזה

.[ . ]..הילדות כבסיס לכל כתיבה, הרעיון שעובר כחוט השני במסותיה של זרחי הוא הפונדמטליות של הילדות"  109
' עמ, מתוך מחשבות מיותרות של גברת]' ולעולם לא תרחיק להפליג בלא אונייתך, 'הילדות היא האונייה הטרופה

[" שם, שם]' יוצא ממנה( בחיים)וכל מה שיש , אי באמצע החיים, 'הילדות אליבא דזרחי היא אם כל דבר[ ]...[ 21
 (. 212' עמ, א"תשע, שטרס)
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את השפה , והופכת את החולשה שבשהייה המאוחרת בילדות ליתרון המעניק לה את ייחודה כאמן

שירים שבולט בהם  :למגוון סוגות בשירתה יש ייצוג. ואת היכולת להתקרב לאמנות מבעד לילדות

, שירים המתבוננים בעולם בכלל ובטבע בפרט, שירים ליריים, שירי הומור ונונסנס, הסיפוריהיסוד 

בין יצירותיה של זרחי בפרוזה מצויים . 110במגדר ועוד, באהבה, שירים הנוגעים במשפחה ובהורות

אליה וכאלה שבהם הגבולות בין הֵר  111סיפורים המזוהים עם ספרות הפנטזיה, אליסטייםסיפורים ֵר 

והמעברים הטבעיים להפליא ממרחב למרחב מקשים את הסימון המובהק של , יה מטושטשיםזלפנט

הממד "; ברבים מסיפוריה ניתן לזהות יסודות אוטוביוגרפיים. אנרית'נקודת החיתוך הז

והוא , האוטוביוגרפי מהווה נקודת מוצא לכתיבתה ומשתקף בה ברמות שונות של גילוי וכיסוי

יצירתה נובעת ממקום של . ר אהבה כתחליף או כתיקון להיעדר אבמתבטא בחיפוש מתמשך אח

  .112"שבמרכזה חוויית ההיעדר, התחברות להוויה ולחוויה של ילדות

מדובר בבנייה ספרותית מחוכמת המאפשרת לקוראים . "פונות לקהל רחב ומגוון של זרחי יצירותיה

. 113"היצירה חומקת מפירוש יחידניבני שכבות גיל שונות לפרש את היצירה בדרכים שונות באופן ש

מאתגרת ביצירתה "ש דבורה עומר ציינו שזרחי "השופטים שהעניקו לנורית זרחי פרס מפעל חיים ע

בדברה ברוב יצירתה בהרבה גילים , את ההפרדה הנוקשה שבין כתיבה לילדים וכתיבה למבוגרים

נועדו לקוראים [ של זרחי]יה מרבית יצירות"להמן טוענת כי -אלקד. 114"זמנית-ואל הרבה גילים בו

למתבגרים , לילדים ולעתים אותה יצירה עצמה פונה, יש מיצירותיה שנועדו למבוגרים, ילדים

, קוראים בני גילים שונים או בעלי רקע תרבותי שונה יראו פנים שונים ביצירה. ולמבוגרים בד בבד

כשנשאלה לדעתה על . 115"אהלאור אופק ציפיות שונה ולאור הידע הקודם שעמו הם מגיעים לקרי

מיועדת ' ספרות ילדותית': "אמרה זרחי" ספרות למבוגרים"ו" ספרות ילדים"ההגדרות המקטלגות 

היא אינה מיועדת רק , עוסקת בחוויות הילדות' ספרות ילדית'. והיא עוסקת בחוויות ילדים, לילדים

בספרים שאני . רים כאלהלי יש ספרים כאלה וספ]...[ ומשם היא יוצאת , אלא לכולם, לילדים

                                                           
ים"השיר ; איננה מובהקתהפנייה לקהל צעיר או מבוגר   110 הופיע תחילה בקובץ שירים של זרחי למבוגרים " ַאחִׁ

; (באה: להלן) באה המלכה למלךנדפס כלשונו בקובץ השירים לילדים  1992-וב, (אשה: להלן) אשה ילדה אשה
מו  / ֶכֶלב יָּם "שתחילתו , אשהלשיר חסר השם הכלול בקובץ למבוגרים  ח / ְואִׁ ל ֶקרַּ ים עַּ ְכבִׁ ֶבֶטן / שו  ב לַּ רו  / ר אש קָּ

ם ד לו  חַּ ה : "]...[ אח שגם עניינו ינקות מאושרת-יש מעין שיר, "עַּ ח ְמאּורָּ י ְבֶפתַּ נִׁ ְצפו  ק ֶטב הַּ ה / בַּ יקָּ ה ֵמינִׁ ֶשֶבת ֻּדבָּ יו 
ּה  ֵנק / ֶאת גּורָּ ע הּוא יו  ֵדעַּ / ֵאיֶזה ֶצבַּ ה/ ְוֵאיְך הּוא יו  ימָּ ם ְפנִׁ י /  .ֲהֵרי ֵאין לו  ֵעינַּיִׁ נִׁ ְצפו  ֶטב הַּ ק  ן / בַּ בָּ ן לָּ ב / ֻדבו  לָּ ֶתה חָּ שו 
א מָּ ע אִׁ י" )"ֶצבַּ נִׁ ְצפו  ֶטב הַּ ק   (. אלף: להלן, אלף מרכבות, "בַּ

הפנטזיה , מבחינת זרחי]...[ , היוצרת המובהקת של ספרות הפנטזיה בעברית"להמן סבורה כי זרחי היא -אלקד  111
אלא כעולם המכיל בקרבו בצד , שאינו נתפס כעולם ריאלי בלבד, לםראייה בסיסית של העו: היא בגדר מודוס

חפצים ואובייקטים , פיות מעופפות, מקראיות ופנטסטיות כמו מכשפות, ההווה הריאליסטי הוויות מיתולוגיות
/ מטמורפוזות ]...[ נבנית על ]...[ הפנטסיה של זרחי ]...[ ההופכים למשהו שונה לחלוטין ממה שהם לכאורה 

הזיה ומעבר , על סיטואציות הכרוכות בדמיון: בחפצים ובבעלי חיים, שינויים המתחוללים באנשים/ ופים כיש
כמעבר ממקום או מעניין , המעבר מתרחש בעולמה הספרותי באופן פשוט. הלוך וחזור, בין מציאות לפנטזיה

חופשי מכללים לוגיים , פנטסטיוכהרף עין עובר הקורא לעולם , ביצירות רבות זרחי פותחת במציאות. אחד לשני
 (. 2229, להמן-אלקד" )התרחשות, דמויות, עלילה, זמן, של מקום

 .211' עמ, 2212, להמן-אלקד  112
 .1' עמ, א2221, להמן-אלקד  113
 .2212', דר ואח  114
 .129' עמ, ב2221, להמן-אלקד  115
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האורך והמבנה , הקונספט, כותבת מתוך ילדות אני מנסה שהם יתאימו לילדים מבחינת השפה

אני לא עסוקה בלחשוב אם יבינו את , וכמו במקרה של שירה, יש לי עניין לכתוב לילדים. התחבירי

 הקונפליקט, שפהה, הגיבורים, הצורה, מכתיב את העלילה, הילדים כנמענים, אבל הקונספט. זה

הרבה יותר רחב ממה שנותנים לו ' ילד'המחשבה שלי היא שהמושג ]...[ שבמרכז הסיפור וכדומה 

למה תמיד לדבר על . כדאי לדבר אתם על זה, הספרים מדברים הרבה על ניסיון של ילדים. קרדיט

 . 116"?החיתול או על המוצץ

חמש -ארבעמגיל לילדים הפונה  – רוזהשירה ופ – לילדים יצירת זרחיבמחקר זה בחרתי לעסוק ב

תלמידי כיתות הביניים של בית , עשר בערך-ני תשעלבעד ו [picture books]הצורכים ספרים מצוירים 

יצירות אלה מחזיקות את מנעד הקוראים הרחב והמגוון ביותר מבחינת . 117הספר היסודי

הראוי להתבוננות , ני הרחבלשו-ולפיכך צפוי להימצא בהן המגוון הפואטי, ההתפתחות הלשונית

  .והמעניין ביותר

. 118מבהירה זהר שביט ,"זמנית למערכת הספרותית ולמערכת החינוך-ספרות הילדים משתייכת בו"

מעמד המוקנה , כרוכה במעמד נמוך בתרבות, שקהל לקוחותיה עדיין זקוק לפיקוח, מערכת החינוך

זו נתפסת אמנם כרכיב הכרחי בתהליך . םבהן ספרות הילדי, 119 "גם למערכות אחרות הקשורות בה"

 . לתביעותיה ולציפיותיה, של מערכת החינוך אבל גם כמחויבת להיענות לצרכיה, חינוכם של הילדים

המגוון הלשוני והמקוריות הם , פואטית-פריעת החוק הסגנונית, שהחירות התמטית, נורית זרחי

כותבת למען מטרה  היא אינה. המשחק נענית לכלליאיננה , מסימני ההיכר הבולטים של יצירתה

, ישראלי-היהודיאתוס איננה לוקחת לעצמה את תפקיד מעצבת או משרתת ה, קהילתיתפדגוגית או 

בספריה . איננה שולחת את גיבוריה לפעול בשם ערכים ואינה מתגייסת לביסוס קונצנזוס לאומי

בוריה אינם נבראים כדי לשקף אבל גי, בהיסטוריה אפשר לזהות ייצוגים של אתוסים ושל תקופות

 הסיפוריוגם , חברתי-רגשיוה אנושי-אישיהמרחב של זרחי הוא ה. את הקולקטיב או לשרתו

-עלהו ותזמני-לאמתו של דבר יש בהם מן העל – זמןבמקום והנטועים באליסטיים הֵר 

ן לעיצוב ומגייסת אות, בספרות ובאמנות, בתרבות האנושיתת ומיומנבסיירת מזרחי  .ותטריטוריאלי

, ועם הסובבים אותו עם עצמו הפרט קשר שלבכתיבתה היא מתבוננת ב. היחידהפרופיל הנפשי של 

 ניםשחק ים שלה אינםהגיבור ;תגובותיובחלומותיו וב, ובדמיונו במחשבותיו, משפחהב במקומו

 . במחזה תקופתי

                                                           
 . 111–111' עמ, 2212', כספי ואח  116
ליות "משקף בעיקר מוסכמות מו, של זרחי על פי גיל הקוראים הוא מלאכותייש לומר כי מיון זה של ספריה   117

מנוקדים באות בגודל בינוני או , מצוירים ומעוטי טקסט)ונשען בעיקר על מאפייניהם העיצוביים של הספרים 
 (. בלתי מנוקדים

 . 127' עמ, 1991, שביט  118
 . שם  119
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  על הלשון הפואטית של זרחי. 2

על יצירותיה של זרחי מעידים על הערכה שיש בה הדברים שכתבו חוקרי ספרות ומבקרי ספרות 

הייחודיות ובמיוחד מהשימוש המופלא שהיא עושה ממהמקוריות ו, השתאות מהבחירות הלשוניות

אינך יכול לנתק את ": "מלכת מידס של הדיבור"אריאל הירשפלד מכנה את המשוררת . בשפה

החושניות העזה של מראות  מן, מן הצבעים – כלומר, התובנות המבריקות האלה מן המילים

מן הטיסות המינכהאוזניות האלה ומן ההומור הניתז בחיכוכים החורקים במכונת , המילים

שלדעתו , לדברי אריאל הירשפלד .120"חכמה מכונפת השירה הזאת. התאטרון הזאת של שירת זרחי

קבל סחרחורת מ, מי שקורא את נורית זרחי ברצינות", זרחי נמנית עם גדולי השירה בארץ ובעולם

דירויי החיים מגיעים אליה כמו . רגישות מועצמת. היא סובלת מקללה או ברכה של יתרון חושי]...[ 

אלי הירש במאמרו על תהליך  .121פצצות וככאלה היא משגרת אותם טחר כך בתוך המילים שלה

 הידועה", השתנותה של מפת השירה הישראלית בתחילת שנות התשעים מזכיר את נורית זרחי

היא חותרת לניב "ומציין כי בשירתה  ,"במיוחד בזכות ספרי הילדים המיוחדים והאפלים שלה

משחקי מסיכות או מפגנים של , נור רטוריים-נטול זיקוקי די, 'קלאסי'כמעט , מופתי, מאוזן, מגובש

רהוט  – של המסורת הנשית 'הקול הפנימי האידיאלי'מטרתה היא לעצב את . וירטואוזיות צורנית

חסר אונים בכמיהתו ]...[ חשוף מבחינה רגשית ועם זאת מעמיק ומודע לעצמו , ך לא פתייניא

שירתה היא שירת  – במילים אחרות. אך לעולם לא מניפולטיבי בביטויי החולשה שלו, לאהבה

יש משהן מרהיב ומעורר השתאות  ]...[אכן יופי רב ממלא את שיריה " :ארז שוייצר כותב. 122"הנפש

אבל , בניסיונה העיקש לנסח במילים חדשות מצבי תודעה שהנפש מכירה לרוב, לשון שלהבצירופי ה

רק לשון שאינה אחת עם לשון העולם כמו יכולה להמחיש את אי ]...[ מתקשה למסור את ממשותם 

אין זו שפה , שפתה של זרחי אינה שפה פרטית לגמרי, עם זאת. ההלימה שבין העולם לבין המשוררת

, שפה המבקשת שיתעכבו עליה לפני שיחרצו את דין המילים על פי מובנן המילוניאלא , סתומה

את הקריאה לקשר הנזעקת במקום שאין בו , כלומר לפני שימחקו את משמעותן העמוקה יותר

וזהו . או כאב המניע את התחביר, נכון לומר כי עיקרם הוא תחביר המניע את הכאב. ]...[ מילים

שירה הראויה להיענות , המניב שירה במיטבה, מעורר בעתה ונוגע ללב, קתחביר אישי מבריק ומרת

מרהיבים ביופיים , הכלים הפואטיים שבהם משתמשת זרחי" ,ולדעת שטרנברג .123"ושכרה יופי גדול

התבטאויותיהם של חוקרי ספרות על יצירת זרחי לילדים ועל דרכי הביטוי  .124"ותוססים מפעלתנות

                                                           
 .2229, הירשפלד  120
 .2221, ברזילי-לוי  121
 .2229, שהיר  122
 .בשירת זרחי" הברק הלשוני"על , 2211, וראו גם שוייצר; 2212, שוייצר  123
 .2228, שטרנברג  124
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שלא לומר בכירת היוצרים , ת מבכירי הכותבים העבריים לילדיםשלה מעידות על מעמדה כאח

מאז שנות הששים כתבה כמאתיים ספרים וזכתה כמעט בכל פרס "ש, לילדים החיים עמנו היום

ות השמונים נבדברו על השינויים בסיפורת לילדים במעבר משנות הארבעים לש. 125"אפשרי בתחום

ת התמטיקה הלאומית וגיבוריה ההרואיים שלמה הראל מצביע על זניח, של המאה הקודמת

במעגל הפרטי , הנוגעים לחייו ולאושרו של הילד הבודד, בתופעות ובמצבים חריגים"והתמקדות 

את זרחי הוא מתאר . 126"האמות' כולל אילוצי התמודדות עם נסיבות לא שגרתיות בד, שלו

ביות ולהערכתי גם בעק)הטיפוסית והמייצגת במובהק את המהלך הזה , הסופרת המובילה"כ

מתחילת דרכה פרצה "מסבירה ש להמן-אילנה אלקד' חוקרת הספרות פרופ. 127("באיכות היצירה

תוך שהיא מורדת במסורת שביססה לאה , נורית זרחי דרכים חדשות בספרות הילדים העברית

סלינה משיח  .128"אנר כספרות ילדים בלבד'גולדברג ומטשטשת את הקווים המגדירים את הז

, פשטות מורכבת –האחת  : "...ה שתי סגולות המאפיינות את יצירתה של זרחי לילדיםמזכיר

שמות . 129"נורמה פואטית חדשה בספרות הילדים העברית"ומציינת  ,"חידוש ונועזות –השנייה 

כי מנורית תזרח "ו 130"האהבה מנורית תזרח ולה הילה ללא כתם" – של צביה ולדן על זרחי המאמרי

 . מדברים בעד עצמם – 131"והרתהשמש ולה הילה ז

. המאמרים ורשימות הביקורת על יצירת זרחי למבוגרים מפנים זרקור ללשונה הפואטית, המחקרים

מי שעוקבים אחר כתיבתה של נורית זרחי לא יכולים שלא להתפעל פעם "טליה דיסקין סבורה כי 

ומן הנגיעה ברבדים  ,אחר פעם מן השילוב המופלא שהיא מצליחה ליצור בין פשטות ומופשטות

במאמר הדן בשירתה של זרחי  .132"באופן שמאפשר לנפש הילדים לשחרר קיטור, החבויים

שירתה למבוגרים דומה במבני "ואומר כי  ,למבוגרים קושר אלי הירש בינה לבין היצירה לילדים

קשור אי אפשר ל"דר קובעת כי . 133"והיא מקורית ומכושפת לא פחות, העומק שלה ליצירתה לילדים

להבדיל מרבים . כקלאסיקה מובהקת, שתים או שלוש לשמה כגולת כותרת של יצירתה, יצירה אחת

הן , המתנסחת כמו חלום, המופתיות והייחודיות של זרחי טמונות בשפה הייחודית שלה, אחרים

גם יצירותיה לעולם , שהם סרבני תבנית מעצם מהותם, כמו חלומות]...[ בפרוזה שלה והן בשירתה 

, הדמויות, לא מבחינת מהלך העלילה, אנר'לא מבחינת הז: ינן מצייתות לחוקיות מוכרת ומוסכמתא

המוזיקה , התפקידים הניתנים להן או ההייררכיות המקובלות ביניהן ואף לא מבחינת השפה

                                                           
 .111' עמ, 2212, דר  125
 .118' עמ, ג"תשנ, הראל  126
 .119' עמ, שם  127
 .1' עמ, ב2221, להמן-אלקד  128
 .11–12' עמ, 2228, משיח  129
 .א1999, ולדן  130
 .ב1999, ולדן  131
 .22' עמ, 2228, דיסקין  132
 .2212, הירש  133
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אחד המאפיינים " ,לדעת אמיר בקר .134"פתיחתו וסגירתו – הנימה ואופי אריזת הסיפור, הפנימית

הילד מחשבות מופשטות -בספרי הילדים של זרחי הוא נכונותה להביא אל הקוראהנועזים 

שיעבדן בדרכו  ולסמוך עליו, ותן באריזה ילדותיתבלי שתארוז א, לעתים קיומיות, ומורכבות

את לשונה מתאר  ,136גן המוחבדבריו על לשונה של זרחי בספרּה למבוגרים  ,דן מירון .135"הטובה

אלא , דקדוק למיניהן' טעויות'משופעת לא רק ב, עברית בלתי קיימת"... הפואטית של זרחי במילים 

גם במשחקי מילים הנראים חסרי מובן ובניאולוגיסמים שמשמעותם מתבררת רק חלקית 

  .137"אלא שהקשר זה גם הוא אסוציאטיבי לגמרי; ובמעומעם על פי ההקשר שבו הם משולבים

]...[ השוואה לטקסט בעברית שאנו מורגלים בה נראה ב" :מוסיף דימוי ציורי לתיאור הקובץמירון 

התעוות והתארגן בתצורות , ובחום השריפה הוא התנזל, כמין פסל מתכת שניצב בבית בוער

 . 138"חדשות

חוקרים מציינים את ייחודי . מיוצגת גם במיעוט משיריה לילדים, אף כי מעודנת, לשונה זו של זרחי

, מרה על הלשון המדוברת כמאפיין סגנוני בשירת הילדיםבמא. לשונה של זרחי בכתיבה לילדים

הלל למגמה ' מאיה פרוכטמן קושרת את עירובם של לשון מדוברת וביטויי עגה אצל נורית זרחי וע

מילים משובשות ובלתי תקניות מצויות "וטוענת כי , הסגנונית הכללית הניכרת בשירה המודרנית

ובצורה כזאת הן נראות כמכוונות לתת , כביכול ללא משים, ומשולבות בהם [ל"נ – של זרחי]בשיריה 

פר ילד, ילד-דמות אמינה של דובר , פרוכטמן משבחת את החוש הלשוני של זרחי. 139"או ְמסַּ

והשימוש בלשון הדיבור מרכך לעיתים דימויים מסובכים ולשון , שפתה עשירה ודימוייה מיוחדים"ש

גלה חשיבה מיוחדת בעלת כיוונים סמנטיים בלתי ומראה כי בשירים מת ,140"גבוהה מאוד ומסובכת

גם משום ששמות עצם ופעלים מאבדים כביכול תמונות קבועות שלהם ויוצרים מושגים " ,מקובלים

ְבחינה . 141"ותמונות חדשים חוה יסעור המתבוננת בלשון המטפורית בשיריה לילדים של זרחי מַּ

ומפרטת שלושה מאפיינים  142ינר ועמיתיםעל פי מחקריהם של ו" ראשוניות"במטפורות שהיא מכנה 

; עושה ריאליזציה של מטפורות שחוקות ומחייה אותן עבור הקוראים"וגם מציינת שזרחי , שלהן

המעמידות בסימן שאלה את התאמת , והיא יוצרת גם מטאפורות מופשטות ומורכבות מאוד

אלף השירים  בהתייחסו לקובץ .143"לקהל הילדים, שבהם הן מופיעות ומפותחות, השירים

                                                           
 .111' עמ, 2212, דר  134
 .2211, בקר  135
 .גן המוח  136
 .222' עמ, 2211, מירון  137
 .221' עמ, שם  138
 .188' עמ, 1982, פרוכטמן  139
 .שם  140
 .191' עמ, שם  141
 .1971', וינר ואח  142
 .112' עמ, 1988, יסעור  143
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בשיריה של נורית זרחי לילדים ניכרו לא רק התבוננות ייחודית "אילן שינפלד כותב כי  144מרכבות

אלא גם ידיעה של מסורת הלשון והשירה העברית על , בעולם והבנה של נפש הילד והאדם

מלאה אלוזיות ופנטזיות , רבדים-רבת"הרצליה רז מתארת את הכתיבה של זרחי כ. 145"בורייה

עושר השמות והארמזים , השימושים הלשוניים שלה"ואף חוששת ש ,"ננה קלה לקריאהואי

יער -דנה קרן. 146"מכבידים על מבוגרים ועל ילדים בשל עולם האסוציאציות המוגבל של הקוראים

ל השפה בייצור כתיבה ודיבור מציגה את כוחה ש[ ל"נ – של זרחי]יצירתה לילדים "טוענת כי 

הדיפרנס הנשי שונה משונות . נשי' דיפרנס'רות הילדים של זרחי חוקרת ספ: "ומסבירה, 147"נשי

אלא , וייחוד שהתקבעו בתרבות בכך שאינו מבוסס על תפיסה מובנית של הבדל בין גבריות לנשיות

יער מראה בעזרת דוגמאות מיצירותיה -קרן. 148"על שבירתה בניסיון לחשוב על הקטגוריות מחדש

למשל בחידוש תבניות מורפולוגיות  – רחבה או לשבירה של תבניותשל זרחי כי לשונה רתומה לה

ֵרת)" ת כל הזמן, חשבתי שיהיה לי לְמשָּ , ובגיוון סמנטי( 149"אבל כל מה שהוא יודע זה להיות ְמש רָּ

 – "לשים עין", כעיוורון רגשי – "בלי להביט עליהן בעיניים": "עיניים"למשל השימוש במושג 

הפואטיקה "דר מציינת את . 'וכו 150ראיית העתידאת כמייצגות  – "ינייםכנפיים מלאות ע", כהשגחה

ומונה ..." בין המופרך לעמוק, בין הפשוט למורכב, הייחודית של זרחי המלהטטת בין הממשי לסמלי

, קריאה עמוקה ורצינית, קריאה פרועה" – מי מכיר את תנינהאת סוגי הקריאה שמזמנת יצירתה 

קריאה , קריאה שירית, טקסטואלית-קריאה בין, קריאה תמימה, יתקריאה סמל, קריאה פרודית

וכל , כל הקריאות האלה מתקיימות יחד. קריאה מתפקעת מצחוק, קריאה קלילה ומהירה, בלשנית

 . 151]...["' אותי ראשונה, אותי'אחת מהן כמו מבקשת 

 פרקי החיבור . ד

בקבוצות מוצגים השירים  ;םשל נורית זרחי לילדישירה בשל המחקר מתבונן  ראשוןהפרק ה

, קהסמנטי, תחביר, מורפולוגיה – בתחומי הלשוןכל שיר יידון לעצמו תוך התמקדות ; תמטיות

וידגים את האמצעים הלשוניים , עוסק בפרוזה של זרחי לילדיםשני הפרק ה. שיחתחום הו הפונולוגי

ל הלשון הפואטית הדיון נפתח בהיבט המורפולוגי ש; המשמשים את זרחי בסיפוריה לילדים

                                                           
 .אלף: להלן  144
 .11' עמ, 1989, שיינפלד  145
 .98' עמ, 2227, זר  146
 .181' עמ, 2227, יער-קרן  147
 .שם  148
 .71' עמ, תנינה: להלן, מי מכיר את תנינה  149
 . משושיםמתוך   150
 .111' עמ, 2212, דר  151
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. ההיבט הפונולוגי ולבסוף השיח ורמות הלשון, ההיבט הסמנטי, אחריו ההיבט התחבירי, בסיפורים

 . כוהשלכות והצעות להמש, ן המחקרהעולות מ מסקנותהבסיכום העבודה יוצגו 
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 : ראשוןפרק 

 לילדים  ת נורית זרחישירבפואטיים -נייםהלשועיון במאפיינים 

  מבוא. א

פני מאפיין הן -המרובד והרב, המעודן, הביטוי המילולי המזוקק; רחי היא אמנית של מיליםנורית ז

היא כותבת תוך כדי שימוש בכל האמצעים הלשוניים . את שירתה הן את הפרוזה שלה לילדים

ויוצרת טקסט , פונולוגיים ופרגמטיים, תחביריים, מורפולוגיים, סמנטיים – שעומדים לרשותה

יא הדמויות שה ;עמוס משמעויות שחלק גדול מהן סמוי ובלתי צפוי, נה עומק מרתקבעל מב, מרובד

  .והתיאורים שלה משאירים את הקורא חסר נשימה ומתפעם בוראת

בחדשנות , שלה ובעושר התיאורי הבמקוריות, ייחודיות שירתה של זרחי לילדים ניכרת בנושאיה

מוצפנים שברבים מהם ניתן לזהות -כמו השירים הם טקסטים. הלשונית ובמגוון דרכי המסירה

כמה עשרות משיריה משל זרחי  נבחרו למחקר. שלא לומר מנוגדים, עולמות פואטיים מרוחקים

שנה מאז ראה קובץ השירים  21-שפרסמה במשך כ 152כולם מתוך ספרי השירים לילדים, לילדים

מהם אינם נענים למיונים שרבים , השירים(. 1917) אני אוהב לשרוק ברחוב, הראשון שלה לילדים

ליריים , סיפוריים, תיאוריים, שירים הומוריסטיים) 153הסוגות הנוהגות בשירה לילדים-על פי תת

סוגה או נושא ובתוך כל קבוצה תידון היצירתיות הניכרת -יוצגו כאן בקבוצות על פי תת ,(ב"וכיו

לשוני והדגש הוא על אפיוני אבל העיון הוא , נושאי-סדר הצגת הדברים הוא תמטי; בלשון הפואטית

 . סדר הדיון יהיה מן הקל אל הכבד. הלשון השירית של זרחי

ט קֶׁ ט, שֶׁ קֶׁ ֹּק , שֶׁ ת ם ִלשְׁ לָּ באה המלכה למלך)כֻּ
154

) 

ֹּק, ֶׁשֶקט, ֶׁשֶקט ָלם ִלְׁשת  .כֻּ

ְבְדָבנִים תֹונְִקים ִתינֹוק  .ַהדֻּ

 ? ְוֵאיזֶה ִמין הּוא

 ִעם גֻּמֹות

מֹותְוִעם נֲַעַליִם אֲ   .דֻּ

הוא מצייר תמונה אחת . השיר הקטן עשוי להדגים את ייחודיות הלשון הפואטית של נורית זרחי

השיר מבליט את המופלא . ברורה לפרטי פרטים ובה במידה פנטסטית, לרגע-בבחינת מרֶאה

, ֶשֶקט, ֶשֶקט: "בשורה הראשונה הוראה הנמסרת בעברית דיבורית ;באמצעות מעברים משלביים

קכֻ  ְשת  לָּם המעדן את הטון ההמוני ". לָּם לִׁ היעדרו המתמיה של סימן קריאה בסוף ההוראה פועל כבַּ

                                                           
בין השירים ; בספרי השירים של זרחי שנכתבו לילדים אין הבחנה בין ילדים צעירים מאוד לילדים בוגרים יותר  152

 . שעולם התוכן שלהם אינו שכיח בכתיבה לילדים שנכללו במחקר יש גם כאלה
 .א1981, ברוך  153
 .באה: להלן  154
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-שבניגוד להוראה היום, את ההפתעה יוצר התוכן. שבהוראה לקראת החידוש הצפוי בשורה השנייה

ינו ק: "לכאורה-יומית הוא פנטסטי וסתום ים תִׁ ְנקִׁ ים תו  נִׁ ֻּדְבְּדבָּ ינו קתו  "הצירוף ; "הַּ ים תִׁ מתפרש " ְנקִׁ

ים". "יולדים תינוק"כנרדף ל ְנקִׁ או מהשורש " תינוק"פועל בזכר הווה רבים הנגזר מהשם , "תו 

ֶלֶדת"הוא תחדיש המבקש להרחיק את הדובדבנים מהקונקרטיות של , 155ק"המומצא תנ ואולי " לָּ

: דה מפתיעהולשמר את המסתורין שבפעולת הול, גם מהנקביות המזוהה עם שם הפועל הזה

ינו ק"לא זו בלבד שהשיר אינו מרחיב על ה. 156דובדבנים רבים הבוראים תינוק אחד אלא הוא , "תִׁ

מזוהה מציג שאלה כפתיח למידע -הדובר הלא; מגביר את העמימות שנוצרה לאחר שורת הפתיחה

ין הּוא: "שהוא מבקש למסור ם ֻגמו ת / ? ְוֵאיֶזה מִׁ ם ֲאֻדמו  / עִׁ יִׁ ם נֲַּעלַּ השאלה שההקשר המידי ". תְועִׁ

שכן אין בה , נענית בתשובה לכאורה בלתי רלוונטית ומאכזבת, שלה הוא בירור מינו של התינוק

ם ֻגמו ת "התיאור  ,למעשה; משמעית-קביעה חד ם ֲאֻדמו ת/ עִׁ יִׁ ֲעלַּ ם נַּ שבהקשר המגדרי הולם את " ְועִׁ

 – הפואטיים של התינוק" הוריו"לשני המינים מוציא את העוקץ מן השאלה בהיותו טבעי ביותר 

גם קריאה שנייה . במראם הכדורי מזכירה גומת חן" פגימה"פירות אדומים שה, הדובדבנים

 . הבהירה והבלתי מפוענחת כאחד, ושלישית של השיר אינן מחלישות את שלמותו הפנטסטית

 שירי הומור ונונסנס הלשון הפואטית ב. ב

בדמות או באפיזודה אחת ושירים סיפוריים , בתופעהבקבוצה זו שירים קצרים המתבוננים 

. 157באחרים הלשון מחזקת תוכן משעשע, חלקם משעשעים רק בזכות הלשון הפואטית; ארוכים

 . בכולם ניכרת זווית ראייה מקורית

 (אלף)ּדֹוֵקר ּדֹוֵקר 

 ַהִסְרָפִדים

 זֶה ְליַד זֶה גִָרים

 ְוֵאין ֵהם נְִדָקִרים

 ?רֵאיְך זֶה ִמְסַתדֵ 

 ִכי ִאם דֹוֵקר דֹוֵקר דֹוֵקר

 ,זֶה ֹלא דֹוֵקר אֹותֹו יֹוֵתר

 .ְוזֶהּו ַהֶהְסֵּבר

ים " – עובדה: כמה חלקים דוקר דוקר בשיר האיגיוני דִׁ ְרפָּ ּסִׁ ים / הַּ רִׁ ים/ ֶזה ְליַּד ֶזה גָּ רִׁ ְדקָּ ; "ְוֵאין ֵהם נִׁ

ֵּדר" – היפוך סדר הנשוא והמושאים מבליט את הפליאה שבעובדה ומוביל לשאלה ְסתַּ ; "?ֵאיְך ֶזה מִׁ

ֵקר " – תשובה לשאלה ֵקר ּדו  ֵקר ּדו  ם ּדו  י אִׁ ֵתר/ כִׁ ֵקר או תו  יו  ֶהְסֵבר"  – וסגירה" ֶזה ֹלא דו  ". ְוֶזהּו הַּ

ֵקר"בנוסף לאפקט הקומי של הנימוק המופרך  ֵקר ּדו  ֵקר ּדו  ם ּדו  י אִׁ שמו של השיר הוא הכפלה ', וגו" כִׁ

                                                           
 .שלא היה להן פועל מקביל( בעיקר שמות עצם)הפקת שורשים חדשים ממילים  –אחת מדרכי התצורה בעברית   155
ת חיצונית או אלא דרך לדבר על מציאו, הפנטזיה אינה לגמרי פנטזיה: "על הקשר בין פנטזיה לשפה אמרה זרחי  156

 (.128' עמ, 2212', כספי ואח" )זאת בעצם יצירת שפה. תגבור של השפה, הפנטזיה היא העשרה. פנימית
 .1977, שיפמן; 1991, שורצולד-רודריג; 1982, ברוך  157
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, והשני נתפס כפועל"( שופט", "שומר"כמו )לקו הראשון של הצירוף נתפס כֵשם ח; של פועל בבינוני

נתפס גם  שם השיר. 158ויחד הם יוצרים משפט קצר שיש לו משמעות גם בעולם שמחוץ לנונסנס

נוכח איום או כתגובה !" דוקר! דוקר" – כקריאת אזהרה או כהיזעקות תוך חזרה על אותה מילה

ֵקר " – פלה הופכת לשילוש בשורה החמישיתההכ. להתנסות בלתי נעימה ֵקר ּדו  ֵקר ּדו  ם ּדו  י אִׁ ֶזה / כִׁ

ֵתר ֵקר או תו  יו  יוצרת בלבול ומסווה את המשמעות המילולית הברורה של החזרה המשולשת ". ֹלא ּדו 

  .מייצרת הומור ומעצימה את דוקרנותה של הסביבה שבה חיים הסרפדים, המשפט

לקן , לציפור( משדה סמנטי אחד)כר וחלומות , מדמים ראש ישן כשאנישני הדימויים בשיר 

 . בהתאמה ומגדירים את קו המחשבה של הדובר( משדה סמנטי אחר)ולאפרוחים 

ֲאנִי יֵָּשן 159שמתחת למיטה הנמר) כְׁשֶׁ
) 

י יֵָׁשן ִִ  ,ְכֶׁשֲאנִ
ֹּאׁש ֶׁשִלי ַּבַכר  ָהר

ֹּר ַּבֵקן  ְכמֹו ִצפ

 ּוְבתֹוכֹו ִמְתַחְמִמים 

 ֲחלֹוִמיםהַ 

 ְכמֹו ֶאְפרֹוִחים

ֹּאׁש ֵמִרים   – ּוְכֶׁשֲאנִי ַרק ר

 .ֵהם פֹוְרִחים

ר " – הדימוי הראשון כַּ י בַּ ר אש ֶשלִׁ ֵקן/ הָּ ר בַּ פ  ר : הוא דימוי כפול – "ְכמו  צִׁ הראש מדומה לציפור והכַּ

ר"הצד השווה של . מדומה לֵקן כּות וסביבה מוגנת" )ֵקן"ו" כַּ קוף כשמדובר בצמד השני אינו ש( רַּ

י" ר אש ֶשלִׁ ר/  ...הָּ פ  שהרי הראש אינו יכול להינתק מהגוף ואילו הציפור יכולה להמריא , ... "ְכמו  צִׁ

ר"אך הקרבה שמציע השיר בין ; ולהתעופף כו  " – מכשירה את הדרך לדימוי הבא" ֵקן"ל" כַּ ּוְבתו 

ים  ְממִׁ ְתחַּ ים / מִׁ מִׁ ֲחלו  חִׁ / הַּ ים"ומעניקה לחומר  ,"יםְכמו  ֶאְפרו  ֲחלו מִׁ שבתוך הראש קלילות ומעוף " הַּ

כשהראש ; שתי השורות האחרונות בשיר קושרות בין שני הדימויים. כשל הציפור שבדימוי הקודם

ר)"מהדימוי הראשון מורם  פ  ים"ו, החלומים מממשים את הדמיון לאפרוחים"( ְכמו  צִׁ ְרחִׁ ". ֵהם פו 

ים"ב" חלומות"בוי הנורמטיבית זרחי מחליפה את צורת הרי מִׁ לצד מילית השימוש , וצורה זו, "ֲחלו 

ר"במילה " בַּ " כַּ מהדק את הדמיון " בַּ "השימוש ב. 160משלביים ויוצרת הומור-מציפה מתחים בין" בַּ

 . ומבליט את תפקידו של הכר כעריסה בטוחה לראש, "קן"ל" כר"בין 

 : מבט מחויך בשתי תופעות מעוררות פליאהמתבוננים ב מה אראלה עושה-ו הפוךגם השירים 

                                                           
הומור מהסוג הזה מצוי לרוב " .במילים שוות הגייה בעלות משמעויות נפרדות טמון פוטנציאל ליצירת הומור  158

כי השיר , בשירה הדבר בולט במיוחד. ובעיקר בספרות הכתובה אנגלית, הילדים ובספרות הילדים בכלל בשירת
 (.18' עמ, 1981, פרוכטמן" )המעלה מצב אחד, הקצר עשוי להיבנות כולו על עיקרון אחד

 .הנמר: להלן  159
ים "למשל , כך גם בשירים אחרים  160 ֲחקִׁ ים ְמשַּ חִׁ ְפרָּ ק הַּ ֶפֶסת'רַּ ְרֶפֶסת/ ' תו  מִׁ ל הַּ יץ עַּ צִׁ ת ֶשֶבעָּ חו  ְפרָּ ם הַּ בשיר " )עִׁ

ץ" יִׁ ים"; [(אני אוהב: להלן, חובאני אוהב לשרוק ברבתוך " ]ְכֶשְגֶבֶרת קַּ ים, ֻבְלבּולִׁ יפִׁ ים ְודּוכִׁ שִׁ שו  בשיר " )פָּ
גו ת"  [(. כישוףבתוך " ]ְּדרָּ

http://nprimofe.haifa.ac.il/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=%d7%90%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%98%d7%9e%d7%9f%2c+%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%94&vl(67906818UI0)=creator&vl(89942099UI1)=articles&vl(1UIStartWith0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=IHP&scp.scps=scope%3a(IHPISR)%2cscope%3a(IHPPRO)%2cscope%3a(IHPJ)
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פּוְך   (הפתעה)הָּ

 ֲעַטֵלף ְקַטנְַטן

 ָתלּוי ָהפּוְך

 ְכמֹו ִמְטִריָה יְָׁשנָה

ֹּה ֶׁשֵאֶצל ֲאֵחִרים ַתַחת ֹּאׁש ֶאְצלֹו ֵאיפ  ָהר

ֹּה ֶׁשַהֵשנָה  .ְוָהֵערּות ֵאיפ

ן"מעמיד תמונה אחת של הפוך השיר הקצר  ְנטַּ ֵלף ְקטַּ יָּה )" 161ת דימוי פתוחבתוספ" ֲעטַּ ְטרִׁ ְכמו  מִׁ

נָּה המרחק הסמנטי בין המדומה למדמה . 162המבקש להמחיש את תנוחתו הטבעית של העטלף"( ְישָּ

ֵשנָּה)"שתי השורות האחרונות מרחיבות בדיבור מתיילד ; יוצר הומור ה ֶשהַּ ֵערּות ֵאיפ  את "( ְוהָּ

בחלקי גופו הגשמיים של העטלף ותוך " שינה"ו" ֵערות"הדימוי תוך כריכת השמות המופשטים 

הבהירות שמלווה ממילא את -השיר מגביר במתכוון את אי. השוואה נרמזת למקבילות בבני אדם

ים"מי הם אותם ; העטלף בתהייה נרמזת על נקודת המבט של הדוברת שמבחינתם העטלף " ֲאֵחרִׁ

פּוְך" לּוי הָּ שתנוחתו הפוכה מן " עטלף קטנטן"מינו של אותו  בני? בני האדם המתבוננים בו – "תָּ

מחדשת את חוסר , מפעילה את ההיפוך ללא הרף בזמן-בו הנוכחות של שתי האפשרויות? המצופה

פּוְך"התואר . הבהירות ויוצרת הומור  . המופיע בכותרת הוא מרכז הכובד של השיר" הָּ

 : חתומתקיימות זו לצד זו מגמות סותרות של בניית מתח וזניעושה  163מה אראלהבשיר 

ה  ה עֹושָּ לָּ אֶׁ רְׁ ה אֶׁ  (אלף)מָּ

 ָמה ֶאְרֶאָלה עֹוָשה

 .ָכל ַליְָלה ַּבֶחֶדר ֶׁשָלּה ַּבֵסֶתר

 ְכמֹו יִָקינְטֹון

 ְּבַאְפלּוִלית ָהָארֹון

ֶֹּקר צֹוַמַחת  ,ַעד ַהּב

 .ְּבֶסנְִטיֶמֶטר

ה " – המשפט בשתי השורות הראשונות ה ֶאְרֶאלָּה עו שָּ חֶ / מָּ ְילָּה בַּ ל לַּ ֵּסֶתרכָּ נפתח במילת ." ֶדר ֶשלָּּה בַּ

ֵּסֶתר"בונה מתח בתואר הפועל , שאלה אולם מיד ; אך נחתם בנקודה ומנמיך את הציפייה להמשך" בַּ

ן )"אחר כך נבנה המתח מחדש תוך הקדמת שלושה מושאים  יְנטו  קִׁ ן / ְכמו  יָּ ָארו  ית הָּ ד / ְבַאְפלּולִׁ עַּ

ב ֶקר ת"לנשוא ..."( הַּ חַּ מַּ  ילה שהייתה אמורה להיות המשמעותית ביותר בשיר ומפתיעה המ, "צו 

, כמו צמחים, ילדים: נראה בנאלי 164הדימוי הפתוח ליקינטון. דווקא בהיותה מובנת מאליה

                                                           
 .11' עמ, 2222, זנדבנק  161
בדיון על הקרבה בין . בזמן מנוחה העטלף נאחז בענף או בסלע בעזרת הציפורניים שבקצות כנפיו ונתלה במהופך  162

של ' סוטה'ולא העברה , ם המטפורה היא מפגש גומלין בין שתי מחשבותא"מטפורה לדימוי טען זנדבנק כי 
, זנדבנק" )אין הבדל רציני בין מטפורה לדימוי', מושאלת'להוראה ' נכונה'הוראתה של מילה מן ההוראה ה

התכה "ייתפס במקרים מסוימים כחוסם " כמו"אף שזנדבנק מעלה את האפשרות שסמן הדימוי (. 11' עמ, 2222
משאיר על כנה את " מטריה"ל" עטלף"נראה שהמרחק הסמנטי בין , (12' עמ, שם" )בין שתי המחשבותמוחלטת 

 . הקרבה שזנדבנק טוען שמתקיימת בין הדימוי למטפורה
 .אראלה טהרלב, שם בתּה של נורית זרחי  163
 . יקינתון –הכתיב התקני בעברית ; כך בספר  164
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ן"תיאור המקום . צומחים ָארו  ית הָּ ֵּסֶתר"מתאים ל" ְבַאְפלּולִׁ הצמיחה ; שבשורה הראשונה" בַּ

ֵּסֶתר"בחירה בשעת לילה קשורה לה. פרטית ומוצנעת-מתוארת כעשייה אישית ואולי אף להנחה " בַּ

מאת לאה " פזמון ליקינתון"מוטעית של זרחי באשר לזמן הפריחה של היקינתון בהשראת 

יֶמֶטר"המילה האחרונה בשיר והמשמעותית יותר . 165גולברג שמקטינה את רושמה של , 166"ְבֶסְנטִׁ

  .מסבירה את הנמכת הציפיות ויוצרת הומור, "צומחת"

 : שני השירים שלהלן מתארים בהומור מצבי משבר

ֹּאש  ר ה בָּ בָּ  (הנמר)יֵש ִלי ַמֲחשָּ

ֹּאׁש  ,יֵׁש ִלי ַמֲחָׁשָבה ָּבר

 ,יֵׁש ִלי ַמֲחָׁשָבה

ֹּר  ,ֵאינִי יָכֹול ֵעינִי ִלְסג

 .פֹוֵחד ֶׁשִהיא ִתְטַּבע

ַֹּח ֶפה  ,ֵאינִי יָכֹול ִלְפת

ֹּל  ,ָלִׁשיר אֹו ֶלֱאכ

 ֲחָׁשָבה ֶׁשִליִמַפַחד ֶׁשַהמַ 

ֹּל  .ִמתֹוְך ַהֶפה ִתפ

ֹּר   אּוַלי אֹוָתּה ֶאְמס

 ְלִמיֶׁשהּו ְּבתֹור ַמזְֶכֶרת

 ְוָאז יְִהיֶה ִלי ָׁשם ָמקֹום

 .ְלַמֲחָׁשָבה ַאֶחֶרת

, "מחשבה"קובעת את מיקומו של האובייקט המופשט יש לי מחשבה בראש השורה הראשונה בשיר 

ובפעלים האופיינים למוחש את השיתוק שהאובייקט המופשט כופה והדובר ממשיך ומתאר בשמות 

ר: "על גופו ְסג  י לִׁ ל ֵעינִׁ כו  י יָּ ע/ , ֵאינִׁ ְטבַּ יא תִׁ ֵחד ֶשהִׁ חַּ ֶפה. / פו  ְפת  ל לִׁ י יָּכו  ל/ , ֵאינִׁ יר או  ֶלֱאכ  שִׁ ד / , לָּ חַּ פַּ מִׁ

י  ה ֶשלִׁ בָּ ֲחשָּ מַּ ל/ ֶשהַּ פ  ֶפה תִׁ ְך הַּ תו  לאֵ "החזרה על ". מִׁ י יָּכו  ֵחד שֶ )"וביטויי ההימנעות " ינִׁ ד "ו..." פו  חַּ פַּ מִׁ

 – הנחשבת כגורם מניע, המחשבה; מכל פעולה פיזית יוצרים דריכות שיש לה אפקט קומי ...."(שֶ 

הפער ברמות . גם משפט הסיום המחויך מוסיף להומור. מתוארת כגורם מצמית המונע כל שינוי

ר אש" – דיבורי נמוך בבית הראשוןביטוי : הלשון מגביר את ההומור ה בָּ בָּ ֲחשָּ י מַּ  וביטוי גבוה – "ֵיש לִׁ

י" – תחושת ההילכדות בחשיבה הכפייתית על המחשבה מחוזקת באמצעות . בבית השני – "ֵאינִׁ

 שתי השורות הראשונות מתחילות בהרמה כדי )הריתמוס המונוטוני שיוצר היאמב לאורך כל השיר 

 (:הלהדגיש את מילת הפתיח

ר אש ה בָּ בָּ ֲחשָּ י מַּ ה/ , ֵיש לִׁ בָּ ֲחשָּ י מַּ ר/ , ֵיש לִׁ ְסג  י לִׁ ל ֵעינִׁ כו  י יָּ ע/ , ֵאינִׁ ְטבַּ יא תִׁ ֵחד ֶשהִׁ  . / פו 

                                                           
 (.1929, גולדברג); ..."בפרחי היקינתון/ הנצו בגינה בפרחים אשר / לילה לילה מסתכלת הלבנה " 165
ן"נראה שהצמיחה האטית של אראלה הובילה לדמוי   166 יְנטו  קִׁ  22-כ –בהשראת מידותיו הצנועות של הצמח " ְכמו  יָּ

 . סנטימטר בלבד
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חַּ ֶפה ְפת  ל לִׁ י יָּכו  ל/ , ֵאינִׁ יר או  ֶלֱאכ  שִׁ  .וכן הלאה , לָּ

ות בשני קצוות של שכנות הגר מתאר סצנה מתוך שגרת התנצחויות ביןת ֹבטן גרו שתי שכנובהשיר 

 . בוטן אחד

 

 

ֵכנֹות  ֵתי שְׁ ן גָּרּו שְׁ ֹּטֶׁ 167וקדרה שטוחה עץ כף)ַבב
) 

ֶֹּטן גָרּו ְׁשֵתי ְׁשֵכנֹות  ַּבּב

 ,ֶׁשֹּלא ָמְצאּו ַמְרגֹועַ 

 ַלְמרֹות ֶׁשְכָבר ָהיּו ִכְמַעט זְֵקנֹות

 ֵהן ֹלא ָחְדלּו ְלֶרגַע

ֹּעַ   .זֹו ָּבזֹו ִלְפג

ֶֹּטן הָ   :ַאַחת ֶאל ַהְשנִיָה ָהיְָתה צֹוֶעֶקתִמְקֵצה ַהּב

ֹּה ַפַעם ֶׁשֶקט! ַהִגיִדי"  "?ֹלא יְִהיֶה פ

 :ְוַהְׁשנִיָה ִּבְקֵצה קֹוָלּה ָהיְָתה עֹונָה

ֹּה"  ?ָצפּוף ָלְך פ

 !"ְלִכי ָלגּור ַּבֲאפּונָה

ת ֶאל"בשורה ; "ְקֵצה"בשיר שני צירופי סמיכות עם הנסמך  ַאחַּ ב ֶטן הָּ ְקֵצה הַּ ה  מִׁ ְיתָּ יָּה הָּ ְשנִׁ הַּ

ֶעֶקת ב ֶטן"הצירוף , "צו  ְקֵצה הַּ יָּה "בשורה , הצירוף השני. הוא צירוף מילולי המתאר מרחק" מִׁ ְשנִׁ ְוהַּ

נָּה ה עו  ְיתָּ ּה הָּ לָּ ְקֵצה קו  ֶצה"ואת " קול"המפגיש את , הוא צירוף מטפורי, "בִׁ הנקודה הקיצונית " )קָּ

/ נמוך -גבוה)וממקם את עוצמת הקול ( ביותר שלוהחלק האחרון או המרוחק , ביותר של משהו

לָּה( חלש-חזק בשיר קצרצר המתאר " ְקֵצה"חזרה על הנסמך . בנקודה הרחוקה ביותר בסקָּ

שמיעות קול נרגן בתוך בוטן מה, התרחשות בסביבה זערערת מגחיכה את סצנת העימות בין השכנות

  .168הדומם וקוראות דרור לדמיון הפרוע של המשוררת ושל קוראי

רהשירים  ְלְבֹלֶנת -ו ֶאְסתֵּׂ  מפנים אצבע מלגלגת לעבר התנהגות קיצונית של שתי דמויות באמצעים בִּ

 :פונולוגיים-תחביריים

ֵתר  סְׁ  (הנמר)אֶׁ

 .ֶאְסֵתר קֹוֵראת ְכֶׁשִהיא הֹוֶלֶכת ָּבְרחֹוב

 .ֶאְסֵתר קֹוֵראת ְכֶׁשִהיא ַּבִמָטה

ֶֹּכל  .ֶאְסֵתר קֹוֵראת ִּבזְַמן ָהא

 .ֶאְסֵתר קֹוֵראת ְכֶׁשִהיא ַּבִכָתה

 .ֶאְסֵתר קֹוֵראת ְּבָכל ָמקֹום

 .קֹוֵראת ָכל ַהיֹום

 ֶאְסֵתר הֹוֶלֶכת ָּבְרחֹוב

 .ְוֹלא רֹוָאה ְכִביִׁשים

                                                           
 .כף עץ: להלן  167
יחַּ "נקודת מבט דומה וסיום מחויך מציע גם השיר   168 טִׁ ֲאבַּ ה בָּ שָּ אִׁ יחַּ אִׁ ": "הָּ טִׁ ְך ֲאבַּ ה ְבתו  רָּ ת גָּ ה ַאחַּ ל/ שָּ דו  א, גָּ רָּ . / נו 

ים  פִׁ ְפרַּ ם ְשֵני ְשרַּ ּה שָּ יּו לָּ ה/ הָּ רָּ ֵסא ּוְמנו   (.אני אוהבבתוך . ]...[" )ְוכִׁ
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 ֶאְסֵתר הֹוֶלֶכת יָָׁשר

 .ְוֹלא רֹוָאה ֲאנִָׁשים

 !ִהזֲָהִרי, ֶאְסֵתר

 !יָָׁשר ַעל ַעמּוד ַאְת עֹוָלה

 .ר נְִתְקָלהְוֶאְסתֵ 

ֹּאׁש  ַאְך ִהיא ֹלא ֵהִריָמה ֶאת ָהר

 .ִהיא ְּבֶאְמַצע ַהִמָלה

 קֹוֵראת גַם ָּבַאְמַּבְטיָה ֶאְסֵתר

 .קֹוֵראת ְכֶׁשִהיא ְמִכינָה ִׁשעּוִרים

ֹּא   – ְוֵאין ָלּה ַאף ַפַעם ָמה ִלְקר

 ִכי ֶאְסֵתר גְָמָרה ְכָבר

 .ֶאת ָכל ַהְסָפִרים

 11)ועל כל אחד ממרכיבי הצירוף לחוד " ֶאְסֵתר קו ֵראת"החזרות על הצירוף  1לצד , אסתרבשיר 

ֵראת"המהדהדות ללא הרף את העובדה ש, "(קוראת"פעמים  8, "אסתר"פעם  , ללא הרף" ֶאְסֵתר קו 

הלקסיקון של השיר מעצים עוד את החזרתיות המייצרת הומור באמצעות ביטויי זמן המייצגים כל 

ְרחו ב)"שעה משעות היום  ֶלֶכת בָּ יא הו  ה"; "ְכֶשהִׁ טָּ מִׁ יא בַּ ֶכל"; "ְכֶשהִׁ א  ן הָּ ְזמַּ ה; "בִׁ תָּ כִׁ יא בַּ ; "ְכֶשהִׁ

יו ם" ל הַּ ֵראת כָּ ים"; "קו  עּורִׁ ינָּה שִׁ יא ְמכִׁ ל )"וביטויים המציינים מקומות "( ְכֶשהִׁ ֵראת ְבכָּ ֶאְסֵתר קו 

קו ם ה"; "מָּ תָּ כִׁ ה"; "בַּ טָּ מִׁ ַאְמבַּ "; "בַּ ם בָּ גם ביטויים השוללים עשייה אחרת מבליטים את "(. ְטיָּהגַּ

ים)"... הקריאה  ישִׁ ים. / ]...[ ְוֹלא רו ָאה ְכבִׁ ר אש. / ]...[ / ְוֹלא רו ָאה ֲאנָּשִׁ ה ֶאת הָּ ימָּ יא ֹלא ֵהרִׁ ְך הִׁ "(. אַּ

י"הצורה התקנית  ֲהרִׁ זָּ  על אישיותה של הילדה שאינה – בשילוב של הומור ועוקצנות – רומזת" הִׁ

המציעות , את הטוטליות המתעצמת מרככות שלוש השורות האחרונות של השיר. חדלה לקרוא

ְקר א: "פואנטה שבה זווית ראייה הומוריסטית ה לִׁ ם מָּ עַּ ר /  – ְוֵאין לָּּה ַאף פַּ ה ְכבָּ ְמרָּ י ֶאְסֵתר גָּ ֶאת / כִׁ

ים רִׁ ְספָּ ל הַּ  ". כָּ

ְלְבֹלֶנת"מתארים דמות המכונה ( כף עץ)בלבלונת שני בתי השיר  משום שביום קר היא לבושה , "בִׁ

 . בבגדים קלים וביום קיץ לוהט היא לבושה בבגדי חורף

ֹלנֶׁת  בְׁ  (עץ כף)ִבלְׁ

 ,ִּבְלְּבֹלנֶת, הֹוי

 !ֵאיזֹו ַמְצִחיָקה

 יְָצָאה ַּבֶגֶׁשם ֶאל ָהְרחֹוב

 ִעם כֹוַבע ַקׁש ַדְוָקא

 ְוִעם ִשְמֹלנֶת ַדִקיָקה

 ,ק ַכְפַכףְוַעל ָכל ֶרגֶל רַ 

ף ִָ  .ְוָרֲעָדה ָּברּוַח ְכמֹו ָעֶלה נִָד

 ?ַמִהי ַהִסָּבה, ִּבְלְּבֹלנֶת, הֹוי

 .ָחַלְמִתי ֶׁשַהַקיִץ ָּבא -

 ,ִּבְלְּבֹלנֶת, הֹוי

נָה  !ֵאיזֹו ְמׁשֻּ
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 ,ְּביֹום ַחְמִסין יְָצָאה ָלְרחֹוב

ֹּב ְרֶּבֶלת ְכמֹו ד  ,ְמכֻּ

 ִעם ִמְטִריָה ְוִעם ַּבְרָדס

 ,ְסֶוֶדר ַחם ִמֶצֶמר גַסּו

 ּוְכֶׁשָפְסָעה ַרק ֶפַסע

 .ִכְמַעט נֵָמָסה

 ,ִּבְלְּבֹלנֶת, הֹוי

 ?ֵאין ָלְך לּוַח ַעל ַהִקיר

 ?ֲאנִי
 .ֲאנִי נַָׁשְמִתי גֶֶשם ָּבֲאִויר

ש)"שדה בגדי הקיץ  – שני הבתים מעמתים שני שדות סמנטיים ע קַּ בַּ ה"; "כו  יקָּ קִׁ ְמֹלֶנת ּדַּ ק "; "שִׁ רַּ

ף ְפכַּ יָּה"; "ְמֻכְרֶבֶלת)"ושדה בגדי החורף "( כַּ ְטרִׁ ס"; "מִׁ ְרּדָּ ֶצֶמר גַּס"; "בַּ ם מִׁ הפגשתם בשיר "(. ְסֶוֶדר חַּ

ה: "השיר מפגיש שתי רמות לשון. אחד יוצרת הומור יקָּ ְצחִׁ הדיבוריים עם " ֵאיזו  ְמֻשנָּה"ו" ֵאיזו  מַּ

ּדָּ ָּף" ֶלה נִׁ עּוְכֶשפָּ "הפיוטי ו" ְכמו  עָּ ק ֶפסַּ ה רַּ בבית : גם הפונולוגיה בשיר תורמת להומור. הגבוה" ְסעָּ

ְלְבֹלֶנת"הראשון המתאר את  , K)חכיים הגיים מופעים של  11בבגדים קלים ביום חורפי מצויים " בִׁ

G), מגומגמת העשויה להיגרם מקור ומעצים את הצרימה -וריבוים בטקסט מדמה הגייה מקוטעת

מספר ההגיים השורקים המדמים שריפה או רחש שומן מיטגן בבית . תבין מזג האוויר לתלבוש

; אותה דמות כשהיא לבושה בבגדים חמים ביום קיץ לוהטאת הבית השני מתאר . 7הראשון הוא רק 

( הגיים חכייםמופעים בלבד של  1לעומת ) SH ,S ,Z – מופעים של הגיים שורקים 12המצלול שיוצרים 

ְלְבֹלֶנת"השורר בחוץ ומגבירים את הגחכתה של מחזקים את רושמו של החום   ". בִׁ

ורק חלקם נושאים משמעות הקשורה , רק מעט משיריה של זרחי לילדים כוללים שמות דמויות

, סוג אחד של קשר מתקיים בין המצלול של השם לתכונה של בעליו. לרכיב תמטי או לשוני של השיר

ָבהכמו בשיר הסיפורי  ָבה מֻּ  :בֻּ

ה בָּ ה בֻּ בָּ 169על כל העיר פס) מֻּ
) 

ָּבה ָּבה מֻּ  ָּבְכָתה ּבֻּ

 ָכל ִדְמָעה ֶשָלּה

 .ְדִלי ַמיִם ָהיְָתה

 ,ְוַהזֶֶרם ָהַלְך ְוגַָבר

 ,ְוַהְשלּוִלית ָהְפָכה נָָהר

 ְוהֹוִפיָעה מּוָלּה ְסִפינַת ִמְפָרש

 ְוַעל ִספּונָּה ַמָלִחים ְתֵריָסר

ָּבה ֲעִלי: ְוָתְקעּו ֲחצֹוְצרֹות  ?רֹוָצה! מֻּ

ָּבה ִמתֹוְך ִדְמעֹוֶתיָה ָקְפָצה  .ּומֻּ

 ,ֵהם ָעלּו גִַלים ְויְָרדּו גִַלים

 ,ּונְְגִלים'ג, ְוָראּו יַָּבׁשֹות ְוִאיִים

 ְוָהִרים ִעם ְׁשִפיֵצי גְִליָדה ַונִיִלים

                                                           
 .פס: להלן  169
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 .ְוַעל ַקו ַהַמְׁשֶוה יְָלִדים ְסגִֻּלים

 ִמזְָרחֵהם ִהְפִליגּו ְלַצד ַמֲעָרב ּו

ָפְך, ְלָמקֹום ֶׁשּבֹו ַליְָלַה ְכֶׁשיֹום  .ּוְמהֻּ

 :ּוְכֶׁשָפַסק ַהנָָהר ָקָרא ָכל ַהִצי

ָּבה  !ַרק עֹוד ִמיל ֶאָחד ִהְתַאְמִצי, מֻּ

ָּבה ָּבְכָתה  ,ומֻּ

 ְוָקְרבּו ָאז ְׁשנֵי ַהְקָטִבים ִלְקָראָתּה

 ּוְבִדיּוק ִּבְקצֹות ַהַכדּור ַהַחִדים

ֵּבי ַהָצפֹון ְמַדִדיםֵהם רָ   ,אּו ֶאת דֻּ

ֹּל   – ְועֹוֶלה ִמִפיֶהם ֵאד ָכח

ֹּל  .ֵהם ָראּו ֶאת ַהכ

  – ָאז ֵהִריַע ָכל ַהִספּון ִלְכבֹוָדּה

ים ִִ  ִכי ֶאת ָכל ַהיִַמ

 ,ִהיא ָּבְכָתה ְלַבָדּה

 ָסִביב ָלעֹוָלם

ָלם  ֶאת כֻּ

 ֹותְוַכֲאֶׁשֵר ַדי ָהיָה ָלּה ְּבַהְרַפְתק

ָּבה  ָּבה מֻּ  ּבֻּ

 .ָפְסָקה ִלְבכֹות

ה"האסוננס . שם הגיבורה חסר משמעות מילולית ה ֻמבָּ  ָּ והחזרה X-ּוXהחוזר על תבנית התנועות " ֻבבָּ

המפתיע בציינו בובה ורומז על שונותּה , יוצרים רצף פונטי גולמני וחסר חן Bהמשולשת על העיצור 

ה " – כייּהבתחילת השיר מתואר ב; של הבובה הזאת ְכתָּ ה בָּ ה ֻמבָּ ה ֶשלָּּה / ֻבבָּ ְמעָּ ל ּדִׁ ם / כָּ יִׁ י מַּ ְּדלִׁ

ה ְיתָּ ה"השוואת . מבלי לציין את הגורם לבכי העוצמתי – "הָּ ְמעָּ ל ּדִׁ ם"ל" כָּ יִׁ י מַּ צירוף שחלק , "ְּדלִׁ

ה מההקשרים הטבעיים של , מהקשריו הם לכלוך ודליפות נוזלים ה ֻמבָּ " בובה"מרחיקה את ֻבבָּ

ומחילה את המכניּות הגולמנית של הבכי על  – צעצועים וחמלה, מהּותיא, משחקיּות – עולם הילדיב

יַּמִׁ ִׁים "פיוטי -הבחירה בתיאור המטפורי, תניּומול המכָּ . הדמות כולה ל הַּ י ֶאת כָּ ּה/ כִׁ ּדָּ ה ְלבַּ ְכתָּ יא בָּ " הִׁ

ים , מעוררת חמלה והזדהות עם הבובה יםיָּ / גם בזכות ההומופון יַּמִׁ בובה מובה בכתה זמן ממושך ; מִׁ

ים) יָּמִׁ ל הַּ ים)ובכייה הניב מספר רב של מקווי מים ( כָּ מִׁ יַּ ל הַּ השיר מגייס מרחק בין שדות (. כָּ

הסמנטיים לתיאור הומוריסטי של גודל מפעלּה של  ה ֻמבָּ  170זרם הדמעות נקווה בשלולית. ֻבבָּ

מומחשת באמצעות מילים מן השדה  ושטף המים ממשיך להתעצם כשהתגברותו, שהופכת לנהר

ה"; "מים"הסמנטי  ְמעָּ ם", "ּדִׁ יִׁ י מַּ ית", "ֶזֶרם", "ְּדלִׁ ר", "ְשלּולִׁ ש", "נָּהָּ ְפרָּ ינַּת מִׁ פּונָּּה", "ְספִׁ , "סִׁ

ים" לָּחִׁ ים", "מַּ לִׁ שו ת", "גַּ ים", "יַּבָּ יִׁ יגּו", "אִׁ ְפלִׁ י", "הִׁ ים", "צִׁ הדומיננטיות של השדה הסמנטי  ."יַּמִׁ

זרחי מחדשת בשיר צורת רבים לשם הקיים רק בצורת . תשומת הלב בבכי הבלתי מעודן ממקדת את

                                                           
ה ֶשלָּּה "השורות   170 ְמעָּ ל ּדִׁ ה/ כָּ ְיתָּ ם הָּ יִׁ י מַּ ר. / ְּדלִׁ בַּ ְך ְוגָּ לַּ ֶזֶרם הָּ ְשלּו/ , ְוהַּ רְוהַּ ה נָּהָּ ְפכָּ ית הָּ רומזות לבכיות ספרותיות " לִׁ

להמשיך ]...[ ילדה גדולה שכמותך , 'אמרה אליס,' תתביישי לך... ': "בוודאי לברכת הדמעות של אליס, אחרות
עד שנקוותה סביבה , מזילה דליים של דמעות, אבל המשיכה בכל זאת' !אני אומרת לך, תפסיקי מיד! לבכות ככה

מחזור השירים של (. 22' עמ, 1997, קרול" )שהשתרעה עד אמצע האולם, ה סנטימטר עומקהכעשר, בריכה ענקית
ה"זרחי  יסָּ לִׁ י, אִָּׁ  אליס הרפתקאותמנהל דיאלוג עם ספרו של קרול ( התקרה: להלן, התקרה עפהבתוך " )קּומִׁ

 . בארץ הפלאות
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ים"...  – כדי לדמות שפה ילדית, יחיד ילִׁ נִׁ ה וַּ ידָּ יֵצי ְגלִׁ וכדי להוסיף ולהדהד את סיומת הרבים  –" ְשפִׁ

ים)הבולטת בחריזה  לִׁ ים, גַּ יִׁ ים'ג, אִׁ ים, ּוְנְגלִׁ ים ְסֻגלִׁ רִׁ ים, הָּ בִׁ ְקטָּ חַּ , הַּ יםהַּ ים, ּדִׁ ּדִׁ מִׁ ִׁים, ְמדַּ יַּ ומבליטה  ,(הַּ

מנכיח הן את ההמיה האופיינית לים ומאזכר את בכייה  Mהצליל החוזר , אגב כך .את עצמת הבכי

הבכי ההופך לנהר מספק את הסקרנות : גם השיר הזה מסתיים בפואנטה .171המתמשך של הבובה

 . וחֵדל כשהסקרנות והדמיון סיימו את תפקידם המנחם

 טבעב התבוננות שירישון הפואטית בהל. ג

בעין  – בעלי חיים וצמחים, חילופי עונות, נופים – בשיריה זרחי מתבוננת במראות ובתופעות בטבע

-פעמית מעבירה את השכיח-ובדרך מסירה יוצאת דופן וחד, אישית המתעלמת ממחסומי המציאּות

אך , באחד קיומה רק נרמז; חארבעה שירים עוסקים ברו. לכאורה אל מחוזות המפעים והמופלא

מנקודות מבט פואטיות שונות עד מאוד זו מוצגת מתפרצת -בשלושת האחרים נוכחותה המתעצמת

 . מזו

 

172פטריה והמלך פטר המלכה)חולות נודדים 
) 

ֹּן  ,ִמי ִהְפִריַע ָלֶהם ִליׁש

 ,ִמי גֵֵרׁש אֹוָתם ִמְמקֹוָמם

 ,ִמי ִהְטִריד ֶאת ִגְבעֹות ַהחֹול

 ?ת ְכָחתּול ָגדֹולַהְקמּורֹו

 ,ִמי ִחֵלל ֲאֵליֶהם ֶּבָחִליל

 ?ּבֹואּו ֵאַלי: ִמי ָקָרא ָלֶהם

 ְכמֹו ֵעֶדר ָעזּוב ַהחֹולֹות נֹוְדִדים

 .ַאֲחֵרי רֹוֶעה נְֶעָלם

ֹּן ָכל יֹום ִּבְמִדינָה ַאֶחֶרת  ִליׁש

  – ְוָתִמיד ִלְהיֹות ַרק ַּבֶדֶרְך

ֹּה ְלָמקֹום ַאֵחר  .ִמפ

 ?יַח ֶׁשָשם טֹוב יֹוֵתרִמי ִהְבטִ 

על פי הבית הראשון התנועה . שמו של השיר הוא צירוף המורכב משם עצם ומפועל בבינוני כתואר

יש ן: "איננה ביזמתם של החולות ֶהם לִׁ יעַּ לָּ ְפרִׁ י הִׁ ם/ , מִׁ מָּ ְמקו  ם מִׁ י ֵגֵרש או תָּ ְבעו ת / , מִׁ יד ֶאת גִׁ ְטרִׁ י הִׁ מִׁ

ל חו  ם בשינוי, השני של השירהצירוף מופיע גם בבית ". הַּ זרחי שוברת את הצירוף הכבול ; אך שָּ

ים"ומשנה ל ְדדִׁ לו ת נו  חו  כפועל מדגיש את " נודדים"השימוש ב. כלומר שם עצם מיודע ופועל, "הַּ

ים : "הם מבצעי הפעולה, הם הפעילים; יכולת התנועה של החולות ְדדִׁ ת נו  לו  חו  זּוב הַּ / ְכמו  ֵעֶדר עָּ

                                                           
יםרּוחו ת ": "רוחות הים מזמזמים"המצלול דומה בשירּה של לאה גולדברג   171 ְמְזמִׁ יָּם ְמזַּ ים/ , הַּ רִׁ ים שָּ לִׁ גַּ , ְוהַּ

ים ים / , הו מִׁ ה יֲַּהֹלמִׁ ֵרק פ  יָּם זו  ם/ הַּ יִׁ מַּ שָּ  (. 1991, חובב." )ֶאל הַּ
 .המלכה: להלן  172
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ֶעה  מֶקֶצב תנועה אטי למדי ; ההתפתחות בתיאור החולות נמשכת גם בבית השלישי". ֶנְעלָּםַאֲחֵרי רו 

זּוב"מהדימוי ל משתמעה, בבית השני הבית השלישי מגדיל את המרחקים שהחולות עוברים , "ֵעֶדר עָּ

ינָּה ַאֶחֶרת : "באמצעות ציון עקיף של מהירות התנועה ְמדִׁ ל יו ם בִׁ יש ן כָּ ְהיו  / לִׁ יד לִׁ מִׁ ֶּדֶרְךְותָּ ק בַּ /  – ת רַּ

קו ם ַאֵחר ה ְלמָּ פ  ים"השם והתואר בצירוף שבכותרת , ועוד". מִׁ ְדדִׁ לו ת נו  צורה , הם בזכר רבים" חו 

" לֶָּהם"בכינויים החבורים שבמילות היחס , הנשמרת בשתי השאלות שבשתי השורות הראשונות

ם"ו ם"ובכינוי השייכות החבור בשם " או תָּ ְמקו מָּ בשורה , ט השאלה השלישיאבל במשפ; "מִׁ

ל", נרדף-משתנה המושא לצירוף כמו, השלישית של הבית הראשון חו  ְבעו ת הַּ הנסמך בצירוף ". גִׁ

ְבעו ת", הסמיכות ְקמּורו ת"ובהתאמה גם התואר , הוא שם בצורת נקבה, "-גִׁ . הוא בצורת רבות" הַּ

" לֶָּהם"ו" ֲאֵליֶהם"ת היחס בשני משפטי שאלה שבהם הכינויים החבורים במילו הבית השני נפתח

לו ת"ורק בשורה השלישית מתברר שמשפטי השאלה מתייחסים ל, הם שוב בצורת זכר רבים " חו 

וההתייחסות אל שני השמות היא רק , בבית השלישי נפקדים הן החולות והן הגבעות. שבזכר רבים

יש ן"בשמות הפועל , ברמיזה ְהיו ת"ו" לִׁ סמנטיים -השינויים המורפו. ישאינם מציינים מין דקדוק" לִׁ

 – שני דימויים בשיר.ים שבמרכז השירדהללו משחזרים את ההשתנות המתמדת של החולות הנוד

חו ל" ְבעו ת הַּ ל/ , גִׁ דו  תּול גָּ ְקמּורו ת ְכחָּ זּוב "ו" הַּ ֶעה ֶנְעלָּם]...[ / ְכמו  ֵעֶדר עָּ רומזים לדמיון  – "ַאֲחֵרי רו 

יצגים צורות מעוגלות רכות של בעלי חיים העוברים ממקום למקום המי, בין החולות לחתול וצאן

  .173ומשקפים את תנועתם של החולות הנודדים

ר  ֵספֶׁ ן בְׁ   (אני אוהב)כְׁמֹו ִסמָּ

 ָהרּוַח ְּבחּוצֹות ָהִעיר

 ,ּוַבִכָכר ָׁשט

ֶֹּרׁש  ְוָכל ֲעֵצי ַהח

 .ְכָבר ָעשּו ַׁשָּבת

 ,ַּבִמְדרֹונֹות רֹוֵעד ָהֵעֶשב

ֹּללא יָ  ֹּל ַלְחד  כ

 ְוֶאת ְפִסיעֹות ַהַקיִץ

 .ֶהֱעִלים ַהחֹול

 :ַהִצפֹוִרים רֹוגְׁשֹות

 ",ַהַקיִץ ִהְׁשַתנָה"

 עֹוזְבֹות ְּבִלי ְלַהְמִתין

 ,ְלַהְתָרָאה ְׁשנִיָה

 ּוֶבָחֵצר נֹוְתרּו ַרק

 ,ְׁשנֵי ְדרֹוִרים ְותֹור

 :ְכמֹו ִסָמן ְּבֵסֶפר

ֹּר, ַקיִץ" ֹּר ַלֲחז  !"זְכ

                                                           
מופיעות שורות מטפוריות המתארות  (כפר: להלן, כפר הרוחותבתוך ) "ֶאֶרץ ַאֶחֶרת"בשירּה של זרחי למבוגרים   173

ים: "ה של הדוברת לחולות נודדיםאת הזיקה בין חיי ֵעצִׁ ֵלא הָּ ְלמָּ יר, אִׁ ֲאוִׁ ת בָּ פו  ת עָּ ְּדיּונו  יּו הַּ ֵלא ֵעץ . / הָּ ְלמָּ אִׁ
ְלדּות  יַּ ן/ הַּ ְזמַּ ה מִׁ יקָּ ְרחִׁ י מַּ יתִׁ יִׁ י הָּ ם ֲאנִׁ  ." גַּ
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: מאפיין את המעבר מקיץ לסתיו ומזכיר תחילה את השותפים בשינוימן בספר יס כמוהשיר 

רּוחַּ " ֶרש", "הָּ ח  ֵעֶשב", "ֲעֵצי הַּ חו ל", "הָּ ים", "הַּ רִׁ פו  צִׁ רּוחַּ ְבחּוצו ת : "הראשון והבולט הוא הרוח". הַּ הָּ

יר  עִׁ ט/ הָּ ר שָּ כָּ כִׁ ט"משמעות הפועל ". ּובַּ להעצים את מרחב הנדחה אל אחרי המושאים כדי  ,"שָּ

ר, הלך לכאן ולכאן, היא התהלך ,הפעולה שלו השיר מציג . 175עבר במים, הפליג במים וגם 174תָּ

חלקה של הרוח ברחבי -מטפורי בשתי המשמעויות ומבקש לתאר כך תנועה שוטפת-שימוש מאניש

ֶרש "מוצג במטפורה , השלכת, גורם שני. העיר ח  ל ֲעֵצי הַּ בָּ / ְוכָּ שּו שַּ ר עָּ מארבע השורות הבאות ". תְכבָּ

: ואף על פי כן נוכחות הרוח נרמזת כגורם לשינוי, "רּוחַּ "המתארות את מראות הסתיו נפקד השם 

ֵעֶשב"בשורות  ֵעד הָּ נו ת רו  ְדרו  מִׁ ל/ , בַּ ְחד  ל לַּ כ  ֵעד"הפועל , "לא יָּ מתאר את תגובת העשב לקור " רו 

ץ "בשורות . שיוצר הרוח יִׁ קַּ יעו ת הַּ ל/ ְוֶאת ְפסִׁ חו  ים הַּ ים"הפועל " ֶהֱעלִׁ מתאר את החלקת החול " ֶהֱעלִׁ

התבוננות נוספת בשיר מתחילתו . גם זאת בהשפעת הרוח – ואת היעלמות העקבות שהיו על פניו

ומגלה את השניּות , מציגה אפשרות לקריאה המייחסת לרוח כוחנות והשפעה בלעדית ודרמטית

רּוחַּ "הפתיחה . (שני דרורים ותור, העשב)עט והחלש מול המו( הרוח)העצום והכוחני  – המובנית בו הָּ

יר  עִׁ ט/ ְבחּוצו ת הָּ ר שָּ כָּ כִׁ -יוצרת דימוי של הרוח כפולש כוחני שעל אף התנהלותו המאופקת" ,ּובַּ

 כמו סוחרים בשעת משבר הסוגרים את חנויותיהם, העצים: כביכול מטיל את אימתו על המקומיים

שּו שַּ "מגיבים ב – ר עָּ תְכבָּ בצורת זכר הולמת את " רּוחַּ "הבחירה ב. דיבורי-צירוף מטפורי – "בָּ

ְגשו ת"גם הציפורים המתוארות ב. 176כובש שתלטן הסטראוטיפ של הפיוטי מזהות את חומרת " רו 

ין "המצב ו ְמתִׁ י ְלהַּ ְזבו ת ְבלִׁ יָּה/ עו  ָאה ְשנִׁ ְתרָּ ן ְבֵסֶפר" – הדימוי החותם את השיר ".ְלהַּ מָּ  – "ְכמו  סִׁ

בהתאמה לשתי השורות , במהלך זמן ורומזבספר מזכיר סימנייה המסמנת את התקדמות הקורא 

 .עד שובו של הקיץעל הזמן העתיד לחלוף , האחרונות

ֵפף"שתחילה מקצין בפעלים בציווי , מסעותיה של הרוחאופי הרוח בא לידי ביטוי גם בשיר  ְתכו  , הִׁ

ֵפף ְתנו  תה את עצמה באמצעות התביעה ממי שלפניה להיכנע ומבליט את תפיס, את כוחנותה!" הִׁ

 . 177לתכתיביה

רּוַח  ל הָּ יהָּ שֶׁ עֹותֶׁ  (אני אוהב)ַמסְׁ

 !ִהְתנֹוֵפף, ִהְתכֹוֵפף

 צֹוֶעֶקת ָהרּוחַ 

 ,ַּבֵשָער ַהָפרּועַ 

 ,דֹוֶהֶרת ִעם זּוג ֲחִליִלים ַּבִכיִסים

                                                           
 .ח, על פי במדבר יא  174
 .כו, על פי יחזקאל כז  175
ים ְמנֶַּחֶשת (: "אררטבתוך " )גן חורף"ם זרחי כותבת על חילופי העונות במחזור השירים למבוגרי  176 ֳפרִׁ צִׁ ְגשּות הַּ ְתרַּ הִׁ

כּוי. / ֶגֶשם ת סִׁ ְקוַּ ים ְבתִׁ ְצצִׁ ְתנו  ים מִׁ ְיֵבשִׁ ים הַּ לִׁ ף . / ֶהעָּ ּדָּ ים מַּ ֲערִׁ ים פו  לִׁ ְצְטֻרבָּ פו ת/ אִׁ טִׁ ְבֵרי הַּ ְצנו   ." לִׁ
אל מציאות של ' כאן ועכשיו'רך כלל מתוך ההמציאות המעוצבת בשיריה של זרחי יוצאת בד"נילי רז טוענת כי   177

את המרחב בתוך המוגבל ואת , את הנצחי בתוך הזמני, מעל ומעבר בניסיון לתפוס את האינסופי בתוך הסופי
 (.9–8' עמ, 1992, רז)ומדגימה את דבריה בשיר זה , "האוניברסלי בתוך האינדיבידואלי
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 ,רֹוֶכֶבת ַעל ַגב ַצָמרֹות ְכסּוִסים

 ,ם ְכמֹו ַקַלַחת רֹוַתַחתגֹוֶעֶשת ַּביָ 

 ,זֹוֶרֶקת ְסִפינֹות ִכְקִלפֹות ֱאגֹוזִים

ְלצֹות ְמנַַפַחת  ֶאת ָכל ַׁשְרוּוֵלי ַהחֻּ

 .ְוָכל ַהְתִריִסים ְרגּוזִים

 ֵמֵעֶבר ַלִקיר ִהיא נְִסֶתֶרת, ְלֶרגַע

 ,ּוֶפַקע ׁשֹוָׁשן ִהיא פֹוַתַחת ְּבזֶֶרת

 בזֹוֶרֶקת ַגְרגִיר ֶׁשל זָהָ 

 .ְודֹוֶהֶרת

ֶעֶקת"הפועל  רּועַּ "בצורת נקבה והתיאור " צו  פָּ ר הַּ ֵשעָּ מוחצנת , כוחנית, מתווים דמות נשית קולנית" בַּ

ֶעֶקת" – בהמשך שורת פעלים משדה התנועה ומשדה העוצמה. ורחוקה מאסתטיות ֶהֶרת", "צו  , "ּדו 

ֶכֶבת" ֶעֶשת", "רו  ֶרֶקת", "תחַּ תַּ רו  ", "גו  פַּ ", "זו  תְמנַּ בים של התקדמות  שמלעיליותם – "חַּ שָּ משחזרת מַּ

ים" – השיר מציג את הרוח בסדרה של שלושה דימויים. ונסיגה של הרוח רו ת ְכסּוסִׁ מָּ ב צַּ ל גַּ ֶכֶבת עַּ , רו 

ת/  חַּ תַּ ת רו  לַּחַּ יָּם ְכמו  קַּ ֶעֶשת בַּ ים/ , גו  זִׁ ת ֱאגו  פו  ְקלִׁ ינו ת כִׁ ֶרֶקת ְספִׁ הרוח  המדומים קושרים את – "זו 

ים)"למהירות ולעוצמה  יחד עם חום קיצוני המטפורי למצב  רוגשת וסוערת, תנועה נמרצתל, "(ְכסּוסִׁ

ת)"רגשי סוער  חַּ תַּ ת רו  לַּחַּ ים)"ולאדירּות "( ְכמו  קַּ זִׁ פו ת ֱאגו  ְקלִׁ ינו ת כִׁ אלה יחד משרטטים דמות "(. ְספִׁ

 משֶהה" ,ְלֶרגַּע"של השיר הנפתח במילה  אבל חלקו השני. אחוז תזזית ובלתי נשלט, של ענק משתולל

: את ההתרחשות הסוערת וממקד את המבט בהיבט אחר של הרוח המונפשת – אכן רק לרגע –

ע" ְסֶתֶרת , ְלֶרגַּ יא נִׁ יר הִׁ קִׁ ת ְבֶזֶרת/ ֵמֵעֶבר לַּ חַּ תַּ יא פו  ן הִׁ שָּ ע שו  ב/ , ּוֶפקַּ הָּ יר ֶשל זָּ ְרגִׁ ֶרֶקת גַּ הפועל ". זו 

ְסֶתֶרת" מציג התנהלות הפוכה לַּמוחצנות שבחלק  – שאינו נגלה, כמוס, נעלם – משמעויותיועל " נִׁ

ן" – השמות בשורות הללו. הראשון שָּ ע שו  ב"ו" ֶזֶרת", 178"ֶפקַּ הָּ יר ֶשל זָּ ְרגִׁ , יופי, מייצגים הידור" גַּ

שבחלק  תנועה מעודנת ובהכללה נשיּות ענוגה השונה כל כך מההמוניּות הקולנית, אצילות וחגיגיות

אל התנועה ואל , והשורה האחרונה מחזירה את הרוח אל ממדיה, הרגע הזה הוא קצר. הראשון

ע : "המהומה ב /  ]...[ְלֶרגַּ הָּ יר ֶשל זָּ ְרגִׁ ֶרֶקת גַּ ֶהֶרת/ זו    ".ְודו 

 (המלכה) הרוח כמו כלב

 ָהרּוַח ְכמֹו ֶכֶלב ָגדֹול ָפצּועַ 

 ,ָרץ ַּבָשֶדה ּוְמיֵַלל

 ,ִאלּו יִדּו ּבֹו ֶאֶבןגֹונֵַח כְ 

 .אֹו ָחְבטּו ַעל גַּבֹו ְּבַמֵקל

 ְכִאלּו גּוָריו ָאְבדּו ִמֶמנּו

 ,הּוא ָרץ ַאֲחֵריֶהם ְלַחְפָשם

ֹּה  ,הּוא צֹוֵעק ַּבָשֶדה ַהָפתּוחַ ! ֲאנִי פ

ֹּה  .נֶה לֹו ַהֵהד ִמָשםעֹו! פ

                                                           
הָּ " –תיאור קרוב לרגע של יופי   178 יר זָּ ְרגִׁ ֶצֶלתגַּ ע ֲחבַּ ְך ֶפקַּ ל ְלתו  הבל יתן לך מופיע בשיר חסר שם בקובץ  –" ב נָּפַּ

 ". כשהסוהר שרק מן המגדל לעבר בתי"הנפתח בשורה ( הבל: להלן) נשיקה



22 
 

 ,ֶאת ָכל ַדְלתֹות ַהַּביִת נַָעְלִתי

 .ִמָפנָיו – יס ְוַחלֹוןְתרִ 

 .ַרק ָאז נְִרַגע ַּבחּוץ ָהרּוחַ 

 ?אּוַלי הּוא ָמָצא ֶאת גּוָריו

העומדת בראשו כסכמה , מעידה הכותרתהרוח כמו כלב על תפקידו המרכזי של הדימוי בשיר 

רּוחַּ ְכמו  כֶ " – שני דימויים מופיעים בבית הראשון. הדימויית העתידה להתפתח בגוף השיר ל הָּ דו  ֶלב גָּ

צּועַּ  ֵלל/ פָּ ֶדה ּוְמיַּ שָּ ץ בַּ ּדּו בו  ֶאֶבן/ , רָּ לּו יִׁ ֵנחַּ ְכאִׁ ֵקל/ , גו  בו  ְבמַּ ל גַּ ְבטּו עַּ ומשרטטים תמונה קשה  – "או  חָּ

שבשורה השנייה משמש " ְמיֵַּלל"הפועל ; גם ללא אפיונו של הכלב יש בסיס מוצק להשוואה. מנשוא

ומאפיין את הכלב בתארים , הבית הראשון אינו מסתפק בכך. את בעל החיים בלשון הן את הרוח והן

ל" דו  צּועַּ ", "גָּ ֵנחַּ "ובפעלים " פָּ ֶדה", "גו  שָּ ץ בַּ ֵלל", "רָּ התארים והפעלים משתייכים לקטגוריות  ".ְמיַּ

" גונח", מתארת מצב גופני ורומזת על חולשה ועל סבל" פצוע", מתארת ממדים" גדול"; שונות

שוב " ללימי", מתארת תנועה" רץ בשדה", למצוקה גופנית או רגשית, ארת קול הקשור לייסוריםמת

 ,"כמו כלב"שהיא חלק מהדימוי  ,השורה השלישית. לבכי ולמצוקה, מתארת קול המתקשר לסבל

ּדּו בו  ֶאֶבן" – מפתחת דימוי נוסף בן שני איברים לּו יִׁ ֵנחַּ ְכאִׁ ל גַּ / , גו  ְבטּו עַּ ֵקלאו  חָּ שניהם ו, "בו  ְבמַּ

התמונה שמצייר הבית הראשון פועלת לאחור . רשעות אכזריתבמהדקים את הקשר לסבל שמקורו 

, נתפסת ככוח טבע חזק – 179בשפה ובספרות לילדים – שלרוב, ייסורים וחולשה לרוח, ומייחסת סבל

 מוש באותה מילההבית השני ממשיך בהרחבת הדימוי תוך שי. מלא עוצמה שאי אפשר לעמוד מולו

ֶמנּו : "שהופיעה בבית הראשון – כאילו – יו ָאְבדּו מִׁ לּו גּורָּ ם/ ְכאִׁ ְפשָּ ץ ַאֲחֵריֶהם ְלחַּ ה/ , הּוא רָּ י פ  ! ֲאנִׁ

תּוחַּ  פָּ ֶדה הַּ שָּ ֵעק בַּ ה/ , הּוא צו  ם! פ  שָּ ֵהד מִׁ ֶנה לו  הַּ וסיבה , הבית השני מציע הרחבה של הדימוי". עו 

אב שגוריו אבדו -אלא לכלב, הרוח אינו מדומה רק לכלב שמישהו התעלל בו: לאפשרית נוספת לסב

אבל הדימוי לאב המנסה להשיב את צאצאיו . מציאת הגורים – לתנועתו המהירה יש תכלית. לו

תּוחַּ "הרוח מדומה לכלב המתרוצץ וצועק ; רחוק מלהיות הרואי פָּ ֶדה הַּ שָּ אבל ההד מטעה אותו , "בַּ

למרכיביו ומפרידה ביניהם כדי "( פה ושם"או " )מפה ומשם"מפרקת את הצירוף זרחי . עג לווול

מרחיבה את ואת תחושת הבלבול והייאוש של הכלב שבדימוי  מהעציוכך מ, לשחזר את פעולת ההד

 . כלב נע בתוכו בחיפוש אחר גוריו האבודים-המרחב שהרוח

שהיא ו, אשונה ונעדרת מאז והלאהמופיעה בשורה הר, נושא השיר, "רוח"מעניין לראות שהמילה 

משכיח , וכך הדימוי המתרחב והולך לכלב משתלט על השיר. מופיעה שוב בשורה שלפני האחרונה

הבית השלישי משמיע בראשונה את קולה של . והופך למי שהשיר סובב סביבו" רוח"את הנושא 

ת. "ומוסר את תגובתה, הדוברת בגוף ראשון יִׁ בַּ ת הַּ ְלתו  ל ּדַּ י ֶאת כָּ ְלתִׁ ן/ , נָּעַּ לו  יס ְוחַּ נָּיו – ְתרִׁ פָּ שתי ". מִׁ

                                                           
ן "בשירים , גם אצל זרחי  179 מָּ ֶתיהָּ "ו( 18' עמ, לעיל" )ְבֵסֶפרְכמו  סִׁ ְסעו  רּוחַּ ֶשל  מַּ  (.19' עמ, יללע) "הָּ
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והשמטת הפועל בחלק השני של התקבולת יוצרת חיץ המבליט את , שורות אלה הן תקבולת חסרה

מגלות בשיר שתי השורות האחרונות ". מפניו: "את הסיבה לנעילה ולהתבצרות, מקור הסיכון

היא הצומת שבו יוצא מן התמונה הכלב וחוזר , מי מקור הסכנהושאיננה מפרשת מפני מי , "מפניו"ש

שעדיין מהדהד , שתי השורות הבאות יוצרות מטפורת כלאיים. שנדחק בידי הדימוי המסועף, הרוח

רּוחַּ : "בה הכלב אבל במרכזה הרוח חּוץ הָּ ע בַּ ְרגַּ ק ָאז נִׁ יו. / רַּ א ֶאת גּורָּ צָּ י הּוא מָּ  " ?אּולַּ

אך בעוד השיר הראשון מרחיק את הגשם מתשומת , גשםבתשתיתם של שני השירים שלהלן מונח ה

  .השיר האחר מתבונן רק בו, הלב

ֵפי ֲחִליִלים ַאלְׁ  (אני אוהב) בְׁ

ְשֶם ֵאינֶנּו מֹוִדיעַ  ִֶ  ,ַהֶג

 .ָמַתֵי הּוא יְַפִתיעַ 

 ַאְך ְׁשנֵי ָהֵעִצים ָהָרזִים ֶּבָחֵצר

 ְוגַם ְׁשנֵי ַהְדרֹוִרים ַעל ַהַגג

 ם ַּבִפנָהְוִכַתת ַהקֹוִצי

 ,ְוַׁשְּבלּול ַהִגנָה

 ,ְמִריִעים ִלְקָראתֹו ַכֲעַדת הֹוְלִלים

 ,ְּבַאְלֵפי ֲחִליִלים

 ַעד ִכי ִאיׁש ֹלא ׁשֹוֵמעַ 

 .ֶאת ְּבִכי ַהיַתּוׁש ְוִקנַת ַהנְָמִלים

משתתפים ה שמרכיביו הם ההקטנהשדה  – המרחק הסמנטי בין שני שדותבאלפי חלילים בשיר 

הצמחים ובעלי . יוצר הומור – ההתלהבות והשמחה ושדה ,והפסיביים, האפורים, הרזים ,מעטיםה

ֵצר "... ; החיים המצפים לגשם הם הגיבורים האמתיים כאן ים ֶבחָּ זִׁ רָּ ים הָּ ֵעצִׁ ם ְשֵני / ְשֵני הָּ ְוגַּ

ְּד  גַּ הַּ ל הַּ ים עַּ רִׁ תַּ / ג רו  נָּה ְוכִׁ פִׁ ים בַּ צִׁ קו  גִׁ / ת הַּ ְבלּול הַּ  ;העצים רזים: לם נתפסים כמעוטי כוחכו". נָּהְושַּ

הדרורים הם רק  ;הקוצים פריכים ושבירים ;השבלול לא פעיל ואינו יוצא מקונכייתו לפני הגשם

המעטת הדמויות מעצימה את . להם שכיחותם המספר שמפקיע מהם את החיּות שמקנ, שניים

ים"המתוארת בפועל העוצמתי , התגובה לגשם יעִׁ ים ְבַאְלֵפי "ובדימוי המפריז " ְמרִׁ ְללִׁ ת הו  ֲעדַּ כַּ

ים ילִׁ ים"גם משמעות ". ֲחלִׁ ְללִׁ לא ואף בילויים פרועים ב יםחיי תענוגות ומרב יםמי שחי – "הו 

 . מפתיעה ומשעשעת בהקשר של החבורה האפורה המתוארת בשיר – מוסריים

נרחב באמצעות ציור לשוני מתאר אותו מחזיר את הגשם למרכז תשומת הלב ו אוסף הגשםהשיר 

  :כטעון חמלה

ם  180שרצתה להיות זמרת הפרה)אֹוֵסף ַהגֶׁשֶׁ
) 

 ;ֲאנִי יֹוַדַעת

 יֵׁש ִאיש נְֶעָלם

                                                           
 .הפרה: להלן  180
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 ָהאֹוֵסף ֶאת ַהֶגֶׁשם

 ,ֶאת ַהֶגֶׁשם ַהנֹוֵפל ַּבַליְָלה

 ֶאת ַהֶגֶׁשם ַהיֹוֵרד ְּבסֹוף ָהעֹוָלם

 ֶאת ַהֶגֶׁשם ַהָתלּוי ָּבֲאִויר ְכֶׁשנְִדֶמה ׁשֶ 

 ָׁשקּוף ִׁשְמִׁשי ָהֲאִויר

 .ְוֵאין ִּבְכָלל ֶגֶׁשם

 ְוַהיַָדיִם ֶׁשלֹו ָתִמיד ְפרּושֹות

קֹות ָכֲעָמִקים  ,ֲעמֻּ

 ֶׁשֹּלא יְִקֶרה ׁשֶ 

ֹּל  ִטָפה ְקַטנָה ִתפ

 חּוץ ָלעֹוָלם

ֹּף אֹוָתּה  ְוֹלא יֱֶאס

 .אֹוֵסף ַהֶגֶׁשם

צוקה שגורמת הְצפייה בנפילה מגובה המ; הדוברת בשיר מתבוננת בגשם היורד ונעלם מעל האדמה

ת: "והצורך שלה בהשבת השלווה מרחיקות אותה אל הפלאי המרגיע עַּ דַּ י יו  יש ֶנְעלָּם / ; ֲאנִׁ / ֵיש אִׁ

ֶגֶשם ֵסף ֶאת הַּ או  ְילָּה" – היא מפרטת שלושה סוגים של גשם". הָּ לַּ ֵפל בַּ נו  ֶגֶשם הַּ ֶגֶשם / , ֶאת הַּ ֶאת הַּ

ף הָּ  ֵרד ְבסו  יו  לָּם הַּ ְדֶמה ֶש / עו  יר ְכֶשנִׁ ֲאוִׁ לּוי בָּ תָּ ֶגֶשם הַּ י / ֶאת הַּ ְמשִׁ קּוף שִׁ יר שָּ ֲאוִׁ ל ֶגֶשם/ הָּ ְכלָּ ". ְוֵאין בִׁ

ְילָּה" – בשלושה פעלים שונים ושלושה משלימי פועל שונים לַּ ֵפל בַּ נו  לָּם", "הַּ עו  ף הָּ ֵרד ְבסו  יו  " הַּ

יר"ו ֲאוִׁ לּוי בָּ תָּ ְילָּה"התיאור : ת אמפתיה לגשםהדוברת מעורר –" הַּ לַּ ֵפל בַּ נו  , לחוסר שליטה רומז" הַּ

לָּם"בתיאור ; לתאונה או לאסון עו  ף הָּ ֵרד ְבסו  יו  אבל ההרחקה לסוף העולם רומזת , הפועל צפוי" הַּ

יר"התיאור ; לבדידות ֲאוִׁ לּוי בָּ תָּ בבית השני הבטחה , בהתאמה. ודאות-רומז לחוסר מוצא ולאי" הַּ

יד ְפרּושו ת : "מרגיעה מִׁ ם ֶשלו  תָּ יִׁ דַּ יָּ ים/ ְוהַּ קִׁ ֲעמָּ יד)"ממד הזמן ". ֲעֻמקו ת כָּ מִׁ ירּות ההכלה "( תָּ בִׁ וכַּ

ים)" קִׁ ֲעמָּ ְקֶרה ֶש ", מבטיחים בתודעתה של הדוברת שלא יאונה כל רע לגשם"( ֲעֻמקו ת כָּ ה / ֶשֹּלא יִׁ פָּ טִׁ

ל  פ  נָּה תִׁ לָּם / ְקטַּ עו  ּה ְוֹלא ֶיאֱ / חּוץ לָּ ֶגֶשם/ ס ף או תָּ ֵסף הַּ תיאור סוגי הגשם מהדהד כמטפורה ". או 

ילדותי של השיר וכוחה בהיותה -אך הדמות הדמיונית המכילה נותרת במישור הדמיוני, למצבי נפש

: ת הגשם בשיר תורם גם ההיבט הפונולוגי של התיאורילחווי. 181מעין משאלת לב של הדוברת

מופיע גם במילים אחרות  SHהצליל ; (שמו לענוסף )פעמים  1י השיר חוזרת בשני בת" ֶגֶשם"המילה 

ְדֶמה שֶ "בשורות ( השימוש ן"יהפרדה של ש)לאורך השיר וגם כהברה נפרדת מכוונת  ֶשֹּלא "ו" ְכֶשנִׁ

ְקֶרה שֶ  והמצלול , בתנועות שונות SHמופעים של הצליל  11שורות השיר יש  11-ב, בסך הכול". יִׁ

 . וושה של גשם יורד ללא הרףהמלווה את השיר מחקה את האִׁ  182האקספריסיבי

נָּה מנומנמת ְמתָּ , כמעט בלא תנועה לבד מזו הנרמזת בכותרת, חלומית-אווירה סתווית של הַּ

 : תמּוני קצרצר-מתוארת בשיר לירי

                                                           
דמוית רשת ביטחון או כלי קיבול הרומז על , הפריסה של שורות הבית הראשון על הדף יוצרת צורה קעורה  181

 .לקלוט גם את הגשם הרחוק ביותר" אוסף הגשם"יכולתו של 
 .1918, הרושובסקי  182
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ת ִבים ֵמַחלֹון ַרכֶׁבֶׁ  (הפרה) ֲחצָּ

 ְכמֹו עֹופֹות ַהָּבר

 ֲחָצִבים ְּבַאגְֵמי ָעָפר

ִכיםזֹוְקפִ   ,ים ֶאת ַצְּואֵריֵהם ָהֲארֻּ

 ַוֲעטּוֵפי ֵׁשנָה ְׁשקּוָפה

 .ֶאל תֹוְך ַעְצָמם ִמְתַרֲחִקים

בהרף העין קולט . מסגיר את פיסת המציאות שהולידה אותוחצבים מחלון רכבת שמו של השיר  

ההתרשמות הראשונה מן . המבט תמונה אחת הנמסרת במשפט מאוחה אחד מתחילת השיר לסופו

ר" – ף מכתיבה פתיחה בדימוי פתוחהנו בָּ פו ת הַּ ההמשך מהדק את הקשר בין המדומה ". ְכמו  עו 

ר"אוקסימורוני -בצירוף המטפורי"( עופות בר)"מה למדַּ "( חצבים)" פָּ המטפורה מאחדת ; 183"ַאְגֵמי עָּ

את החצבים הצומחים בקרקע של שלהי הקיץ עם סביבת המים של עופות הבר ומציירת תמונה 

הנשוא והמושא באיבר א של המשפט המאוחה מוסיפים מידע על . ת בחושים כמציאות בדויההנתפס

ים" – הדימוי ֲאֻרכִׁ ְּואֵריֵהם הָּ ים ֶאת צַּ ְקפִׁ שוב בלשון ציורית את הדמיון בין  – ומבליטים – "זו 

איבר ב של המשפט המאוחה מרחיק את המתבונן מחלון הרכבת הן מן . החצבים לעופות הבר

ֲעטּוֵפי ֵשנָּה "; מטשטש את ההבדל ביניהם ומנציח את המראה הפלאי, הן מן הדימויהמדומה ו וַּ

ה  ים/ ְשקּופָּ ֲחקִׁ ְתרַּ ם מִׁ ְצמָּ ְך עַּ   ".ֶאל תו 

 : התבוננות במראה שכיח הופכת לנקודת מוצא להפלגה פנטסטית בדמיון, בשיר אחר של זרחי

כָּה  ל ַהַמלְׁ ַרק שֶׁ ר ַהיְַׁרקְׁ  (עץ כף)ַהֵשעָּ

 הָלמָ 

 ָהֲעָשִבים ְּבַצד ַהֶדֶרְך

 ,ַהְקַטנְַטנִים ַּבֲהמֹונִים

 ,ִמְתַחנְנִים, ִמְתנֹוֲעִעים

 ?184ִמְתַפְלִלים ְכמֹו ַצְליָנִים

 ֵהם ַהֵשָער ַהיְַרְקַרק 

 ,ֶׁשל ַהַמְלָכה ָהֲעִדינָה

 ,יָָפה ְכֶפַרח יְֵׁשנָה

 .ָׁשנָה ַאַחר ָׁשנָה, יֹום יֹום

 ,עֹוֶלה, ֵדלְוַהֵשָער גַ 

 ,ַהַטל זֹוֶרה ָעָליו ְפנִינִים

 :ּבֹוֶכה, רֹוֵחׁש, ְוהּוא לֹוֵחׁש

 ".ְתנּו ְמנּוָחה ַליְֵׁשנִים"

                                                           
סוברן דנה בצירופים המהווים אוקסימורון מעודן (. 2221, שן" )ורון עקיףאוקסימ"שן כינה צירופים מסוג זה   183

 (. ג"תשע, סוברן)בשירתה של לאה גולדברג 
כי המובילים בדימוי שבספרות הילדים יילקחו מתחום המוכר לילד , תנאי הכרחי הוא"אמנם ברוך כותבת כי   184

יפרש )הדימוי חייב להיות ככל האפשר סגור ( 1 –ים בין התנאים ההכרחיים אפוא לדימוי טוב בספרות הילד]...[ 
]...[" המוביל חייב להילקח מתחום ניסיונו המוחשי או המילולי של הילד ( 2(. את המשותף לנושא ולמוביל

  .אך נורית זרחי אינה מצייתת לתנאי זה; (1981, ברוך)
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ְלָכההבית הראשון בשיר  מ  ק ֶשל ה  ְקר  ְיר  ָער ה  שֵּׂ כולו , מונחת לפניו בנפרד" למה"שמילת השאלה , ה 

המטפורה המחוללת את המעבר ממציאות  .והתשובה בבית השני, שאלה ומסתיים בסימן שאלה

הם , הם צומחים, אך העשבים הם דקים, ער אמנם אינו ירוקש ֵ ". ערעשבים הם ש ֵ "לפנטזיה היא 

הצבע הירוק הופך את . ערממש כמו ש ֵ , ויופיים ניכר כשהם צפופים, מתנועעים ברוח והם רבים מאוד

מוות הוא "אור מצבה של המלכה היא המטפורה השחוקה המובלעת בתי. התמונה למעוררת פליאה

והעשבים הצומחים מעל קברה , המלכה מתה; והיא מרחיבה את בסיס המטפורה הקודמת" שינה

 . מזכירים את שערה

ים", הדימוי הראשון בשיר: שני דימויים בשיר נִׁ ְליָּ ; משווה שני עולמות מרוחקים ,185"?ְכמו  צַּ

בבית . יינים חיים בגודש של מודעות והתכוונותואילו צל, העשבים חפים מהתכוונות וממודעּות

ים" – עירוב בין משלב ילדייש הראשון שכולו דימוי מורחב  נִׁ ֲהמו  ים בַּ נִׁ ְנטַּ ְקטַּ למילה הלא מוכרת  – "הַּ

ים" נִׁ ְליָּ  ".צַּ

ים", הפעלים שלפני סמן הדימוי ֲעעִׁ ְתנו  ים, מִׁ ְננִׁ ְתחַּ ים/ , מִׁ ְללִׁ ְתפַּ הם הגשר המוביל מהמדומה , "מִׁ

ים" :דימויל ֲעעִׁ ְתנו  ים" ;הולם את העשבים הנעים ברוח" מִׁ ְננִׁ ְתחַּ ים"ו" מִׁ ְללִׁ ְתפַּ הם פעלים " מִׁ

הדימוי השני . מטפוריים המאנישים את העשבים ומכשירים את הקרקע לקראת הדימוי המפתיע

ח ְיֵשנָּה"בשיר  ה ְכֶפרַּ פָּ יופיו של אבל כאן תפקידו לקשור את המלכה לא רק ל, הוא דימוי שגור" יָּ

ח ְיֵשנָּה"המבנה . ולכן אל המוות, הפרח אלא גם לאדמה שבה הוא צומח ה ְכֶפרַּ פָּ " פרח"מציב את " יָּ

ח"המלכה ; כמדומה של שני שמות וניתן לקריאה בשתי דרכים ה ְכֶפרַּ פָּ ח ְיֵשנָּה"והמלכה , "יָּ  – "ְכֶפרַּ

 -הרמיזה של פרח ושל שינהכשברקע מהדהדת , דימוי המציב את היעדר התנועה כבסיס להשוואה

ל: "השורה השנייה מבקשת להציג חיזיון מתעתע במתכוון ,בבית האחרון של השיר. למוות טַּ  ,"הַּ

הופך כאן באופן מטפורי לישות שיש לה כוונה , הנראה כטיפות זעירות על פני עצמים בשטח פתוח

ים: "ויכולת פעולה ינִׁ יו ְפנִׁ לָּ ֶרה עָּ ל זו  טַּ שבלשון המטפורית בשורה הזו , םר אגליכלומר הטל מפז, "הַּ

ים"הם  ינִׁ ֵחש"הפעלים ". ְפנִׁ ֵחש, לו  ֶכה, רו  העשוי לייצג , "הּוא"שבבית האחרון מתייחסים לכינוי " בו 

ריבוי המשמעויות . שפניניו מטפוריות לדמעותיו, ער הירוק של המלכה או אף את הטל עצמואת הש ֵ 

ֵדל"בשורות  ר גַּ ֵשעָּ לֶ , ְוהַּ ים/ , העו  ינִׁ יו ְפנִׁ לָּ ֶרה עָּ ל זו  טַּ ֵחש/ , הַּ ֵחש, ְוהּוא לו  ֶכה, רו  ה : / "בו  ְתנּו ְמנּוחָּ

ים ְיֵשנִׁ יו"אם מילת היחס : יוצר אפקט מתעתע "לַּ לָּ ער הגדל שבשורה שבשורה השנייה מכוונת לש ֵ " עָּ

ל"האם ל? שבשורה השלישית" ְוהּוא"למי מכוונת  – הראשונה טַּ  בהסתמך על, פניהשבשורה ל" הַּ

רשֵ הַּ "או ל, "דמעות – פנינים – אגלי טל"הקשר הסמנטי  ער שמשמיע הש ֵ  בהסתמך על התחינות, "עָּ

                                                           
א , מלשון חכמים, "צליין"המילה   185 תָּ המשמעות האחת של צליין היא מי ; (להתפי)מקורה במילה הארמית ְצלו 

זרחי אינה בוחלת במילה . כינוי מקובל לאדם הבא לבקר במקומות הקדושים לדתו –והאחרת , שמרבה בתפילה
 .קשה שאינה שגורה בשיח של ילדים וגם לא בשיח של הורים
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הבית הראשון והאחרון עוטפים את , בעוד הבית השני מצייר סביבה של אפס קול 186?בבית הראשון

: בוכה, רוחש, א לוחשוהו"ו, בבית הראשון" מתפללים כמו צליינים/  ,מתחננים"...  – הדממה ברחש

ויוצרים מעברים חדים בין החיים המיוצגים  – כלשון תפילה ,בבית האחרון" תנו מנוחה לישנים/ 

ה"מילת השאלה . בעשב ובטל לבין המוות שמייצגת השינה הפותחת את השיר מונחת בנפרד מן " לָּמָּ

, בסוף הבית הראשוןסימן השאלה מופיע . ללא סימן שאלה אחריה, בשורה לעצמה, הבית הראשון

ה"להפרדת ה. שארבע השורות שלו הן גוף השאלה מָּ : מגוף השאלה שבבית הראשון שתי תוצאות" לָּ

ה"ה, האחת , מעין קריאת כאב כביטוי לאבל על מות המלכה, נקראת כאילו היא קיימת לעצמה" לָּמָּ

 – השנייההתוצאה . מה שכופה על הקוראים להתעכב ולחוות את מה שמבקשת הדוברת למסור

ה"בהיותו מופרד מן ה מָּ וסימן השאלה שבסופו מפתיע , הבית הראשון נקרא כמשפט תמורה רגיל, "לָּ

 . תחושת הספק כך מוכפלת. לכאורה-את הקוראים ומדגיש את הספק הפתאומי

אחד מהם מתפרש כמטפורה לכמיהתו של פרט . בין השירים הנקראים כשירי טבע גם שירים ליריים

   :ותיו הכובלות של הקולקטיבלשחרור מזרוע

  (הפרה)ַגִלים 

 ִצים ַהַגִלים ָקִדיָמהרָ 

 ,זְרֹוַע ַעל זְרֹועַ 

 ,זְקּוִפים ָראֵׁשיֶהם ַהְקצּוִפים

ְבַטח ְפָרס ַּבחֹוף  ְכמֹו הֻּ

 .ָלָרִצים ַהִמְׁשַתְתִפים

 ַרק ִלְפָעִמים נְִׁשַמט ַגל

 ,ֲחַלְקַלק ִכנְִׁשיָמה

ְֹּך ִכּוּון  ְויָנּוס ֶאל ַחיָיו יֲַהפ

 .ֲחַמְקַמק ִכנְִמיָה

עַּ " התיאור ל ְזרו  עַּ עַּ הרמיזה לרצים המשליכים ; המדומים לרצים בתחרותמאניש את הגלים " ְזרו 

הבית השני . צורתם הקמורה של הגלים בהתקרבם לחוףהולמת את עצמם קדימה על קו הסיום 

ְקלַּ " – מציע שני דימויים פיוטיים ומקוריים הֲחלַּ ימָּ ְנשִׁ יָּה", "ק כִׁ ְנמִׁ ק כִׁ ְקמַּ ְקלַּק"התארים ". ֲחמַּ " ֲחלַּ

ק"ו ְקמַּ יָּה"והדימוי " ֲחמַּ ְנמִׁ עשויים לרמוז על בחירתו הבלתי מוסרית של הגל המנסה להימלט " כִׁ

ה"הדימוי , יחד עם זאת. בים" חיים"נוטש את חבריו וחוזר ל, מגורלו ימָּ ְנשִׁ  ,היוצר תחושת מחנק ,"כִׁ

פרט , הגל האחד; כשיר לירי, מציעים קריאה אחרת של השיר ,היוצר תחושת רכּות ,L+Mוהמצלול 

עַּ "האחידות הנגזרת מ. מבקש לחמוק מן הקולקטיב המתקדם אל סופו, בהמון ל ְזרו  עַּ עַּ מאיימת " ְזרו 

גם כאן חורגת . והוא מבקש להיחלץ ולחיות את חייו בדרכו, את שאיפותיו, לקפד את חלומותיו

יו"בביטויים . השיח השגור של ילדיםהלשון מ יָּ נּוס ֶאל חַּ ק" ,"יָּ ְקמַּ יָּה" ,"ֲחמַּ זרחי מושכת את  "ְנמִׁ

                                                           
 .ן ב"תש, פרוכטמן  186
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יומית -הנוטים לכתוב לילדים בלשון יום ,שלא ברוח הכותבים בימים אלה – הלשון כלפי מעלה

  .צפויה

 :אישית-בשלושה שירי טבע זרחי מתבוננת בשגרת חייהם של מעופפים מנקודת מבט אנושית

בֹוִרים  (אני אוהב) ּדְׁ

 !ַלִגנָה, ַלִגנָה -

 !ֵאין ַהזְָמנָה -    

 !יֵׁש ֲחתּונָה -       

 !נְִׁשִפיָה מּוָכנָה -          

 !ֲאנִי צֹוֵלל -             

 !ֲאנִי טֹוֵבל -               

 !ָאָבק ָואֹור, ֲאנִי ִׁשכֹור -                

 נִי ִטָפה ֶׁשל ְדַבשאֲ  -                

 , נֹוֵטף               

 ֲאנִי נָמֹוג ְכמֹו ַטל  -              

 ,ָעיֵף            

ֹּה יֵׁש ְמקֹום ִלינָה -           ?ַהִאם פ

 ?אּוַלי ִפנָה      

 !ַוַדאי ָכְך ַמְרגִיִׁשים ִּבְׁשַעת זְִקנָה -  

 ִפהּוק ֶאָחד

 ,זְִמזּום ַאֲחרֹון

 .נָהׁשֵ 

שדה : ממזג למרקם אחד מילים משני שדות סמנטיים רחוקים דבוריםהמבחר הסמנטי בשיר 

נָּה" – הבילויים והמסיבות ְזמָּ יָּה", "ֲחתּונָּה", "הַּ ְשפִׁ כו ר", "נִׁ ֵיף", "שִׁ הּוק", "עָּ  – ושדה הטבע, "פִׁ

ֵלל" ֵבל", "צו  ר", "טו  או  ק וָּ ֵטף", "ָאבָּ ש נו  ה ֶשל ְּדבַּ פָּ לנָּמו  ", "טִׁ ְמזּום", "ג ְכמו  טַּ זרחי מעניקה רשות ". זִׁ

 : בדרכן ליעד – שתיים או יותר – ומשמיעה חילופי דברים בין דבורים, בור ליותר מדובר אחדיד

נָּה -" גִׁ נָּה, לַּ גִׁ נָּה -! / לַּ ְזמָּ נָּה -! / ֵיש ֲחתּונָּה -! / ֵאין הַּ יָּה מּוכָּ ְשפִׁ המבעים הקצרצרים והיעדר !". נִׁ

רבע השורות המסתיימות בסימני קריאה משקפים את מהירות תנועתם של הדוברים הפעלים בא

אחרי ארבע השורות הראשונות . המבקשים לחסוך במילים כדי להשמיע ולשמוע תוך כדי מעוף

ֵלל -: "מופיעים גם צירופים פועליים המתארים בסגנון מברקי את הבילוי בנשפייה י צו  י  -! / ֲאנִׁ ֲאנִׁ

ֵבל כו ראֲ  -! / טו  י שִׁ ר, נִׁ או  ק וָּ אבל , ומבטאים התפעלות רברבנית של הדוברים מביצועיהם ,!"ָאבָּ

ש  -"המטפורה המפתיעה  ה ֶשל ְּדבַּ פָּ י טִׁ ֵטף/ ֲאנִׁ ל  -"והדימוי " נו  ג ְכמו  טַּ י נָּמו  ֵיף /ֲאנִׁ מעצימים את " עָּ

גיר ּסָּ הַּ . אותם לעולמםרומזים על דוברים השואבים מניסיונם ומחזירים  ,רושמה הפיוטי של החגיגה
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ד : "עד בסגנון חסר הפעלים של חבריו מתחילת השיר-נמסר מפי דובר הּוק ֶאחָּ ן/ פִׁ ְמזּום ַאֲחרו  / , זִׁ

  187".ֵשנָּה

מתארת מפגש שגרתי בין ציפורים לחתול כאסון המתרחש בשיאו הציפורים עשו נשף הדוברת בשיר 

 : של נשף

ף  שּו נֶׁשֶׁ ִרים עָּ  (הפרה)ַהִצפֳּ

ִרים ָעשּו נֶֶׁשףהַ   ִצפֳּ

 ,ַעל ֵעץ ַהתּות ִממּול

 ,ָׁשְלחּו ֵהן ַהזְָמנֹות

 .ַאַחת נְָפָלה ִּביֵדי ָחתּול

ִרים ְקַטנֹות, הֹו   – ִצפֳּ

 ?ְׁשַלְחֶתן ַהזְָמנֹות

  – ֵאיזֶה ִּבְלּבּול

 .ַאַחת ִּביֵדי ָחתּול

 ּוָבאּו ֲהדּורֹות ַלנֶֶׁשף

 ,ֶמִׁשי ֶקֶסם תּול

ים ְוִצְפצּוִפיםְוָעפּו  ִִ  ...ִפְטפּוִט

ֹּם ָחתּול  !ִפְתא

 ֵאיְך ַהְגִבירֹונֹות, הֹו

 ...ִמְסֵכנֹות, ֶהֱחִוירּו

- ֶמִׁשי ֶקֶסם תּול 

 .ִממּול ָחתּול

 ְוַאִמיָצה ַאַחת ָקָמה

 :ּוְבקֹול ָדְרָׁשה

 ,ֵצא ִמיָד ִמָכאן, ָאדֹון"

זְָמן  !"ֵאינְָך מֻּ

 יָד הּוא ִהְכנִיס ַלִכיס

 ,ִמָלה הּוא ֹלא ָענָה

 ּוְלִאטֹו ָׁשַלף

 .ַהזְָמנָה

ִריםנִתְ   זּו ַהִצפֳּ

 ,ְלָכל ָהֲעָבִרים

 ...ְוֶהָחתּול ַאֲחֵריֶהן

 .ָכָכה קֹוֶרה ְכֶׁשֵאין ְסָדִרים

ִרים ְקַטנֹות, הֹו  ,ִצפֳּ

 ,ֶמִׁשי ֶקֶסם תּול

  – ְלָכל ָהֲעָבִרים

 .ַאַחת ִּביֵדי ָחתּול

                                                           
א"טשרניחובסקי כתב את   187 ֲהבָּ א ְדדַּ מָּ לאה . פואמה אלגורית ארוכה על חיי הדבורים –( 1922, טשרניחובסקי" )עַּ

ֵפל: "גולדברג כתבה על הדבורה ב נו  הָּ ה ֲעֵלה זָּ ְיתָּ יא הָּ ֶשֶמש הִׁ ש ָאֵפל/ , בַּ ה ֶשל ְּדבַּ פָּ ה טִׁ ְיתָּ יא הָּ ח הִׁ ֶפרַּ מתוך " )בַּ
 (.כרך ג, 1971, בתוך גולדברג, ב, "הסתכלות בדבורה"
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ִרים , הֹו  ,ְקַטנֹותִצפֳּ

 ,ַעל ֵעץ ַהתּות ִממּול

 ֵאיְך נֶֶׁשף ַמִפיִלים

 ?ִּביֵדי ָחתּול

שּו ֶנֶשף : "מופיע כבר בבית הראשון של השיר" אקדח"גם כאן ה, כמו בכל מחזה טוב ים עָּ ֳפרִׁ צִׁ ל / הַּ עַּ

מּול תּות מִׁ נו ת/ , ֵעץ הַּ ְזמָּ ְלחּו ֵהן הַּ תּול/ , שָּ יֵדי חָּ ה בִׁ ְפלָּ ת נָּ בני הבניין של השיר בן תשעת הבתים א". ַאחַּ

ים)"אינן רק מילים החוזרות ומופיעות בו  ֳפרִׁ תּול", חוזרת חמש פעמים" צִׁ ; (חוזרת שבע פעמים" חָּ

בחזרה מדויקת או בשינויים  – הסיפור נמסר תוך שימוש להטוטני בשורות דומות החוזרות לאורכו

י"השורה : למשל, קלים מאוד ובהקשרים משתנים תחילה היא : חוזרת שלוש פעמים" ֶקֶסם תּול ֶמשִׁ

בפעם שנייה היא מתמקדת ברגע הסכנה ומעמתת את היופי עם , רומזת על הדרן של תלבושות הנשף

ת , הו  " – הֵאימה נו  ירו  ְגבִׁ ירּו/ ֵאיְך הַּ ְסֵכנו ת, ֶהֱחוִׁ י ֶקֶסם תּול... / מִׁ תּול/  – ֶמשִׁ מּול חָּ ובפעם  ,"מִׁ

ים , הו  : "על סוף החגיגה ועל עליבותן של הציפורים הנסות על נפשן השלישית היא רומזת ֳפרִׁ צִׁ

נו ת י ֶקֶסם תּול/ , ְקטַּ ים/ , ֶמשִׁ רִׁ ֲעבָּ ל הָּ תּול/  – ְלכָּ יֵדי חָּ ת בִׁ תּול"השורה ". ַאחַּ יֵדי חָּ ה בִׁ ת נְָּפלָּ " ַאחַּ

ת"ההקשר המידי של , בפי הדוברת, בפעם הראשונה. חוזרת שלוש פעמים ; ההזמנה לנשף הוא" ַאחַּ

המדגישה את התוכחה או את  –" מקהלה"והפעם בפי ה ,גם בפעם השנייה, בקריאה תמימה, כך

הֶ  תּול"שמט מוסר ההשכל בַּ יֵדי חָּ ת בִׁ מכוונת להזמנה או " אחת"האם : משמעות-הרומז לדו ,"ַאחַּ

תּול"בפעם השלישית מופיעה ? לציפור יֵדי חָּ ת בִׁ ת"כאן ברור ש; בהקשר טראגי" ַאחַּ איננה " ַאחַּ

תּול"השורה החוזרת , לאמור. אלא אחת הציפורים, ההזמנה יֵדי חָּ ת בִׁ מקוננת מתחילת השיר " ַאחַּ

ה"הרואית תורם העימות המצוי בדיוק במרכז השיר בין ה-לעלילה הסיפורית הכמו. על סופו יצָּ מִׁ " אַּ

ה " – המייצגת את הציפורים מָּ ת קָּ ה ַאחַּ יצָּ מִׁ ְרשָּ / ְואַּ ל ּדָּ ן': / הּוְבקו  אן, ָאדו  כָּ יָּד מִׁ ֵאיְנָך / , ֵצא מִׁ

ן ל שהניח את ידו על הזמנה לנשף הציפורים, לבין החתול – "'!ֻמְזמָּ יס " :המוצג כנָּבָּ כִׁ יס לַּ ְכנִׁ יָּד הּוא הִׁ

נָּה/  לָּה הּוא ֹלא עָּ ף / , מִׁ לַּ טו  שָּ נָּה/ ּוְלאִׁ ְזמָּ לָּה"ו" יָּד"מושא והקדמת -היפוך הסדר נשוא". הַּ לראש " מִׁ

, האטת קצב התיאור; משפט ממקד את המתח בסיטואציה המזכירה שליפת אקדח במערבוןה

הימנעות מסימני פיסוק אקספרסיביים ושימוש בסימנים , מיקוד בתנועת היד ובשקט מוחלט

לַּף" – שימוש באוקסימורון מגביר מתח, מאופקים טו  שָּ לַּף"ב" )ּוְלאִׁ  – (יש מרכיב של זריזות" שָּ

נָּה": והופעת הנשק ְזמָּ נָּה"הקשר הנרמז בין ". הַּ ְזמָּ המתארת , מתחזק בשורה הבאה" אקדח"ל" הַּ

ְת : "את תגובת הציפורים ים נִׁ ֳפרִׁ צִׁ ים/ זּו הַּ רִׁ ֲעבָּ ל הָּ תּול ַאֲחֵריֶהן/ , ְלכָּ ֶרה ְכֶשֵאין ... / ְוֶהחָּ ה קו  כָּ כָּ

ים רִׁ ְתזּו"הקונוטציה האודיטורית של הפועל ". ְסדָּ על ניצוצות או על , םכשנאמר על רסיסי" )נִׁ

לצלילי פגיעתו של קליע בסלע מתארת בדרך מטפורית את מהירות התפזרותן של הציפורים ( שבבים
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ְתזּו"קונוטציה אחרת של . הנפחדות רומזת על סופה של ציפור , לטיפות של דם, (לכשנאמר על נוז" )נִׁ

תּול" – אחת לפחות יֵדי חָּ ת בִׁ   ".ַאחַּ

מאפיינת באופן מקורי את ה( בד רשת דק) "תול"שבין המילה הלועזית השיר בנוי על החרוז השלם 

. "חתול"קשטות כביכול לנשף של גבירות הדורות לבין ניגודה המאיים תהעדינות של הציפרים המ

מוצמדת  היא. קרובתה "משי"כמו  ,להכשל  הלמשל הינומ, העדינים שייכת לשדה הבדים "תול"

העדין  "תול"בין ה יהדימיון הצליל. "קסם" שייכת והקסומה במילה הכביכול לא "משי"בשיר אל 

 . המאיים מעצים את הדרמה" 'חתול"של הציפורים ל

פור לילדה במהלך ימציף מפגש שלא יישכח בין צה חת סככת שמשיתרגע של חסד המתואר בשיר 

 : אירוע בנאלי

ִשיָּה  ַכת ִשמְׁ  (פס)ַתַחת ִסכְׁ

 ַתַחת ִסְכַכת ִׁשְמִׁשיָה

 .ִתיִתי ִמיץ ִעם ַקִשיָהׁשָ 

 ַרק ֵהנְַפִתי ֶאת ַהַמְרֵפק

 .ִהְתַרֵסק, נְִׁשַמט ַהַּבְקּבּוק

ְלָחן ִטְפֵטף ַהִמיץ  ִמן ַהשֻּ

 .ּבּועֹות נְִקוּו ְּבָכל ָחִריץ

 :נַָעץ ִּבי ִאיׁש ֵעינַים זֹוֲעמֹות

מֹות, ְראּו  !יְַלָדה ּוְׁשֵתי ידיה ֲעקֻּ

 :יָׁשהִהִּביָטה גַם ַהַמגִ 

 !אֹוי ְלאֹוָתּה ּבּוָׁשה, ְגִבְרִתי

ֹּם תֹוך ִריָצה  ֲאָבל ִפְתא

 .ִצפֹור ֶאל תֹוְך ַהִמיץ ָקְפָצה

 ַעל ַרגְֵלי ֵקיָסִמים זְִעיַרת גּוף

 .ַמקֹור ָטְבָלה ִּבנְַהר ַהצּוף

ֹּל ִהִּביטּו ִּבי ְּבבּוז  ַהכ

 .ִמָשם ִמַהְרִתי ָאז ָלזּוז

 ֹור ַעד ַלַתֲחנָהַאְך קֹול ִצפ

 !ֵחן ֵחן ַעל ַהַהזְָמנָה: ִצְפֵצף

יש)"מה שעבור הצופים המבוגרים  ה"ו" אִׁ ישָּ גִׁ מַּ נראה כזרזיף עכור של מיץ בחריץ שבין מרצפות "( הַּ

צּוף"מתואר בפי הדוברת כ, המדרכת ר הַּ השימוש בתיאור המטפורי מבקש לבטא את משמעותו ". ְנהַּ

ת דמותה של הצ ;של האירוע עבור הציפור ים" – פוריהמעטַּ מִׁ ְגֵלי ֵקיסָּ ת גּוף"ו" רַּ ירַּ צירופים , "ְזעִׁ

צּוף"משרתת היטב את המטפורה  – שבירּות ועדינות, קטנּות, המתארים דקּות ר הַּ ר"; "ְנהַּ " נָּהָּ
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מייצגת נוזל המצוי בכמויות קטנות , יומית-היום" מיץ"שהיא חגיגית יותר מ, "צּוף"ו, מבטאת שפע

צּוף"ההגבהה המטפורית ב; יטוי לפלאיות שבטבעונחשב ב ר הַּ מבטאת את הנחמה שבמעשה " ְנהַּ

 .יסטי מנחםהומור מציעה מבטהפלא ועם זאת 

 שירי חושך ואורהלשון הפואטית ב. ד

בתיאור המעברים בין יום ; החלק החשוך של היממה, זרחי מציגה בשיריה את ריבוי פניו של הלילה

ובשיר , רוגית הרמונית עם היוםיד לילה פעיל ומלא חיות בהתנהלות סללילה היא מתארת בשיר אח

בשירים אחרים החושך והלילה הם העיקר . אחר מציירת את הלילה ככובש אדיר כוח וחסר רחמים

אבל גם מתפרשים כמטפורה , הומוריסטי-בסביבת מגוריו של בעל חיים המתוארת בסגנון נאיבי

 . למצבי נפש

ֹּאש  נָּה ֵמר  (אני אוהב)ַהזְׁמָּ

 ְלָאן ָחַמק ַהַליְָלה 

ֶֹּקר ָּבא  ?ְכֶׁשַהּב

 נְֶחָּבא

 ,ְּבתֹוְך חֹוֵרי ַהנְָמִלים

ִּבים  ,ָלן ִּבְמָערֹות דֻּ

 ָּבַעְרָסִלים

 ,ּוְבִקנֵי ַהגֹוזִָלים

 ַעד ֶׁשָּבֶעֶרב ַתן

 ,ִסָמן נַָתן

 :ָקְרָאה ִצפֹור ֵליִלית

 ַעְכָׁשו ַהזְַמן"

 ,ְלִהְתעֹוֵרר

 ֶּבָחֵצרִכי 

 ַגְחִליִלית ִעם ָפנִָסים

 ."ּוַבְסָדִקים ְכָבר ִצְרָצִרים ָשִשים

 ָאז ִמּבֹורֹות ַהַמיִם ַהְצלּוִלים

 ,ַעל ַהָשדֹות ְוַהְשִביִלים

 זַָרם ַהַליְָלה ְכמֹו ִמְטַפַחת ִמְׁשָּבצֹות

 ...ִעם ַטָּבעֹות ִמְתנֹוְצצֹות

 ?ֵהיָכן יִיַׁשן ָמָחר

ֹּׁשַא, הֹו – , ל ַתְחׁש

 ,ַהנְִקיִקים, ַהְמאֹורֹות

 ,ַהִּבנְיָנִים ָהַעִתיִקים

ֹּאׁש  .נְָתנּו לֹו ַהזְָמנָה ֵמר

אלא כיישות ממשית " אור-אין"בוחרת לראותו לא כהזמנה מראש זרחי המתבוננת בלילה בשיר 

הפועל . והשאלה המניעה את השיר פותחת אות. עצמאית המתקיימת גם בזמן שאיננה נראית לעין

ק" מַּ כך גם הפעלים בהמשך הבית . אלא הוא חלק מתפיסת הלילה כישות חיה, אינו מטפורי" חָּ
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א", הראשון ובבית השלישי ן", "ֶנְחבָּ ן"ו" לָּ ישַּ פעלים וצירופים בבית הראשון ובבית , שמות". יִׁ

ים: "השלישי משתייכים לשדה הלילה והחושך לִׁ ְנמָּ ֵרי הַּ ים", "חו  ת ֻּדבִׁ רו  ֶעֶרב", "ְמעָּ ן" "בָּ ר ", "תַּ פו  צִׁ

ית ים", "ֵלילִׁ נָּסִׁ ם פָּ ית עִׁ ילִׁ ְחלִׁ ים", "גַּ רִׁ ְרצָּ רו ת", "צִׁ ְמאו  ים", "הַּ יקִׁ ְנקִׁ ים", "הַּ יקִׁ תִׁ עַּ ים הָּ נִׁ ְניָּ בִׁ שם ". הַּ

ֵרר"הפועל  ְתעו  ורק , במשך היום הלילה מסתתר וישן: רומז על ההיפוך האיגיוני שביסוד השיר" ְלהִׁ

ן "ש והציפור הֵליליתבערב מודיעים התן  ְזמַּ ו הַּ ְכשָּ ֵרר/ עַּ ְתעו  ֵצר "הנימוק ". ְלהִׁ י ֶבחָּ ם / כִׁ ית עִׁ ילִׁ ְחלִׁ גַּ

ים  נָּסִׁ ים/ פָּ שִׁ ים שָּ רִׁ ְרצָּ ר צִׁ ים ְכבָּ קִׁ ְּסדָּ את המהדהד  Z ,Sמשכנע גם באמצעות מצלול העיצורים " ּובַּ

הדוברת פונה אל , צקהלאחר שהתיאור בבית הראשון יוצר תשתית קונקרטית מו. קולות החרקים

ים : "המטפוריקה ְצלּולִׁ ם הַּ יִׁ מַּ רו ת הַּ בו  ים/ ָאז מִׁ ילִׁ ְשבִׁ דו ת ְוהַּ שָּ ל הַּ ְילָּה / , עַּ לַּ ם הַּ רַּ השיר מציע ]...[". זָּ

כשהצד השווה בין המונח המתאר זמן ביממה למונח , "לילה הוא מים"את המשוואה המטפורית 

( לעיל)ההיפוך האיגיוני . יסוי שטחים ומילוי גופיםכ, המתאר נוזל הוא התפשטות מהירה שלהם

הדימוי . מבורות המים אל השדות והשבילים, הלילה עולה מלמטה למעלה – נמשך גם כאן

ה ְכמו  : "אולי צוענייה, שבעקבות התיאור המטפורי רומז על השוואת הלילה לדמות נשית ְילָּ לַּ ם הַּ רַּ זָּ

ת  צו  ְשבָּ ת מִׁ חַּ ְטפַּ עו  / מִׁ בָּ ם טַּ ְצצו תעִׁ ְתנו  דימוי הלילה הזורם על השדות לאישה צוענייה מחבר ...". ת מִׁ

בין נצנוץ המים הזורמים לנצנוץ טבעות הזהב של הצוענייה , בין ריבועי השדות למשבצות המטפחת

 – מבחר המילים הגבוה. מסתורית של האישה-ובין התנועה החמקמקת של המים לתנועה החשאית

ק" מַּ א", "חָּ ן", "ֶנְחבָּ ים", "לָּ שִׁ ְחש ש", "שָּ רו ת", "תַּ ְמאו  ים", "הַּ יקִׁ ְנקִׁ פועל להוספת חגיגיות  – "הַּ

  .ופלאיות לתיאור הלילה

פורס תמונה רחבה המבקשת לתאר בדרך מטפורית את המעבר  ךהלילה דורהשיר בן שני הבתים 

 . שגרתי בין יום ללילה-הטבעי

ה דֹוֵרְך   (הפרה)ַהַליְׁלָּ

 ְך ִּבְצָעִדים ֵכִהיםַהַליְָלה דֹורֵ 

 :ְּבתֹוך ְּבֵרַכת ַהיֹום ַהְלָבנָה

 !ְסְפַלׁשׁש

 ,אֹור נִָתז ִלְצָדִדים

 ,ַגגֹות עֹוִלים ָּבֵאש

 .ַהַליְָלה נְִכנָס

 יֹוֵׁשב ְכמֹו ֶמֶלְך ַעִתיק

ָלם ַמְׁשִחיִרים ִלְרצֹונֹו  ,ֶׁשכֻּ

 ַעל ְפנֵי גְִליָמתֹו ַהְשחֹוָרה

 קַהיֹום חֹומֵ 

 .ְּבַרגְַליִם ְלָבנֹות

, "לבן הוא כניעה" – שאחת מהן נתמסדה והפכה לסמל השיר מושתת על שתי משוואות מטפוריות

השיר מתאר את בוא הלילה כתהליך ". שחור הוא כיבוש" – האחרת השיר מגדיר על דרך הניגודאת ו
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ים : "של השתלטות כוחנית ים ֵכהִׁ דִׁ ְצעָּ ֵרְך בִׁ ְילָּה דו  לַּ נָּהבְ / הַּ ְלבָּ יו ם הַּ ת הַּ ך ְבֵרכַּ הלילה !". ְסְפלַּשש: / תו 

לדרוך על "מביא אל הסיטואציה גם את המשמעות הדיבורית של הביטוי " דורך"הפועל ; פעיל

 – והלילה המואנש מתואר בעזרת מטפורה המערבת מושג של מרחק ומושג של גוון, 188"מישהו

ים" ים ֵכהִׁ דִׁ ְצעָּ נָּה)"הכלוא במכל , בניגוד ליום הפסיבי". בִׁ ְלבָּ יו ם הַּ ת הַּ , הלילה מצוי בתנועה, "(ְבֵרכַּ

: תיאור ההשתלטות מתואר כמאבק בין הצבעים תוך שימוש במשמעויותיהם הסמליות. מתקדם

ים"צעדי הלילה בבריכת היום גורמים לכך ש דִׁ ְצדָּ ז לִׁ תָּ ר נִׁ שוב יש כאן שימוש מטפורי במושגים ; "או 

ר" – מעורבים ז"אך הפועל , אנרגייה ולא חומר מוחשיהוא " או  תָּ הולם את החומר שעשוי להיות " נִׁ

נָּה"ב ְלבָּ יו ם הַּ ת הַּ הרומזים על מראות השקיעה  ,צהוב ושחור, כתום, אדום ,צבעי האש". ְבֵרכַּ

ֵאש" :מוסיפים אלימות ללילה המשתלט על היום ים בָּ לִׁ גו ת עו  ְכנָּס/ , גַּ ְילָּה נִׁ לַּ יד הכובש נוהג מ." הַּ

יק : "כשליט תִׁ ֵשב ְכמו  ֶמֶלְך עַּ נו  / יו  ְרצו  ים לִׁ ירִׁ ְשחִׁ נו  "הצירוף ". ֶשֻכלָּם מַּ ְרצו  ים לִׁ ירִׁ ְשחִׁ מעלה " ֶשֻכלָּם מַּ

האזכור האחרון של היום . על הדעת עבדים שחורים ואת השתנות הסביבה על פי צו השליט החדש

ה " – בשיר רָּ ְשחו  תו  הַּ ימָּ ל ְפֵני ְגלִׁ ֵמק / עַּ יו ם חו  נו ת/ הַּ ם ְלבָּ יִׁ ְגלַּ  . כבוד-מתאר כניעה של אי –" ְברַּ

-באחד מתואר מעבר הזוי. שני שירים מתארים בגוף ראשון את בואו של הלילה כחוויה רגשית

פנטסטי למציאות חלּומה ובאחר מתפרשת כניסתו של הלילה ככניסתה של הדוברת להלך רוח 

   .מסוים

יִיִתי ֲעיֵפָּ  מֹול הָּ תְׁ  (הפרה)ה אֶׁ

 .ֶאְתמֹול ָהיִיִתי ֲעיֵָפה ְכמֹו ֶאֶבן

ֹּם ָהיָה ִלי ִצְלצּול ַּבֶדֶלת  ,ִפְתא

ֵֹּרי ֶכֶסף ְׁשנֵי ׁשּוָעִלים  ,נְִכנְסּו ֲאפ

 .ָמזַגְִתי ָלֶהם ָקֶפה ִּבְסָפִלים!" ְׁשבּו"

 .ֶאְתמֹול ָהיִיִתי ֲעיֵָפה ְכמֹו ַהר

ֹּם שּוב ִצְלצּול ַּבֶדֶלת  ,ִפְתא

 ,ִפֲהקּו ְׁשֵתי נְִמיֹות." ָלה טֹובַליְ "

 .ִמָטה ִהַצְעִתי ּוְׁשֵתי נְַמנְִמיֹות

 ?ִמי ַהָּבא. ׁשּוב ִצְלצּול, עֹוד ֶרגַע

ִֹּרים ִכְדפּוס  .ַהַפַעם עֹוְרִבים ְׁשח

 הֹוַׁשְבִתי אֹוָתם מּול ַהֶטֶלִויזְיָה

  .ְוִהַצְעִתי ָלֶהם ַמְקלֹות ְלִכסּוס

 ֹּ ֹּםּוְכֶׁשְּבק ַֹּח ִלנְׁש  ,ִׁשי ָהיָה ִלי ְכָבר כ

 נְִכנְסּו ְׁשנֵי קֹוֵפי ֶמִׁשי ַרִכים ִקימֹונִים

 נֹוְשִאים ְּביָָדם ֶאְשכֹול ֱאגֹוזִים

 .ֶׁשָקְטפּו ֵמֵעֶבר ָלֲענָנִים

 ִפְצחּו ְוהֹוִציאּו ִמתֹוָכם

                                                           
 .מטרות אישיות כלומר לגרום נזק למישהו כדי לקדם  188
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 :ָכל ַהַליְָלה ַמְטמֹון ַאַחר ַמְטמֹון

נִיֹות זְכּוִכית  ,חּוֵטי ַדר, בֹותתֵ , אֳּ

 .יֲַהלֹוִמים ּוְפנִינֵי הֹון

 :ַוֲאנִי ָכל ַהַליְָלה ַרק ָחַׁשְבִתי

ֹּן  ...ְונַנִיַח ֶׁשָהיִיִתי הֹוֶלֶכת ִליׁש

-חלום ספק-מעבירה אותה לשינה עמוקה ולספקה אתמול הייתי עייפעייפותה של הדוברת בשיר 

ה ְכמו  ֶאֶבן"והדימויים , הזיה רֲעיֵ "ו" ֲעֵיפָּ ה ְכמו  הַּ ר"ול" ֶאֶבן"ל. ממחישים את עוצמתה" פָּ אין " הַּ

אלה הם שמות דוממים שאין להם יכולת פעולה או תנועה או ; רציונלי לעייפות-קשר מילולי

ירדה לי "בצירוף הדיבורי ; וגם לכבדות 189היא סמל לקשיות" ֶאֶבן. "כוח או חולשה, תחושות חוזק

ר. "המשקל האבן מטונימי למועק" אבן מהלב גבה הר "ולראיה הביטויים , הוא סמל לגודל" הַּ

אבל גם סמל , "ראה צל הרים כהרים"ו" הזיז הרים וגבעות", "הבטיח הרים וגבעות", "ביניהם

ר"ו" ֶאֶבן". "הר אדם"ו" הר של בעיות"למשל בביטויים הדיבוריים , לכובד חולקים מניפת " הַּ

"( חיים אפורים)"מטפורי לחדגוניות ולשעמום  האפור הוא: גוני האפור והחום –צבעים משותפת 

החּום מזכיר ; עמימות ועל טשטוש לרומז ע" תחום אפור"והצירוף , "(אדם אפור)"ולבינוניות 

ה ְכמו  ֶאֶבן"נראה שהשורות . ארציות וחומריות ר"ו" ֲעֵיפָּ ה ְכמו  הַּ מבקשות לתאר מצב רחב יותר " ֲעֵיפָּ

ה"מאשר של  לעומת . ית ורגשית עד כדי קהות חושים המובילה לשינה עמוקהעייפות גופנ –" ֲעֵיפָּ

ר"ו" ֶאֶבן" מה שמתרחש במעונה של הדוברת כשהיא , הגולמנות והכובד, השייכות לשדה הקשיות" הַּ

ה ְכמו  "  ניחוחות ומרקמים, טעמים, קולות, עמוס צבעים, חושני מאוד, מפעים, הוא פנטסטי..." ֲעֵיפָּ

ֶּדֶלת" – ְלצּול בַּ ים", "צִׁ לִׁ ֵרי ֶכֶסף ְשֵני שּועָּ ים", "ֲאפ  לִׁ ְספָּ ֶפה בִׁ יו ת", "קָּ יו ת", "ְשֵתי ְנמִׁ ְמְנמִׁ , "ְשֵתי נַּ

ְדפּוס" ים כִׁ רִׁ ים ְשח  ְרבִׁ יְזיָּה", "עו  ּסּוס", "ֶטֶלוִׁ ְקלו ת ְלכִׁ ים", "מַּ נִׁ ימו  ים קִׁ כִׁ י רַּ ֵפי ֶמשִׁ ל ", "ְשֵני קו  ֶאְשכו 

ים זִׁ ֲענָּ ", "ֱאגו  יםֵמֵעֶבר לָּ העייפות הקיצונית דווקא . אורגנים בתיאור של פעלתנות בלי פוסקתהמ –" נִׁ

אבל , מובהקת העושרמולידה הזיה פנטסטית המועצמת בביטויים בלשון גבוהה ששייכותם לשדה 

ן: "משמעויותיהם מצויות גם באגדי ובנסתר ְטמו  ר מַּ ן ַאחַּ ְטמו  ית", "מַּ יו ת ְזכּוכִׁ חּוֵטי ", "ֵתבו ת", "ֳאנִׁ

ר ן", "ּדַּ יֵני הו  ים ּוְפנִׁ מִׁ ֲהלו  ים"הצירופים ". יַּ נִׁ ימו  ים קִׁ כִׁ י רַּ ֵפי ֶמשִׁ ן"ו" קו  יֵני הו  אינם מתבהרים " ְפנִׁ

ים"; בשיר נִׁ ימו  יָּה –" קִׁ נִׁ מו  ין) 190ייתכן שמקורה בקִׁ מִׁ הרומזת על ( ארובת עשן, צורת משנה של קָּ

ן"הצירוף ; של הקינמוןוהיא עשויה לרמוז לצבע או לניחוח האקזוטי , צבעם הכהה יֵני הו  כורך " ְפנִׁ

עמימותם המכּוונת של הביטויים הללו מוסיפה לפלאיותו של . יחד שני שמות משדה העושר והנכסים

שתי השורות האחרונות בשיר הן הפואנטה המחויכת המבליטה את כוחו של הדמיון . המתרחש

 . אפילו במצב של עייפות

                                                           
 ".אבני ברד", "קשה כאבן", "לב אבן"למשל בצירופים כמו  189
ְניָּא הארמית 190 מו   .על פי קָּ
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ה  נֶׁת ַלַליְׁלָּ  (אלף)בֹוא לָּ ֲאנִי נֹותֶׁ

 .ֲאנִי נֹוֶתנֶת ַלַליְָלה ָלבֹוא

 .ֲאנִי פֹוַתַחת לֹו ֶדֶלת

 ,ֲאנִי ַמִציָעה לֹו ִכֵסא, "ֵׁשב"

 .ֲאנִי ׁשֹוֶאֶלת" ?ַמה ִתְׁשֶתה"

ְלָחן ַהכֹוס ְמֵלָאה ַליְָלה  . ַעל ַהשֻּ

 .ַהְמִעיל ַעל ַהקֹוָלב

 ,ֲאנִי ׁשֹוָתה ֶאת ַהַליְָלה

 .ְך ַׁשְרוּוָליונְִכנֶֶסת ְלתֹו

ֶֹּׁשְך  ְקַטנָה ְכמֹו ַעיִן ְּבתֹוְך ַהח

 ְכמֹו יַם ַּבֲאֵפָלה ְרָחָבה

 .ִאיׁש ַהְלָבנָה ֹלא יּוַכל ִלְמצֹוא אֹוִתי

 ַרגְִלי ַהַאַחת ַּבכֹוָכב

ֹּה ֲאנִי ִמְתַחְּבָאה  .ּופ

הדוברת  .אורכומספר סיפור פנטסטי בעזרת מטפורה המתפתחת לכל אני נותנת ללילה לבוא השיר 

בו א: "נוקטת עמדה אומניפוטנטית ה לָּ ְילָּ לַּ ֶתֶנת לַּ י נו  ת לו  ֶּדֶלת. / ֲאנִׁ חַּ תַּ י פו  בארבע השורות של ". ֲאנִׁ

" מציעה", "פותחת", "נותנת: "ואחרי כל אחת פועל פעיל, "אני"ארבע פעמים  – הבית הראשון

וללילה  ,סדרי עולם – בנימוס אף כי – נוצרת תמונה של דוברת אדנותית הקובעת". שואלת"ו

ן : "מתאר תהליך של שינוי, המטפורי, הבית השני. ניתנת הזדמנות לענות לאהמואנש  ֻשְלחָּ ל הַּ עַּ

ְילָּה כו ס ְמֵלָאה לַּ ב. / הַּ לָּ קו  ל הַּ יל עַּ ְמעִׁ ְילָּה. / הַּ לַּ ה ֶאת הַּ י שו תָּ יו/ , ֲאנִׁ ְרוּולָּ ְך שַּ ְכֶנֶסת ְלתו  דווקא ". נִׁ

לָּב "הפועל והמושא החסרים בשורה  ההשמט מבליט את קו  ל הַּ יל עַּ ְמעִׁ שהוא  ,הלילה". (מלא לילה)הַּ

ממלא  – כזה המשנה מצבי צבירה, מתואר באופן מטפורי במושגים הרומזים על חומר ,מושג של זמן

ְכֶנֶסת ְלתו ְך "כך שהדוברת  ,למעיל עצמו – כמוצק – ממלא את המעיל והופך, 191את הכוס כנוזל נִׁ

ְרו יושַּ ְילָּה" – הלילה גם ממלא את הדוברת מבפנים; "ּולָּ לַּ ה ֶאת הַּ י שו תָּ ולמעשה מצפה את כל  – "ֲאנִׁ

הנקרא כתיאור אניגמטי של , השינוי שמחולל הלילה בדוברת ניכר בבית השלישי. שטח הפנים שלה

נָּה: "ומה שנתפס בבית השני כתעתועי צורה נתפס עתה כתעתועי גודל, הלילה כמתעתע ן  ְקטַּ יִׁ ְכמו  עַּ

ֶשְך  ח  ְך הַּ ה / ְבתו  בָּ ה ְרחָּ ֲאֵפלָּ י/ ְכמו  יַּם בַּ תִׁ ְמצו א או  ל לִׁ נָּה ֹלא יּוכַּ ְלבָּ יש הַּ ב . / אִׁ כָּ כו  ת בַּ ַאחַּ י הַּ ְגלִׁ ה / רַּ ּופ 

ְבָאה ְתחַּ י מִׁ התיאור כולו עשוי להיקרא כסוג של משחק מחבואים וחיפוש מסתור מפני פחד ". ֲאנִׁ

ְלבָּ "קמאי מ יש הַּ ואולי גם כמטפורה להשתלטות של עצבות עד כדי חוסר אונים ותחושת , "נָּהאִׁ

 . איבוד שליטה

, חיונית לחיים, באחד מדובר בסביבה אופטימלית; החושך כסביבת חיים מתואר בשני שירים

 .אפלה, מאיימת, בסביבה מסוכנת – ובאחר

                                                           
ים : "התיאור מזכיר את השורות המטפוריות בשיר אחר של זרחי שעניינו לילה  191 ְצלּולִׁ ם הַּ יִׁ מַּ ת הַּ רו  בו  / ]...[ / ָאז מִׁ

ְילָּה לַּ ם הַּ רַּ נָּה ֵמר אש..." )"זָּ ְזמָּ  (.12' עמיל לע, "הַּ
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ת רֶׁ פֶׁ  (אני אוהב) ַהֲחַפרְׁ

 ַהֲחַפְרֶפֶרת 

 ַמְרֵתף קֹוֶדֶרתְּבתֹוְך ִדיַרת 

 .ִהיא ִמְתגֹוֶרֶרת

 ִאם ֶקֶרן אֹור ָרזָה ְכמֹו זֶֶרת

 ,ֶאל תֹוך ַחלֹון ַחְדָרּה חֹוֶדֶרת

 ַהֲחַפְרֶפֶרת 

 :ָּבּה גֹוֶעֶרת

 !"ֶאְצִלי ַאְת ְמיֶֻּתֶרת, ְלִכי"

 ְוִאם ִסְרָפד ַּביְָׁשן אֹו זֶֶרד

 !"ְגֶבֶרת, ַהלֹו: "קֹוֵרא ָלּה, ֵמִציץ

 !"ֵלְך ְוִתְמָצא ֶחְבָרה ַאֶחֶרת: "ְך ִהיא אֹוֶמֶרתכָ 

 ,ַאְך ְכֶׁשַמְלַכת ַהֵליל עֹוֶבֶרת

 ַהֲחַפְרֶפֶרת 

 ,ֶאת ָכל ַהַחלֹונֹות ְוַהְדָלתֹות פֹוַתַחת

ֹּף ְּבנַַחת ֶֹּׁשְך ֶׁשיְִׁשט  קֹוֵראת ַלח

 ַהְפרֹוזְדֹוִרים ְוַהְמזִָוים, ַהְכָתִלים ֶאת

 .ַגם יַַחד

 ,ִהיא יֶָדיָה ָאז מֹוַתַחתוְ 

 ,ֶאת נְִחיֶריָה ִהיא פֹוַתַחת

 ְוֶאת ֲאִויר ַהַליְָלה ַהָשחֹור

 .ִהיא ְמגְַרֶגֶרת ְכמֹו ִׁשכֹור

תיאוריהם מרושתים במילים . בשני בתיו מתארים שני מצבים שונים 192החפרפרתני חלקי השיר ש

שבזכות שני שדות נלווים מקבלים  – 193הקדרות והחשיכהשדה  – ובביטויים משדה סמנטי אחד

לא זו בלבד שהיא . הבית הראשון בשיר מתאר את החפרפרת בשגרת חייה. משמעויות מפתיעות

ֶדֶרת"מתגוררת  ְרֵתף קו  ת מַּ ירַּ ְך ּדִׁ ְרֵתף"התואר מכפיל את הקדרות המובלעת ב" )ְבתו  ת מַּ ירַּ אלא , "(ּדִׁ

ם ֶקֶרן " :הודפת הסתננות של אור; וביחידות – חיה במחילות שהיא חופרת – היא נאמנה לטבעה אִׁ

ה ְכמו  ֶזֶרת  זָּ ר רָּ ְרֶפֶרת / ]...[ / או  ֲחפַּ ֶעֶרת/ הַּ ּה גו  י': / בָּ ְת ְמיֶֻתֶרת, ְלכִׁ י אַּ : כמו גם גילויי ידידות ,"'!ֶאְצלִׁ

ן או  ֶזֶרד " ְישָּ ד בַּ ְרפָּ ם סִׁ יץ/ ְואִׁ ֵרא לָּּה, ֵמצִׁ לו  ': קו  ֶמֶרתכָּ / ' !ְגֶבֶרת, הַּ יא או  ה ': ְך הִׁ א ֶחְברָּ ְמצָּ ֵלְך ְותִׁ

האובייקטים המנסים : הצרּות והסגירותלצד ביטויי הקדרות מופיעים ביטויים משדה ". '!ַאֶחֶרת

ר" – הצרים הארוכיםלהיכנס לסביבתה הפיזית או הרגשית שייכים לשדה  ד", "ֶקֶרן או  ְרפָּ  "ֶזֶרד", "סִׁ

ה)"חם הפיזי ומתוארים בשמות תואר הממעיטים בנפ – זָּ ן)"או הרגשי "( רָּ ְישָּ לתיאור קרן האור "(. בַּ

, לעומת זאת, הבית השני. המשתייך גם הוא לאותו שדה סמנטי – "ְכמו  ֶזֶרת" – מצטרף דימוי

ְך"שנפתח במילת החיבור  מתאר מהפך בהתנהגותה של החפרפרת באמצעות  ,המבשרת ניגוד ,"אַּ

ת: "בּותהפתיחות והרחמילים וביטויים משדה  חַּ תַּ ת פו  ְּדלָּתו  נו ת ְוהַּ לו  חַּ ל הַּ נו ת "בשמות ". ֶאת כָּ לו  חַּ הַּ

תו ת ְּדלָּ ת"הפועל ; גלומה היכולת להיפתח" ְוהַּ חַּ ֵמששבעקבותיהם " פו תַּ והמילה , את האפשרות ְממַּ

                                                           
 .ככל הנראה הכוונה לחולד; החפרפרת איננה מצויה בארץ  192
נָּה"בשיר למבוגרים   193 ְרֶפֶרת"זרחי פונה אליה במילים ( התקרה בתוך) "ֶנֶפש ְקטַּ ֶשְך, ֲחפַּ ת ח   ". ֶנֶפש ֲעצּומַּ
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ל" ֶרֶבת את המרחב שיוצרים השמות והפועל" כָּ תחושת הרווחה פועלת גם על גופה של . ְממָּ

ת" :החפרפרת חַּ ֶדיהָּ ָאז מו תַּ יא יָּ ת/ , ְוהִׁ חַּ תַּ יא פו  יֶריהָּ הִׁ המפגש בין שני השדות הסמנטיים ". ֶאת ְנחִׁ

חושך הוא "הסכמה המטפורית . מעצים את הפער בין התנהגויותיה של החפרפרת בשני המצבים

והופכת את נוכחותו ( מוות, דיכאון, ייאוש)מפקיעה מהחושך את ההקשרים השליליים " מים

/ אור שטף "שביסוד ביטויים כמו " )אור הוא מים"תחילה בהשראת המטפורה השחוקה , ביתלחיו

חו ר "ואחר כך באמצעות המטפורה , "(הציף את החדר שָּ ה הַּ ְילָּ לַּ יר הַּ ְרֶגֶרת ְכמו  / ְוֶאת ֲאוִׁ יא ְמגַּ הִׁ

כו ר חו ר"מציגה את " אוויר הוא יין"המטפורה . 194"שִׁ שָּ ְילָּה הַּ לַּ יר הַּ החושך . כחומר חגיגי מענג "ֲאוִׁ

. כרצויים וכמעוררי שמחה והתרגשות, הם נתפסים כטבעיים: והְשחור עוברים בשיר שינוי זהות

 27 ,המילים שבבית הראשון 22מתוך : המצלול בשיר רתמי וקצוב ואולי משחזר קולות חפירה

יים  כִׁ ְר " למשל) CH ,K ,Rמילים מכילות אחד או יותר מהעיצורים החִׁ ֲחפַּ ְך", "ֶפֶרתהַּ ת", "ְבתו  ירַּ , "ּדִׁ

ְרֵתף" ֶדֶרת", "מַּ ֶרֶרת", "קו  ְתגו  ר", "ֶקֶרן", "מִׁ ה", "או  זָּ ן", "ֶזֶרת", "רָּ לו  ּה", "חַּ ְדרָּ ֶדֶרת", "חַּ  ;(ועוד" חו 

מהדהדים את צלילי  ,(RET)" ֶרת"והחריזה בחרז הקבוע  Rהמופעים של הצליל  22יחד עם  ,אלה

המצלול . ם בבית השני פועלים הריתמוס והמצלול בהקבלה לתוכןג. הגירוד והחפירה באדמה

מכילות אחד או יותר  17 ,המילים בבית השני 11מתוך )והחריזה עדיין משחזרים קולות חפירה 

ת" – אבל החרז משתנה לרצף מלעילי של צמד הברות פתוחות ,CH ,K ,R מהעיצורים החכיים חַּ תַּ , "פו 

ת" ד", "ְבנַּחַּ חַּ ", "יַּחַּ תַּ ת", "תמו  חַּ ממחיש את תחושת  CHשלצד המופעים הרבים של הצליל , "פו תַּ

 . המרחב אפילו בהגיית החרוזים

 . לעבריינות ולאימה, שואב את משמעותו מהמרחק הסמנטי בין טבע לפשע רשרושיםהשיר 

רּוִשים   ( אני אוהב)ִרשְׁ

 ְכֶׁשָּבא ַהַליְָלה ַהצֹונֵן

ֹּאׁש ַהֵתל  ,ְוַטל יֹוֵרד ַעל ר

 יֹוֵצאת ַהֲחַפְרֶפֶרת ָאז 

 .ָּבָאֶרץ ְלַטיֵל

 ָּבֵעֶשב נְִמיֹות זָעֹות

ְסָפסֹות  ,ַּבֲחִליפֹות ְמפֻּ

 ֵמַעל קֹוֵרא זּוג יַנְׁשּוִפים

 .ְוַעל ַהַגג ּבֹוִכים כֹוסֹות

 ,ְכֶׁשַהיֵָרַח ְּבנְִׁשפֹו

 ַהכֹוָכִבים ְוָהרּוחֹות

 ,ֵהִריק ְכָבר ֶאת ַהְגִביִעים

 ,ִדיחּו ֶאת ַהַצָלחֹותהֵ 

 חֹוזֶֶרת ַהְמַטיֶֶלת ַאט

 ְמנְֻּמנֶֶמת ֶאל ַהְתלּוִלית

                                                           
, היא אמרה,' כבר לילה': "כשפה כברנגסתיבקטע שבו מתוארת המ, יוני והסוסתיאור דומה מופיע בספר   194

 (. 11' עמ" )בנשמה בגרגרנות את החושך פנימה
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 ,ְוַתְרנְגֹול ָצִעיר קֹוֵרא

 .ְונְִרֶדֶמת ַהִליִלית

ֵנן : "הלילה בשיר הוא הן התפאורה להתרחשויות והן מסגרת הזמן צו  ְילָּה הַּ לַּ א הַּ ל / ְכֶשבָּ ֵרד עַּ ל יו  ְוטַּ

ֵתל ְרֶפֶרת – ברים נמסרים מנקודת מבטו של בעל חיים החי מתחת לאדמההד". ר אש הַּ ֲחפַּ  שבלילה ,הַּ

ֵיל"יוצאת  – בהחלט לא שעת הטיול הילדית – ָאֶרץ ְלטַּ אוצר המלים בשיר חורג במידה ניכרת מן  ".בָּ

משמעותן המילונית של מילים רבות בשיר משייכת : המנעד הסמנטי המקובל בטקסטים לילדים

ֵנן: "ה החושך והלילהאותן לשד צו  ְילָּה הַּ לַּ ֵרד", "הַּ ל יו  ים", "ְוטַּ סו ת", "יְַּנשּופִׁ ֵרחַּ ", "195כו  יָּ ְכֶשהַּ

ְשפו   רּוחו ת", "ְבנִׁ ים ְוהָּ בִׁ כָּ כו  ית", "הַּ ילִׁ לִׁ ְרֶּדֶמת הַּ מציג את מילות החושך השיר של זרחי אבל , "ְונִׁ

לבעלי החיים . ם החוויות הטבעי לילדיםוהלילה בהקשרים המרחיקים אותו מאוד מן הטבע ומעול

ְרֶפֶרת"ה: הנזכרים בשיר כמה אפיונים משותפים , הרחק מאור יום, חיה ביחידות מתחת לאדמה" ֲחפַּ

ניזונה גם , חופרת מחילות בעזרת טפרים חדים חזקים, היא בעלת חוש ריח וחוש שמיעה מפותחים

חוברת " חושך הוא רע, וא טובאור ה"המשוואה המטפורית . מחרקים וממכרסמים קטנים

ת"ְלקונוטציות שמעוררת  ְרֶפֵרֶ ' רדום'סוכן חשאי "היא כינוי ל" חפרפרת"לא במקרה המילה ; "ֲחפַּ

; "המושתל במקום מסוים ומתחיל לפעול בו רק לאחר שנים רבות של הכנת הקרקע לפעילות ריגול

יו ת" ם עופות וזוחלים וגורמים נזקים טורפי, בעיקר בלילה יםפעילה, הן יונקים טורפים" ְנמִׁ

עו ת " – תיאור הנמיות בשיר. 196ללולים יו ת זָּ ֵעֶשב ְנמִׁ ת/ בָּ סו  יפו ת ְמֻפְספָּ ֲחלִׁ נקרא כתיאור מאניש " בַּ

עו ת"הנמיות ; הרומז לאסירים או לאנשי עסקים מפוקפקים פועל שהמטען האסוציאטיבי שלו , "זָּ

ה, נחת-לאימבטא תנועה קטנה הקשורה )שלילי בעיקרו  להסתיר או להסוות ומשתדלת להיות  מנסָּ

ים" (.בלתי מורגשת ְנשּופִׁ בתרבות . 197ציפורים וחרקים, צדים יונקיםההם עופות דורסים ליליים " יַּ

בגלל הנשיפות שהוא משמיע ובגלל מעופו החרישי , בגלל עיניו הנראות כעיניים אנושיות, המערבית

; אלת החכמה, מיתולוגיה היוונית היה סמלה של אתנהועל פי ה, נקשר הינשוף למעשי כשפים

ית"ו" כו סו ת" ילִׁ ציפורים , הטורפים יונקים קטנים, גם הם דורסי לילה ממשפחת הינשופיים" לִׁ

ה מכונפת וארוכת ש ֵ " לילית. "198וחרקים שבקבלה , ער באגדות התלמודהוא גם שמה של ֵשדָּ

ילִׁ . הרוחות והמזיקים, מתוארת כמלכת השדים ֵרחַּ "בשּורה " )רּוחו ת"ית נקשרת גם להלִׁ יָּ ְכֶשהַּ

ְשפו   רּוחו ת/ , ְבנִׁ ים ְוהָּ בִׁ כָּ כו  בעולם לפי האמונה העממית מרחפת הנפש של מת במשמעות "( הַּ

כל בעלי החיים בשיר הם  – למעט התרנגול הקורא המבשר את בוא השחר. בני אדם מטרידהו

חלקם קשורים , מקור מאונקל או שיניים חדות, דיםטורפים פעילי לילה הצדים בעזרת טפרים ח

                                                           
ים: הצורה התקנית; עוף לילה, "כו ס"הכוונה לריבוי של   195 סִׁ  . כו 
 .991' עמ, 1998, שראל וגרסון  196
 .192' עמ, 1998, שראל וגרסון  197
 .771' עמ, 1998, שראל וגרסון  198
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. 199לחלקם מוניטין מפוקפקים בספרות הילדים, למסתורין או לעולם תחתון, בתרבות לכישוף

הקולות . נוכחותם של בעלי החיים האלה בלילה השירי יוצרת אווירה של חשאיות ואלימות

ֵרא"ים זוג הינשופ: הנשמעים אינם מאלה המשרים שלווה בחדר הילדים פועל שמשמעו בין , "קו 

ֵעק"היתר  ים , או מדבר בקול רם" צו  סִׁ ים"הכו  כִׁ מוסיפים לכך מצלול השורקות המשחזר ". בו 

ים"בשם השיר )רחשים לא ברורים  ְשרּושִׁ עו ת "בשורות , "רִׁ ת זָּ יו  ֵעֶשב ְנמִׁ ת/ בָּ סו  יפו ת ְמֻפְספָּ ֲחלִׁ "( בַּ

ְילָּה – כפולות האותיות והמצלול העשיר שיוצר ריבוי המילים ְרֶפֶרת, לַּ סו ת, ֲחפַּ , ְמנְֻמֶנֶמת, ְמֻפְספָּ

ית ית, ְתלּולִׁ ילִׁ ים " – הפעלים המתארים את קולותיהם של העופות הדורסים. לִׁ ְנשּופִׁ ֵרא זּוג יַּ ל קו  / ֵמעַּ

סו ת ים כו  כִׁ ג בו  גַּ ל הַּ הולמים את  – גביעים של יין – החפצים סביב. מוסיפים לתחושת המועקה –" ְועַּ

ְשפו  "הביטוי  ֵרחַּ ְבנִׁ יָּ ְכרּות" הַּ ְשפו  "במשפט . ומוסיפים רמיזה לשתיינות ולשִׁ ֵרחַּ ְבנִׁ יָּ ים / , ְכֶשהַּ בִׁ כָּ כו  הַּ

רּוחו ת  ים/ ְוהָּ יעִׁ ְגבִׁ ר ֶאת הַּ יק ְכבָּ חו ת/ , ֵהרִׁ לָּ צַּ יחּו ֶאת הַּ ֶיֶלת ַאט / , ֵהדִׁ ְמטַּ ֶזֶרת הַּ ְמנְֻמֶנֶמת ֶאל / חו 

יתהַּ  יק"הנשוא בצורת יחיד : בולטת הפרה של סדר המילים" ְתלּולִׁ ֵרחַּ "מרוחק מהנושא " ֵהרִׁ יָּ ְכֶשהַּ

ְשפו   יחּו"והנשוא בצורת רבים , "ְבנִׁ רּוחו ת"מרוחק מהנושא " ֵהדִׁ ים ְוהָּ בִׁ כָּ כו  הצורה המסורגת שבה ". הַּ

על פי ; "כו ס"ריבוי של , "סו תכו"מוסיפה לזה הצורה . מוגשים חלקי המשפט יוצרת תחושה כאוטית

ים"המילון הצורה התקינה היא  עם חזרת החפרפרת לביתה ולקראת רגיעה , בסוף השיר". כו סִׁ

ֶיֶלת ַאט : "Lמציג הטקסט שכיחות גבוהה של הצליל , בזירה ְמטַּ ֶזֶרת הַּ ית / חו  ְתלּולִׁ / ְמנְֻמֶנֶמת ֶאל הַּ

ֵרא יר קו  עִׁ ל צָּ ְרְנגו  ְרֶּד / , ְותַּ יתְונִׁ ילִׁ לִׁ  Mקל להבחין בנוכחות המוגברת של הצלילים  Lלצד הצליל ". ֶמת הַּ

של התעטפות בחבלי שינה , תחושה של רגיעה תיוצראשר  ,(נרדמת, מנומנמת, ילתיהמט) N-ו

, רבות, בשפות, רבות העדויות התרבותיות"אכן כתבה תמר סוברן ש L ,M ,Nעל הצלילים  .ובטשטוש

]...[ ויצירות בתרבות מקבעות את הקשר הזה  Lבהם מופיע הצליל להקשרים של נועם ורוגע ש

האקוסטי משהו באופיו . תרבותית ואין זו הרגליות מקרית-מתברר שאין זו שרירות הסכמית

האוזן והמוח . של הצליל הזה הכשיר אותו למלא את תפקידו המנחם והמרגיעהשוטף והמחזורי 

השיר נמתח בין נקודת המוצא התמימה של טיול . 200"תכונה מרגיעה N-ו Mמזהים בו ובקרוביו 

מנצל את המרחק הסמנטי בין הטבע לבין רמיזות לסכנה , בטבע לבין הקשריו המאיימים של הלילה

לחרדות ולאלימות הרוחשים , אולי כמטפורה ליצרים, ולאלימות ומתקדם תוך צמצום המרחק הזה

 .במעמקי הנפש

 :נאיבית-מנקודת מבט ילדיתאחד משירי הלילה מתבונן בשנת הלילה 

                                                           
, ייקס'ג)ייקס הנמיות משתייכות למחנה התוקפני המייצג את כוחות האלימות והרשע 'ריאן גמאת ב רדוולבספר   199

 (. 71' עמ, 2221, לגרלף)כך הן מוצגות גם בספרה של סלמה לגרלף על נילס ואווזי הבר ; (11' עמ, 2221
 .רמא' עמ, ב"תשע, סוברן  200
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נּונָּה   (ישנונה)יַשְׁ

 ְצִאי ִמן ַהֵשנָה

 יְַׁשנּונָה

 !קּוִמי ִהְתַלְּבִׁשי

 ? ―ֵאיְך 
 ַהֵשנָה ָקְׁשָרה אֹוִתי

ֹּאִׁשי  .ַלַליְָלה ְּבר

 ְצִאי ִמן ַהֵשנָה

 יְַׁשנּונָה

 !ָמה ִתְפְׁשִטי'ִפיגַ
  ―ֵאיְך 

 ְוַהֵשנָה עֹוד ֹלא גְָמָרה

 ?ׁשֹון אֹוִתיִלי

ְשנּוָנה  השיר בן שני הבתים בין מוען  – הוראה ותשובה-שני מחזורים של פנייה – דיאלוג קצר הואי 

ְשנּונָּה"בלתי ידוע לנמענת המכונה  : בשתי הפניות של המוען חוזרות שתי השורות הראשונות. 201"יַּ

ֵשנָּה " ן הַּ י מִׁ ְשנּונָּה/ ְצאִׁ ירות את השינה כמצב גוררות תגובות הפניות בלשון הדיבור המגד". יַּ

י / ?  ―ֵאיְך : "מטפוריות בסגנון ילדי תִׁ ה או  ְשרָּ ֵשנָּה קָּ י/ הַּ ה ְבר אשִׁ ְילָּ לַּ ֵשנָּה עו ד ֹלא /  ―ֵאיְך "ו" לַּ ְוהַּ

ה  ְמרָּ י/ גָּ תִׁ ן או  ישו  לישות בעלת נוכחות  ,שהיא מושג מופשט ,הדוברת הופכת את השינה". ?לִׁ

, ללילה? ְלמה קשרה". קשרה אותי" – ויש לה יכולת לבצע פעולה ,שיוצאים ממנומעין מכל , מוחשית

, בראש? במה קשרה; אליו" לקשור"שאף הוא מושג מופשט ובשיר הפך לאובייקט מוחש שאפשר 

הציור . יד או רגל, מידית בין האיברים שקושרים אליהם כמו מותניים-שאינו הבחירה הטבעית

לאובייקט מוחשי  – המבצע פעולת קשירה של ראש" ֵשינה"החי המתקבל מתאר את האובייקט 

ְפעילה . 202הלילה, אחר ה)"בשני המקרים השינה המואנשת היא הַּ ְשרָּ ה"ו" קָּ ְמרָּ בתשובה "(. עו ד ֹלא גָּ

ֶחְבֵלי "התיאור הפיוטי של הֶקשר בין שינה ללילה מושתת על הצירוף , הראשונה של הנמענת

ן"ו" ֵשנָּה" ַּ)ת שם ושם פועל משורש אחד התשובה השנייה קושר. 203"שינה ישו  כמו שעושים , "(לִׁ

בשתי  ".השינה ְיֵשנָּה את היֵָּשן"כשברקע ההנחה הילדית ש, ילדים בשלב היצירתי של רכישת הדיבור

ושקשה להיחלץ , התשובות מובלעת הבנתה האינטואיטיבית של הדוברת שהשינה חזקה ממנה

  .משליטתה

פעמי וכביטוי פיוטי לזמן -כאירוע פלאי חד; רחי שתי תמונות שונות של אורבשני שירים מציירת ז

 .החולף לאורך היום

 (הנמר)אֹור 

                                                           
 .ה להתעוררכינוי בעברית המדוברת לחובבת שינה או למי שמתקשָּ , מלעיל  201
שּור "נפתח בשורות ( אפריקה: להלן, הנפש היא אפריקהבתוך " )פיתוי"השיר של זרחי למבוגרים   202 י קָּ ר אשִׁ

ְילָּה  לַּ יו לַּ לָּ ֲחבָּ ילָּה/ בַּ ְנפִׁ ק הַּ ה ֵמח  ְיפָּ ְתעַּ  ".ְכֶאֶבן ֶשהִׁ
י"על פי   203  .ב"ברכות ס ע, "ברוך המעביר חבלי שינה מעינַּי ותנומה מעפעפַּ
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ְלָחן ּוְמַחָכה  ,ֶאְרֶאָלה יֹוֶׁשֶבת ְליַד ַהשֻּ

 .מּוָלּה ַהַצַלַחת ֵריָקה

ֶֹּכל" ֹּה ָהא   – "?ֵאיפ

 .ֶאְרֶאָלה ַּבַכף ַמָכה

 נְִכנַס, ָּבא ַהֶשֶמׁש

 ַחת ֶׁשָלּהַלַצלַ 

 .ְוָכל ַהַצַלַחת אֹור ִמְתַמְלָאה

 ,ֶאְרֶאָלה אֹוֶכֶלת ְלַאט ְלַאט

ֹּר  .ֶׁשֹּלא ִלגְמ

 ְוגַם ְכֶׁשיֹוֵרד ַהַליְָלה

 .עֹוד יֵׁש ָלּה ַּבֶפה אֹור

כשהפעוטה אראלה מכה בכף בציפייה . הוא המתח שבין זעיר לעצוםאור הציר המארגן את השיר 

ֶשֶמש: "וללת התרחשות פנטסטיתלארוחתה היא מח א הַּ ְכנַּס , בָּ ּה / נִׁ ת ֶשלָּ לַּחַּ צַּ ר / לַּ ת או  לַּחַּ צַּ ל הַּ ְוכָּ

ְלָאה ְתמַּ הבית השני מציב . כף, צלחת, שולחן: יום-בבית הראשון מופיעים חפצים משגרת היום". מִׁ

א" – ניגוד בולט לשמות אלה באמצעות גרם שמימי עצום שקשה לתפוס את ממדיו ֶשֶמש בָּ ְכנַּס , הַּ / נִׁ

ּה ת ֶשלָּ לַּחַּ צַּ ְלָאה: "באורח מפתיע התוצאה מקומית בלבד". לַּ ְתמַּ ת או ר מִׁ לַּחַּ צַּ ל הַּ יש כאן הפגשה ". ְוכָּ

 – התכוונות של העצום והתכווצותו עד לזעירות ממש, היחיד במינו שכיח עם העצוםוה של הקטן

ֵרד : "זעיר-נועת המטוטלת ענקהבית השלישי ממשיך את ת. כשהפעוטה שולטת במצב ם ְכֶשיו  ְוגַּ

ה  ְילָּ לַּ ר/ הַּ ֶפה או  ד ֵיש לָּּה בַּ הבית : צלילי של השיר תומך במשמעותו-גם ההיבט הפונולוגי". עו 

ה"הראשון של השיר נחרז בהברה הקשה  ה" / "כָּ שגם חוזרת פעמיים בשורה האחרונה של , (KA" )קָּ

ה"עולה החזרה על הצליל ותיאור הפ. הבית כָּ ף מַּ כַּ על רקע מה שקדם לה נקראים כמתן " ֶאְרֶאלָּה בַּ

הצליל שהיה דומיננטי בבית הראשון . והיא אכן מחוללת אירוע פנטסטי, פקודה מתוך קוצר רוח

ֶשֶמש – Aהפונמה הדומיננטית בבית האמצעי היא ; נפקד משני הבתים הבאים א הַּ ְכנַּס , בָּ ת / נִׁ חַּ לַּ צַּ לַּ

ְלָאה /ֶשלָּּה  ְתמַּ ר מִׁ ת או  חַּ לַּ צַּ ל הַּ הצמדת שני , בהיבט התחבירי. המשחזרת פתיחה של הפה – "ְוכָּ

ת"השמות  חַּ לַּ אבל בגלל המרחק , זה לזה משרתת אמנם את החריזה( המושא" )או ר"ו( הנושא" )צַּ

ְלָאה"הצורה הגבוהה . הסמנטי ביניהם היא מבליטה את הפלא ְתמַּ -הולמת את האירוע החגיגי" מִׁ

י ּסִׁ  . נִׁ

זרחי מתארת את , שימוש משחקי מחוכם במשמעויות של מילים באמצעות, ןהשעו-מגדלבשיר 

 . החולף דרך עיניהן של יחידות זמן מואנשות הזמן

עֹון -ִמגְַּׁדל  (אני אוהב)ַהשָּ

 ַהָשעֹון-ְּבִמגְַדל

 ,ָכל ַחלֹון הּוא ְּבֶצַבע ַאֵחר

 ַהָשעֹון-ְּבִמגְַדל
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 .לֹות ֶאת זְַמנָןַהָשעֹות ְמבַ 

 ֵהן יֹוְׁשבֹות 

 ֲעטּופֹות ִּבְשִמיָכה

 ּוִבְצרֹור ְצִעיִפים

 ֵאיְך ִמַּבַעד ַלזְגּוגִית, ְורֹואֹות

 .ַהְדָבִרים ִמְׁשַתְקִפים

 ,ָהִעיר ְכַחְלַחִלית – ְּבֶׁשַבע

ָמה – ִּבְׁשמֹונֶה  ;ְכתֻּ

 ְּבֵתַׁשע ְסגָֻּלה ַהְשלּוִלית

ָמהאֲ -ּוְשָפָתּה  ;דֻּ

ֶֹּקר ִלים כֹוְכֵבי ַהּב  ְתכֻּ

 .אֹוֶקר – ְוכֹוְכֵבי ָהֶעֶרב

 ַהָשעֹון-ְּבִמגְַדל

ֹּאׁשֹו ַֹּהר יֵׁש, ְּבר  ,צ

 ָׁשם יֹוֶׁשֶבת ָחֵמׁש

  –ְוָתִמיד ְמִציָצה ָּבֶאְׁשנָב 

 ַפֲעַמיִם ַּביֹום

ֹּל  ִהיא רֹוָאה ֶאת ַהכ

 .זָָהב

עו ת" ה"אבל , מעו משך מוגדר של זמןצורת רבים של שם מופשט שמש – "שָּ עָּ היא גם נקודה " שָּ

נָּן" גם לשורה"(. בשעה חמש"למשל )מוגדרת בזמן  לו ת ֶאת ְזמַּ  בילוי זמן: יותר ממשמעות אחת" ְמבַּ

ובקיצור " )בילוי זמן"אבל בעברית החדשה יש ל, עד תום, שימוש בזמן עד בלייה, הוצאת הזמן –

כשכל  – השיר עוסק בתיאור בילוי הזמן של השעות. הנאהמשמעות של העברת זמן ב"( בילוי"

אבל מכיוון , גורמות לו לעבור, השעות עצמן מבלות את הזמן: המשמעויות מתקיימות זו לצד זו

את . הן עצמן לכאורה מכלות את עצמן; שבעבורן יש בבילוי הזמן משום הנאה יש כאן פרדוקס

ל: "עמת האנשת השעותהמשמעויות מעמ-הפרדוקס שבמשחק המילים מרובה ְגּדַּ ן -ְבמִׁ עו  שָּ ֵהן / ]...[ הַּ

ְשבו ת  או ת/ ]...[ יו  ית , ְורו  ְזגּוגִׁ ד לַּ עַּ בַּ ים/ ֵאיְך מִׁ ְקפִׁ ְשתַּ ים מִׁ רִׁ ְּדבָּ השעות המואנשות משקיפות בעד ". הַּ

המראות השונים : כלומר בנקודות זמן מסוימות ביום, והן עושות זאת בשעות מסוימות – החלון

יום ים בצבעים שונים בהתאמה לאורצבוע ה בַּ עָּ שָּ ובהתאם לצבעי הזגוגיות בחלונות המגדל , ולַּ

ל: "שבעדם נראים הדברים ְגּדַּ ן -ְבמִׁ עו  שָּ ע ַאֵחר/ הַּ ן הּוא ְבֶצבַּ לו  ל חַּ יש מראות הצבועים בצבעי ". כָּ

ע)"מציאות  ית – ְבֶשבַּ לִׁ ְלחַּ יר ְכחַּ עִׁ ית )"זגוגיות ויש מראות הצבועים בצבעי ה, "(הָּ ְשלּולִׁ ע ְסֻגלָּה הַּ / ְבֵתשַּ

ּה תָּ ה-ּוְשפָּ היא בת מזל בזכות  ,החותמת את השיר באקורד פיוטי ,השעה חמש, על פי השיר; "(ֲאֻדמָּ

יו ם : "נקודת התצפית השמורה לה מול הצוהר שבראש המגדל ם בַּ יִׁ ֲעמַּ כ ל / פַּ יא רו ָאה ֶאת הַּ ב/ הִׁ הָּ  ".זָּ

 סוסים, כלבים, חתולים –שירים תיאוריים בהלשון הפואטית . ה
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ֶכֶלב ֶשאֲ : "בשירה הקצר ביותר של זרחי לילדים שתי שורות בלבד תּולהַּ ֶהֶבת ֶזה חָּ י או  י ֲהכִׁ ה  ;נִׁ ֲחֵברָּ הַּ

ה תָּ י ֶזה אַּ ה ֶשלִׁ בָּ י טו  לחתולים ולסוסים באה לידי ביטוי , מורכבות רגשותיה של זרחי לכלבים. 204".ֲהכִׁ

, לעצמאותם, הכבוד שהיא רוחשת לנבדלותםהחיבה וניכרים בשירים ; בשיריה התבוננותה בהםב

בעלי חיים אלה . ובמיוחד לאותו חיץ בלתי נראה המבדיל בינם לבינינו, לכוחם ולחולשותיהם

באחד השירים ; על חתולים היא כותבת בהקשרים משתנים. עומדים במרכזם של שירים רבים

שיר אחר מציג שלוש חתולות מואנשות על רקע שאלה , יםהתיאור מזֵמן מחשבות על מצבי חי

 . מוסרית ושיר שלישי מתאר מאכילת חתולים

ה  בָּ ֲארֻּ תּול בָּ  (אני אוהב)חָּ

ָּבה  ,ָחתּול נַָפל ָלֲארֻּ

– ְוׁשּום ָאָדם ֵאָליו ֹלא ָּבא 

 .ְלהֹוִציאֹו

 אֹור כֹוָכִבים הּוא ָׁשם ָאַכל

 ,ַּבֵליל ָׁשָתה ִטָפה ֶׁשל ַטל

 גֹול ִסֵפר לֹו ַאָגדֹותַחרְ 

 .ַוֲעַטֵלף לֹו ָחד ִחידֹות

ָּבה ָחתּול נַָפל  .ָלֲארֻּ

ֹּאְמרּו ְמָלל, ִמְסֵכן: ַוַדאי ת  ,אֻּ

 ֲאָבל, ֹלא ַתֲאִמינּו ִלי

 ,ְּבֶדֶרְך ְכָלל, זֶה ֶהָחתּול

 .ַמזָל-ָחַׁשב ַעְצמֹו ְלַבר

את גיבור " להפיל"זרחי בחרה . ידותעוסק בבדידות וביכולת להכיל מצבי בד חתול בארובההשיר 

: והשתמשה במילים השייכות לשדה הלילה והחושך, לארובה בלילה דווקא – החתול – השיר

ה" ים", "ֲאֻרבָּ בִׁ כָּ ל", "ֵליל", "כו  ל", "טַּ ְרגו  ֵלף", 205"חַּ ילי זיקה לביטויים לֵ -לאוצר המילים החשוך". ֲעטַּ

וגם " השמיים קדרו", "יגון קודר", "קדרו פניו" – מטפוריים שגּורים הקושרים ֵכהּות לעצב

א"השורות ; מיוונית" מלנכוליה" יו ֹלא בָּ ם ֵאלָּ יאו  /  – ְושּום ָאדָּ צִׁ מזמינות קריאה חומלת על " ְלהו 

אְמרּו: "והבית השני נפתח בפנייה לקוראים ובהשערה, החתול חסר המזל אי ת  ּדַּ ְסֵכן: וַּ ל, מִׁ ; "ֻאְמלָּ

ים"י מנגידה את לאווירת הקדרות זרח בִׁ כָּ ר כו  ים הּוא : "ורומזת על הבחירה של החתול" או  בִׁ כָּ ר כו  או 

ל  ם ָאכַּ ל/ שָּ ה ֶשל טַּ פָּ ה טִׁ תָּ ֵליל שָּ דו ת / , בַּ גָּ ֵפר לו  אַּ ל סִׁ ְרגו  ידו ת/ חַּ ד חִׁ ֵלף לו  חָּ ֲעטַּ או ר "השורה ". וַּ

ל ם ָאכַּ ים הּוא שָּ בִׁ כָּ ל את מצבו ולגלות את היופי שבמציאות מטפורית ליכולתו של החתול לקב" כו 

 . ממעמקי הייאוש לתיאור מטפורי פנטסטי של ראייה אופטימית; חייו

 : אינן הגיבורות הטבעיות של שירה לילדיםל מיצי ּומב, מירישלוש חתולות התפנוקים בשיר 

ל , ִמיִרי  (הפרה)ִמיִצי ּוַמבֶׁ

                                                           
י"שיר ה  204  (.כישוףבתוך " )ֲהכִׁ
 .על פי ההקשר נראה שהכוונה לצרצר  205
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 ,ִמיִצי ּוַמֶּבל, ִמיִרי

 ,נְגֹור ְלָבנָהְוַא, ַפְרִסית, ִסיַאם

ֹּם ֵמָתה גְִביְרָתן ַהזְֵקנָה  ִפְתא

 .ָמָדם ׁשֹוָׁשה ְּבַצְלֵאל

 ׁשֹוְכבֹות ַהָשֹלׁש

ָמן ְּבַקׁש  .ְכמֹו כֹוסֹות ֵריקֹות ֶׁשנְִׁשתּו ַעד תֻּ

 ,ַעְכָׁשו ִתזַָרְקנָה ֶאל ָהְרחֹוב

 .ַהָשֹלׁש ֶׁשָהיּו ָכל ַאַחת ְכַמְלָכה

 ,ן לנֹוַטְריֹוןָמְׁשכּו ַעְצמָ 

ִצי  ,ָכל זָנָב ָגרּור ִּבְׁשִביל ּבֻּ

 ְגִבירֹות ַהָמָדם ַהְמנֹוָחה: "ָאַמר הּוא

 ".ָלֶכן ִהְׁשִאיָרה ֶאת ָכל ְרכּוָׁשּה ָהַאְרִצי

 ,ִמיִצי ּוַמֶּבל, ִמיִרי

 ,ָחזְרּו ַהַּביְָתה ְּבִכְרָכָרה

 ַּבֶדֶרְך ָקנּו ְּבַסְלַסל זָָהב

 .ְוַׁשְמָפן ָקָרה ַדג ָסָלִמי

 ,ִמיִצי ּוַמֶּבל, ִמיִרי

 ,ָקנּו ָפֶטפֹון ְמנֵַגן ִכנֹורֹות

 ּוַביֹום ְלאֹור ַהְמנֹורֹות ָהַרְך

 .ַּבָלִׁשים קֹוְראֹות, ׁשֹוְכבֹות ַּבִמָטה

  – ָמָדם ׁשֹוָׁשה ְּבַצְלֵאל

 ,ְגִביְרֵתנּו ַהיְָקָרה, ֵהיָכן ַאתְ 

 ל נֹוֶטֶפתְויֵׁש ְוִדְמַעת ָחתּו

 .ֶאל תֹוְך ְגִביַע ַהַקֶצֶפת

שלישיית השמות כוללת . בין העוני לעושר; מושתת על פער בין עולמות למיצי ומב, מיריגם השיר 

ֶבל)וצרפתי ( מירי)עברי  – שני שמות נשיים מובהקים ואחד המזוהה עם חתולים בישראל אך  – (206מַּ

י)מצוי ככינוי חיבה לנשים בשפות אירופיות  יצִׁ סימן השאלה על זהות השלוש נעלם כבר בשורה (. מִׁ

יַאם"עם פירוט הגזעים , השנייה של השיר ית, סִׁ ְרסִׁ נָּה, פַּ ר ְלבָּ , הנחשבים מרשימים ביופיים" ְוַאְנגו 

השם הרביעי מופיע בסוף . חשיבות עצמית והתפרכסות, חתולי תפנוקים שמיוחסות להם אצילות

ם ֵמתָּ : "הבית הראשון ְתא  ְזֵקנָּה פִׁ ן הַּ יְרתָּ ְלֵאל/ ה ְגבִׁ ה ְבצַּ ם שו שָּ דָּ התואר ; גם כאן השם משמעותי". מָּ

ם" דָּ כמילת פנייה צרפתית לאישה נשואה או כתואר המקדים  – לכבוד ונימוס: רומז לשני קטבים" מָּ

ה"השם . ככינוי לבעלת בית בושת – גנאילו, שם של אישה נשואה אולי קיצור של שושנה , "שו שָּ

שם . מעורר אסוציאציות לעממיות ואולי אף לעליבות, 207זינגר-ולי כשם גיבורתו של בשביסוא

ְלֵאל"המשפחה  שלוש החתולות . המזכיר את שם השוק התל אביבי גם הוא רחוק מזוהר ומפאר" ְבצַּ

                                                           
י"בצרפתית   206 תִׁ פָּ  ".יָּ
אף שכבוגרת תפקודה הוא גבולי ; שושההוא שמה של חברת ילדות של הגיבור בספרו של בשביס זינגר " שושה"  207

 (. 1978, בשביס זינגר)או למטה מזה נשמר לה מקום מיוחד בחיי הגיבור 
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חששו שחייהן הטובים נסתיימו עם מות גבירתן ותיאורן בבית השני מרחיק אותן מהציפיות שעוררו 

ֹלש : "הן וגזעיהןשמותי שָּ ְכבו ת הַּ ש/ שו  ן ְבקַּ ד ֻתמָּ ְשתּו עַּ סו ת ֵריקו ת ֶשנִׁ הדימוי המקורי ; "ְכמו  כו 

גם  עליבותן של החתולות מובלטת. מוסיף לתיאור גם את ההמוניּות של קולות מציצה מן הקשית

יל: "בשורה המתארת את דרכן אל הנוטריון ְשבִׁ רּור בִׁ נָּב גָּ ל זָּ י כָּ רּור"צורת הסביל ; "ֻבצִׁ מכפילה " גָּ

גרירת הזנב . ר עצמו"שהרי היעדר החיּות משתמע מהשורש גר, את הריקנות במצבן של החתולות

י"ב יל ֻבצִׁ הביקור אצל הנוטריון הופך את . החתולותהגיעו אליו משלימה את תיאור הֵשֶפל ש" ְשבִׁ

-עמדתה העוקצנית .משדה העושר והנהנתנות וזרחי מתארת את החתולות במילים, המצב על פיו

מיצי ומבל לגבירתן , המבטא את געגועיהן של מירי, ביקורתית של הדוברת מוצגת בבית האחרון

ה אך מסייג את כנותן בטון אירוני ֶטֶפת : "הֵמתָּ תּול נו  ת חָּ ְמעַּ ֶצֶפת/ ְוֵיש ְודִׁ קַּ יעַּ הַּ ְך ְגבִׁ בשיר ". ֶאל תו 

יַאם" – צורות מקוצרות אחדות ר", "סיאמית"במקום " סִׁ ל", "אנגורה"במקום " ַאְנגו  ְלסַּ במקום " סַּ

י", "סלסילה" מִׁ לָּ ג סָּ ן"ו" סלמון"במקום " ּדַּ ְמפָּ ההגייה המלרעית בהן חוברת ; במקום שמפנייה" שַּ

ם"למלרעיות של  דָּ מדמה את צליליה של הצרפתית ומוסיפה לחתולות נופך של אלגנטיות , "מָּ

  .וגנדרנות

 :מציף צרימה סמויה בין התנהגות מוסרית לסוגייה חברתיתלקרוא לחתולים השיר 

ֹּא ַלֲחתּוִלים  ר  (הפתעה)ִלקְׁ

 ִהיא ָּבָאה ְלבּוָׁשה ִשְמָלה ְוכֹוַבע

 ,ְכמֹו ֲאנִָׁשים ְרגִיִלים

 ַעל זְרֹועֹוֶתיָה ְׁשנֵי ַסִלים

 ְוִהיא הֹוֶלֶכת ַלִפנָה

ֶֹּשְך  ְּבָׁשָעה ֵּבין אֹור ְלח

 קֹום ֶׁשֲאנִָׁשים ֹלא ִמְסַתְכִליםְּבמָ 

 :ְוִהיא קֹוֵראת

 ֵהנָה ּבֹואּו ֲחתּוִלים

 ָרזִים ְׁשחֹוִרים חּוִמים ִחְּוִרים

 ְׁשֵלִמים חֹוִלים צֹוְלִעים ִעְּוִרים

 ּבֹואּו ְקַטנִים ּבֹואּו ְגדֹוִלים

ֶֹּכל  .ֲחתּוִלים, ִהנֵה ָהא

 ,ְוִהיא פֹוַתַחת ֶאת ַסֶליהָ 

 ,ִׁשים ַהנְיָרֹותְמַרְׁשרְ 

 ְוָאז ִמָכל ַהֲחֵצרֹות

 ָהַאְׁשַפתֹות ְוַהלּוִלים 

 ָּבִאים עֹוִלים ָּבִאים עֹוִלים

 ׁשּורֹות ֶׁשל ֲחתּוִלים-ׁשּורֹות

 ְׁשחֹוִרים ָרזִים חּוִמים ִחְּוִרים

 . ְּבִריִאים חֹוִלים ְקַטנִים ִחְגִרים

 ְלָכל ֶאָחד ְלִפי ַהֶצֶדק

 יֹוֵתר ְרֵעִבים ֶׁשֹּלא יְִהיּו

ֶֹּכל  ְוֹלא ְּבָטנִים ֵריקֹות ֵמא

 ,ְוֹלא ַרק ֲחזִָקים ְשֵבִעים
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 ָכְך ַּבְשֵדָרה ְליַד ֵּביֵתנּו

 ְכֶׁשֲאנִָׁשים ֹלא ִמְסַתְכִלים

ֶֹּשְך  אֹוָתּה ִאָשה ֵּבין אֹור ְלח

 .קֹוֵראת ַלֲחתּוִלים

עָּ בְ "מתאר מאכילת חתולים המופיעה לקרוא לחתולים השיר  שֶ שָּ ר ְלח  ים / ְך ה ֵבין או  קו ם ֶשֲאנָּשִׁ ְבמָּ

ים ְכלִׁ ְסתַּ : שלוש חטיבות ,שאינו מחולק לבתים ,בשיר. ומוציאה מסליה אוכל לחתולים" ֹלא מִׁ

עוסקת  והיא חטיבה השלישית שמונה שורותב. מתארת את הדמותוהיא ראשונה שבע שורות ב

השורות  11, החטיבה המרכזית של השיר .ורובערך המוסרי של המעשה וחוזרת בקצרה על תיא

ים"מש ים"ועד ( 8שורה " ),ֵהנָּה בו אּו ֲחתּולִׁ ְגרִׁ ים חִׁ נִׁ ים ְקטַּ לִׁ ים חו  יאִׁ כוללת גם את  (22שורה )"ְברִׁ

 21, המילים בחטיבה המרכזית בשיר 27 מתוך. קריאותיה של האישה ואת התכנסות החתולים

ְמיּום של חתולים Mמהדהדות צליל ו ִׁים xמסתיימות בחרוז  בסך . רך ומתמשך המחקה את קולות היִׁ

מופעים  9-ו Lמופעים של הצליל  M ,12מופעים של הצליל  29הכול יש בחטיבה האמצעית של השיר 

( SH)ושל צלילים שורקים ( L ,M)התוצאה היא מצלול עשיר במיוחד של צלילים רכים . SHשל הצליל 

השורות  7-גם ב. ים המלווים את תנועתם לעבר האוכלהמדמים את קולות החתולים ואת הרחש

גבוהה  Lשל הצליל  ושכיחותו ִׁים xהשורות החותמות אותו מופיע החרוז  8-הפותחות את השיר וגם ב

בהיבט . מה שמרחיב ומעצים את נוכחות החתולים, (מופעים בסיום 12, מופעים בפתיחה 12)

אבל משקלם ונוכחותם בשיר מועצמים , עמיםפ 2רק " חתולים"בשיר כולו מופיע השם , התחביר

ים " – שמות תואר 21באמצעות  ְּורִׁ ים חִׁ ים חּומִׁ רִׁ ים ְשחו  זִׁ ים/ רָּ ְּורִׁ ים עִׁ ְלעִׁ ים צו  לִׁ ים חו  , וכן עוד" ְשֵלמִׁ

ואגב " חתולים"משמשים כשמות נרדפים ל הם .רובם ככולם מרוכזים בחטיבה האמצעית של השיר

בדרך שבה הם . 208ית הקוראת לחתולים והן לחתולים עצמםכך מעוררים אמפתיה הן לאלמונ

שבהם , עומס התארים המגוונים – ללא סימני פיסוק בתוך השורות ובין השורות – מוצגים בשיר

של ריבוי דרמטי במספר החתולים  ,209של תנועה יוצרים תחושה ,צבע ומצב גופני, ארי גודלות

 . 210הנענים לקריאת פטרוניתם

מתבונן במאמציהם המשותפים של בני הבית והקרובים למצוא שם לחתול חתול בלי שם השיר 

 . שנכנס פתאום לביתם

                                                           
 (. א1198, פרוכטמן) כתבה על המטען הריגושי בשמות התואר פרוכטמן  208
 .22' עמ, 1981, וראו כהן  209
תיאור התכנסותם של החתולים לקריאותיה של האישה מתכתב עם תיאור התכנסותם של העכברים לצלילי   210

והרעש הרב / , והקול המוזר הולך וגדל/  –קול צבא נעלם , ורחש עלה: "... החלילן מהמליןהחליל במעשייה 
בשחור  –בכל הצבעים / , גדולים ושמנים ודקים ופעוטים/  –עכברים אצו רצו מתוך הבתים . // איננו חדל

. // וזקנים וכבדים שכוחם כבר תש/ , צעירים עליזים בשפם מלוטש/ , אדמדם ולבן ואפור ושחום/ , ובחום
משפחות / , בשפם מהודר, בנפנוף של זנב/ , יםמדד, מעכסים, וכולם מקפצים/ , בני דודים, דודים, אמהות, אבות

 (. 1989, בראונינג." )בעקבות המחלל הם באים כגלים/ נשים ובעלים , אחיות, אחים/ , משפחות צעדו בני עכבר
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ִלי ֵשם  תּול בְׁ  (עץ כף)חָּ

 ַלַּביִת ֶׁשָלנּו ָּבא ָחתּול

 ,ֶׁשֵאין לֹו ֵׁשם

- נְִכנַס ַלִמְטָּבח ְוִקְׁשֵקׁש ָּבָארֹון 

 .ְרָסל ְלנְַמנֵםְוָקַפץ ָלעַ 

 ַהדֹודֹותְוִאָמא ְוַסְבָתא ְוָכל 

 ,ָכְך ֵאין זֶה הֹוֵלם: ָאְמרּו

 ָכל יְצּור ַוֲאִפלּו ָחתּול ָקָטן

 .ָצִריְך ֶׁשיְִהיֶה לֹו ֵׁשם

ֹּאׁש  ,ְויְָׁשבּו ִמָסִביב ְוִקְמטּו ֶאת ָהר

 ,ַהיְָלִדים ְודֹודֹות ָׁשֹלׁש, ַהְקרֹוִבים

 ,ְך"ַּבַתנַ , ְוִחְפשּו לֹו ֵׁשמֹות ַּבִמלֹון

ְצָלחֶׁשיִבְ   .ַחר ְלַעְצמֹו ֶאת ַהֵשם ַהמֻּ

ֹּב ְוֵעָשו, ְוִהִציעּו יְִצָחק  יֲַעק

 ,ְוָשאּול ְוָדִוד ְויֹוֵסף ְוֶאָחיו

 :ָּבאּו ִלְראֹות, ַמָכִרים ּוְׁשֵכנִים ָעלּו

 ?ָמַתי ֶהָחתּול ְכָבר יִֵתן ֶאת ָהאֹות, נּו

 ְוָאְמרּו לֹו ַגם פּוִצי ּומּוִצי ְוצּוִצי

 ,ְך ַהַחלֹון כֹוָכִבים ְכָבר ֵהִציצּוּוְלתֹו

ָפל ְמנְַמנֵם ֶהָחתּול ָּבַעְרָסל   – ְמקֻּ

 ְואּוַלי

 ?ֹלא קֹוְרִאים לֹו ִּבְכָלל

ן" – השורה השלישית בשיר ָארו  ְשֵקש בָּ ח ְוקִׁ ְטבָּ מִׁ ְכנַּס לַּ אצל דוברי עברית עשוי ; איננה ברורה – "נִׁ

ן"הצירוף  ָארו  ְשֵקש בָּ דיבר "שמקורו ביידיש ומשמעותו , "קשקש בקומקום"על הניב לרמוז " קִׁ

ְשֵקש"המשמעויות של הפועל . אבל הקשר מעורפל, "שטויות , השמיע קול דפיקה ונקישה – הן" קִׁ

ק נאמר על תינוכשהפועל (. עברית חדשה" )בטליםדברים השמיע , פטפט; (לשון חכמים)צלצל 

 "קשקושים"צייר , צייר ציורים חסרי משמעות; עותהשמיע מילים או הברות חסרות משמפירושו 

תנועה או )פעולה " קשקש בארון"ייתכן שכוונתה של זרחי להסביר באמצעות . שאין להם מובן

ר אש"הביטוי . של מה בכך( הפקת צליל ְמטּו ֶאת הָּ בבית השלישי הוא מעין הראשונה מהשורה " ְוקִׁ

היה ; התאמץ לחשוב ולהתרכז, רכז במחשבתוהתכלומר , "קימט את מצחו"הרחבה של הצירוף 

ההרחבה  .'דאגה וכד, כעס, מאמץ, יצר הבעת פנים שאומרת ריכוז; שקוע כל כולו בדבר מה מסובך

. אלא יש צורך בקימוט הראש כולו, אין די בקימוט המצח – באה להרחיב את עוצמת המאמץ

להמולה העסקנית שסביב החתול מוסיפה שורות  21 שלהחיבור בשיר  ו"ימופעים של ו 22דחיסת 

ְשֵקש )"רוב השיר שקול באמפיברך  .בזמן מבליטה את אדישותו של בעל הדבר-ובו ח ְוקִׁ ְטבָּ מִׁ ְכנַּס לַּ נִׁ

ן  ָארו  דו ת" ]...[ " –בָּ ּדו  ל הַּ א ְוכָּ ְבתָּ א ְוסַּ מָּ ן)"או באנפסט "( ְואִׁ לו  מִׁ ְפשּו לו  ֵשמו ת בַּ נַּ , ְוחִׁ תַּ בְ / , ְך"בַּ ר ֶשיִׁ חַּ

ֻמְצלָּח ֵשם הַּ ְצמו  ֶאת הַּ אבל המקומות המשמעותיים בטקסט כופים על הקורא סטייה מן הרצף ; "(ְלעַּ
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 – נפתחת בשתי רגליים של אמפיברך ונמשכת ,המציגה את הנושא ,השורה הראשונה, למשל: הסדור

תּול : "ביַּמב –גם בשורה השנייה המציגה את הבעיה  א חָּ נּו בָּ ת ֶשלָּ יִׁ בַּ השורה ". ֶשֵאין לו  ֵשם/ לַּ

ל " – מופיעה בבית השני( מאנפסט לימב)סטייה אחרת . השלישית חוזרת לסדירות האמפיברכית כָּ

ן  טָּ תּול קָּ לּו חָּ ֲאפִׁ ְהֶיה לו  ֵשם/ ְיצּור וַּ יְך ֶשיִׁ רִׁ הסטייה אל היאמב הנחוש מופיעה בשורות המדייקות ". צָּ

  .ה ומבטאת את הסתירה גם באמצעי פרוזודיאת הסתירה בין המציאות הנתונה לעמדת החבר

חמלה ואהבה גדולה לבעלי , אליסטיים על כלבים מהדהדות התרגשות והתפעלותבשלושה שירים ֵר 

 . החיים הללו

אֹור  ם הָּ כֶׁתֶׁ  (הפתעה)בְׁ

ֶֹּׁשְך  .ַהַּביִת כֻּלֹו ָעטּוף ח

 ִמן ַהַחלֹון

 ֶקֶרן ֶׁשֶמׁש חֹוֶדֶרת

 ְוַעל ָהִרְצָפה 

 ,ֹור ְמַציֶֶרתִאי ֶׁשל א

 ָּבא גּור ְכַלְבָלב

 ֶאל ֶכֶתם ָהאֹור נְִכנַס

 .ְויַָׁשב

 ָקָטן ֶׁשָכזֶה

ֹּר  ּוְכָבר יֹוֵדַע ִלְבח

ֶֹּׁשְך  ְכֶׁשַהַּביִת ָעטּוף ח

 .ָלֶׁשֶבת ְּבֶכֶתם ָהאֹור

ֶשְך: "משרטט שתי זירותבכתם האור השיר  טּוף ח  ת ֻכלו  עָּ יִׁ בַּ י שֶ "]...[ "לעומת , "הַּ , "ל או ראִׁ

או ר"שבהמשך מתואר כ : של כלבלב, הנבונה, השיר מציג בהתפעלות את הבחירה הנכונה". ֶכֶתם הָּ

ֶזה " ן ֶשכָּ טָּ ר / קָּ ְבח  ֵדעַּ לִׁ ר יו  ֶשְך / ּוְכבָּ טּוף ח  ת עָּ יִׁ בַּ ר/ ְכֶשהַּ או  ֶשֶבת ְבֶכֶתם הָּ המטונימית לבחירה , "לָּ

, המייאשת, עשויה להסגיר את המחשבה המתסכלת התפעלותה של הדוברת. בדרך חיים אופטימית

ְבלָּב"שמה שעושה  . עבור הדוברת, היחידה, באופן אינסטינקטיבי איננו הבחירה האוטומטית" גּור ְכלַּ

ֶשְך"בהקשר הזה גם הניגוד ביחסי הגודל בין שתי הסביבות  טּוף ח  ת ֻכלו  עָּ יִׁ בַּ י ֶשל או ר"ו" הַּ או " אִׁ

ר" או  , הבית החשוך מטונימי לעולם או לחיים, עבור הדוברת המתבוננת בכלבלב; ו מקריאינ" ֶכֶתם הָּ

אחד המנגנונים שזרחי . וכתם האור הוא מטפורה המייצגת את החלקים האופטימיים של חייה

זרחי משתמשת במילים ובמבנים : מפעילה להבלטה ולהעצמה של משמעות הוא הדחיסות הסמנטית

השורה . להבליט ותיאורים שהיא רוצה להבליט את הניגוד ביניהם המעשירים היבטים שהיא רוצה

ֶשְך"הראשונה של השיר היא  טּוף ח  ת ֻכלו  עָּ יִׁ בַּ ֶשְך"אלא " חשוך"הבית איננו ". הַּ טּוף ח  מכוסה , "עָּ

. מסלק כל ספק באשר למוחלטות החשכה" ֻכֹּלו"וֵשם הכמות , צירוף המעצים את האפלה, חושך

. שך לפני המעבר לשורה הבאהושורה גם היא משדרת החלטיות ומבססת את החהנקודה בסוף ה

ן " – הקדמת המושא במשפט המחובר שבהמשך לו  חַּ ן הַּ ֶדֶרת / מִׁ ה / ֶקֶרן ֶשֶמש חו  ְצפָּ רִׁ ל הָּ י ֶשל / ְועַּ אִׁ
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ֶיֶרת ר ְמצַּ ן" – מפרידה באמצעות השורה השנייה" או  לו  חַּ ן הַּ השמש בין החושך המוחלט לקרן  – "מִׁ

ואת מיעוט , שאין בה כדי להאיר את הבית, בצורת יחיד – "ֶקֶרן ֶשֶמש. "המופיעה בשורה השלישית

ֶיֶרת"כוחה מבטאת השורה  ר ְמצַּ י ֶשל או  גם ההמעטה בכוחה של קרן השמש מבליטה את נוכחות ". אִׁ

נָּה. החושך ְקטָּ גּור : "שתי מיליםמוצג ב" אל כתם האור נכנס"הכלב ש; לאורך השיר יש מגמה של הַּ

ְבלָּב גם , שלא כחלק מצירוף סמיכות ,לעתים; "גור כלב"או " גור כלבים"הביטוי השכיח הוא ". ְכלַּ

ב"זרחי מקטינה את הגור בצירוף . "גור כלבים"נתפסת כ "גור" ְבלָּ עצמה היא " כלבלב"; "גּור ְכלַּ

; לא מילה אחת בצורת רבים לאורך השיר אין אף. יש הקטנה כפולה" גור כלבלב"מילת הקטנה וב

צורת היחיד הדומיננטית תומכת אף היא בהקטנה של הסיטואציה בכלל ושל תיאור הגור 

י ֶשל או ר"מדובר ב: והתנהגותו בפרט או ר"ובהמשך ב" אִׁ מציינות שטח השתי מילים , "ֶכֶתם הָּ

ֶזה", הבית השני נפתח בקריאת התפעלות מתונה. קטן, מוגבל ן ֶשכָּ טָּ תכלית ההקטנה מופיעה . 211"קָּ

ר : "כאן ְבח  ֵדעַּ לִׁ ר יו  ֶשְך / ּוְכבָּ טּוף ח  ת עָּ יִׁ בַּ ר/ ְכֶשהַּ או  ֶשֶבת ְבֶכֶתם הָּ כלומר ככל שהגור נתפס כקטן , "לָּ

או ר" יותר כך מועצמת משמעות הבחירה שלו  ֶשֶבת ְבֶכֶתם הָּ דחיסת מילים המחזקות את ". לָּ

ומילים המקטינות את הכלבלב מעצימה את ההתפעלות  מילים הממעיטות את היקף האור, החושך

  .212בחירה אופטימית ומוצלחת בוחר – על אף גילו וחוסר הניסיון שלואשר , מן הגור הקטן

יבשיר   : מהדהדת הפונולוגיה את הריתמוס בשיר וממחישה התרגשות ההדדית המתוארת בו ֶאְצלִּ

ִלי  צְׁ  (הפתעה)אֶׁ

 ַהגּור ֶהָחָדׁש ֶׁשִלי 

 ב יֹוׁשֵ 

 .ַהיָד-כֻּלֹו ֶאְצִלי ְּבַכף

 ְקָצת רֹוֵעד 

 ִלּבֹו הֹוֵלם ְּבקֹול 

 . ֶאָחד ֶאָחד ֶאָחד

 ָׁשֵקט -ֲאנִי יֹוֵׁשב ָׁשֵקט

 ֹלא זָז 

 . דחַ פְ ֶׁשֹּלא יִ 

 ּוְכמֹו ִלִּבי 

 הֹוֵלם ִּבי ִלי 

 . ַהיָד-ְּבַכף

                                                           
כלל אפוא -בדרך]...[ היחס כלפי חפץ קטן עמוס רגשות חביבּות חיוביים יותר מאשר כלפי חפצים גדולים "  211

מסמלחת פעמים רבות גם ' קטן'משמעות המושג . רות של גודל יחסי קטן גורר יחס חיוביהמושג קטן או הצטיי
 (.1' עמ, 1982, אייזנקרפט" )הקורא/ הגוררים יחס של חמלה מצד הצופה , הרגשת חוסר ישע ומסכנות

ים ֵהם"בשירּה למבוגרים   212 בִׁ ְכלָּ י זֶ : "]...[ זרחי כותבת על אהבתה לכלבה שלה( אפריקהבתוך " )הַּ ב ֶשֲאנִׁ ֵמרַּ ה הַּ
ו ְכשָּ ְך עַּ יק לָּ ֲענִׁ לָּה ְלהַּ ְלָאה / , ְיכו  ן הָּ ַאיִׁ י ֶאל הָּ תִׁ ת או  ּוו  יד ְללַּ ְפקִׁ תַּ ם ֶאת הַּ לּו / ]...[ / ְוגַּ קו ם ְכאִׁ מָּ ֵפאת בַּ ְת קו  ים אַּ מִׁ ְפעָּ לִׁ

ית רּוחַּ  אִׁ ה בו  . / רָּ שָּ ְת חָּ ר ֶשאַּ ת או  ֹלא, מּוזָּ ְהיו  ל לִׁ כו  יְמבו   /, ֶזה ֶשֹּלא יָּ לִׁ נּו ֶאל הַּ תָּ ֵרר או  ְת . / הּוא ֶשגו  ע אַּ ל ַאֲחֵרי ֶרגַּ ֲאבָּ
ן ּדָּ ֶלֶכת ְלבַּ ת לָּ ְרבו  ֶנֶפש ְמסָּ ְגֵלי הַּ קו ם ֶשרַּ מָּ י לַּ ה ַאֲחרַּ יכָּ ְמשִׁ ים. / מַּ בִׁ ְכלָּ ים הַּ ְדעִׁ ה ֶשיו  י ֶזה מַּ ת ְבֵברּור, אּולַּ ְהיו  / , לִׁ

ר ר, ְכלו מַּ עַּ צַּ ד הַּ ֶלֶכת ְלצַּ  ."לָּ
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האחרונות של שלושת  השורות; שורה אחת אחרוןבומחמשת הבתים בשיר שלוש שורות בשלושה 

גּור : "מספר ההברות בכל שורה שונה. חרזות עם השורה האחת שהיא הבית האחרוןמתהבתים  הַּ

י  ש ֶשלִׁ דָּ ֵשב ( / 7)ֶהחָּ ף( / 2)יו  י ְבכַּ יָּד-ֻכלו  ֶאְצלִׁ ֵעד ( // 7. )הַּ ת רו  ל ( / 1)ְקצָּ ֵלם ְבקו  בו  הו  ד ( / 1)לִׁ ד ֶאחָּ ֶאחָּ

ד י י( // 1. )ֶאחָּ ֵקטֲאנִׁ ֵשב שָּ ֵקט -ו  ז ( / 8)שָּ י ( // 2. )ֶשֹּלא יפחד( / 2)ֹלא זָּ בִׁ י ( / 2)ּוְכמו  לִׁ י לִׁ ֵלם בִׁ ( / 2)הו 

ף יָּד -ְבכַּ ד( // 2)הַּ ד ֶאחָּ משורה לשורה משחזרים  יםמספר המילים ומספר ההברות המשתנ(. 2" )ֶאחָּ

-שקט"; "אחד אחד אחד" – החזרות לאורך השיר. סדירות בקצב פעימות לבו של הגור-את האי

רק בבית הרביעי . מכני המזכיר פעימות לב-מהדהדות ריתמוס כמו – "בי לי ---/ לבי  ---"; "שקט

השינוי לטובת . שורה אחת שבווכך גם בבית האחרון , בכל שורה 2מתייצב מספר ההברות על 

הסמנטיקה . והסדירות במספר ההברות משקף את הירגעותו של הגור ואת הסדרת קצב פעימות לב

פועמים זה כנגד זה  – של הילד ושל הגור – שני הלבבות. בבית הרביעי מבטאת גם היא את הרגיעה

י ּוְכמו  "; במקצב אחד בִּ ֵלם / לִּ יהו  כּול ההברות של ". בי לִּ י"שִׁ בִׁ י" – "לִׁ י, בִׁ יוצר שתי מילים " לִׁ

קפות את החיבה בין הדובר מילים אלה מש. המבטאות את הקרבה שחש הילד אל הגור, אישיות

ילכלבו גם בשיר  ילִּ  :בִּ

 (אני אוהב)ִביִלי 

 ,ָהיָה ִלי ֶכֶלב

 ,ָקְראּו לֹו ִּביִלי

  – ִּביִלי ֶׁשִלי ָהאֹוֵבד

 ,ַכְפתֹור ְלַבנְָּבן

 ,ְוֵעינַיִם ֶׁשל יֶֶלד

 .ָהיָה ִלי יְִדיד ֱאֶמת

 ִּביִלי ֶׁשִלי

 ,ֹלא ָהיָה ְסָתם ֶכֶלב

 ,יִיִתי אֹוֵמרַהָכל לֹו הָ 

 ,ִמְּבִלי ְלַדֵּבר, דּוָמם ִהְסַתֵכל ִּבי

 .ָהיָה ִלי ָפׁשּוט ָחֵבר

 :ִאָמא ָאְמָרה

 ,ֶכֶלב זֶה ֶכֶלב"

 "ְוַאל ִתַקח ָלֵלב

 :ִאָמא ָאְמָרה

 ,יֵׁש ַהְרֵּבה ָכֵאֶלה"

 "?ַעל ְׁשטּות ֶׁשָכזֹו ְליֵַּבב

 ,הִאָמא ְכָלל ֹלא ֵהִבינָ , ָׁשַתְקִתי

 ,ִּביִלי ֶׁשִלי ָהאֹוֵבד

 ,ִּביִלי ָחמּוד ֹלא ָהיָה ְסָתם ֶכֶלב

 .ָהיָה ִלי יְִדיד ֱאֶמת
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י של דובר ילד על כלבו שאבד הוא מתחיל בתיאור  .213הסיפור שהשיר מסֵפר נמסר כמונולוג וידויִׁ

בה מכתיבות הקש( המסומנות בפסיקים ובקו מפריד)והְשהיות בין השורות  ,החברּות שהייתה

הוא מקווה ; סבלנית של הנמענים ומעידות שהדובר איננו מבקש ליצור מתח או ציפייה לסוף טוב

הקשר העמוק . 215ומציג בגילוי לב גם את תגובתה קהת הרגש של אמו על אבדן הכלב, 214להקשבה

כ ל לו  : "בין הילד לכלבו מתואר בשלוש השורות המתארות את ההרמוניה שבחוסר הסימטריה הַּ

יתִׁ  יִׁ ֵמרהָּ י/ , י או  ֵכל בִׁ ְסתַּ ם הִׁ ֵבר, ּדּומָּ י ְלדַּ ְבלִׁ ֵבר/ , מִׁ שּוט חָּ י פָּ יָּה לִׁ רגשותיו של הילד לכלבו נרמזים ; "הָּ

י"השם : בשמו של הכלב ילִׁ י", מורכב משתי מילים אישיות מאוד עבור הדובר" בִׁ י"ו" בִׁ שתי ". לִׁ

י"השם : ההברות הללו חוזרות ונשמעות לאורך השיר ילִׁ ורצף צלילי קרוב נשמע , פעמים 1חוזר  "בִׁ

י"במילה  ְבלִׁ י"מילת היחס : מרכיבי השם חוזרים ונשמעים גם בנפרד זה מזה". מִׁ מופיעה פעם " בִׁ

י"ההברה , אחת . פעמים 7חוזרת בשיר ( מלבד בשם הכלב)כמילת יחס או כחלק ממילה אחרת " לִׁ

י"השם  ילִׁ  .216של השם עצמוחוזר אפוא ומהדהד בשיר מלבד המופעים " בִׁ

היא מתבוננת בהם  םובשירימרתקים אותה , מסתוריים ואפופי סוד, הסוסים בשיריה של זרחי

  .בהשתאות

ִאים  רָּ  (כישוף)ַהּסּוִסים ַהפְׁ

 ִאיׁש ֹלא יֹוֵדעַ 

 ,ֵאיְך ִהִגיעּו ַהסּוִסים ַהְפָרִאים ָלִאיִים ָהֵאֶלה

ָצִקים, ַהסּוִסים ַהְקָצִרים  ;ַהמֻּ

נִיֹות אּוַלי  .ֶׁשנְֻּפצּו ֶאל ַהצּוִקים, ָּבאֳּ

כֹות, ִאם ַתִּביטּו ִמָקרֹוב  ְפנֵיֶהם ֲארֻּ

ָמִקים, ְכֶׁשל נְָערֹות ֲעגּומֹות  ,ְוֵעינֵיֶהם ֵכהֹות ָּבעֳּ

ְקֵפי יָם ִמָכל ִצֵדיֶהם, ְוֵהם דֹוֲהִרים  ,מֻּ

ֹּל ֲענִָקי  .ְּבִחּבּוק ָכח

 ַעל ָהִאיִיםָרִצים ַהסּוִסים ַהְפָרִאים 

 .ְכמֹו ַעל כֹוָכִבים ְכבּוִׁשים

                                                           
והיסוד האפי הנובע ממאורע כלשהו נעדר , שבו אין סיפור מעשה, בניגוד לשיר הלירי הקלאסי", על פי לאה חובב  213

הווידויי לילדים הוא סיפור או סיטואציה מן העבר הקרוב והם שהולידו -הרי יסודו של השיר הלירי, ממנו כליל
לפיכך . בא כאן רק לצורך הפורקן הרגשי" רסיפו"ה]...[ את הרגשות או המתחים הפנימיים העולים מן השיר 

, חובב) "ילד-אך המונולוג הוא של דובר, כבכל שירה לירית, הווידויי הדיבור בגוף ראשון-הולם את השיר הלירי
 (.17' עמ, 1991

( כלשונן" )מפתיעה"מציינות את רגישותה ה( אני אוהבבתוך " )בילי"העוסקות בשיר  פרוכטמןמירי ברוך ומאיה   214
הבנויות על דרך הניבים של שפת , קלישאות"שיש בה , (האם)ל זרחי להבדלים בין שפת הנמען הפנימי בשיר ש

מאה "גם בשיר (. 12' עמ, 1981, ברוך ופרוכטמן" )נוקט שפה גבוהה יותר"ה, הילד-לשפת הדובר" הדיבור דווקא
 (. 19' עמ, 1982, פרוכטמן)האם מדברת בקלישאות " כיסים

בחלק משיריה מדבר הילד הדובר שפה גבוהה באופן "טוענת כי , העוסקת בשירת הילדים של זרחי, פרוכטמן  215
" מדברת בצורה וולגארית ומזלזלת]...[ ואילו האם , יחסי ומתייחס ברצינות לערכים ולנושאים מן החיים

בשפה גבוהה  הצגת הילד"ומעלה השערה ש" בילי"היא מדגימה את טענתה בשיר (. 28' עמ, 1992, פרוכטמן)
 . קשורה לכך שרמתו הערכית גבוהה יותר" יותר

הביצוע של חוה " ?על שטות שכזו ליבב"הטוענת , בולט חוסר הרגישות של אמו של הילד" בילי"בשיר   216
אלברשטיין ללחן של מישה סגל מבליט את האבל על האבדן של חיית המחמד האהובה ואת חוסר ההבנה של 

שלא , הרופא שטיפל בילדה שקופיה. מופיעה התייחסות כזו לכלב יוני והסוסבסיפור גם . האם את עוצמת הרגש
קטן ומכוער , דוקטור, כן: "והאם הוסיפה" ?והכל בגלל כלב אחד קטן: "שאל, חדלה לבכות מאז מת הכלב שלה

 (.21' עמ, יוני והסוס." )ועלוב
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 ,ָהלֹוְך ָושֹוב ְלָכל ׁשֹוַׁשנֵי ָהרּוחֹות

נִיֹות י אֳּ  .ֲעָצמֹות ּוְקָרִׁשים, ֵּבין ִׁשְבִרֵ

ְלׁשֹות  .ְוֵאין ָלֶהם ׁשּום אֹויְִבים אֹו חֻּ

ְלׁשֹות אֹו אֹויְִבים: ָתֲארּו ָלֶכם  !ׁשּום חֻּ

 ,ְׁשָחקֹות ִעם ַהזְַמןַהנִ , חּוץ ִמִשנֵיֶהם

 .ָּבֶהן ֵהם ִמְתנְַשִקים ְואֹוֲהִבים

ֶוה התבוננות במי שמכונים -נמסר בתחילתו כטקסט כמו 217הסוסים הפראיםהשיר  מידעי הְמלַּ

ים" אִׁ ְפרָּ ים הַּ ּסּוסִׁ המבקשות לשתף אותם  ,יש בטקסט שתי פניות אל נמענים בהתאם". הַּ

ר: "בהתבוננות קָּ יטּו מִׁ בִׁ ם תַּ ֶכם"ו, בבית השני" ו באִׁ ֲארּו לָּ  הבית הראשון. בבית הרביעי האחרון" תָּ

ֵדעַּ " – מציג תמיהה יש ֹלא יו  ֵאֶלה/ אִׁ ים הָּ יִׁ אִׁ ים לָּ אִׁ ְפרָּ ים הַּ ּסּוסִׁ יעּו הַּ גִׁ  ממשיך בתיאור המראה, "ֵאיְך הִׁ

ים" – שלהם רִׁ ְקצָּ ים הַּ ּסּוסִׁ ים, הַּ קִׁ ֻמצָּ ֳאנִׁ " – ומסיים בהשערה" ;הַּ י בָּ ים, יו תאּולַּ צּוקִׁ ". ֶשנְֻפצּו ֶאל הַּ

 TS אולם המצלול האקספרסיבי שיוצרת החזרה על הצליל, נורמטיבית, השפה בבית הראשון עניינית

הבית השני נפתח בפנייה המגייסת את הנמענים , כאמור. טרגדיה נרמזתלאת תשומת הלב פנה מ

המרחק הסמנטי בדימוי המתאר את מעידים  ,המשתנה מכאן והלאה ,על סגנון המסירה ;למעורבות

ת/ ְפֵניֶהם ֲאֻרכו ת : "]...[ פני הסוסים ת ֲעגּומו  רו  ותיאור העיניים המדייק מאוד את , "ְכֶשל ְנעָּ

ים: "ההתבוננות קִׁ ֳעמָּ השיר יוצר סביבה סמנטית אוקסימורונית במרכיבי התיאור ". ְוֵעיֵניֶהם ֵכהו ת בָּ

ים"השורות : של הסוסים ושגרת חייהם ֲהרִׁ ֵּדיֶהם, ְוֵהם ּדו  ל צִׁ כָּ י/ , ֻמְקֵפי יָּם מִׁ ל ֲענָּקִׁ ח  בּוק כָּ " ְבחִׁ

הסוסים ; ם כמנוחמיםהסוסי מציגות את הבידוד ואת צרּות המרחב במטפורה המאירה את

ים"על האיים רצים הפראים  ים ְכבּושִׁ בִׁ כָּ ל כו  ים"בדימוי האוקסימורוני ; "ְכמו  עַּ בִׁ כָּ מייצגים " כו 

ים"אבל התואר , הגשמה של משאלת לב ומענה לכמיהה, ותחיר סותר את החירות ומחזק את " ְכבּושִׁ

ְך : "השורה האחרונה בבית השלישי מפרשת עוד יותר את אווירת האסון. תחושת חוסר המוצא לו  הָּ

רּוחו ת ֵני הָּ שַּ ל שו  ב ְלכָּ שו  יו ת/ , וָּ י ֳאנִׁ ֵ ְברִׁ ים, ֵבין שִׁ שִׁ מו ת ּוְקרָּ חתם נהבית האחרון של השיר  ".ֲעצָּ

ְוֵאין : "באמירה מזוקקת על התקיימותה של תכלית חיים אופטימית תחת איום תמידי של חידלון

ים או  ֻחְלשו ת ְיבִׁ ֶכם. / לֶָּהם שּום או  ֲארּו לָּ ים: תָּ ְיבִׁ ֵניֶהם! / שּום ֻחְלשו ת או  או  שִׁ ם , חּוץ מִׁ קו ת עִׁ ְשחָּ נִׁ הַּ

ן ְזמַּ ֶהן הֵ / , הַּ יםבָּ ֲהבִׁ ים ְואו  ְתנְַּשקִׁ מקריאה שנייה נראה כי השיר כולו עשוי כולו להיקרא ". ם מִׁ

 . כמטפורה למתח בין תקווה לאיּום ובין אופטימיות לחרדה

 . שעט בעטאווירת אסון שולטת בשיר 

 (עץ כף) ַשַעט ַבַעט 

 ַהסּוס ָהַאִּביר, ַּבַעט, ַׁשַעט

 .ִעירגֹוֵמַע ִּביָעף ָהְרחֹובֹות ֶׁשּבָ 

                                                           
ים"הצורה הדקדוקית התקנית היא   217 יִׁ ְראִׁ פִׁ ים הַּ ּסּוסִׁ  . השיבוש במקור ;"הַּ
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 ַהסּוס ַהָשחֹור, ַּבַעט, ַׁשַעט

 .נִָשא ְלַבדֹו ְּבִלי רֹוֵכב ֵמָאחֹור

 ?ַאיֵה ַהָפָרׁש ַהלֹוֵחם ָהַאִדיר

ָכף ֹּם ָהאֻּ  ? סּוס ַאִּביר, ַמדּוַע ֵעיר

 ,עֹורֹו ֶהָחָלק, ַדַהר, ַסַער

 ,ֲאַבק ַהְדָרִכים ּבֹו ֵהִעיב ַהָּבָרק

 ,לֹוִריתֹו ֹלא ֵסַרקרֹוְכבֹו ָהַאִמיץ ּבְ 

 .ִלְצִליל ַפְרסֹוָתיו ָרְמחֹו ֹלא ֵמַרק

 ?ַאיֵה זֶה ַהסּוס ַהָשחֹור נְֶעָלם

 ?ֵהיָכן הּוא ׁשֹוֵעט ְלַבדֹו ָּבעֹוָלם

 ,ְּבֵליל ְסָעָרה, ַדַהר, ַסַער

ֶֹּפל נֹוְקׁשֹות ִמְצֲהלֹות ְדָהָרה  ,ָּבא

 ,ַהסּוס ַהָשחֹור, ַּבַעט, ַׁשַעט

 ?ֶאל ַגְּבָך ַהָפָרׁש ַהִגּבֹור ֲהָׁשב

ים וררהבתים האחרים מדייקים את המראה ומע ארבעתהבית הראשון מתאר חיזיון יוצא דופן ו

: יומית-זרחי לתיאורו רחוקות מן השפה היוםבחרה החיזיון אפוף מסתורין והמילים ש. שאלות

ט"הצירוף  עַּ ט בַּ עַּ ט: "שטקליס-שבשם השיר מופיע בשירּה של מרים ילן" שַּ עַּ ט-שַּ עַּ ר! בַּ בו  י גִׁ י / ? מִׁ מִׁ

ה ר ְך ּדָּ ֵדעַּ כָּ י ֶרֶסן/ ? יו  י שו ט, ֵיש לִׁ ת/  – ֵיש לִׁ עו  יל ֲעֵלי ְגבָּ י ְשבִׁ שטקליס -ייתכן שמרים ילן; 218!"ֵיש לִׁ

י ה" – שאולי שמעה בבית אביה םבינייה ימימהצירוף מפיוט רכיבי שאלה את  ְזֵרנִׁ י' עָּ ים: ֱאֹלהָּ  ְמרּודִׁ

ט  עַּ ט * ְבעּוֵטי בַּ עַּ ים ְושַּ ת סּוסִׁ ט * נֲַּחרַּ עַּ ים ְולַּ ירִׁ ְלעו ת ְכפִׁ ט* ְמתַּ ְזרּו ֵעֶזר ְמעָּ ט"היא נטלה את ; 219"ֵיעָּ עַּ " בַּ

ט"ואת  עַּ וחיברה אותן יחד בשיר , של היהודי הנרדף וולסבל והקשורות לעליבות ,שבפיוט הקדום" שַּ

ש", ס תרתי משמעילדים אופטימי שמושיב את הילד היהודי על הסו רָּ י פָּ נִׁ גם , בשירה של זרחי". ּדָּ

יר"המילים והצירופים  בִׁ אַּ ֵמעַּ ", "הָּ ף, "גו  יעָּ ש", "בִׁ רָּ פָּ ֵחם", "הַּ לו  יר", "הַּ ּדִׁ אַּ ר", "הָּ עַּ ר", סַּ הַּ , "ּדַּ

יץ" מִׁ אַּ ְמחו  ", "הָּ ה" "רָּ רָּ ֶפל", "ְבֵליל ְסעָּ א  ה" "בָּ רָּ ת ְּדהָּ ְצֲהלו  הירות הקשורים למ ,בלשון גבוהה" מִׁ

הבהירות של נסיבות החיזיון -לאי. יוצרים סביבה שירית פלאית ,יום-ולעצמה ורחוקים מלשון היום

יר"יש כאן  – הזה תורמים מילים וצירופים הקשורים לגבורה בִׁ אַּ ּסּוס הָּ בו ת "ש, "הַּ ְרחו  ף הָּ יעָּ ֵמעַּ בִׁ גו 

יר עִׁ יר", "ֶשבָּ ּדִׁ אַּ ֵחם הָּ לו  ש הַּ רָּ פָּ מִׁ ", "הַּ אַּ ְכבו  הָּ בו ר", "יץרו  גִׁ ש הַּ רָּ פָּ אולם לצד אוצר המילים הקשור ". הַּ

י "הוא ; הסוס הוא שחור: למהירות ולעוצמה יש בשיר לא מעט רמזים לאסון, לגבורה ּדו  ְבלִׁ א ְלבַּ שָּ נִׁ

ר ֵכב ֵמָאחו  ש"ומעורר את השאלות " רו  רָּ פָּ ֵיה הַּ ף", ..."אַּ ֻאכָּ ּדּועַּ ֵעיר ם הָּ ֵיה ֶזה הַּ ", ..."מַּ ר אַּ חו  שָּ ּסּוס הַּ

לָּם", "?ֶנְעלָּם עו  ּדו  בָּ ֵעט ְלבַּ ן הּוא שו  בו ר", "?ֵהיכָּ גִׁ ש הַּ רָּ פָּ ְבָך הַּ ב ֶאל גַּ . הנותרות בלא מענה" ?ֲהשָּ

והמשקל המוקפד מבקשים לרסן את ( פסיקים ונקודות בלבד)הפיסוק המאופק , הסדירות המבנית

                                                           
ש"בית ראשון מהשיר   218 רָּ י פָּ נִׁ  (.1981, שטקליס-ילן" )ּדָּ
, היידנהיים, (סוג של פיוט המשתלב בתפילות שחרית של מועדים ושבתות מיוחדות –זולת " )זולת למוסף"מתוך   219

1818 . 
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-ות לחלל מפי דובר עלום מגדירות את הלאאך חמש השאלות הנשלח, האימה המרחפת מעל השיר

ֵיה: "ידוע ומגבירות מתח ּדּועַּ " "?...אַּ ֵיה" "?...מַּ ן" "?...אַּ ב" "?...ֵהיכָּ כשהחיזיון החידתי ". ?...ֲהשָּ

מהירות ואומץ , עוצמה – השניּות שהשיר מושתת עליה. חולף ממשיכות להדהד השאלות שלא נענו

בו ר"נרמזת גם בשאלה הרטורית  – לאסון נרמז ועתיד מעורפ, לצד ֶחֶסר גִׁ ש הַּ רָּ פָּ ְבָך הַּ ב ֶאל גַּ " ?ֲהשָּ

ֵיה ֶזה )"רוב השיר שקול באמפיברך . השניּות הזו ניכרת גם במבנה ובמשקל. החותמת את השיר אַּ

ר ֶנְעלָּם חו  שָּ ּסּוס הַּ לָּם/ ? הַּ עו  ּדו  בָּ ֵעט ְלבַּ ן הּוא שו  ים בטרוכי למעט שני צמדי מילים השקול, "(?ֵהיכָּ

טש  )" טב  , עַּ רס  "ו" עַּ רד  , עַּ המעבר מהסדירות האמפיברכית . פעמים לאורך השיר 1החוזרים "( הַּ

ותורם לתחושת הספק וחוסר הביטחון המרחפת על , היסוס ואיבוד כיוון, לטרוכי משחזר צליעה

 . החיזיון היוצא דופן

 מקמת את הסוסיםזרחי מ, לילהאף שעלילתו מתרחשת באישון , עמק סוסי הירח בשיר הסיפורי

 . ומוסיפה למסתורין מנה גדושה של הומור, בתוך מעשייה

ק סּוֵסי ַהיֵָּרַח     (עץ כף)ֵעמֶׁ

 ְכֶׁשַהַליְָלה יֹוֵרד

 ּוְבָכל ַהִטירֹות ַהְּבצּורֹות

 ,ַהחֹומֹות נְִסָגרֹות

 ,נְִדָלִקים ַהנֵרֹות

ְרוֹות  ,ָאז ִמָכל ָהאֻּ

 ,יםַהְשָערִ , ָהְרָפתֹות

 .עֹוִלים ּוָבִאים ֲחמֹוִרים

ִֹּרים  ,ְלָבנִים ּוְׁשחֹוִרים, ֲאפ

 ;ּוְכפּוִפים ַגֵּביֶהם ַהָצִרים

 ,ַּבֶמְרָחק ְמַדנְֵדן ַפֲעמֹון

 ,ֵאיזֶה ֶכֶלב נֹוֵבחַ 

 ,ְוהֹוְלִכים ֲחמֹוִרים ְלִאָטם

 ,ֵעינֵיֶהם ֲעצּומֹות

 .ֶאל ֵעֶמק סּוֵסי ַהיֵָרחַ 

 ,ֲחִפים ְּבַרגְַליִם ְקמּורֹותְמרַ , ֵהם דֹוִאים

 ,נִָשִאים ַעל ָכנָף, ָטִסים ְלֹלא קֹול

 ,ַמִתיזֹות ְרִסיִסים, ֲעגֻּלֹות, ֵעינֵיֶהם ִכְפָרִחים

ֹּם   ְוִהנֵה ֵהם ִפְתא

 !ְלָהקֹות ֶׁשל סּוִסים

 ,ֵהם ָרִצים ָׁשם ִריַצת ִמְכׁשֹוִלים

  –ְמַשֲחִקים ַעד ֶׁשֵאין ָּבֶהם רּוַח 

ֹּגַּה ִראׁשֹוןִמי   ,יִַגיַע ַלנ

ֹּץ ַליֵָרחַ   ,ִמי יְִקפ

ֹּר ֶלָענָן  ;יְַדֵלג ֵמָעָליו, ִמי יְַחד

 .ַתפּוַח זָָהב – ְוַהְפָרס ָהִראׁשֹון

 ַּבֶמְרָחק ְמַדנְֵדן ַפֲעמֹון

 ,ְוַכְלֵבי ַהחּוצֹות ַאֲחָריו

 ַהסּוִסים ַהְגדֹוִלים ַמנְִמיִכים ָאז ַהַגב
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 ֲחמֹוִרים ְוֵהם ׁשּוב

 ְוֵהם ׁשּוב ְרתּוִמים

 .ֶאל ֶעגְלֹות ֶהָחָלב

 ,ִאיׁש ֵאינֹו ְמנֵַחׁש ֶאת סֹוָדם

 ,ַרק ַחְלָּבן ַכֲעָסן ְמגֵַדף ְמנְֻּמנָם

ְרָוה  .ָּבָאָסם, ַּבִגנָה, ְמַחֵפש ָּבאֻּ

 !ַלָשְוא

 !ַהֲחמֹור נְֶעַלם

 ,ַהַחְלָּבן ַהִמְסֵכן

 ,יולּו ְלֶרגַע נָָשא ֶאת ֵעינָ 

 ְוָרָאה

 ֵאיְך צֹוֵחק ָׁשם ֵאָליו

ֹּר  ,ֲחמֹורֹו ָהָאפ

ֹּר  ֶׁשֶהְחִליט ֹלא ַלֲחז

 . ִמְשִביל ֶהָחָלב

החמורים ; סוסים וחמורים משתייכים לשני מעמדות נפרדים: בבסיס השיר הנחה משולשת

במחצית הראשונה של הבית הראשון . אפשרי – המעבר מכאן לשם; משתוקקים לחיות חיי סוסים

ת ְבצּורו ת" – סגוריםהמקומות הופיעות מילים משדה מ ירו  רו ת", "טִׁ ְסגָּ ת נִׁ , "ֻאְרוו ת", "חו מו 

תו ת" ירו ת"המילים ". ְרפָּ מאצילות מסתורין ועוצמה על המקומות הכמעט " חו מו ת", "ְבצּורו ת", "טִׁ

תו ת", "ֻאְרוו ת" – הפוכים מבחינת יוקרתם ים", "ְרפָּ רִׁ בהמשך הבית . על הפתעה צפויהורומזות , "ְשעָּ

ים"מופיעים התיאורים  רִׁ צָּ ֵביֶהם הַּ ים גַּ ם"ו" ּוְכפּופִׁ טָּ ים ְלאִׁ רִׁ ים ֲחמו  ְלכִׁ על הכבדּות גם  יםהמוסיפ ,"ְוהו 

 ,מילים משדה סמנטי שני. ת המלוות את התנהלות החמוריםנמיכות רוח של בהמות עבודה ואטיּו

ים: "הבית הראשוןמופיעות במחצית השנייה של  ,הגובהשדה  לִׁ ן", "עו  ֲעמו  ְנֵּדן פַּ ֶאל ֵעֶמק סּוֵסי ", "ְמדַּ

ֵרחַּ  יָּ ֵרד"את מרחב הזמן מגדיר הצירוף . ומעצימות את הציפייה להפתעה" הַּ ְילָּה יו  לַּ שלצד , "ְכֶשהַּ

ֵנרו ת" ים הַּ קִׁ ְדלָּ  רומז על אווירת מסתורין וחלום המתחזקת מאוד בשורה" ֵעיֵניֶהם ֲעצּומו ת"ו" נִׁ

ֵרחַּ : "המציינת את מחוז חפצם של החמורים וחותמת את הבית הראשון יָּ לתחושת ". ֶאל ֵעֶמק סּוֵסי הַּ

 – טשטוש המציאות תורם הפער האיגיוני שבין העלייה מעלה והמעוף לבין היעד האוקסימורוני

השדה הסמנטי הדומיננטי הוא שדה ; הבית השני מממש את ההבטחה שבסוף קודמו". ֵעֶמק"

ים: "לות והעליצותהקלי אִׁ ים, ֵהם ּדו  ֲחפִׁ ים... / ְמרַּ סִׁ נָּף... טָּ ל כָּ ים עַּ אִׁ שָּ ים/ , נִׁ צִׁ יעַּ / ]...[ /  ...ֵהם רָּ גִׁ י יַּ מִׁ

ן אשו  ּה רִׁ גַּ נ  ֵרחַּ / , לַּ יָּ ץ לַּ ְקפ  י יִׁ נָּן/ , מִׁ ְחּד ר ֶלעָּ י יַּ יו, מִׁ לָּ ֵלג ֵמעָּ רובם  ;רוב הפעלים הם פועלי תנועה". ְידַּ

. והם מסמנים ניגוד גמור לכבדות ולאטיות שבבית הראשון, למהירות, רוממותלהת, קשורים למעוף

בבית השלישי בולט שדה . השינוי שחל בחמורים שהגיעו אל עמק סוסי הירח הוא מוחלט ומהותי

ב " – "כבדּות"ה גַּ ים ָאז הַּ יכִׁ ְנמִׁ ים מַּ לִׁ ְגדו  ים הַּ ּסּוסִׁ ים / ]...[ / הַּ ת/ ְוֵהם שּוב ְרתּומִׁ ב ֶאל ֶעְגלו  לָּ  – "ֶהחָּ

 . המחזיר את החמורים אל שגרת חייהם
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ֵעֶמק סּוֵסי "המרחק הסמנטי בין סביבת המוצא הארצית מאוד של בהמות משק לסביבה הפנטסטית 

ֵרחַּ  יָּ  – המנוגדות במידה קיצונית ,את המעבר בין שתי הסביבות: 220מועצם בעזרת רמיזות" הַּ

 :מסמן אות חיצוני – העליצות של סוסי הירחמנמיכּות הרוח החמורית אל , ת לפנטזיהממציאּו

ן" ֲעמו  ְנֵּדן פַּ ק ְמדַּ ֶמְרחָּ כמו סינדרלה . 221סינדרלה-דנדון הפעמון רומז למעשייה על לכלוכית". בַּ

ים"החמורים כך , בלילה לזמן מוגבל ותהמטפסת בסולם המעמד אִׁ ים ּובָּ לִׁ  ותבסולם המעמד" עו 

 – הגיעה אליה בעזרת קסם סינדרלהשרה בסביבה גם האווי. םולובשים כבמטה קסם מראה סוסי

עמק סוסי "קרובה לאווירה המתוארת ב – התרוממות רוחשל של התרגשות ו, אווירה של עליצות

ים: "בשעות שהחמורים בילו שם" הירח לִׁ ְכשו  ת מִׁ יצַּ ם רִׁ ים שָּ צִׁ ֶהם רּוחַּ / , ֵהם רָּ ד ֶשֵאין בָּ ים עַּ ֲחקִׁ  – ְמשַּ

ּה/  גַּ נ  יעַּ לַּ גִׁ י יַּ ן מִׁ אשו  ֵרחַּ / , רִׁ יָּ ץ לַּ ְקפ  י יִׁ נָּן/ , מִׁ ְחּד ר ֶלעָּ י יַּ יו, מִׁ לָּ ֵלג ֵמעָּ ן/ ; ְידַּ אשו  רִׁ ס הָּ ְפרָּ ב – ְוהַּ הָּ פּוחַּ זָּ  ".תַּ

אולם הן בסביבה השירית והן בסביבה המעשייתית הנרמזת נמשכת היציאה מן המציאות זמן 

 . וכשנשמע דנדון הפעמון הכול משתנה, מוגבל

ֻאְרוו ת"... ן לצד ההבחנה בי תו ת/ , הָּ ְרפָּ ים, הָּ רִׁ ְשעָּ ֵרחַּ "שמהם באים החמורים לבין " הַּ יָּ  ,"ֵעֶמק סּוֵסי הַּ

מיוחס הוא "בהתאמה למשוואה המטפורית )שהמיקום הגבוה שלו מייצג את עדיפות חיי הסוסים 

, הרמיזה לסיפור סינדרלה מאדירה את המעבר מחיי חמור לחיי סוס, "(פשוט הוא נמוך, גבוה

הרמיזה תורמת גם להאדרת . ומנמיכה את מעמדם של החמורים םמוסיפה זוהר וכוח לעולם הסוסי

ר "החמור  – חלקו ולהצדקת מעשהו של הגיבור האמתי של השיר ֲחז  יט ֹלא לַּ ב/ ֶשֶהְחלִׁ לָּ יל ֶהחָּ ְשבִׁ " מִׁ

 . בעולם החדש – זהות חמורב – ונשאר

של החמורים ואת החמורים עצמם כשהם שוהים  המגביהה מאוד את מחוז החפץ, הרמיזה השנייה

–22שורות )כשהחמורים שהפכו לסוסים מבלים בו " עמק סוסי הירח"עולה מתיאור הנעשה ב, בו

ּה)אוצר המילים בתיאור התחרויות (. 21 גַּ ֵרחַּ , השמות נ  ץ, יָּ ְקפ  נָּן והפעלים יִׁ ֵלג, עָּ ֵעֶמק "הופך את ( ְידַּ

ֵרחַּ  יָּ התחרויות והפרס הצפוי . אדיר שבו החמורים משתעשעים להנאתם למרחב קוסמי" סּוֵסי הַּ

ה לביושה תחרות, רומזים על המרחב המיתולוגי שבו התקיימה תחרות בין שלוש ֵאלות( תפוח זהב)

של , אלה מוסיפים לחמורים שהפכו לסוסים הילה של זוהר; 222בסופו של דבר לפרוץ מלחמת טרויה

 . 223מאוד את המרחק הסמנטי בין שתי הסביבות בשירהמעצימה  ,ַאלמותיות ושל פנטסטיות

                                                           
 .171' עמ, 1981, פורת-בן  220
ניתנה הזדמנות לשנות , למשרתת בבית אמה החורגת שהפכה, גם לסינדרלה, על פי המעשייה של האחים גרים  221

 . את דמותה ולבלות שעות של עונג בין אלה שמעמדם החברתי גבוה משלּה
ובזעמה השליכה למקום , אלת הריב והמדון ֶאריס לא הוזמנה למשתה החתונה של המלך פלאוס והנימפה תטיס  222

שכל אחת מהן חשקה בתפוח הזהב , ופלאס אתינה הרה, אפרודיטי". ליפה מכולן"תפוח זהב שנשא את הכיתוב 
הנסיך המופתע התפתה להבטחתה של אפרודיטי שיזכה באישה היפה . נשלחו לנסיך פאריס כדי שיכריע ביניהן

 (. 121–121' עמ, 1982, המילטון)בעולם ובחר בה 
מערכת שהם ה-בעלי מעמד קלאסי בתת"פורת שהטקסטים הנרמזים הם בדרך כלל -במאמרה מציינת בן  223

את , "כיפה אדומה"ומזכירה בין היתר את אגדות האחים גרים ובמיוחד ( 1979, פורת-בן" )משתייכים אליה
גם , "עמק סוסי הירח"כמו בשיר ; קיל ומיסטר הייד'ר ג"את אליס בארץ הפלאות ואת ד, אגדות אנדרסן
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, מתוארים באמצעות פעלים הקשורים לקלילות רגועה ,שהפכו באישון לילה לסוסים ,החמורים

ים: "אצילית ים", "ּדו אִׁ ֲחפִׁ ים", "ְמרַּ סִׁ ים", "טָּ אִׁ שָּ הפעלים מדגישים את מיעוט המאמץ של ". נִׁ

ים ְלֹלא קו ל"בשורות ". ובד כמו חמורע"שאת מציאות חייהם מתאר הצירוף , החמורים סִׁ ים , טָּ אִׁ שָּ נִׁ

נָּף ל כָּ ים/ , עַּ חִׁ ְפרָּ ים, ֲעֻגלו ת, ֵעיֵניֶהם כִׁ יסִׁ יזו ת ְרסִׁ תִׁ מובלעות אמירות המוסיפות להתנהלות " ,מַּ

אינם משמיעים קולות נעירה , הם חרישיים – המעודנת של החמורים בהתגלמותם החדשה כסוסים

על השמעת דבר טיפשות או דבר שאינו ממין  – "נוער כמו חמור" – שליליתשגם להם קונוטציה )

נָּף"ו, (העניין ל כָּ ים עַּ אִׁ שָּ , פלאית, כלומר ההתרוממות קשורה בכנפיים שצימחו או בכנף אחרת, "נִׁ

: ההמשך רומז על צבעוניות ועל יופי, הקשרים של עידון ופלאיותה לענוסף . המשאירה אותם באוויר

ים ֵעיֵניֶהם" חִׁ ְפרָּ ת, כִׁ ים, ֲעֻגלו  יסִׁ יזו ת ְרסִׁ תִׁ בשירים ובסיפורים על )החמור רחוק מצבעוניות ; "מַּ

ר"חמורים הם לעתים קרובות נקשרים לתואר  בגלל הצבע השכיח ובגלל פשטות המראה וחוסר " ָאפ 

המשך . והיופי אינו נמנה עם מעלותיו( המאפיינים את דמותם הצרובה בתודעה האנושית ,החן

ים" – יאור עיניהם של החמורים בשירת יסִׁ יזו ת ְרסִׁ תִׁ מובא כאן " רסיסים"השם ; אינו מפורש – "מַּ

יס"ושתי המשמעויות של , ללא הקשר רסיס הוא חתיכה קטנה : עשויות להיקשר לחמורים 224"ְרסִׁ

רסיסי "הצירופים  באוצר הלשון העברית מוצגים .אגל, נטף, פהיוגם ט, מדבר שנשבר ונתרסק

שמופיעה בשירה העברית " -רסיֵסי" ;225מן הספרות העברית" רסיס נחמה", "רסיסי טל", "דמעה

י : "היא ביטוי יחידאי במקרא( רחל, ביאליק, יהודה הלוי, שמואל הנגיד, הקליר)לתקופותיה  ֲאנִׁ

י ֵער, ְיֵשנָּה בִׁ ֵפק; ְולִׁ י דו  דִׁ ל ּדו  י, קו  ְתחִׁ י-פִׁ תִׁ מָּ י תַּ נָּתִׁ י יו  תִׁ ְעיָּ י רַּ תִׁ י ֲאח  א--לִׁ ְמלָּ י נִׁ ל-ֶשר אשִׁ יֵסי , טָּ י ְרסִׁ תַּ ְקֻוצו 

ה ְילָּ ים"עיניים . 226"לָּ יסִׁ יזו ת ְרסִׁ תִׁ כשמדובר בחמורים עשויות לרמוז על התרגשות גדולה עד " מַּ

ועל חיי הרגש , (של עצב על גורלם בימים או של שמחה על ההזדמנות הניתנת להם בלילות)דמעות 

הבחירות הללו של זרחי משליכות על הדרך . א תפארתםשל החמורים המלבלבים בשעות שהם בשי

בצבעוניותם ובאיפוק המלווה את , מפתיעים באציליות תנועותיהם: שבה נתפסים החמורים בשיר

 . ומרחיקות אותם מהדימוי של חמור בעולם הממשי, התנהלותם

 יומי אל המופלא-מן היום –שירים תיאוריים הלשון הפואטית ב. ו

ת מלכות, יום-ובייקטים בבית וברחוב והופכת את מראות היוםזרחי מתבוננת בא ְגרַּ  – מפשטות עד שִׁ

זרחי מתארת את השטיח המרבד בשיר . לתפאורה בעלילות בדויות נרחבות מעוררות השתאות

                                                           
לקלאסיקות אחרות , ת מופת אלהמצויות רמיזות ליצירו, שירה ופרוזה, ביצירות אחרות של זרחי לילדים

 (. 22–21' עמ, שם)מספרות הילדים ולספרות קאנונית 
יס  מילון אבן שושןב  224 יס"הכתיב הוא  אוצר הלשון העבריתב; (1כרך , 2221, שושן-אבן)הכתיב הוא ְרסִׁ סִׁ " רָּ

 (.11כרך , ט"תשמ–ב"תשכ, כנעני)
 .שם, כנעני  225
 .ב, שיר השירים ה  226
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היא בודה עלילה דמוית מעשייה שכמו בשירים אחרים מפגישה  הדרובשיר , הביתי כֵעד לעבר מפואר

  .ניגודים

בָּ    (עץ כף)ד ַהַמרְׁ

 ,ַּבַּביִת יֵׁש ָלנּו ַמְרָבד

 אֹותֹו ִקַּבְלנּו ַמָתנָה

 ,ֶׁשָטֲענָה, ֵמֵאת דֹוָדה זְֵקנָה זְֵקנָה

 ִכי ַהַמְרָבד ַהזֶה אֹוָצר יָָקר

 ,ְוהּוא ָהיָה ָׁשטּוַח ְּבַאְרמֹון ַהַצאר

 ,ְוָׁשם ָפְסעּו ָעָליו ַרגְֵלי רֹוזְנִים

ַֹּהק ַצְּוארֹונִים, ִּבְמִעיִלים ְׁשחֹוִרים  ,ְּבב

 ַהנְִסיכֹות, ִכְמַעט ִרחּוף, ְּבִמין ִטפּוף

 . ּוַבֵלילֹות ָרְקדּו ָעָליו ַגם ַהְשָפחֹות

 ְכֶׁשִאָמא ּבֹו חֹוֶבֶטת זִָהיר זִָהיר

 נִָשא ִמֶמנּו ִמין ָאָבק נִָדיר

 ִׁשְבֵרי ִשיחֹות, ְּבָשִמים, ָרוּוי ִמְלמּול

 .ִליל ַקִליל ֶׁשל ַהְשָפחֹותּוְצחֹוק קַ 

חווה הווה חדגוני לעומת  ,קיבלה במתנההמרבד שמשפחתה של הדוברת בשיר , המרבד הישן מאוד

ם "; בין הגברים לנשיםהדוברת מבחינה קרב רמי המעלה שדרכו על השטיח מ. עברו המפואר ְושָּ

ים ְזנִׁ ְגֵלי רו  יו רַּ לָּ ְסעּו עָּ רִׁ / , פָּ ים ְשחו  ילִׁ ְמעִׁ ים, יםבִׁ נִׁ ְּוארו  ק צַּ פּוף/ , ְבב הַּ ין טִׁ חּוף, ְבמִׁ ט רִׁ ְמעַּ יכו ת, כִׁ ְנסִׁ ". הַּ

בעוד את , חגיגית-לבן של תלבושת אצולה רשמית-את הגברים מייצגים הרגליים וצבעי השחור

חּוף"הנראה  227הנסיכות מייצג הטיפוף ט רִׁ ְמעַּ זרחי יכלה ; רגלי הגברים הן מטונימיות לגברים". כִׁ

ְגֵלי"ל לוותר ע יו "בלי לפגוע במשקל או בחריזה ולהסתפק ב" רַּ לָּ ְסעּו עָּ ם פָּ ְגֵליְושָּ ים רַּ ְזנִׁ אבל , "רו 

הנסיכות ; "שתי רגליים על הקרקע"כרמז ל, בחרה להציג את האיבר המייצג יציבות ופרגמטיות

שים עצמן גם בקרב הנ. באווריריות ובקלישּות של תנועה ושל נוכחות, מאופיינות בניתוק מן הקרקע

פּוף" – המשפט המתאר את תנועת הנסיכות: בין הנסיכות לשפחות; יש בידול ין טִׁ חּוף, ְבמִׁ ט רִׁ ְמעַּ , כִׁ

יכו ת ְנסִׁ מה שיוצר רושם של מיעוט פעילות והפחתה של הנוכחות , חסר פועל, הוא אליפטי –" הַּ

. אה לנסיכות מעודנותכי, ממעיט את המגע שלהן עם הקרקע ועושה אותן קלות מאוד, הפיזית שלהן

פּוף"גם המצלול האוורירי ב חּוף"וב" טִׁ מבליט את קלילותן של  ,Fשבהן חוזר ההגה השפתי  ,"רִׁ

 . הנסיכות

חו ת"בשורה הבאה כתוב  ְשפָּ ם הַּ יו גַּ לָּ ְקדּו עָּ ת רָּ ֵלילו  משמעותו של ; מן השפחות לא נחסך הפועל; "ּובַּ

ְקדּו" שיכות להיות מעוטות גשמיּות ומעודנות גם בחלק השני הנסיכות ממ. היא גשמית ומדויקת" רָּ

יר . "של השיר הִׁ יר זָּ הִׁ ֶבֶטת זָּ א בו  חו  מָּ יר / ְכֶשאִׁ ק נָּדִׁ ין ָאבָּ ֶמנּו מִׁ א מִׁ שָּ ְלמּול/ נִׁ וּוי מִׁ ים, רָּ מִׁ ְבֵרי , ְבשָּ שִׁ

                                                           
 .מרחפים-כמו, ליםהליכה בצעדים ק  227
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יחו ת  חו ת/ שִׁ ְשפָּ יל ֶשל הַּ לִׁ יל קַּ לִׁ יל רמזים כמעט חסרי ממשות האבק הנפלט מן המרבד מכ". ּוְצחו ק קַּ

הממשּות והנוכחּות . ניחוחות של בושם וקטעי שיחות, מלמול ולא דיבור; על מציאות העבר המפואר

עליהן נאמרת שוב מילה , אשר לשפחות. מרחפות-בהתאמה לנסיכות הטופפות, חסרות, קלושו ת

י י"שבגלל מרחק הזמן נשמע  – "צחוק" – שיש לה ביטוי פיזי חּושִׁ לִׁ ילקַּ לִׁ גם הבחירה ". ל קַּ

מרחיקה אותן מן " משרתות"ולא ב (אישה שמעמדה הוא מעמד עבדשפחה היא ) "שפחות"ב

יר "; שתי שורות בשיר כוללות ביטויים המעמתים ניגודים. הנסיכות הִׁ יר זָּ הִׁ ֶבֶטת זָּ א בו  חו  מָּ / ְכֶשאִׁ

יר ק נָּדִׁ ין ָאבָּ ֶמנּו מִׁ א מִׁ שָּ פעולה שאיננה , להצליף במקל או במוט, כוחפירושה להכות ב" לחבוט". "נִׁ

חוזר ומתחדש , הוא חומר שכיח הנמצא בכל מקום" אבק", גם בהמשך". זהיר זהיר"מתיישבת עם 

יר"הצירוף . ללא הרף ונחשב בלתי רצוי עד מאוד ק נָּדִׁ שתי מטפורות . גם הוא צירוף ניגודים" ָאבָּ

יר "התיאור : מצויות בתיאור המרבד דִׁ ק נָּ ְלמּולרָּ / ָאבָּ ים, וּוי מִׁ מִׁ ת, ְבשָּ יחו  ְבֵרי שִׁ , מפגיש אבק" שִׁ

המצלול של המילה . שמשמעותו קשורה למים או לנוזלים אחרים ,"רווי"עם התואר , חומר יבש וקל

ְלמּול": "רווי"שהאבק רווי בהם לפי השיר הולם את " חומרים"הראשונה והאחרונה ברשימת ה " מִׁ

יל"ו לִׁ יל קַּ לִׁ כאן מופיעה גם " רווי"אבל . הצליל שמשמיעים נוזלים בתנועה משחזרות את" קַּ

, ומוסיפה להדר העבר של השטיח ,"שופע, עמוס, גדוש, מלא" – במשמעות המטפורית השחוקה שלה

ְלמּול)"שראה גדולות ונצורות וספג הרבה ממה שנחשב יוקרתי ומעודן  ים, מִׁ מִׁ יחו ת, ְבשָּ ְבֵרי שִׁ "( שִׁ

חו ת)"בעי אבל גם מן השכיח והט ְשפָּ יל ֶשל הַּ לִׁ יל קַּ לִׁ ק קַּ א"הבחירה בפועל "(. ּוְצחו  שָּ , שאינו דיבורי, "נִׁ

ד" – לאורך השיר ותהוא מצטרף למבחר המילים הגבוה; אינה מקרית ְרבָּ " שטיח"ולא " )מַּ

ְסעּו", (הדיבורית ים", "פָּ ְזנִׁ ים", "רו  נִׁ ְּוארו  ק צַּ פּוף", "ְבב הַּ -ת שורה כמומופיע בעקבוא וה ;"טִׁ

יר" – אוקסימורונית הִׁ יר זָּ הִׁ ֶבֶטת זָּ א בו  חו  מָּ ק "אוקסימורוני -ומתייחס לצירוף הכמו – "ְכֶשאִׁ ָאבָּ

יר א. "שבא אחריו" נָּדִׁ שָּ יר"הולמת את " נִׁ ק נָּדִׁ  . ואת המבחר הסמנטי שבשתי השורות האחרונות" ָאבָּ

ר  דָּ  (המלכה)הָּ

 ְּבדּוְכנֵי ַהיְָרקֹות

 ,ַאְרָגזִיםׁשֹוְכִבים ּבְ 

 ,ְכמֹו ְׁשָמׁשֹות ִויֵרִחים

 ,ַהַתפּוזִים, ַהִלימֹונִים

 ּוְכֶׁשֲאנִי נֹוגַַעת ָּבם

 ,ֲאנִי רֹוָאה ְּבִדְמיֹונִי

 ֵאיְך ַהֵקיָסר ְּבִסין ָטַעם ֵמֶהם

 ,ִלְפנֵי ַאְלֵפי ָׁשנִים

 ְליֹוֲעָציו, ִלְפנֵי ַאְלֵפי ָׁשנִים, ְוֵאיְך

ֹּאׁש ָׁשנָ   הנַָתן ָכל ר

 ,ֵעץ ַתפּוֵחי זָָהב

ָּבִדים ֵמֵאלּו  ְוַלְמכֻּ

 ,נַָתן פֹוֶמלֹו
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  – ְוֶאְׁשכֹוִלית

ֶֹּמץ ֵלב  ,ַלַחיִָלים ַהִמְצַטיְנִים, ַעל א

  – ְוַלנְִבָחר ַּבְמׁשֹוְרִרים

 .נִָצה ֶׁשל ִלימֹונִים

 ּוַפַעם נְִתְפָסה ִׁשְפָחה

 לֹוַקַחת ְּבֶהְסֵתר

 ,ֶוהַתפּוז ִמן ַהְמזָ 

ֹּם ְוֹלא יֹוֵתר'  .'ְכֵדי ִלְטע

 ַהְקַטנְַטנָה ֹלא ִהְתָחְרָטה

 .ַגם ְכֶׁשהּונַף ָעֶליָה ׁשֹוט

 ,ַהִמיץ נַָטף ַעל ִשְפתֹוֶתיהָ 

 .ֵמֵעינֶיָה ַהְדָמעֹות

 ,ּוִמי יְִרֶאה ְּבִדְמיֹונֹו

 ,ְּבעֹוד ַאְלֵפי ָׁשנִים

 ֵכיַצד ְּבֶרגַע זֶה

 .נֹוגַַעת ָּבם ֲאנִי

ת " – נפתח בהקדמת המושאהדר שיר ה קו  ְירָּ ים/ ְבדּוְכֵני הַּ זִׁ ים ְבַאְרגָּ ְכבִׁ ים/ , שו  יֵרחִׁ שו ת וִׁ / , ְכמו  ְשמָּ

ים נִׁ ימו  לִׁ ים, הַּ פּוזִׁ תַּ נמשך בהצגת הנשוא ואחריו בהצגת מושא נוסף ורק בשורה האחרונה מופיע , "הַּ

ים"הנושא הכפול  נִׁ ימו  לִׁ ים, הַּ פּוזִׁ תַּ יקת הנושא לסוף המשפט מאפשרת לזרחי להרחיק את דח". הַּ

ת " – מושא-נשוא-יומי שלו שמיוצג ברצף מושא-הנושא מן ההקשר המידי היום קו  ְירָּ / ְבדּוְכֵני הַּ

ים זִׁ ים ְבַאְרגָּ ְכבִׁ ולהסמיך אותו דווקא להקשר הפואטי של גדולה וחשיבות קוסמית שמעניק לו  ,"שו 

שו ת וִׁ "הדימוי  יםְכמו  ְשמָּ הקונוטציה המצופה , לפני הופעת נושא השיר, כך נכללות בבית אחד". יֵרחִׁ

החלק . ומתוות את המרחק הסמנטי שמשמש ציר בשיר, והאסוציאציה הפרטית של הדוברת

ים"עד , הראשון של השיר נִׁ ימו  ה ֶשל לִׁ צָּ שני  ובו( שורות 17)נמסר במשפט איחוי ארוך מאוד , "נִׁ

פסוקית המושא במשפט המורכב מאוחה ויש בה איברים ; משפט מורכב שהשני בהם הוא, איברים

מוסיף , 228החיבור ו"יבמבנה הארוך והמפורט על חמשת המופעים של ו, חלק זה של השיר. אחדים

ראוותנית של קיסר סין כפי שראתה אותה -מטען ריגושי נלהב לתיאור שרשרת המחוות הפזרנית

ה "המתחיל בשורה , (שורות 8 ובו)ני של השיר החלק הש, לעומת זאת. הדוברת בדמיונה ְתְפסָּ ם נִׁ עַּ ּופַּ

ה ְפחָּ דווקא הרצף המאופק של משפטי חיווי קצרים . 229כולל שלושה משפטים קצרים, "שִׁ

-המפוסקים רק בפסיקים ובנקודות מבליט את חומרת העוולה שהתרחשה בחצר של אותו קיסר רב

ר" – ות של שם השירומטיל ספק ברלוונטי ,חסד שתואר בחלק הראשון דָּ השיר מסתיים בשאלה ". הָּ

זוהי מעין תהייה ; מראה פרי הדר בארגז – רטורית המזכירה את פיסת המציאות שהולידה אותו

נו  " – הנשלחת לחלל האוויר ְמיו  ְרֶאה ְבדִׁ י יִׁ ים/ , ּומִׁ נִׁ ד ַאְלֵפי שָּ ע ֶזה / , ְבעו  ד ְבֶרגַּ י/ ֵכיצַּ ם ֲאנִׁ ת בָּ עַּ גַּ  – ."נו 

                                                           
 .ב1981, פרוכטמן  228
וחוסר סדירות חופף דיבור בלתי יציב ומרוגש של , חילופי משפטים קצרים וארוכים אף הם סימן לריגושיות"  229

  (.22–19' עמ, 1982, פרוכטמן" )ילד
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גם , כת את הדוברת לחוליה בשרשרת אנושית החולקת התרגשות ופליאה בזכות פרי ההדרוהופ

חלקו האמצעי של השיר מתאר את השפחה לאחר שנענשה בשוט . כמטפורה ליופי הזמין לכל עין

ֶתיהָּ " – במשפט אליפטי ְפתו  ל שִׁ ף עַּ טַּ יץ נָּ מִׁ עו ת/ , הַּ ְּדמָּ ף"הפועל ". ֵמֵעיֶניהָּ הַּ ני המשרת את ש ,"נָּטַּ

הדמעות מקבלות , המיץ מקבל נופך של מרירות בגלל העונש – מציף את הדמיון ביניהם ,הנוזלים

רק דימוי  בשיר. ומשקף את תחושתה המעורבת של המשרתת – נופך של מתיקות בזכות הטעם

ת : "אחד קו  ְירָּ ים/ ְבדּוְכֵני הַּ זִׁ ים ְבַאְרגָּ ְכבִׁ ים/ , שו  יֵרחִׁ ת וִׁ שו  ים/ , ְכמו  ְשמָּ נִׁ ימו  לִׁ ים, הַּ פּוזִׁ תַּ השוואת ". הַּ

כמו , התפוזים והלימונים: פירות ההדר לשמשות ולירחים כמעט נדושה מבחינת הצורה והצבע

והשמש זוהרת בצבעים שעל רצף , הירח מחזיר לעתים אור צהבהב; הם עגולים, שמשות וירחים

בעיקר על תכונות אחרות אבל ההשוואה לשמשות ולירחים נשענת . הם צבעי התפוז, צבעי האש

מתנהלים , מיתיים, רחוקים מהישג יד, הם ממוקמים הרחק מהאדמה; שאינן צורה או צבע, שלהם

זוהר  לע, 230רומזים על מלכות, להם לכאורה בניתוק מן הנעשה בכדור הארץ ואינם תלויים באדם

יםכְ )"ההשוואה לגרמי השמיים בתוספת הבחירה בצורת הריבוי הנדירה . זהב לעו יֵרחִׁ שו ת וִׁ "( מו  ְשמָּ

הדימוי ממשיך להניע את דמיונה . מגביהה מאוד את פרות ההדר ומרחיקה אותם מדוכני הירקות

; מרוחק מבני תמותה, עצום, של הדוברת לעבר קרבה ממשית בין התפוזים והלימונים למה שגבוה

עַּ "מה שהדוברת רואה בדמיונה הוא . מלכּות ין טָּ ר ְבסִׁ ֵקיסָּ ים/ ם ֵמֶהם ֵאיְך הַּ נִׁ ְפֵני ַאְלֵפי שָּ , ְוֵאיְך/ , לִׁ

ים נִׁ ְפֵני ַאְלֵפי שָּ יו , לִׁ ֲעצָּ נָּה / ְליו  ל ר אש שָּ ן כָּ ב / נָּתַּ הָּ פּוֵחי זָּ ים ]...[ֵעץ תַּ ְררִׁ ְמשו  ר בַּ ְבחָּ נִׁ ה ֶשל /  – ְולַּ צָּ נִׁ

ים נִׁ ימו  יו: "תרות ההדר בסמיכות למקורבים למלכויעל פי התיאור הזה מופיעים פ". לִׁ ֲעצָּ , "יו 

ים ֵמֵאלּו" דִׁ ים", "ְמֻכבָּ ְינִׁ ְצטַּ ים מִׁ לִׁ יָּ ים"והַּ " חַּ ְררִׁ ְמשו  ר בַּ ְבחָּ השפחה  – אבל למלכות יש גם צד אחר". נִׁ

תפוזים "התמונה כולה נשענת על הדימוי . חסרת המוסר שאיננה מתחרטת על מעשיה ונענשת בשוט

השפחה ; קרובים לגרמי השמיים שבדימוי הקיסר ואנשי החצר; "ולימונים כמו שמשות וירחים

שם השיר מצוי על המתח שבין קרקע המציאות . הקטנטנה קרובה לדוכני הירקות שבמציאות

אבל גם מילה נרדפת לפאר , הוא שמה של קבוצת הפירות" הדר"השם : לפנטזיה שבמלכות

של הקיסר רוב אנשי החצר . להוד וליקר המתקשרות למלכות ולסביבתו של קיסר, ולתפארת

יו" – מופיעים בשיר בצורת רבים ֲעצָּ ים", "ְליו  דִׁ ְמֻכבָּ ים", "לַּ ְינִׁ ְצטַּ מִׁ ים הַּ לִׁ יָּ חַּ ים", "לַּ ְררִׁ ְמשו  ר בַּ ְבחָּ נִׁ ". לַּ

ְזכּות מפירות ההדר, מול אלה עומדת דמותה של זו שלא הייתה זכאית לטעום מן הפירות , הנהנים בִׁ

ם "; חלשה, ואנשי חצרו הולידה דמות יחידה השלמת תמונת התשליל של השליט. הנחשקים עַּ ּופַּ

ה  ְפחָּ ה שִׁ ְתְפסָּ ת ְבֶהְסֵתר / נִׁ חַּ קַּ ֶוה/ לו  ְמזָּ ן הַּ פּוז מִׁ ֵתר'/ , תַּ ְטע ם ְוֹלא יו  הבחירה במילה ". 'ְכֵדי לִׁ

הממעיט את " קטנטנה"הרומז למוסר ירּוד ובתואר " בהסתר"בתואר הפועל , "שפחה"המקראית 

                                                           
 .שמש העמים –סטאלין ; מלך השמש – 12-לואי ה  230
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לאורך השיר מופיע שלוש . ת כוחה של השפחה תורמת לכך שדמותה חפה מחן ומהדרנוכחותה וגם א

ים"פעמים הצירוף  נִׁ ים" :8–7בשורות ; "ַאְלֵפי שָּ נִׁ ְפֵני ַאְלֵפי שָּ  – (שורות השיר 28מתוך ) 21בשורה ; "לִׁ

ים" נִׁ ברת בנקודת ומציבים את הדו, הצירופים הללו מקיפים כחגורה את עיקר השיר". ְבעו ד ַאְלֵפי שָּ

בדמיונו )רב לבין מה שיקרה  לפני זמן( בדמיונה)בין מה שקרה , כחוליה מקשרת בשרשרת, האמצע

השימוש בצירוף בדרך זו הופך את הדוברת לחלק מההתרחשות . בעוד זמן רב( של מישהו אחר

 תחושה ששיש – ולקוראים – זמנית ומעניק לה-מחבר אותה לעלילה אנושית על, בדויה-המשוערת

 .לה חלק בבריאת המציאות

 . דרמטי את משמעותו של הלחם בעיני הדוברת-יומי ומבטא בסגנון חגיגי-נוטל את היוםלחם השיר 

ם חֶׁ  (המלכה) לֶׁ

 ,ֶׁשֲאנִי אֹוֶכֶלת, ַהֶלֶחם ַהזֶה

ִלים  ,נִָשא ַּבָשֶדה ַעל ָראֵׁשי ִׁשּבֳּ

 , ָהאֹור ּבֹו ָלׁשּו, ַהֶׁשֶמׁש, ַהֶגֶׁשם

 .ִלים ַגִליםגַ  – ָהרּוחַ 

 ,ֶׁשֲאנִי אֹוֶכֶלת, ִעם ַהֶלֶחם ַהזֶה

 ָּבִאים ְלָדִמי

 יֵָרַח ְורּוחַ 

 ,קֹולֹות ְגָׁשִמים

 ֲאִויר ִׁשְמִׁשי

ֹּאִׁשי, ְלתֹוְך ִּבְטנִי, ְלתֹוְך ַרגְַלי  .ְלתֹוְך ר

ֶזה"השיר נפתח באמירה עניינית המצביעה על הלחם בעזרת כינוי רומז  ֶלֶחם הַּ פסוקית הלוואי וב" הַּ

ֶכֶלת" י או  ההמשך מציג תיאור מטפורי סמלי המאדיר מאוד את הלחם . המוודאת את הזיהוי" ֶשֲאנִׁ

ים: "ומחזיר אותו למקורו שבשדה ֳבלִׁ אֵשי שִׁ ל רָּ ֶדה עַּ שָּ א בַּ שָּ א"הפועל ". נִׁ שָּ , קשור להתרוממות" נִׁ

א"וברקע מהדהד התואר , להגבהה ולתנועה שָּ הדוברת ממקמת את ". מרומם"או " נעלה"הנרדף ל" נִׁ

ים"התנועה  ֳבלִׁ אֵשי שִׁ ל רָּ ֶדה עַּ שָּ , המציירת את הלחם המועבר כמו בטקס פולחני ,הגבהה נוספת – "בַּ

לתהליך יצירת  – ותהליך ההתרוממות מעלָּה נמשך בגיוס כוחות הטבע הקשורים לגובה ולקוסמיות

ֶגֶשם" :הלחם ֶשֶמש, הַּ ר בו  , הַּ או  רּוחַּ / , לָּשּו הָּ ים – הָּ לִׁ ים גַּ לִׁ התיאור המטפורי נמשך בבית השני ". גַּ

לאיבריה , מאותם כוחות טבע קוסמיים אל הדוברת, הפעם מלמעלה למטה, בשינוי כיוון

ֶזה: "הקונקרטיים ֶלֶחם הַּ ם הַּ ֶכֶלת, עִׁ י או  י / , ֶשֲאנִׁ מִׁ ים ְלדָּ אִׁ ֵרחַּ ְורּוחַּ / בָּ ים/ יָּ מִׁ לו ת ְגשָּ י / , קו  ְמשִׁ יר שִׁ ֲאוִׁ

י/  ְגלַּ ְך רַּ י, ְלתו  ְטנִׁ ְך בִׁ י, ְלתו  ְך ר אשִׁ בבית " קולות גשמים"שבבית הראשון מופיע ב" הגשם"; "ְלתו 

אוויר "ב – "האור"ו" השמש"; בבית השני" ירח ורוח"שבבית הראשון מופיעה ב" הרוח"; השני

ֶגֶשם"המגביהות תיאור הלחם כתוצר של כוחות הטבע והשימוש במטפורות ". שמשי ֶשֶמש, הַּ , הַּ

ר בו  לָּשּו או  י"ו" הָּ מִׁ ים ְלדָּ אִׁ יומית השגורה -מאיר את משמעותה המורחבת של המילה היום" בָּ
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ֶפיָך"מהדהד מקורות כמו , כשם כללי למזונות" לחם" ת אַּ ל ֶלֶחם, ְבֵזעַּ אכַּ ומדגיש את תחושתה  231"ת 

י"רוף בלשון גבוהה הצי. של הדוברת שגם היא עצמה חלק מן הטבע מִׁ ים ְלדָּ אִׁ מבקש להסביר כי " בָּ

ֵרחַּ ְורּוחַּ " ים/ יָּ מִׁ לו ת ְגשָּ י/ , קו  ְמשִׁ יר שִׁ , בלעיסה או בבליעה, נכנסים לגוף הדוברת לא באכילה" ֲאוִׁ

י"הדוברת בחרה בצירוף ; יומיות גשמיות ונטולות חגיגיות-שהן פעולות יום מִׁ ים ְלדָּ אִׁ משמעותו ; "בָּ

ים"ספציפית של הפועל -אהל, הרחבה אִׁ  – המילה השנייה בצירוף. שומרת על עמימות התהליך" בָּ

י" מִׁ הדם הוא " עמד על דם רעהו"ו" בדם לבו", "שפך דם נקי"כשם שבצירופים ; היא דרמטית – "ְלדָּ

". חודרים לנפשי ולחיי"מטפורי ל" באים לדמי"כך גם הצירוף , לגוף או לנפש, מטונימי לחיים

  .המשתמעת מן הצירוף הולמת את החגיגיות שהדוברת ביקשה לשקףהדרמטיות 

 : שני שירים בקבוצה זו עושים שימוש נרחב באוצר מילים מקראי

 (עץ כף)ה פֶׁ שְׁ יָּ וְׁ  יששִ רְׁ תַ 

ֹּאת? ָרִאיתָ   ָהֶאֶבן ַהז

 ,ִהיא ַתְרִׁשיׁש ְויְָׁשֶפה

 ,ּוֵמָאה ְמָׁשִלים ִהיא יֹוַדַעת ַעל ֶפה

 .נֹון ַעד ֵאזֹוב ֶׁשַּבִקירֵמַאְרזֵי ַהְלבָ 

ֹּה ְלַמְלַכת ְׁשָבא ִהְסִּביר  .ִהיא ָׁשְמָעה ְכֶׁשְׁשֹלמ

ֹּאת? ָׁשַמְעתָ   ָהֶאֶבן ַהז

 ,ִהיא ַסִפיר ּוְפנִינָה

 ֶׁשנְָׁשָרה ִמיֵדי ַמְלַכת ְׁשָבא ַהְקַטנָה

ֹּה ִּביִריֹות ַמָתנָה  ,ְכֶׁשָרְקָמה ִלְׁשֹלמ

 ָכה ֶאת ָהֶאֶבן ָמְצָאהָאז ִׁשְפַחת ַהַמלְ 

 .ְואֹוָתה ַּבַטַּבַעת ֶׁשָלּה נֲָעָצה

 ?ֵאיְך ִהִגיָעה ֵאַלי

 ;זֶה ָפׁשּוט, ַאל ִתְׁשַאל

 ַסְבָתא ֶׁשל ַסְבָתא ֶׁשל ַסְבָתא ֶׁשִלי

 .ִהיא אֹוָתּה ַהִשְפָחה ֵמֲחַצר ַהַמְלכּות

 ,ָבהְוזֹו ִהיא ֶׁשִסְפָרה ַעל ָהֶאֶבן ַהזֹו ַהטֹו

 ֶׁשָענְָדה ַעל ַטַּבַעת יָָדּה ַהְשָמאִלית

 .ַמְלַכת ְׁשָבא

יתָּ : "הדוברת מציגה לנמען ֶאֶבן אִׁ את ? רָּ ז  ֶאֶבן הַּ ְשֶפה/ הָּ יש ְויָּ ְרשִׁ יא תַּ ת / , 232הִׁ עַּ דַּ יא יו  ים הִׁ לִׁ ּוֵמָאה ְמשָּ

ל ֶפה יר/ , עַּ קִׁ ב ֶשבַּ ד ֵאזו  ן עַּ נו  ְלבָּ ירֵמַאְר "השורה ". ֵמַאְרֵזי הַּ קִׁ ב ֶשבַּ ד ֵאזו  ן עַּ נו  ְלבָּ נכתבה בהשראת " ֵזי הַּ

ה : "בספר מלכים מסופר על חכמתו ועל גדולתו של המלך שלמה; מקור מקראי ְכמָּ ים חָּ ֵתן ֱאֹלהִׁ יִׁ וַּ

ה ּוְתבּונָּה ְשֹלמ  ד, לִׁ ְרֵבה ְמא  ב ֵלב; הַּ חו ל--ְור חַּ ל, כַּ יָּם-ֲאֶשר עַּ ת הַּ ם]...[  .ְשפַּ ֶיְחכַּ ל, וַּ כָּ ם -מִׁ ָאדָּ ֵבר]...[ הָּ ְידַּ , וַּ

ל שָּ ים מָּ פִׁ ירו  ; ְשֹלֶשת ֲאלָּ י שִׁ ְיהִׁ ָאֶלף, וַּ ה וָּ שָּ ֵבר .ֲחמִׁ ְידַּ ל, וַּ ים-עַּ ֵעצִׁ ן, הָּ ן-מִׁ נו  ְלבָּ ֶאֶרז ֲאֶשר בַּ ב , הָּ ֵאזו  ד הָּ ְועַּ

יר קִׁ ֵצא בַּ ל; ֲאֶשר י  ֵבר עַּ ְידַּ ל-וַּ ה ְועַּ ְבֵהמָּ עו ף-הַּ ל, הָּ ל-ְועַּ ֶרֶמש ְועַּ י-הָּ גִׁ ּדָּ יָּב אּו .םהַּ ל, וַּ כָּ ים-מִׁ מִׁ עַּ עַּ , הָּ ְשמ  ֵאת , לִׁ

                                                           
 .יט, בראשית ג  231
 .ועל פי השיר הן הגיעו לידיה של שפחה, החושן של הכהן הגדולהן מאבני " תרשיש וישפה"  232
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ה ת ְשֹלמ  ְכמַּ ל--חָּ ָאֶרץ-ֵמֵאת כָּ ְלֵכי הָּ ְמעּו ֶאת, מַּ תו  -ֲאֶשר שָּ ְכמָּ הטקסט המקראי מציין בין היתר . 233"חָּ

ז את"והדוברת בשיר מפליאה בשבחיה של , את שלושת אלפי המשלים ששלמה ידע לספר ֶאֶבן הַּ " הָּ

ל ֶפה: "עצמו שלמדה משלמה המלך ת עַּ עַּ דַּ יא יו  ים הִׁ לִׁ ֵבר" – המשך הטקסט המקראי". ּוֵמָאה ְמשָּ ְידַּ , וַּ

ל ים-עַּ ֵעצִׁ ן, הָּ ן-מִׁ נו  ְלבָּ ֶאֶרז ֲאֶשר בַּ יר, הָּ קִׁ ֵצא בַּ ב ֲאֶשר י  ֵאזו  ד הָּ הוא חלק מתיאור רוחב אופקיו של  – "ְועַּ

ירֵמַאְר " – וכך גם בפיה של הדוברת בשיר בשינויים קלים, המלך קִׁ ב ֶשבַּ ד ֵאזו  ן עַּ נו  ְלבָּ לאמור מן , "ֵזי הַּ

שעניינו שלמה המלך ( אף כי מעובד לקוראים צעירים)השימוש בשיבוץ מקראי . האדיר ועד לזעיר

שבה הדוברת מסבירה לנמען מה מקור ידיעותיה של , סיבתו מתבהרת בשורה הבאה; אינו מקרי

ת : "י אחת השפחותהאבן שנשרה מידיה של מלכת שבא ונמצאה על יד ְלכַּ ה ְלמַּ ה ְכֶשְשֹלמ  ְמעָּ יא שָּ הִׁ

יר ְסבִׁ א הִׁ נָּה ", בבית השני של השיר הדוברת מספרת על האבן". ְשבָּ ְקטַּ א הַּ ת ְשבָּ ְלכַּ יֵדי מַּ ה מִׁ / ֶשנְָּשרָּ

נָּה תָּ יו ת מַּ ירִׁ ה בִׁ ְשֹלמ  ה לִׁ ְקמָּ התלמודית הבירית . 234"זו אצעדה – בירית"במסכת שבת נאמר ". ְכֶשרָּ

. היא תכשיט שהשתמשו בו בימי הקדם לקישוט הזרוע או הרגל 235שהיא האצעדה המקראית

יו ת"אבל גם , בשיר הולמת את הנושא המקראי שבמרכז השיר" בירית"משמעות קדומה זו של  ירִׁ " בִׁ

קישור להחזקת הגרב או השרוול המופיעה לעתים קרובות בהקשר של  – במשמעותה השכיחה כיום

ורומזת בקריצה על פן אחד של הקשר בין שלמה המלך , מהדהדת ברקע – ר זול ואהבהביםחיזו

נָּה"ל ְקטַּ א הַּ ת ְשבָּ ְלכַּ למלך , מסבירה איך היא עצמה מתייחסת לאבן בבית האחרון הדוברת". מַּ

השימוש בלשון המקרא מוסיף אמינות לסיפורה של הדוברת על האבן . שלמה ולמלכת שבא

 . והופך את השיר להמשך ישיר של התיאור במקרא, סבת סבתּהשהתגלגלה אליה מ

מתוך היכרות , זרחי. מתאר סצנה בדויה תוך שימוש באוצר מילים מקראי ארבעת המלכיםהשיר 

שואלת ממנה מילים וביטויים גבוהים או נדירים כדי להקנות אמינות לתיאור , עם לשון המקרא

חלקים בסצנה שהשיר מתאר . תחת שולחנו – נעו לומלכים שנכ – מלך קדמון המחזיק את שבוייו

וזו , מקראיות בהקשר של השיר-זו הנובעת מהמילים המקראיות והכמו – נושאים שתי משמעויות

  . הנובעת מממשמעותם האותנטית של המילים והביטויים במקרא

ִכים  לָּ ַבַעת ַהמְׁ  (הפתעה)ַארְׁ

 ְוֶאת ַהְמנֹורֹות

 םְוֶאת ַהיִָעים ָלַקח ֵמהֶ 

 ,ְוֶאת ַהִמזְָרקֹות ַהְמזְַמרֹות ְוַהִסיִרים

 ַאְרָּבָעה ְמָלִכים

ְלָחן יֹוְׁשִבים  ,ַתַחת ַהשֻּ

 ְמַחִכים ַעד יְַׁשִליְך ָלֶהם

 .ַהֶמֶלְך ֵפרּוִרים

                                                           
 .יד–ט, מלכים א ה  233
 .ב"ע, שבת סג  234
ה"  235 דָּ יל ֶאְצעָּ גִׁ ת עָּ עַּ בַּ יד טַּ מִׁ  (.נ, במדבר לא..." )ְוצָּ
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 ִטפֹות ִמיַיִן ָהֶרַקח

 נֹוְטפֹות ַעל ָראֵׁשיֶהם

 ,ֵמַהנֹוָתר ַּבגְִביִעים

 ֶכֶבשַעְצמֹות יְַרֵכי ָטֶלה וָ 

ֶֹּכל ִלְכָלִבים ְׁשָלכֹות ֲאֵליֶהם ְכא  .מֻּ

ְלָחן ְסעּוַדת ַהֶמֶלְך  ַעל ַהשֻּ

 ,ְוַתְחָתיו ַאְרָּבָעה ְמָלִכים יֹוְׁשִבים

 ְוֵהם לֹוֲחִׁשים

ֹּּהַ  ָכֵלינּו ִמָגב ֹּק ָלנּו אֳּ  ַאָתה זְר

 ִכי ֵאין ְּבֵרָרה ְוֵאין ָכבֹוד

  – ִלְרֵעִבים

 ּוַאְך יָבֹוא יֹום ְוָאנ

ְלָחן ָפנֵינּו  ַעל ַהשֻּ

 .ְוַאָתה ַתְחָתיו ְכַאַחד ַהְכָלִבים

 ַמה קֹוְלֶכם נְִׁשַמע ָׁשֵקט

 ,ְמַצֶּוה ַהֶמֶלְך ּוְמנֵַער ְגִביעֹו

 ִטפֹות יַיִן צֹונֵן

 נֹוְטפֹות ַעל ִשְפֵתי ַהְמָלִכים ַהלֹוֲחׁשֹות

 .ָאֵמן לּו יְִהי ָאֵמן

את הנמענים להתבונן בניצחונו של מלך אחד על ארבעה מלכים משתי מזמין ארבעת המלכים השיר 

ארבעת המלכים שהמלך  – וזו של המנוצחים, המלך בשעת סעודתו – זו של המנצח; נקודות מבט

אוצר המילים בשורות הראשונות . 236להשפילם, לקח בשבי והושיבם תחת שולחנו בשעת הסעודה

רו ת "בשיר  ְמנו  יָּ / ְוֶאת הַּ ח ֵמֶהם ְוֶאת הַּ ים לָּקַּ ים/ עִׁ ירִׁ ּסִׁ ְמרו ת ְוהַּ ְמזַּ קו ת הַּ ְזרָּ מִׁ בלשון , מתמיה" ְוֶאת הַּ

רו ת"מה ל; המעטה ְמנו  ים"ול" הַּ עִׁ יָּ מהן ? ולמה לקח אותם המלך מהמלכים שתחת שולחנו" הַּ

ְמרו ת" ְמזַּ ת הַּ קו  ְזרָּ מִׁ ים"ומה להן ול" הַּ ירִׁ הטקסטים המקראיים המהדהדים מן השורות ? "סִׁ

ְזֵבחַּ ֶאת " :בתיאור בניית המשכן כתוב; יריות מסירים חלק מסימני השאלההש מִׁ ל ְכֵלי הַּ ש ֶאת כָּ עַּ יַּ וַּ

ֶשת ה ְנח  שָּ יו עָּ ל ֵכלָּ ת כָּ ְחת  מַּ ת ְוֶאת הַּ ג  ְזלָּ מִׁ ת ֶאת הַּ ק  ְזרָּ מִׁ ים ְוֶאת הַּ יָּעִׁ יר ת ְוֶאת הַּ ּסִׁ ובתיאור חורבן , 237"הַּ

רו  "בית המקדש נאמר  ּסִׁ תְוֶאת הַּ ק  ְזרָּ מִׁ ְמרו ת ְוֶאת הַּ ְמזַּ ים ְוֶאת הַּ עִׁ יָּ ל ]...[ ת ְוֶאת הַּ ֶשת -ְוֵאת כָּ ְנח  ְכֵלי הַּ

חּו ֶהם לָּקָּ ְרתּו בָּ ֶסף ]...[  .ֲאֶשר ְישָּ ֲאֶשר ֶכֶסף כָּ ב וַּ הָּ ב זָּ הָּ יו ת ֲאֶשר זָּ ְמנַּקִׁ פו ת ְוֶאת הַּ כַּ רו ת ְוֶאת הַּ ְמנ  ְוֶאת הַּ

ב ח רַּ ים-לָּקַּ חִׁ בָּ המילים שזרחי משתמשת בהן בשורות הפותחות את השיר אינן , מורלא. 238"טַּ

. כולן מופיעות בפסוקים הקשורים קשר הדוק לכלי העבודה הפולחנית בבית המקדש; אקראיות

ק"ה ְזרָּ , שימש בבית המקדש להתזת דם הקרבן על המזבח"( מזרקו ת"ברבים )המקראי " מִׁ

                                                           
מזכיר את מלחמת ארבעת המלכים בחמשת המלכים המתוארת " ארבעה מלכים"הצירוף ; המלך אינו מזוהה  236

 .מה שבעקבותיה נלחם אברהם בארבעת המלכים כדי לשחרר את לוט אחיינו שנשבה בידיהםמלח, בבראשית יד
 .ג, שמות לח  237
 .יט–יח, ירמיהו נב  238
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ה"ה. 239"ול לשתיית ייןכלי גד" ובמקומות אחרים במקרא משמעות המילה  ְמרָּ המקראית " ְמזַּ

שימש בבית המקדש כלי לגריפה " יעה"ה. 240הייתה אחד מכלי בית המקדש ושימשה לניקוי המנורה

הכלי שהיו גורפים לתוכו את דשן , "סיר"היא צורת הרבים של " סיר ת"והמילה המקראית , ולניקוי

העמידה : שינויים בצורה או במשמעותזרחי אימצה את המילים לאחר שהכניסה בחלקן . 241המזבח

ְמרו ת"את השם המקראי  קו ת"כתואר ל" ְמזַּ ְזרָּ ְמרו ת"ויצרה את הצירוף " מִׁ ְמזַּ קו ת הַּ ְזרָּ מִׁ וכן , "הַּ

פתיחת השיר נקראת , לאחר השינויים. החילונית" סירים"המקודשת ל" סירות"שינתה את 

" מנורות" :ר של המלכים שתחת השולחןכרשימת פריטים המייצגת היבטים שונים של חייהם בעב

בצירוף השירי  ;יום-מייצגת חיי יום" יעים" ;מייצגת אור גם כמטונימיה לחיי חירות ורווחה

מרות" זרקות ְמזַּ ְזרקות"נתפס השם " מִׁ ְזרקה"כצורת הרבות של " מִׁ והצירוף מייצג עושר פלאי " מִׁ

הו את הארמזים למקרא יקלטו את קוראים שיז. מייצגת שפע של מזון" סירים"ו ;של מלכּות

, מן המלכים הללו נלקחו סמלי חירותם – של פתיחת השיר, ואולי החשובה יותר, המשמעות הנוספת

ח "בתחילת הבית השני כתוב . לאומיותם ועצמאותם ֶרקַּ ן הָּ יִׁ יַּ פו ת מִׁ אֵשיֶהם / טִׁ ל רָּ ת עַּ ְטפו  ר / נו  תָּ נו  ֵמהַּ

ים יעִׁ ְגבִׁ יֲאָך ֶאל" קיין רקח מופיע בפסו". בַּ ְגָך ֲאבִׁ יס -ֶאְנהָּ ח ֵמֲעסִׁ ֶרקַּ ן הָּ יִׁ יַּ ְשְקָך מִׁ י אַּ ְמֵדנִׁ י ְתלַּ מִׁ ֵבית אִׁ

י נִׁ מ  ח. "והוא ביטוי יחידאי במקרא, 242"רִׁ ח'כמו , מעשה מרקחת – "ֶרקַּ שמן , מעשה מרקחת – 'ר קַּ

ועד המקושר לבניית המשכן ומי, הארמז מציף משמעות נוספת לשתיית יין הרקח. 243משחת קודש

, ופעמיים הוא מטפטף על ראשי המלכים, ההגבלה הזו עלהמלך יודע  :לשימוש של קודש בלבד

בו א יו ם ְוָאנּו " :המלכים שתחת השולחן לוחשים בינם לבין עצמם .244בכוונה להשפילם ְך יָּ ל / אַּ עַּ

ֵנינּו  ן פָּ ֻשְלחָּ ים/ הַּ בִׁ ְכלָּ ד הַּ יו ְכַאחַּ ְחתָּ ה תַּ תָּ ֵנינּו/ נּו ְוָא"... המשפט ; "ְואַּ ן פָּ ֻשְלחָּ ל הַּ " שולחן"שבו , "עַּ

עשוי לרמוז לפסוקים , מופיעות בסמיכות בסביבת מילים הקשורות לבית המקדש ולפולחן" פנים"ו

ל" תָּ עַּ ן-ְונָּתַּ ֻשְלחָּ ים הַּ נִׁ יד ֶלֶחם פָּ מִׁ נַּי תָּ ל"ו 245"ְלפָּ ה ֵאת כָּ ש ְשֹלמ  יַּעַּ ים ֲאֶשר ֵבית ה-וַּ ֵכלִׁ ְזבַּ אֵ ֵ ' הַּ ח ת מִׁ

ב ְוֶאת הָּ זָּ ב-הַּ הָּ ים זָּ נִׁ פָּ יו ֶלֶחם הַּ לָּ ן ֲאֶשר עָּ ֻשְלחָּ ולרמוז על לגיטימיות המהפך שהם שואפים לו ,   246"הַּ

ם ְוָאנּו " :ומנבאים אותו בו א יו  ְך יָּ ֵנינּו / אַּ ן פָּ ֻשְלחָּ ל הַּ ים/ עַּ בִׁ ְכלָּ ד הַּ יו ְכַאחַּ ְחתָּ ה תַּ תָּ הארמז מרחיב ". ְואַּ

ֵנינּו"ית של את המשמעות הדנוטטיב ן פָּ ֻשְלחָּ ל הַּ ולא כמו שהן , פנינו יהיו מעל השולחןכלומר )" עַּ

                                                           
 .8כרך , ט"תשמ-ב"תשכ, על פי כנעני  239
 .שם  240
 .12כרך , שם  241
 .ב, שיר השירים ח  242
ח שושן יש התייחסות לזיקה בין ֶרקַּ -גם במילון אבן. ל, על פי שמות כה  243  (. 1כרך , 2221, שושן-אבן)ח לר קַּ
ה: בהוראות שקיבל משה מאלהים לבניית המשכן  244 ֵבר ְיהוָּ ְידַּ ר-ֶאל, וַּ ֶשה ֵלאמ  ח. מ  ה קַּ תָּ ים ר אש, ְלָך-ְואַּ מִׁ ר, ְבשָּ -מָּ

ר  ן]...[ ְּדרו  ְנמָּ ֶשם -ּוְקֵנה]...[ ֶבֶשם -ְוקִׁ ה]...[. ב  ּדָּ ת; ]...[, ְוקִׁ יִׁ ין, ְוֶשֶמן זַּ תו   .הִׁ יתָּ א  שִׁ ת, ְועָּ ְשחַּ ֶדש-ֶשֶמן מִׁ ח --ק  ר קַּ
ת חַּ ְרקַּ ֲעֵשה ר ֵקחַּ , מִׁ ת; מַּ ְשחַּ ֶדש-ֶשֶמן מִׁ ְהֶיה, ק  ְחתָּ בו  . יִׁ שַּ ֵעד-ֶאת, ּומָּ ֶהל מו  ֵעֻדת, ְוֵאת, א  ן הָּ ן-ְוֶאת. ֲארו  ֻשְלחָּ -ְוֶאת, הַּ

ל יו-כָּ ה-ְוֶאת, ֵכלָּ רָּ ְמנ  ְזבַּ , ְוֵאת; ֵכֶליהָּ -ְוֶאת, הַּ ֶרתמִׁ ְקט  ע לָּה-ְוֶאת. ח הַּ ח הָּ ְזבַּ ם]...[. , מִׁ תָּ ְשתָּ א  ּדַּ ים, ְוקִׁ שִׁ דָּ ֶדש קָּ יּו ק  ; ְוהָּ
ל ֶהם-כָּ ֵגעַּ בָּ נ  ש, הַּ ְקּדָּ ן ְוֶאת-ְוֶאת]...[  .יִׁ נָּיו-ַאֲהר  ח, בָּ ְמשָּ ם; תִׁ תָּ ְשתָּ א  ּדַּ י, ְוקִׁ ֵהן לִׁ ֵאל-ְוֶאל. ְלכַּ ְשרָּ ר, ְבֵני יִׁ ֵבר ֵלאמ  : ְתדַּ

תֶשֶמן  ְשחַּ ְהֶיה ֶזה-מִׁ ֶדש יִׁ י, ק  ר ֵתיֶכם--לִׁ ל. ְלד  ם-עַּ ר ָאדָּ ְך, ְבשַּ יסָּ ְתֻכְנתו  , ֹלא יִׁ הּו, ּוְבמַּ מ  ֲעשּו כָּ ֶדש הּוא; ֹלא תַּ ֶדש , ק  ק 
ֶכם ְהֶיה לָּ הּו. יִׁ מ  ח כָּ ְרקַּ יש ֲאֶשר יִׁ ל, אִׁ ֶמנּו עַּ ֵתן מִׁ ֲאֶשר יִׁ ר-וַּ ת--זָּ ְכרַּ יו, ְונִׁ מָּ  (. לג–כב, שמות ל" )ֵמעַּ

 .ל, שמות כה  245
 .מח, מלכים א ז  246
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המקודש , למקומם הנכון, המלכים מצהירים שהם יחזרו לתפקידם – לאמור ,(מתחת לשולחן, עתה

המלך מגיב , לאחר שהמלכים לוחשים מה שלוחשים: בשיר עוד ביטוי יחידאי. והרצוי בעיני האל

ְלֶכם "ב ה קו  ֵקטמַּ ע שָּ ְשמַּ יעו  " ]...[ ו" נִׁ ֵנן / , ּוְמנֵַּער ְגבִׁ ן צו  יִׁ פו ת יַּ ת / טִׁ ֲחשו  לו  ים הַּ כִׁ ְמלָּ ְפֵתי הַּ ל שִׁ ְטפו ת עַּ נו 

י ָאֵמן/  בתום השיחה , שבשורה האחרונה מופיע במקרא פעם אחת" לו יהי"הביטוי  ."ָאֵמן לּו ְיהִׁ

ן את חלוקת הרכוש המשותף ל בָּ ן מסכיםשבה יעקב מסדיר עם לָּ בָּ ן: "הם ולָּ בָּ י אֶמר לָּ י , לּו :ֵהן, וַּ ְיהִׁ

ֶרָך ְדבָּ " לו יהי"אבל כשאמר , לבן מתואר במקרא כרמאי שאי אפשר לסמוך על הבטחותיו. 247"כִׁ

השימוש של ארבעת המלכים בביטוי היחידאי בא לאשר ולחזק (. י"פירוש רשעל פי )התכוון לדבריו 

אמן לו יהי "לטובת המשאלה המוזרה  "ן כן יהי רצוןאמ"אלא שהשבירה של הצירוף  ,את כוונתם

העונים אמן אולי שלא בלב שלם אחרי  ,של השבויים (?השבור)מבליטה את מצבם הנפשי  "אמן

  .המלך ששבה אותם

 שירי גחמה וחלוםהלשון הפואטית ב. ז

אל ומפליגה בדמיונה , בשירים אחדים זרחי נותנת דרור לתשוקותיה של דוברת פעורת עיניים

 :מחוזות הגחמנות הפלאית והמראות המרחפים אי שם במציאות בלתי מושגת

 (הפתעה)רצון 

 ֲאנִי רֹוָצה

ָׁשִרים ֶֹּׁשר ַרב ָועֳּ  ,ע

ֹּל  ְוֶׁשְגִדי ָכח

ֹּד ִלי ַּבֶדֶלת  ,יֲַעמ

 ְוִאם ַאף ֶאָחד ֹלא יִָביא ִלי

 ְגִדי ְוֶאת ָכל ָהאֹוָצרֹות ָהֵאֶלה

ֹּד ֲעָשָרה ֵליל  ֹותֲאנִי ֶאֱעמ

 ַוֲעָשָרה יִָמים ַעְקָׁשנִית

  – יֶֶלד

ָׁשִרים  ַעד ֶׁשיָבֹואּו ֵאַלי ָכל ָהעֳּ

 ְויִָכנְסּו

ֹּד ִלי ַּבֶדֶלת ֹּל יֲַעמ  .ּוגְִדי ָכח

ים"בשלוש המילים  רִׁ ֳעשָּ כשלעצמה מבטאת כמות " עושר: "יש דחיסות בביטויי עושר" עושר רב וָּ

צורת הריבוי ; "עושר"מעצים את " רב"התואר ; (כשלעצמםשל רכוש וממון או ריבוי ומגוון )גדולה 

ים"הילדותית  רִׁ ב"מבטאת עושר מוכפל ומשולש נוסף על " וֳעשָּ ים". "רַּ רִׁ , מופיעה בשיר פעמיים" ֳעשָּ

באופן  השימוש במילים הללו מגדיר. גם היא בצורת רבים, "אוצרות"ובין שני המופעים ישנה 

השיר הוא אמירה אחת של דוברת ". אני רוצה"מועצם של מובהק ומעורר התפעלות את המושא ה

מסכם , רצון, שם השיר. משפט מאוחה בעל איברים אחדים שאחד מהם משפט מורכב, בגוף ראשון

                                                           
 .לד, בראשית ל  247
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ומאיימת בפני נמען לא ידוע שלא תוותר עד שרצונה , הדוברת מודיעה מה היא רוצה; את תוכנו

ים. "יתמלא רִׁ ֳעשָּ וזרחי מחדשת , אין צורת רבים בשימוש, שם בזכר, "ע ֶשר"ל". אני רוצה ע ֶשר רב וָּ

ים"את  רִׁ י "בתוספת הצירוף המטפורי , כך. כדי להעצים באופן קיצוני את העצום ממילא" ֳעשָּ ְגדִׁ

ל ח  ילד שאינו מבין את -היא מבליטה את העמדה של הדובר, פנטסטית-המבטא משאלה קפריזית" כָּ

ואם , ---אני רוצה : ת הבלתי אפשרי תוך הצבת תנאים ילדותיתומכריז על תביעתו א" עושר"המושג 

  .---אז ---לא

  :נמסר מפיה של דוברת בגוף ראשון קופילי בלופיליגם השיר 

לֹוִפיִלי   (כישוף)קֹוִפיִלי בְׁ

 ,קֹוִפיִלי ְּבלֹוִפיִלי

ֹּף ִלי  ַמה ֶתֱאס

 ?ִמָגְבֵהי ַצָמרֹות

ֹּף ִלי  ?ַמה ִתְקט

 הֹון ָצפּון, ַצת יְֵענִיםֵּבי, ֲעגִיל ֶכֶסף

ֶֹּקת ָאפּון  .ִפינ

 ,קֹוִפיִלי ְּבלֹוִפיִלי

ֹּף ִלי  ַמה ֶתֱאס

ֶֹּקר ַּבֶדֶׁשא ַהַלח  ?ַּבּב

ֹּף ִלי  ?ַמה ִתְקט

ֹּד ִעם ָצִעיף ּופֹוְמפֹון  ְסֶוֶדר ָור

ֶֹּקת ָאפּון  .ִפינ

 ,קֹוִפיִלי ְּבלֹוִפיִלי

ֹּף ִלי  ַמה ֶתֱאס

 ?ִמַתְחִתית נְָחִלים

ֹּף ִלי ַמה  ?ִתְצד

 ,ּוְבִלָּבה ְפנִינַת ַהָטמּון, קֹונְִכיָה

ֶֹּקת ָאפּון  .ִפינ

 ,קֹוִפיִלי ְּבלֹוִפיִלי

- ַמה ֶשָאַסְפָת ִלי 

ֶֹּׁשְך ַעד אֹור  - ָכל ִקְׁשקּוֶׁשיָך ֵמח

 ֹלא ָׁשִוים יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר

 .חֹור ַעל חֹור

 ,ָאפּון, ֵהי

 ,ְדָבַרי ְלָך ָהיּו מֹוִעיִלים

 לּו ַרק ָאַכְלָת אֹו ָלַבְׁשתָ 

 .ִמִלים

י"שאלות אל נמען המכונה  – השיר בנוי כרצף של שאלות ותשובות ילִׁ פִׁ י ְבלו  ילִׁ פִׁ מבנה . ותשובותיו" קו 

י " – השאלה שבבית הראשון ף לִׁ ה ֶתֱאס  ת/ מַּ רו  מָּ ְבֵהי צַּ גָּ י/ ? מִׁ ף לִׁ ְקט  ה תִׁ חוזר על עצמו  – "?מַּ

לַּח)"ה השנייה נוסף זמן ומשתנה המיקום בשאל; בשינויים קלים ֶּדֶשא הַּ ב ֶקר בַּ ובשאלה "( ?בַּ
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ים)"השלישית משתנים המיקום  לִׁ ית ְנחָּ ְחתִׁ תַּ ְצּד ף )"ובהתאמה הפועל בשורה השלישית "( ?מִׁ ה תִׁ מַּ

י ֶקת ָאפּון"התשובות מופנות למי שמכונה (. ?לִׁ ינ  צירוף המתפרש ככינוי חיבה שבו המרכיב , "פִׁ

ֶקתפִׁ " ֶקת"מזכיר את " ינ  ינ  רומז " ָאפּון"והמרכיב , ק"ומוסיף לזה את המשמעות של השורש פנ" תִׁ

י"הכינויים . לעגלגלות ולזעירּות ילִׁ פִׁ י ְבלו  ילִׁ פִׁ ֶקת ָאפּון"ו" קו  ינ  אמנם אינם רומזים על זהות " פִׁ

בין השניים  אך משקפים קרבה וחיבה, ולקוחים מעולמות שונים שאין קשר ביניהם, בעליהם

י"שלוש התשובות של . ורומזים על המשחקיות שבדיאלוג ילִׁ פִׁ י ְבלו  ילִׁ פִׁ לשאלותיה של אותה " קו 

ֶקת ָאפּון" ינ  יל ֶכֶסף" – הן שלושה רצפים של שמות או צירופים" פִׁ ים, ֲעגִׁ ת ְיֵענִׁ פּון, ֵביצַּ ן צָּ ְסֶוֶדר "; "הו 

ן ְמפו  יף ּופו  עִׁ ם צָּ ר ד עִׁ יָּ "; "וָּ ְנכִׁ מּון, הקו  טָּ ינַּת הַּ ה ְפנִׁ בָּ תכשיט שהוא חפץ ענוג ויקר  יש בהם – "ּוְבלִׁ

יל ֶכֶסף)" ים)"חפץ נדיר , "(ֲעגִׁ ת ְיֵענִׁ ם )"יש בהם חפצים מוכרים המשקפים מותרות , "(ֵביצַּ ד עִׁ ר  ְסֶוֶדר וָּ

ן ְמפו  יף ּופו  עִׁ פּון)"וחלקם סתומים ( צָּ ן צָּ מּון"ו" הו  טָּ ינַּת הַּ ורים לשדה העושר ובולט כולם קש ;"(ְפנִׁ

הם משחק של , כמו שמתברר מסוף השיר, הדיאלוגים. המרחק הסמנטי בינם לבין אותו קוף עלום

   .העמדת פנים ששני הצדדים משתפים בו פעולה

 :מסתורי-הפנטסטי, משייט במרחב החלומיעוגת ים השיר 

 (הפרה)עּוַגת יָּם 

נִיָה נֹוַסַעת ַּביָם ָהָרָחב  אֳּ

ָלּה  :ָכל טּוב ֲעמּוָסה ְוכֻּ

 ֶקַמח ָכתּות, ִחָטה זְהּוָבה

 .ַסֵלי תּות ַעד ְקֵצה יְַרָכֶתיָה ְדחּוָסה

 ,נְִׁשִבי זְִהיָרה זְִהיָרה, רּוַח יָם

ֹּר, ֲענִָבים, ַתפּוזִים  .ַכֵדי יַיִן ָׁשח

 ,ַעל ְקֵצה ֶאְצַּבַעיְִך ְלִכי, רּוַח יָם

ֹּרַאף ֵּביָצה ַּבַסִלים ַהְקלּו  .ִעים ֹלא ִלְׁשּב

 ,יָם ָפרּוש ְלָפנֶיָה ְׁשִטיִחים ֲחָלִקים

 ,ְדַבׁש ֵאיָקִליְפִטים ְגבֹוִהים ֶׁשָקָפא

ֹּל כֻּלֹו ִמְפִריַחת ִעיִריֹות  ,ָכח

 .ַגֵלי יָם ַאל ִתְׁשְפכּו ַאף ִטָפה

נִיָה נֹוַסַעת ַּביָם ָהָרָחב  אֳּ

 ,הְוִאם ַרק תֹוִסיפּו ָעֶליָה ִסכָ 

 ,ַהתּות, ַהְדַבׁש, יְִתָפְרצּו ַהֵּביִצים

 .ַהֵשָכר ְוֶקַמח ָכתּות ,ַהִחָטה

 ,נְִׁשִמי זְִהיָרה זְִהיָרה, רּוחַ 

 ,סֹוְבִבי ָּבִעָסה ׁשּוב ְוׁשּוב, נְִׁשִבי

 ,ְוַהְקִציפּו ְקִציָפה, קּומּו ַגִלים

 . עּוגַת יָם ָׁשָטה ֲעשּויָה ָכל טּוב
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ב" ביןהשיר נמתח  חָּ רָּ יָּם הָּ ת בַּ עַּ סַּ יָּה נו  ה/  248ֳאנִׁ ל טּוב ֲעמּוסָּ ת יָּם "לבין ( השורה הפותחת)" ְוֻכלָּּה כָּ עּוגַּ

ל טּוב ה ֲעשּויָּה כָּ טָּ תיאור המבקש למרב : ומתפתח לאורך שני צירים מארגנים, (ורה האחרונהשה) "שָּ

כדי שהתהליך שהשיר , ת הטבעופניות המבקשות לרסן את כוחו, את רושמו של המטען שעל האונייה

: השמות המגדירים את המטען משתייכים כולם לשדה המאכל והמשקה. מתאר יעבור בשלום

ה" טָּ ח", "חִׁ ים", "תּות", "ֶקמַּ פּוזִׁ ים", "תַּ ן", "ֲענָּבִׁ יִׁ ים", "יַּ ש", "ֵביצִׁ ת יָּם", "ְּדבַּ התיאור חושני ". עּוגַּ

ה ְזהּו)"חלק מהצבעים מפורשים ; מאוד טָּ החִׁ ר", "בָּ ח  ן שָּ יִׁ ל ֻכלו  ", "יַּ ח  ח)"וחלקם נרמזים "( כָּ , "ֶקמַּ

ים", "תּות" פּוזִׁ ים", "תַּ ים", "יָּם", "ֲענָּבִׁ יחִׁ ש", "ְשטִׁ ים", "ְּדבַּ הִׁ ים ְגבו  יְפטִׁ לִׁ ים", "ֵאיקָּ ת ", "ֵביצִׁ יחַּ ְפרִׁ

יו ת ירִׁ ה", "עִׁ יפָּ ים", "תּות)"משמות המאכלים "(. ְקצִׁ פּוזִׁ יִׁ ", "תַּ ש "ו" רּוחַּ יָּם"ומהצירופים "( ןיַּ ְּדבַּ

ים יְפטִׁ לִׁ ים"מהצירופים , משתמעים ניחוחות" ֵאיקָּ ים ְגבו הִׁ יְפטִׁ לִׁ ֵלי יָּם", "ֵאיקָּ יפּו "ו" רּוחַּ יָּם", "גַּ ְקצִׁ הַּ

ה יפָּ ל : "היקף המטען על האונייהאת השיר מדגיש פעמים אחדות . משתמעים צלילים" ְקצִׁ ְוֻכלָּּה כָּ

ה ֵלי תּות", "טּוב ֲעמּוסָּ ה", "סַּ ֶתיהָּ ְדחּוסָּ ְרכָּ ד ְקֵצה יַּ ן", "עַּ יִׁ ֵּדי יַּ ים", "כַּ ְקלּועִׁ ים הַּ לִׁ ּסַּ ק ", "בַּ ם רַּ ְואִׁ

ה כָּ ֶליהָּ סִׁ יפּו עָּ סִׁ , בצבעים ובצורות, חושית שמתוארת בטעמים ובניחוחות-לצד הערבוביה הרב". תו 

ב" – ה שטה האונייהבמרקמים ובצלילים מצויים הביטויים המייצגים את הסביבה שב חָּ רָּ יָּם הָּ , "בַּ

י, רּוחַּ יָּם" ְשבִׁ ים", "נִׁ קִׁ ים ֲחלָּ יחִׁ ֶניהָּ ְשטִׁ רּוש ְלפָּ ֵלי יָּם", "יָּם פָּ ים", "גַּ לִׁ ומסמנים את המרחק  – "גַּ

הפנייה המאנישה אל כוחות , מול הסטטיות של המטען. הסמנטי המייצב את המתח הפואטי בשיר

ה, רּוחַּ יָּם" – הטבע מרסנת אותם מצד אחד ירָּ ה ְזהִׁ ירָּ י ְזהִׁ ְשבִׁ י, רּוחַּ יָּם/ ]...[ , נִׁ ְך ְלכִׁ יִׁ עַּ ל ְקֵצה ֶאְצבַּ / , עַּ

ְשב ר]...[  ה. / ]...[ ֹלא לִׁ פָּ ְשְפכּו ַאף טִׁ ֵלי יָּם ַאל תִׁ ה. / ]...[ / גַּ כָּ ֶליהָּ סִׁ יפּו עָּ סִׁ ק תו  ם רַּ ְרצּו, אִׁ ְתפָּ ... / ]...[ / יִׁ

ירָּ , רּוחַּ  י ְזהִׁ ְשמִׁ הנִׁ ירָּ י" – אך מצד שני רותמת אותם לעשייה – "249ה ְזהִׁ ְשבִׁ ה שּוב ְושּוב, נִׁ ּסָּ עִׁ י בָּ ְבבִׁ / , סו 

ים לִׁ ה, קּומּו גַּ יפָּ יפּו ְקצִׁ ְקצִׁ של הקולינריה ושל , המפגישה את שתי המסגרות הסמנטיות – ",ְוהַּ

ה ֲעשּויָּה: "התוצאה היא מחזה פנטסטי סוריאליסטי. השייט טָּ ת יָּם שָּ ל טּוב עּוגַּ יעדה של , אם כן". כָּ

כמטפורה לחלום על התענגות הקשורה לטעם . האונייה לא רק שאינו נמסר בשיר אלא אינו קיים

 . 250הספינה נועדה להמשיך ולהפליג ולקיים את ההנאה שבהשתוקקות, ולמראה ועל שפע אגדי

עצמו ואת נמעניו שיר המנתק את , אגדי יותר-הוא החלומי בכיס מעיליבקבוצת שירים זו השיר 

   :מתקיים בסביבה לעצמו-מכל סביבה מוכרת וספק

 

 

                                                           
יָּם ": "על הים השקט"פינקרפלד -השורה הראשונה בשיר של זרחי רומזת לשירּה הוותיק של אנדה עמיר  248 ל הַּ עַּ

ֵקט שָּ ב/ , הַּ חָּ רָּ יָּם הָּ ל הַּ ת , ֶחֶרש" / עַּ עַּ סַּ ב/ ֶחֶרש נו  הָּ יַּת זָּ י. / ֳאנִׁ חִׁ לָּ מַּ ל הַּ ּה כָּ ן/ , םבָּ טָּ ד קָּ ל ְועַּ דו  גָּ ת/ , מִׁ כַּ ים ְבחַּ ְשכִׁ -מו 
ב  הָּ ן/ זָּ תָּ ְויָּ ג לִׁ , פינקרפלד-עמיר)אף כי חרישית , קסומה-מסתורית-גם השיר הזה משרטט תמונה פנטסטית". ּדָּ
1912 .) 

יר(: "כף עץ" )המרבד"חזרה דומה מופיעה בשיר   249 הִׁ יר זָּ הִׁ ֶבֶטת זָּ א בו  חו  מָּ  ".ְכֶשאִׁ
ה, ְנגמַּ "בשיר   250 ְנגָּ ְנג ּומו  ים" –" מו  ים ְבֵשלִׁ זִׁ ה ֱאגו  רָּ ים, ֲעשָּ ים ְכֻחלִׁ ֳפרִׁ ם צִׁ כָּ ים, ְבתו  שִׁ , תמונת עושר פנטסטי –..." ּוְנחָּ

 (. 22' עמ, הפרה: להלן, הפרה שרצתה להיות זמרתבתוך )' נימפות שוקולד וכו, כולל כוכבי ים
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ִעיִלי  ִכיס מְׁ  (הפתעה)בְׁ

 ְּבִכיס ְמִעיִלי

 ,ְׁשֹלָׁשה יְָלִדים

 ֶאָחד ֵער

 ֵׁשנִי נָם

ֹּה ְוֹלא ָׁשם  .ּוְׁשִליִׁשי ֹלא פ

ִלים  ְפנֵי ָהִראׁשֹון ְתכֻּ

 ֵׁשנִי ְכֶפַרח נְעּוִלים

 יּוְׁשִליִׁשי ְכִבְראִ 

 .ַמְראֹות ָּבם יֹוְרִדים עֹוִלים

 ,ָּבא ַליְָלה ַּבִכיִסים

 ִראׁשֹון ָפַקח ִריִסים

 ֵׁשנִי ֵעינָיו ָעַצם

 .ְׁשִליִׁשי נִים ֹלא נָם

 ִכי ֹלא ִאיַׁשן ַּבַליְָלה

 ֹלא ָאקּום ַּביֹום

 ְּבָמחֹוז ַאְפלּוִלי

 רֹוֵחץ ִּבְטָלִלי

 .ֵׁשם ִקְראּו ִלי ַעְרִפִלי

י"ר שלושה ילדים שהשיר מתא ילִׁ יס ְמעִׁ ד ֵער " – לאחר הקונקרטיות בבית הראשון". ְבכִׁ י נָּם / ֶאחָּ ֵשנִׁ

ם/  ה ְוֹלא שָּ י ֹלא פ  ישִׁ התיאור : הבית השני מתאר בסגנון אחר את פניו של כל אחד מהם, "ּוְשלִׁ

ים"הדמיוני  ן ְתֻכלִׁ אשו  רִׁ ים : "ביתיוצר אווירה פנטסטית המתרחבת בהמשך ה" ְפֵני הָּ ח ְנעּולִׁ י ְכֶפרַּ / ֵשנִׁ

י  ְראִׁ י ְכבִׁ ישִׁ ים/ ּוְשלִׁ לִׁ ים עו  ְרדִׁ ם יו  ְראו ת בָּ ים"בדימוי ". מַּ ח ְנעּולִׁ כלול השימוש המטפורי בבינוני " ְכֶפרַּ

פרח ; תואר שאינו מתחבר בטבעיות אף לאחד מן השניים, כתואר המשותף לפנים ולפרח" נעולים"

פנים שקשה לקרוא ". נעול"ולא , כלומר פרח שעודו סגור, חו הוא ניצןשעלי הכותרת שלו טרם נפת

פני "]הזרות שבצירוף , ועוד". פנים נעולות"ולא כ" פנים חתומות"את הבעתם מתוארים לרוב כ

הזרות . שצפוי שיהיו רכים ועדינים, חריפה במיוחד משום שמדובר בפני ילד" שני כפרח נעולים[ה

וירה הפנטסטית המתפתחת בבית השני של השיר בנוגע לילד הזו ממשיכה ומשרתת את האו

י " – גם פני הילד השלישי מתוארים באמצעות דימוי. השלישי ְראִׁ י ְכבִׁ ישִׁ ים / ּוְשלִׁ ְרדִׁ ם יו  ת בָּ ְראו  מַּ

ים לִׁ החזרה על שתי מילים מאותו שורש . כמו בראי, שעל פיו בפני הילד עולים ויורדים מראות, "עו 

. השני לילד השלישיהילד מבליטה את השוני בין הילד הראשון ו – "מראות"ו" יכברא" – משמעות

מתוארים במילים המייצגות " נעולים"ה ,ופני הילד השני, "תכלים"ה, בשעה שפני הילד הראשון

מפקיעה את התיאור  251לחלום יעקב" עולים יורדים"הנה האלוזיה שמעלה הצירוף , סטטיות

י "הפנטסטי  ילִׁ יס ְמעִׁ ים/ ְבכִׁ דִׁ ה ְילָּ ד ֵער / , ְשֹלשָּ י נָּם / ֶאחָּ ם/ ֵשנִׁ ה ְוֹלא שָּ י ֹלא פ  ישִׁ -מן המשחקי" ּוְשלִׁ

                                                           
ב ַאְרצָּ "  251 ֵנה ֻסלָּם ֻמצָּ יֲַּחֹלם ְוהִׁ הוַּ ְימָּ מָּ שָּ יעַּ הַּ גִׁ ים בו  ; ה ְור אשו  מַּ ְרדִׁ ים ְוי  ים ע לִׁ ְלֲאֵכי ֱאֹלהִׁ ֵנה מַּ  (.יב, בראשית כח" )ְוהִׁ
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את ההשתנות , ובעיקר מבליטה את התנועה; המיתי, זמני-האל, דמיוני ומעבירה אותו אל המסתורי

מתואר בבית , מן הרגיל, עוד שלב בהתרחקות של הילד השלישי מן המקובל. הבלתי פוסקת

ים: "שלישיה יסִׁ כִׁ ְילָּה בַּ א לַּ ים / , בָּ יסִׁ ח רִׁ קַּ ן פָּ אשו  ם / רִׁ צַּ יו עָּ י ֵעינָּ ים ֹלא נָּם/ ֵשנִׁ י נִׁ ישִׁ גם כאן הילד ; ְשלִׁ

; הילד השלישי, בבית הרביעי ניתנת רשות הדיבור לדובר בגוף ראשון. השלישי שונה משני האחרים

ה : "מים את המסתוריןמעשיו ושמו רק מעצי, הפרטים הנמסרים בשיר על מקומו ְילָּ לַּ ן בַּ ישַּ י ֹלא אִׁ / כִׁ

יו ם  י / ֹלא ָאקּום בַּ ז ַאְפלּולִׁ חו  י / ְבמָּ לִׁ ְטלָּ ֵחץ בִׁ י/ רו  לִׁ ְרפִׁ י עַּ ְראּו לִׁ בבית השני מתוארים ". ֵשם קִׁ

י"ההבדלים בין שלושת הילדים ש ילִׁ יס ְמעִׁ  בעוד בשורה הראשונה של הבית מופיע משפט שלם": ְבכִׁ

יםפְ " – ן ְתֻכלִׁ אשו  רִׁ י"; המשפטים בשורות שתיים ושלוש הם אליפטיים, "ֵני הָּ י"במקום " ֵשנִׁ " ְפֵני ֵשנִׁ

י"ו ישִׁ י"במקום " ּוְשלִׁ ישִׁ י"ההשמט מדגיש את חוסר ההתאם שבין צורת היחיד של ". ּוְפֵני ְשלִׁ " ֵשנִׁ

י"ושל  ישִׁ ים"לבין צורת הרבים של הפועל " ְשלִׁ ֶהם"ורת הרבים של ושל צ" ְנעּולִׁ יוצר , בהתאמה" בָּ

הבית . סדר ושל מציאות לא ברורה ההולמת את התוכן הפנטסטי שבשורות הללו-תחושה של אי

בכיס "ונמשך בתיאור כל אחד משלושת הילדים ש" ,בא לילה בכיסים"נפתח בשורה  השלישי

הבנאלי כנרדף " עינייםפקח "הציפייה היא ל". ראשון פקח ריסים"על הילד הראשון כתוב ; "מעילי

ממקדת את תשומת הלב בפעולה " פקח ריסים"והמטונימיה המסתפקת ב, "התעורר"ל

בהתאמה לרושם הכללי , פעולה קלה יותר מאשר פקיחת עיניים, המינימליסטית של תנועת הריסים

  .בהירות שהטקסט יוצר-של ספק ואי

ז "מתאר את עצמו במילים ( םאו אולי הילד השלישי משלושת הילדי)בבית האחרון הדובר  חו  ְבמָּ

י  י / ַאְפלּולִׁ לִׁ ְטלָּ ֵחץ בִׁ י/ רו  לִׁ ְרפִׁ י עַּ ְראּו לִׁ י"הצורה ". ֵשם קִׁ לִׁ י"והמבנה " ְטלָּ לִׁ ְטלָּ ֵחץ בִׁ נקשרים " רו 

י"ולכן הצורה המצופה היא , "טל"צורת הרבים של , "טללים"ל כינוי שייכות " + טללים" )"טללַּ

י"הצורה (. חבור ר כורכת שם בצורת רבים עם כינוי שייכות של צורת היחיד כדי לא שבשי" טללִׁ

במכוון ולמסתורין שהשיר בונה מתחילתו -לטשטוש, בזמן מוסיפה לערפול-ובו, לפגוע בחריזה

ם: "כמאפיינים של דמות הילד השלישי בשורות האחרונות של בתיו ה ְוֹלא שָּ י ֹלא פ  ישִׁ ; ."ּוְשלִׁ

י" ְראִׁ י ְכבִׁ ישִׁ ים/  ּוְשלִׁ לִׁ ים עו  ְרדִׁ ם יו  ת בָּ ְראו  ים ֹלא נָּם"; "מַּ י נִׁ ישִׁ ה "; ."ְשלִׁ ְילָּ לַּ ן בַּ ישַּ י ֹלא אִׁ ֹלא ָאקּום / כִׁ

יו ם  י / בַּ ז ַאְפלּולִׁ חו  י / ְבמָּ לִׁ ְטלָּ ֵחץ בִׁ י/ רו  לִׁ ְרפִׁ י עַּ ְראּו לִׁ השיר ממקד את הקוראים בטריטוריה ". ֵשם קִׁ

יבְ " – קטנה ואפלולית מטבעה, מוגדרת ילִׁ יס ְמעִׁ , השיר מדגיש את ההתבוננות פנימה של הדובר". כִׁ

י"הצליל . אל תוך עצמו הדהוד מילת ; מופעים לאורך השיר 9שבסוף השורה הראשונה חוזר בעוד " לִׁ

י"היחס האישית  ילד -מדגיש את הרגע הפרטי של הדובר( ביתר שאת כאפיפורה בבית האחרון" )לִׁ

לו מבחינה  בהקרו Mחובר לצליל " לי"הצליל . ההתבוננות הזו ואת המחוז האינטימי שבו מתרחשת

הצלילים (. מופעים שלו 12בבית האחרון לבדו ) Lולצליל ( מילים ירובם בסופ, מופעים 11)פונטית 



92 
 

M ,Lהרכים 
ומיננטיים לאורך השיר והם ממקמים את רגעי ההתבוננות של הילד בהתרחשות ד 252

 . ציאות לחלוםהפלאית שבכיסו במחוז העמום שבין מ

 שירי כמיהה ועצבהלשון הפואטית ב. ח

כתמה רחבה בשיר  ביןווידויי גלוי -במסגרת סיפור אישי בין, לא מעט משיריה של זרחי נוגעים בעצב

 אימננטי שלצגות את ההבנה שהן חלק ימי ,כנושא או כמוטיב בשיר, התוגה והכמיהה. הגותי-לירי

   .קיוםה

לּול ִלבֹו חָּ ֵעץ שֶׁ  (ף עץכ) הָּ

ָקה ְליֵָדנּו ְרָׁשה ַהיְרֻּ  ,ַּבחֻּ

 ,יֵׁש ֵעץ ֶׁשִלּבֹו ָחלּול

ָקה ְליֵָדנּו ְרָׁשה ַהיְרֻּ  ַּבחֻּ

 .ָׁשם ֵעץ ַהַצַער ָׁשתּול

 ,ָּבֶעֶרב רֹוֶחֶׁשת ּבֹו רּוחַ 

 ,ָּבֶעֶרב ּבֹוֶכה ּבֹו ַהַטל

 ,ָּבֶעֶרב ִצפֹור ַהֶחְדָוה ּבֹו ָׁשָרה

 .ֵמַעל ְוִצפֹור ָהֶעֶצב עֹונָה

ְרַׁשת ַהקֹולֹות ְליֵָדנּו  ,ְּבחֻּ

 ,יֵׁש ֵעץ ֶׁשִלּבֹו ְמַדֵּבר

 ,ַמְעיַן ִספּוִרים ִמגּופֹו נֹוֵבעַ 

 .ַמְעיַן ַמנְגִינֹות ִצְמאֹונֹו ׁשֹוֵבר

ְכֶסֶפת  ,ַּבַליְָלה ִתְדַהר ַהסּוָסה ַהמֻּ

ָכָפּה ַהְלָבנָה ִתְרַכב  ,ְוַעל אֻּ

 ,ָראָתּה סּוס ַהֶפֶראַּבַליְָלה יְִׁשַעט ִלקְ 

 .ִּבְׁשנִָתי ָׁשַמְעִתי ַהְלמּות ַפְרסֹוָתיו

ְרַׁשת ַהְדָמעֹות ְליֵָדנּו  ִעם ַׁשַחר חֻּ

ִהיא ְצחֹוק ּוִפְטפּוט ְמֵלָאה ּוִמְלמּול  ִ, 

 

 ,ְועֹונֶה ּוְמַהְדֵהד ְוהֹוֵלם ֵעץ ַהַצַער

 .ָהֵעץ ַהָגדֹול ֶׁשִלּבֹו ָחלּול

הבית . בשיר ל"את עוצמתו מריבוי אפשרי של משמעויות של השורש חל שואב העץ שלבו חלול

ֵדנּו: "הראשון מרחיב את המשתמע משם השיר ה ְליָּ ְיֻרקָּ ה הַּ ֻחְרשָּ לּול/ , בַּ בו  חָּ ה / , ֵיש ֵעץ ֶשלִׁ ֻחְרשָּ בַּ

ֵדנּו  ה ְליָּ ְיֻרקָּ תּול/ הַּ ר שָּ עַּ צַּ ם ֵעץ הַּ לּול"התואר ". שָּ על פי ". שיש בו חלל, ק בתוכורי, נבוב"משמעו " חָּ

ֶחֶשת בו  רּוחַּ : "החלל שבעץ הוא מעין תיבת תהודה, הבית השני ל", "רו  טַּ ֶכה בו  הַּ ה", "בו  רָּ ". בו  שָּ

אחת . ל"גזורה מן השורש חל" חלול"אף היא כמו , "חליל"הרוח העוברת בעץ החלול רומזת ל

לֶהֶרג ו, ל היא ֶקֶטל"ממשמעויותיו של השורש חל לָּ שמשמעות אחת שלו נתייחדה לחיל  ,ממנו השם חָּ

                                                           
 .ב"תשע, ראו סוברן  252
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לָּל"וכן הצירוף  ,שמת בקרב או בתאונה בעת השירות בצבא ל חָּ ל . 253"נָּפַּ לָּ משמעות אחרת של השם חָּ

ה מאדם אהוב המשמעות המילונית המידית של שם השיר נקשרת . היא תחושה של ריקנות עקב ְפֵרדָּ

, (חליל)הנקשרות לכלי הנשיפה , המשמעויות האחרותאולם לצדה מצויות גם , לנביבּות גזע העץ

ה ( חלל)למוות  הבית . והקשריהן מתבררים ככל שהשיר מתקדם ,(חלל)ולתחושת העצב בעקבות ְפֵרדָּ

ה " – באמצעות תיאור מטפורי של הגזע הנבוב, הראשון מציג את הקשר בין חלּוליּות לבין צער ֻחְרשָּ בַּ

ֵדנּו ה ְליָּ ְיֻרקָּ לּול ֵיש/ , הַּ בו  חָּ תּול" – ויצירת הזיקה בין העץ לבין כינויו" ֵעץ ֶשלִׁ ר שָּ עַּ צַּ ם ֵעץ הַּ ". שָּ

, "רּוחַּ " – ל בדחיסה של שמות"הבתים הבאים מחזקים את המשמעות הקולית של השורש חל

פו ר" לו ת", "צִׁ ים", "קו  פּורִׁ ינו ת", "סִׁ ְנגִׁ יו", "מַּ תָּ ְרסו  ְלמּות פַּ ְט ", "ְצחו ק", "הַּ ְלמּול", "פּוטפִׁ ושל  – "מִׁ

ֶחֶשת" – פעלים ֶכה", "רו  ה", "בו  רָּ נָּה", "שָּ ֵבר", "עו  ט", "ְמדַּ ְשעַּ י", "יִׁ ְעתִׁ מַּ ְדֵהד", "שָּ ֵלם", "ּוְמהַּ  – "ְוהו 

ליּות מביאים , בהיותם חומרי בניין לצירופים מטפוריים, השמות והפעלים. שכולם קשורים לקו 

ֶחֶשת בו  רּוחַּ : "יבה מולטיפונית המייצגת ריבוד רגשי עוצמתיתם הקשרים שונים ומתארים סבאִׁ   "רו 

ֶחֶשת" – רחשי "אבל גם נרמזים פה  ;הביעמ, ללא מילים תבטאמ ,בשקט תמרוא, תחשמשמע לו" רו 

ל"; דווקא הריסּון והאיפוק שמפגינה הרוח מבטאים את עוצמתה". לב טַּ ֶכה בו  הַּ בתיאור  – "בו 

ה"; הדמעות, הבוֶכה וגם הביטוי המוחשי של הבכי המטפורי הטל הוא גם רָּ ה בו  שָּ ֶחְדוָּ ר הַּ פו  " צִׁ

ל"ו נָּה ֵמעַּ ֶעֶצב עו  ר הָּ פו  הדיירות , מיוצגים בדמויות של ציפורים, חדווה ועצב, שני הרגשות – "ְוצִׁ

גּופ: "השניּות שבבית השני מופיעה גם בבית השלישי. הטבעיות של העץ ים מִׁ פּורִׁ ן סִׁ ְעיַּ ֵבעַּ מַּ ן / , ו  נו  ְעיַּ מַּ

ֵבר נו  שו  ְמאו  ינו ת צִׁ ְנגִׁ ואלה כמו , מגוון הקולות השופעים מן העץ כמותם כסיפורים וכמנגינות". מַּ

בבית הרביעי מזדהה הדוברת בגוף . אלה הם כלי הביטוי של רגשות שהעץ מבטא ושהוא כֵמה להם

ֵדנּו"לאחר שרמזה על נוכחותה שלוש פעמים במילה )ראשון  , פנטסטי, והיא מדמיינת מפגש לילי"( ְליָּ

ֻמְכֶסֶפת" – מסתורי ה הַּ ּסּוסָּ ר הַּ ְדהַּ ְילָּה תִׁ לַּ ב/ , בַּ ְרכַּ נָּה תִׁ ְלבָּ ּה הַּ פָּ ל ֻאכָּ ּה סּוס / , ְועַּ אתָּ ְקרָּ ט לִׁ ְשעַּ ְילָּה יִׁ לַּ בַּ

ֶפֶרא יו/ , הַּ תָּ ְרסו  ְלמּות פַּ י הַּ ְעתִׁ מַּ י שָּ ְשנָּתִׁ הבית האחרון חוזר אל . קשגם לו יש ביטוי קולי מובה – "בִׁ

ֵדנּו " – אור היום ושוב מופיעה בו השניּות הרגשית עו ת ְליָּ ְּדמָּ ת הַּ ר ֻחְרשַּ חַּ ם שַּ ְטפּוט    /עִׁ יא ְצחו ק ּופִׁ הִׁ

ְלמּול ר/ , ְמֵלָאה ּומִׁ עַּ צַּ ֵלם ֵעץ הַּ ְדֵהד ְוהו  ֶנה ּוְמהַּ לּול/ , ְועו  בו  חָּ ל ֶשלִׁ דו  גָּ ֵעץ הַּ במקום שיש עצב יש ; "הָּ

השיר כולו . מהדהדים הרגשות הללו על ביטוייהם השונים ווהלב הוא המקום שב, דווה ויש צחוקח

  254.הוא מטפורה לכפילות הרגשית הבלתי אפשרית כיסוד מאפיין חיים

                                                           
ים"בעקבות   253 ְשתִׁ ֵאל, ּוְפלִׁ ְשרָּ ים ְביִׁ מִׁ ְלחָּ ֵאל; נִׁ ְשרָּ נֻסּו ַאְנֵשי יִׁ יָּ ים, וַּ ְשתִׁ ְפֵני ְפלִׁ ים, מִׁ לִׁ ְפלּו ֲחלָּ יִׁ ְלב עַּ  ,וַּ גִׁ ר הַּ שמואל א " )ְבהַּ

 (. א, לא
ואומרת כי בבחירת , "העץ שלבו חלול"במאמרה על הלשון באמנות ובתקשורת דנה משיח בין היתר בשיר   254

ולשוב ולברוא אותה כמו , המשוררת את הקוראים לשחזר עמה את תהליך היצירה מזמינה" המילים שלה
אלא מזמין אותם לשוב ולברוא , ר הטוב מעתיק את לשון הילדיםשכן אין המשור, או סופרה על ידם, נכתבה
 (.21' עמ, 1992, משיח) "שהיא לשונם האחרת, בלשונו
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משמיע את קולה של ההשתוקקות הנואשת של הדוברת ליכולת לשנות אלף מרכבות השיר האישי 

 .  את תמונת חייה

כָּבֹו רְׁ ף מֶׁ לֶׁ  (אלף)ת אֶׁ

 ֲאנִי רֹוָצה ֶׁשיְִהיּו ִלי ֶאֶלף ֶמְרָכבֹות

 ּוְבָכל ַאַחת ָכִרית ְקִטיָפה

 ֶאֶלף ֶמְרָכבֹות ְקחּו אֹוִתי ַהַּביְָתה

 ְכֶׁשֲאנִי ֲעיֵָפה

 ֶאֶלף ֶמְרָכבֹות ְּבסֹוף ַהַליְָלה

 ְקחּו אֹוִתי ַהחּוָצה ַּבְּבָקִרים

 ִמַתַחת ַלַחלֹון

 ַחכּו ִלי ֶאֶלף ֶמְרָכבֹות

ֹּר ֶאת ָכל ַהִדּבּוִרים  .ַעד ֶׁשֶאגְמ

 ֶאֶלף ֶמְרָכבֹות ְכֶׁשֶאְתַגְעֵגַע יִָביאּו ֵאַלי ַהַּביְָתה

 ֲחֵבִרים

 ִכי גָרּו, ֶׁשַאף ַפַעם ֹלא יְָכלּו ָלבֹוא

 ֵמֵעֶבר ַלַיִִמים ֵמֵעֶבר ֶלָהִרים

 ְוַהַכד ֶׁשנְִׁשַּבר ִלי

 ְלֶאֶלף ַׁשְבִריִרים

 ֶאֶלף ֶמְרָכבֹות יִַסעּבְ 

 ַעל ֶאֶלף ָכִרים

 ַּבֶשֶמׁש ָהְרִסיִסים יְַבִריקּו

 ַכֲאָבנִים טֹובֹות

 .ֶׁשיְִהיּו ִלי ֶאֶלף ֶמְרָכבֹות ֲאנִי רֹוָצה

שני  שבוהשיר  .והדמיון מאפשר הפלגה ממצב הבדידות והמצוקה, הבדידות היא גורם מניע בשיר

אורך השורות נע בין מילה לשבע , רות מערערת את קביעות החריזההחלוקה לשו, בתים אינו שקול

. סדירות היא שיטתית ומתוכננת-איהלומר כי  אפשרכמעט . מילים ובכל בית מספר שורות שונה

בו ת: "בשורה הראשונה מצהירה הדוברת י ֶאֶלף ֶמְרכָּ ְהיּו לִׁ ה ֶשיִׁ צָּ י רו  הצירוף הילדותי משהו ; "ֲאנִׁ

בו ת. "על המציאות שבה חיה הדוברתהשפיע לליכולת , מטפורה לכוחהוא " אלף מרכבות" " ֶמְרכָּ

המספר . אליסטית כמו במציאות הדמיונית של עולם המעשיותקשורה למלכות ולעושר במציאות הֵר 

אלף כבאים לא ", !"אמרתי לך אלף פעם)"כאן הוא סמלי ומבטא כמות גדולה בלתי מוגדרת " ֶאֶלף"

גובה המספר מעיד על תחושת קוצר היד של הדוברת לשלוט בחייה או . "(יצליחו לכבות אותי

מדגישות את ( כותרתה" )+ אלף מרכבות"גם שבע החזרות על הצירוף . להתאים את עצמה לאחרים

ֶאֶלף "הדוברת מבקשת . הכמיהה הנואשת לשליטה או ליכולת להשפיע ולקבוע את אופי חייה

ְיתָּ  בַּ י הַּ תִׁ בו ת ְקחּו או  ה/ ה ֶמְרכָּ י ֲעֵיפָּ ה ְכֶשֲאנִׁ קָּ ֶּדֶרְך ְרחו  קשה המעצימה את העייפות ואת הייאוש, "מִׁ , בַּ

י "ביטוי מטפורי אחר בשיר הוא . שהרי דוברת אחת זקוקה רק למרכבה אחת ר לִׁ ְשבַּ ד ֶשנִׁ כַּ ְלֶאֶלף / ְוהַּ

ים ירִׁ ְברִׁ ללב מטונימיה להיות עשוי , מחיטה ויין עד מטבעות זהב, ככלי קיבול לחפצי ערך, הכד". שַּ

 – אחרי השורה שבה מילה אחת בלבד, הכד מופיע בשיר בבית השני. ככלי קיבול לרגשות בעלי ערך
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בו א"אצל זרחי מדובר בחברים ; המשמעותית" חברים" ְכלּו לָּ ם ֹלא יָּ עַּ רּו , ֶשַאף פַּ י גָּ ים / כִׁ מִׁ יִַּׁ ֵמֵעֶבר לַּ

ים רִׁ מכפיל את ריחוקם הפיזי והרגשי של ופרות המעשיות מיקום האופייני גם הוא לס – "ֵמֵעֶבר ֶלהָּ

אך הוא , של שבירה של חפץ יקר בבית תת מצוקה אמתיייכול לתאר חווי שנשבר הכד. אותם חברים

שהדוברת מתייחסת לאלף רסיסיו כאילו היו אוצר ומבקשת , ללב השבורמטונימי  גם להיות ליכו

ּסַּ "להחזיר אותם אליה  בו ת יִׁ ים/ ע ְבֶאֶלף ֶמְרכָּ רִׁ ל ֶאֶלף כָּ אלף "במישור המילולי הצירופים ". עַּ

הם אבני בניין לפנטזיה על עושר ואולי אפילו " אבנים טובות"ו" כרית קטיפה", "מרכבות

על מצוקה ובדידות ועל , במישור המטפורי זהו שיר על ייאוש ומפח נפש; אגוצנטריות ורדיפת כבוד

 .פיוטי למצוקות הקיומיותההפלגה הפנטסטית מציעה מרפא . לב שבור

, כל לילה עוליםהבדידות כמצב קיומי והעצב הנספח לה ההופך לדרך חיים עומדים במרכז השיר 

 .  שנדירים כמוהו בשירה לילדים, וידויי, שיר אישי מאוד

ה עֹוִלים ל ַליְׁלָּ  (אלף) כָּ

 םיָ ת הַ לֹוצּומְ מִ ָכל ַליְָלה עֹוִלים 

 יםאִ רָ ים פְ סִ סּו

 יםנִ נָ עֲ ת ּבָ עֹורְ לִ 

 יםלִ חֻּ ים כְ דִ לָ ם יְ ּבָ ל גַ ים עַ לִ עֹווְ 

 .ינִ ם אֲ ּבָ ל גַ ָלה עַ עֹוְוֹלא 

 יםאִ רָ ים פְ סִ סּו

 הלָ עְ מַ ם לְ כֶ תְ י אִ תִ ם אֹוגַ חּוקְ 

ֹּל ַּבְלָבנָה  ֶׁשאּוַכל ְלִהְׁשַתזֵף ָכח

 ֲאָבל ֵהם ֹלא ָלְקחּו אֹוִתי ִאָתם

 .ִמְפנֵי ֶׁשֲאנִי ָתִמיד ְלָבנָה

 ?ייתִ שִ ה עָ ה מֶ לָ יְ לַ ל הַ בָ אֲ 

 ,בגַי הַ רֵ חֹואֲ ד מֵ חָ אֶ י לְ אתִ ּבֵ חְ נֶ 

 הלָ עְ מַ ת לְ לֹוצּומְ ן הַ מִ  לּום עָ הֵ ׁשֶ כְ ּו

   .בנָ זָ ּבַ  י לֹונִ י אֲ יתִ לֵ תְ נִ 

 !םכֶ תְ י אִ תִ ם אֹוגַ חּוקְ , יםאִ רָ ים פְ סִ סּו

 אידַ י וַ תִ אֹו ּולם גִ הֵ וְ 

 יםנִ נָ עֲ הָ ים וְ בִ כָ ֹוכם הַ גַוְ  ,ילִ  קּוחֲ ם צָ הֵ וְ 

 .אילַ טְ  מֹוה כְ נָ בָ ם לְ יִ מַ שָ י ּבַ יתִ יִ י הָ כִ 

 תדֶ רֶ י לָ תִ ׁשְ גַנִ י וְ תִ רְ מַ ָא, בטֹו

 ינַ ת פָ ב אֶ סֵ הָ י לְ תִ קְ פַ סְ א הִ ֹלי וְ תִ רְ זַ חָ , בטֹו

  תאֹורְ לִ  ִּבי יטּוּבִ הִ וְ  דּומְ ם עָ הֵ וְ 

 .יינַ עֵ ים ּבְ רִ פָ רְ ים פַ פִ רְ פְ רַ מְ  יְךאֵ 

ֹּ תְ פִ ּו ֹּ צְ ים לִ לִ דֵ ם חֲ הֵ י ׁשֶ יתִ אִ ם רָ א  קח

ֹּ י הַ רֵ חֲ ַא: יםאִ רָ פְ ים הַ סִ ּוסהַ  ,יםרִ מְ אֹווְ   לכ

ֹּ יזֶ אֵ ה ּבְ ימָ אִ תְ יא מַ י הִ לַ אּו  ןפֶ ה א

ֹּ כָ  ּהלָ י ׁשֶ כִ ּבֶ ת הַ חֹופָ לְ   .לח
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ל : "בסיפור הפנטסטי שמספר השיר מופיע כבר בשורה האחרונה של הבית הראשון" סיבוך"ה כָּ

ים  לִׁ ְילָּה עו  ה עַּ עו  ְוֹלא /  יםלִׁ חֻ ים כְ דִׁ לָּ ם יְ בָּ ל גַּ ים עַּ לִׁ עו  וְ / ]...[ /  םיָּ ת הַּ לו  צּוְמ מִׁ לַּ את הדחייה  ."ינִׁ ם אֲ בָּ ל גַּ לָּ

י"המילה : החברתית משקף המבנה התחבירי בבית הראשון האיבר השלישי של שהיא הנושא , "ֲאנִׁ

הדוברת מתארת בגוף . ותנדחקת למקום האחרון במשפט הנפרס על פני חמש שור, מבנה האיחויב

מופיעה במקרא בהקשרים של " תלו  צּוְמ "המילה : ראשון אירוע פלאי המתרחש בסביבה פלאית

מעצימה את הפליאה " םיָּ ת הַּ לו  צּוְמ "הבחירה בשיר ב. 255של שקיעה ושל מעמקים, ירידה מטה בים

ים )"שבתנועה מעלה  לִׁ , העננים – למעמקי היםהיעד הוא המקום ההפוך . 256"(םיָּ ת הַּ לו  צּוְמ מִׁ עו 

ורוכביהם הם , "יםנִׁ נָּ עֲ ת בָּ עו  ְר לִׁ "הסוסים הפראים עולים  – ומטרת התנועה גם היא בלתי מציאותית

מתחננת לשווא שתינתן לה הזדמנות להיעשות דומה לילדים -הדוברת מבקשת. "יםלִׁ חֻ ים כְ דִׁ לָּ יְ "

ם הֵ וְ " :אדירה, גובה קוסמיתהזירה השמימית הופכת את הלגלוג לת. האחרים אך נענית בלגלוג

בזירה השמימית כל עצם הוא  ."אילַּ ְט  מו  ה כְ נָּ בָּ ם לְ יִׁ מַּ שָּ י בַּ יתִׁ יִׁ י הָּ כִׁ /  יםנִׁ נָּ עֲ הָּ ים וְ בִׁ כָּ ו  כם הַּ גַּ י וְ לִׁ  קּוחֲ צָּ 

מקבל " אילַּ ְט  מו  ה כְ נָּ בָּ לְ "הדימוי  .וכך גם הטלאי והכישלון החברתי שהוא מייצג, בעל ממדי ענק

. טלאי הוא תמיד קטן מן החפץ שאליו הוא מוצמד; ע שמי הלילה הכהיםיתר על רק-משמעות

גם  – שבאפלה נראים חסרי גבולות יותר מאשר באור יום, הוא שמי הלילה הכהים" חפץ"כשה

ה שחשה הדוברתווכאן הוא מטפורי לע, הטלאי גדל לממדים עצומים הוא אינו שייך ; צמת החרפָּ

 דּוְמ ם עָּ הֵ וְ "לקראת סוף השיר מופיעות השורות . ריגות וזרותלגוף שאליו הוא מוצמד אלא מייצג ח

י יטּובִׁ הִׁ וְ   257יםפִׁ ְר פְ רַּ ְמ הפועל " יםרִׁ פָּ ְר ים פַּ פִׁ ְר פְ רַּ ְמ "בצירוף  ."יינַּ עֵ ים בְ רִׁ פָּ ְר ים פַּ פִׁ ְר פְ רַּ ְמ  יְךאֵ /  תאו  ְר לִׁ  בִׁ

 ,(הה בשינוי סדרהרכב עיצורי ז)פ "ר ורפר"פרפקרובים השמקורם בשורשים  ,"יםרִׁ פָּ ְר פַּ "והשם 

היא " יינַּ עֵ ים בְ רִׁ פָּ ְר ים פַּ פִׁ ְר פְ רַּ ְמ  יְךאֵ "אולם השורה , של כנפייםמטה -מעלהמוסרים תנועה מהירה 

יחד עם  – "ְבֵעינַּי" – והתוספת של תיאור המקום, של תנועת עפעפיים מהירה, מטפורי, תיאור פיוטי

יש . 258חרישי של הדוברת הדחויהלבכייה ה ,ההקשר השירי השלם הופכים את הצירוף למטפורי

. של השירמהקלילות והעדינות של כנפי הפרפר ההולמות את הסביבה הפנטסטית צירוף ב

יכּול האותיות ומריבוי הצלילים  גם יש "יםרִׁ פָּ ְר ים פַּ פִׁ ְר פְ רַּ ְמ "ל אפקט פונולוגי עשיר הנוצר מש ִׁ

על אף הכאב  .מבשר בכירומז על סערת נפש ו, מהירהה התנועהמזכיר גם הוא את ה, הקצרים

השיר . הפיוטיות מרככת אותו במשהו ומבליטה את ייחודה של הדוברת מול עולם עוין, שבמטפורה

                                                           
ְרדּו: "למשל  255 ְסיֻמּו יָּ ת ְיכַּ ְמצו ֹלת ְתה מ  ְכתָּ -ְוֶאת"... ; (ה, שמות טו" )ָאֶבן-ְכמו   בִׁ ְשלַּ ְדֵפיֶהם הִׁ ְמצו ֹלת ר  ֶאֶבן -ְכמו   בִׁ

י זִׁ ם עַּ יִׁ  . וכן עוד בעברית לתקופותיה( יא, נחמיה ט" )םְבמַּ
גם היא הייתה . לא הייתה זו סוסה רגילה שעלתה מן הים: "עולה סוסה מן המים ניצי מזווית העיןגם בספר   256

 (. 21' עמ" )סוסת מים
 .מרחפים מתוך נענוע הכנפיים בתנועות קלילות ומהירות, מתעופפים  257
ע: "רחי בתיאור זמן בשיר למבוגריםאותם שני שורשים משמשים את ז  258 ים ְלֶרגַּ רִׁ ְרפָּ ֵיי פַּ ְפְרפּו ְכחַּ ם , רִׁ יו  יָּה / ְוהַּ הָּ

עו ת שָּ פּוף מִׁ  (. 11' עמ, אררט" )צָּ
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; צבע הבכי הוא נקודת זכות בעיני הילדים הכחולים. 259"לח  כָּ  ּהלָּ י שֶ כִׁ בֶ ת הַּ חו  פָּ לְ  "מסתיים בשורה 

 ". לבנה"בינם לבין הילדה ה – גם אם נקודתי – הוא מעיד על דמיון

 

 

 

 שירים הנשייםהלשון הפואטית ב. ט

 מהשירים בחלק. 260ילדות ומבוגרות – לא מעט משיריה של זרחי לילדים מתארים דמויות נשיות

חשופה ונמסרת בסגנון חד ונחרץ או סמויה ומתבררת  – משתקפת עמדה חברתית ומגדרית מוצקה

לעתים מבליטה עוולות על רקע  ,בכל המקרים היא מתבוננת בפניה של החברה. בקריאה שנייה

  .מגדרי ולעתים מסתפקת בשרטוט דיוקן מדויק ברוח הומניסטית ובחיוך סלחני-חברתי

דו ת  :קבוצת שירים ראשונה מציגה ְילָּ

ה ַכף  ּדָּ יַלְׁ ה ַמזְֵׁלג וְׁ ּדָּ  (הנמר)יַלְׁ

 יְַלָדה ַמזְֵלג ָהיְָתה דֹוֶקֶרת

 .ָתִמיד ְכֶׁשָהיְָתה עֹוֶבֶרת

 זְֵלג ָהיְָתה נֹוֶעֶצתיְַלָדה מַ 

 .ְּבָכל ֶאָחד ִמָלה עֹוֶקֶצת

 ָתְפסּו אֹוָתּה ֲאנִָׁשים ָּבַאף

 ,ְוָהְפכּו אֹוָתּה ְליְַלָדה ַכף

ָלם ָמֲחאּו ַכף  ְוכֻּ

 .ְויְָצאּו ְּבָמחֹול

ֹּל  ,ַאְך ִהְתָּבֵרר ַאֲחֵרי ַהכ

ֹּל  ;ֶׁשַעְכָׁשו ֵאין ָלֶהם ָּבֶמה ֶלֱאכ

 ֹלא עּוגֹות

 רֹלא ָּבשָ 

 ֹלא ָדגִים

 ֹלא יָָרק

ַריִם ֶֹּקר ָוֶעֶרב ְוָצהֳּ  ּוב

 ֵהם אֹוְכִלים ַאְך ְוַרק

 .קָמרָ 

משמיע באמצעות מטפורה מורחבת וגיבורה דמיונית ובמעטפת  261ילדה מזלג וילדה כףהשיר 

. כלפי אלה המשתיקים את מי שמשמיע ביקורת ומעדיפים אומרי הן הומוריסטית ביקורת נוקבת

                                                           
בסיפור ; (27' עמ" )בכי כחול ומתוק, ושוב התחילה לבכות" – ניצי מזווית העיןהבכי הכחול מופיע גם בסיפור   259

 . וכולם כחולים, יים בים טרם לידתםההוא ילדי המים וגורי המים ח
במובן זה שרוב כתיבתה מכוונת לילדות ועניינה , נורית זרחי היא סופרת ילדים פמיניסטית", לדעתה של יעל דר  260

' עמ, 2221, דר" )אך מי שיוצא מחוזק באמת הן הבנות, בנים יכולים כמובן ליהנות מספריה. חיי הנפש שלהן
222 .) 

ן מזכירה את השיר כשהיא דנה בפונקציה הפסיכולוגית רבת הפנים של ההומור בספרות להמ-אילנה אלקד  261
, ב2221, להמן-אלקד)של הילד " לתמיכה בגהות הנפש"מלבד תחושת הנאה ושמחה החשובה . הילדים של זרחי
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ְזֵלג"י הצירוף המטפור ה מַּ ְלּדָּ בשתי  – מפגיש שני שמות שהמשותף להם הוא הדוקרנות" יַּ

הביטוי ; רוב רובו של הבית הראשון כתוב בלשון דיבורית. המילונית והמטפורית, משמעויותיה

חו ל" החורג מן הדיבוריות מוסיף נופך של עוקצנות ומלעיג על שמחתם המוקדמת של " ְויְָּצאּו ְבמָּ

ים"הָּ     ".ֲאנָּשִׁ

ַאף "המתאר מה קרה אחרי ש, הבית השני ים בָּ ּה ֲאנָּשִׁ תָּ ְפסּו או  ף/ תָּ ה כַּ ְלדָּ ּה ְליַּ ְפכּו או תָּ מטפורי " ְוהָּ

" מרק"ואילו , המאכלים ברשימה מטפורי למגוון דעות מגוון. חייהם של אותם אנשים השתנו: כולו

בע השורות הראשונות באר; גם הרובד הפונולוגי בשיר תורם למשמוע. מייצגת שגרה משמימה

יוצרים ( CH ,K, TS)והעיצורים החוזרים שבשורה הרביעית  RET ,TSET החריזה המבליטה את הצלילים

החלק השני בבית השני מאופיין במצלול עיצורי . מצלול צורם שאינו נוח לאוזן אך הולם את התוכן

ר /  ֹלא עּוגו ת": המסיים את השיר בטון נחרץ – R /RA/RAK – מלרעי קשה שָּ ים / ֹלא בָּ גִׁ ק / ֹלא ּדָּ / ֹלא יָּרָּ

ם  יִׁ ֳהרַּ ֶעֶרב ְוצָּ ֶקר וָּ ק / ּוב  ְך ְורַּ ים אַּ ְכלִׁ ק/ ֵהם או  רָּ היעדר הפיסוק מכתיב קריאה רצופה במקצב ". מָּ

ק  "...הסוגר עד לסיום המחורז באקורד  – מוסיפה גם היא מחאה" ֹלא"החזרה על  ,אחיד ק/ ְורַּ רָּ " מָּ

 .גם שמץ הומורשבו 

אם יש בו מחאה . נדיהמקבלת הזדמנות להשמיע את קולה בשיר  – אליסטיתדמות ֵר  – דה אחרתיל

  .היא רק נרמזת

יָּה  (עץ כף) נַדְׁ

ֶֹּהל  נִַדיָה יְֵׁשנָה ֵּבין יְִריעֹות ָהא

 ,ֲחמֹור ֶאָחד, ַתְרנְגֹולֹות, ִעם ְכָלִבים

 ,ִעם ִעזִים ְׁשחֹורֹות ְכמֹו ַהַליְָלה

 .ָלּה ְוגַם ַמְרָבד ֶׁשְשִמיָכה ֵהן

ֶֹּקר  :ִמן ַהַּואִדיֹות קֹוֵרא ַהּב

ֹּאן! נִַדיָה"  ,ְגִׁשי ֶאל ַהְגַמִלים ְוֶאל ַהצ

 ְגִדי ָלָבן ַכֶקַמח! ֶפֶלא, ַהִּביִטי, הֹו

 ".ְּבֶעְדֵרְך נֹוַלד ִּבְׁשַעת ֲחצֹות

ֹּב, ָחמּוד, ּבֹוא"  ִהיא ְמַחֶּבֶקת, "ַאָתה ָרט

 .ֶׁשֹּלא יְִהיֶה לֹו ַקר ֶאת גּופֹו ָהַרְך

- נִַדיָה ׁשּוב חֹוזֶֶרת ְונְִרֶדֶמת 

 .ָהִעזִים ְשִמיָכה ָלּה ְוַהְגִדי הּוא ַכר

                                                           
עולם  סיפוריה ושיריה ההומוריסטיים והסטיריים של זרחי הם אמצעי להבעת ביקורת של הילד על", (121' עמ

באופן כזה ספרות הילדים משמשת כלי להשמעת ]...[ בדרך שחברת המבוגרים תופסת כלגיטימית , המבוגרים
אלקד מציעה גם לראות את השיר , אף שהשיר נתפס לעתים כשיר נונסנס(. שם" )מושתק של הילד הצעיר' קול'

מעוותת את , בערכה של חמלה אינה מכירה, שאינה יודעת לראות את היפה שבשונות", כסאטירה על החברה
' עמ, ב2221, להמן-אלקד" )בעיקר מהצעירים ומהחלשים]...[ ומצפה לעולם צייתני ואחיד ]...[ הילד כרצונה 

111 .) 
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מתקבל רישום מייצג של בדידות , באמצעות תיאור רגע אחד בשגרת יומה של בת נוודים, נדיהבשיר 

יָּה ְיֵשנָּה ֵבין יְ " – הילדה המוצגת בבית הראשון. חייה דִׁ ֶהל נַּ א  יעו ת הָּ ים/ רִׁ בִׁ ם ְכלָּ לו ת, עִׁ ְרְנגו  ר , תַּ ֲחמו 

ד ְילָּה/ , ֶאחָּ לַּ רו ת ְכמו  הַּ ים ְשחו  זִׁ ם עִׁ ד/ , עִׁ ְרבָּ ם מַּ ה ֵהן לָּּה ְוגַּ יכָּ היא דמות אנושית יחידה בין  – "ֶשְשמִׁ

ייה אליה בבית השני איננה של קול אנושי. בעלי חיים ֵר : "גם הְפנִׁ יו ת קו  אדִׁ ּוַּ ן הַּ ב ֶקרמִׁ יָּה': / א הַּ ! נַּדִׁ

אן צ  ים ְוֶאל הַּ לִׁ ְגמַּ י ֶאל הַּ ועוד יותר על רקע , האנשת הבוקר מעצימה את לבדיותה של הילדה". ְגשִׁ

נדיה חיה בסביבה שהצבעים . שבטית-שירי המשייך אותה למסגרת חברתית חמולתית-המידע החוץ

צבע יריעות , התרנגולות והחמור, םצבעי הצאן והגמלי; שחור-חום--אפור-השולטים בה הם צהבהב

העזים : שני דימויים מעמתים את הכהה הדומיננטי ואת הצבע המנוגד לו. האהל וצבע העזים

ְילָּה" – מתוארות בעזרת דימוי קובנציונלי וצפוי לַּ רו ת ְכמו  הַּ מתואר בעזרת , המפתיע, הגדי ".ְשחו 

ן " – אלא שבירתו והתאמתו לסביבה, "גלבן כשל"לא הדימוי השגור ; דימוי ההולם את הסביבה בָּ לָּ

ח ֶקמַּ השינה  .היא בלבדיותה, הוא במראהו: שניהם יוצאי דופן. הגדי הלבן מטונימי לנדיה". כַּ

  .ביום ת מפלט מן הבדידותשומשמוההתכרבלות עם הגדי הרך 

, כנעושתיים שנ; זרחי מתבוננת בהתבגרות ומציגה שלוש ילדות מים ש ילדותושלבשיר הפנטסטי 

ְגּד ל"אחת ש ֶרֶבת לִׁ  ". ְמסַָּּ

דֹות ַמיִם ֹלש יַלְׁ  (אלף) שָּ

 ָׁשֹלש יְַלדֹות ַמיִם

 ְמַשֲחקֹות ַעל ַהחֹוף

 ֶרגַע ֶאָחד ׁשֹוזְפֹות

 ֶרגַע ֶאָחד טֹוְבלֹות

 ֶקֶרן ֶׁשֶמׁש ְמַסְלֶסֶלת אֹוָתן

לֹות קֹות ְכחֻּ  .יְַלדֹות ַמיִם יְרֻּ

 ת ַמיִםָהיִיִתי יְַלדַ : "ַאַחת אֹוֶמֶרת

 ְתָפסּונִי ִהְלִּביׁשּונִי ְּבגִָדים

 ָפַחְדִתי ַעד ֶׁשנְמּוגֹוִתי

 ְכמֹו ֶׁשֲענָנִים ִמְתַאִדים

ֹּר  ִמָשם ִעם ַהֶגֶׁשם ֶאְחז

 ."ְּבֶקֶרן ֶׁשֶמׁש ָּבאֹור

 ָהיִיִתי יְַלַדת ַמיִם: "ְׁשנִיָה אֹוֶמֶרת

 ְוָׁשָתה אֹוִתי ִאיׁש ֶהָעָפר

ֹּם ֶאת כֻּ   ִלי ָׁשָתהַעד ת

 ַרק ְּבהֹונִי נְִׁשַאר

ֹּר  ַעל ְקֵצה ְּבהֹונִי ֵהנָה ֶאֱחז

 ."ְּבֶקֶרן ֶׁשֶמׁש ָּבאֹור

 ָהיִיִתי יְַלַדת ַמיִם: "ְׁשִליִׁשית אֹוֶמֶרת

 ְויְַלַדת ַמיִם ַגם ֶאָשֵאר

ְֹּך ֹּל ָלָבן יֲַהפ  ַעד ַהָכח
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 ."ַעד ַהיָם יִָגֵמר

 ׁשְּבנְִצנּוץ ַאֲחרֹון ֶׁשל ֶׁשמֶ 

 ִּבְרִסיס ַאֲחרֹון ֶׁשל חֹול

 ָתִמיד ִתְהיֶה יְַלַדת ַמיִם

ֹּל  .ַהְמָסֶרֶבת ִלגְד

ם השיר  יִּ ְלדוֹת מ  מהסטראוטיפיות  אותן צתמחלשההזרה , מציג בארבעה בתים שלוש דמויותָשֹלש י 

ן וחותם השיר מביא את דבריה של כל אחת מה". ילדות מים"מכונות הן  .סביב ילדּות והתבגרּות

חו ף"ארבע השורות הראשונות מציגות תיאור ילדות ה. בהכרזה ל הַּ ת עַּ ֲחקו  ְלדו ת "כשהצירוף , "ְמשַּ יַּ

ם יִׁ שתי השורות . מתפרש כאן ככינוי חיבה ההולם את טבעיות משחקן של השלוש על החוף" מַּ

ן " – האחרונות של הבית תָּ ְלֶסֶלת או  ם ְירֻ / ֶקֶרן ֶשֶמש ְמסַּ יִׁ ת מַּ ְלדו  -רומזות למטפורי" קו ת ְכֻחלו תיַּ

ְלֶסֶלת"את המשמעות של : פנטסטי שטת" – כאן יוצרים יחד כמה מפירושיה של המילה" ְמסַּ " ְמקַּ

דנת"ו לתלת"נרדפת ל ;"ְמעַּ משתפכת בצלילים עולים  – משמעות השאולה מתחום השמע; "ְמתַּ

ְלֶסֶלת. "ויורדים בדיוק , שית בקלילות וללא מאמץשנע, מדויקת-בשיר נתפסת כפעולה מעודנת" ְמסַּ

ם"לפי כוחה של קרן שמש אחת הפועלת על שלוש  יִׁ ְלדו ת מַּ ם"נראה אפוא שהצירוף ". יַּ יִׁ ְלדו ת מַּ " יַּ

כצירוף סמיכות הוא . שבכותרת מתכוון ליותר מאשר כינוי חיבה בתיאור מילולי של ילדות בשר ודם

ת ברִׁ "כמו )האם הכוונה לילדות ממים : ומעורר שאלות לגבי היחס בין שני השמות המרכיבים אות

המשך השיר ? "(כוס חלב"כמו )ילדות שיש בהן מים ? "(צב ים"כמו )ילדות החיות במים ? "(שזיפים

ם"לא רק מחזק את המשמעות הפנטסטית של  יִׁ ְלדו ת מַּ י " )"יַּ תִׁ ד ֶשְנמּוגו  י עַּ ְדתִׁ חַּ ים / פָּ נִׁ ְכמו  ֶשֲענָּ

ים ּדִׁ ְתאַּ ה א"ו" מִׁ תָּ רְושָּ פָּ יש ֶהעָּ י אִׁ תִׁ אלא נראה , מעין בנות ים אגדיות, כילדות עשויות מים – "(ו 

כלומר מילה חדשה המורכבת משני , מבקש ליצור ערך מילוני חדש 262שצירוף הסמיכות המטפורי

(. 263צירוף סמיכות שמשמעותו שונה ממשמעות שתי המילים תפוח זהב, "זהב-תפוח"כמו )בסיסים 

םיַּ "העמימות המלווה את  יִׁ ת מַּ פלאי של הדמויות ואת -הולמת את התיאור הדמיוני 264"ְלדו 

נראה שהשיר כולו הוא מטפורה מורכבת המבקשת לתאר מצב במציאות במושגים של . קורותיהן

ם"התואר : זיהפנט יִׁ ְלדו ת מַּ את חירות , את המשחק, את התום, מבטא את מצב הילדּות" יַּ

יִׁ "שתי  265מבין השלוש. המחשבה ת מַּ ְלדו   מספרות על תהליך של טרנספיגורציה שתיאורו שואב" םיַּ

י": "מים"מהשדה הסמנטי  תִׁ ים" "ְנמּוגו  נִׁ ים", "ֲענָּ ּדִׁ ְתאַּ ה", "מִׁ תָּ שלושת הפעלים מבטאים תהליך ". שָּ

שתי הדוברות מתרחקות מאוד מאווירת העליצות המשחקית . והתמוססות של הפחתה והתמעטות

ניסיונות  – הישרדות ורומזות לאירועים טראומטיים הן מתארות; הקלילה הפותחת את השיר

                                                           
 .ה"תשס, בנארי  262
 .221' עמ, 2222, אבינון  263
אנו עומדים , יכשדרגת החופש היצירתי של המחבר גבוהה ודרגת המילון של הצירופים נמוכה או נעדרת לגמר  264

 (.122' עמ, ז"תשנ, סוברן)בפני בעיית פרשנות 
ספר הלא  265  . זוגי שלוש מעמיד שתיים מול אחת-כמו במעשיות ובסיפורי עם גם כאן המִׁ
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ילּוף יּות, לאִׁ הניסיונות הללו גוררים נסיגה מן הקיום הגשמי המעודן מאוד . לנישול מן החירות, ְלבִׁ

ם"כ יִׁ ת מַּ ְלּדַּ ד )"התמעטות עד כדי התאדות במקרה של הדוברת הראשונה , אל סף הקיום" יַּ י עַּ ְדתִׁ חַּ פָּ

י  תִׁ יםכְ / ֶשְנמּוגו  ּדִׁ ְתאַּ ים מִׁ נִׁ ה )"לעפר  מכלה ומאיינת והישאבות, "(מו  ֶשֲענָּ תָּ י שָּ ם ֶאת ֻכלִׁ ד ת  ק / עַּ רַּ

ְשַאר י נִׁ נִׁ דבריה . הילדה השלישית שונה מן השתיים שלפניה. במקרה של הדוברת השנייה"( ְבהו 

 מנצלת רק ארבע משש השורות של כל אחת, אינה מכבירה מילים; ענייניים, תמציתיים

ֶמֶרת: "מקודמותיה ית או  ישִׁ ם ': ְשלִׁ יִׁ ת מַּ ְלּדַּ י יַּ יתִׁ יִׁ ֵאר / הָּ ם ֶאשָּ ם גַּ יִׁ ת מַּ ְלּדַּ ְך / ְויַּ ֲהפ  ן יַּ בָּ ל לָּ ח  כָּ ד הַּ ד / עַּ עַּ

ֵמר גָּ יָּם יִׁ לא , אמירה המתארת בדרך מטפורית את החלטתה האמיצה להישאר מה שהיא – "'.הַּ

: תם בקביעה נחרצת לא פחות של הדוברתהשיר נח. לא להיכנע לתכתיבים, לוותר על מהותה

ן ֶשל ֶשֶמש " ְצנּוץ ַאֲחרו  ל / ְבנִׁ ן ֶשל חו  יס ַאֲחרו  ְרסִׁ ם / בִׁ יִׁ ת מַּ ְלּדַּ ְהֶיה יַּ יד תִׁ מִׁ ְגּד ל/ תָּ ֶרֶבת לִׁ ְמסָּ שתי . 266"הַּ

הוא נתפס ו, מחויךהאגדי וה, פנטסטיה, המילים האחרונות בשיר מפקיעות אותו מהמישור החלומי

 . של שנמשלו חרדת ההתבגרותה כמתע

מן התום הילדי  – כל ילדה – זרחי מתארת בסגנון פיוטי מעודן את המעבר של ילדה הפתעהבשיר 

 . לנשיּות

 

 

ה  עָּ תָּ  (הפתעה)ַהפְׁ

 ְכמֹו ֵתָבה נְעּוָלה

 ֶׁשיֵׁש ְּבתֹוָכּה ַהְפָתָעה ָקָׁשה

 ְוִהיא ִקְּבָלה אֹוָתּה

 ּוַמה ִּבְפנִים 

 ,ֹלא נֲִחָׁשה

 ְכמֹו זֶַרע

ֶֹּמק ֲאֵפָלה  ,ָטמּון ְּבע

 ,ְכַתיָר ְּבֶאֶרץ ֲחָדָׁשה

 ְּבתֹוְך אֹוָתּה יְַלָדה

 ְקַטנְַטנָה

 . יְֶׁשנָּה ִאָשה

ֶֹּקת ֶפֶלת ְכמֹו ִתינ  ְמקֻּ

 ,זְִעיָרה ְכמֹו ֲעָדָׁשה

 יָָדּה ְטמּונָה ְּבתֹוְך יָָדּה

ֹּאָׁשּה ֹּאָׁשּה ְּבתֹוְך ר  ,ר

 .ַצָּואָרּה עֹוֶלהְוַצָּואָרּה ּבְ 

 ִלְפָעִמים

 ִהיא ְמַכָסה

 , ֵּבינָּה ְלֵבין ַהיֵָרחַ 

                                                           
המייצג את הילד הנצחי שאינו רוצה , יו ברי'יימס מת'גיבור ספרו של ג, הסיפה של השיר רומז אולי לפיטר פן  266

 (. 1982, ברי)לאבד את ילדותו 
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 ִלְפָעִמים ִכְרִאי 

 , ֶאת ַהֶשֶמׁש ַמְכִפיָלה

 , ַרגְָלּה ְטמּונָה ְּבתֹוְך ַרגְָלּה

 ְּבָכל ַמה ֶשיֵׁש ַליְַלָדה 

 ,ֶׁשּבֹו ִהיא ְרגִיָלה

 ְּבָכל ַמה ֶשָהיְָתה 

 ,ִהְׁשַתְמָׁשה ְוַעד ַעְכָׁשו

 זְִעיָרה ְכמֹו ֶפַקע

ָפָלה ִאָׁשה  .ְמקֻּ

ילדו ת משחר ילדותן השיר מתחיל בשרשרת . השיר מתבונן בנשיות כתכונה אינטגרלית המובנית בִׁ

ה" – של שלושה דימויים שהמוביל שלהם שָּ הדימוי . בסוף הבית הראשון, מופיע רק לאחריהם – "אִׁ

ה ְנעּולָּה : ת הראשונותהראשון תופס את חמש השורו ה / ְכמו  ֵתבָּ שָּ ה קָּ עָּ ְפתָּ ּה הַּ כָּ יא / ֶשֵיש ְבתו  ְוהִׁ

ּה  תָּ ְבלָּה או  ים / קִׁ ְפנִׁ ה בִׁ ה/ ּומַּ ֲחשָּ ה ְנעּולָּה "הדימוי ". ֹלא נִׁ ה]...[ ְכמו  ֵתבָּ שָּ ה קָּ עָּ ְפתָּ רומז למיתוס על " הַּ

ה"התואר נוחות שיוצר -איההמיתוס מיישב גם את ; 267תיבת פנדורה שָּ ֶשֵיש "בשורה השירית " קָּ

ה שָּ ה קָּ עָּ ְפתָּ ּה הַּ כָּ אכן הייתה  – ולאנושות – ההפתעה שחיכתה עם פתיחת התיבה לפנדורה; "ְבתו 

ע "הדימוי הבא בשרשרת הדימויים הוא . קשה ה/ ְכמו  ֶזרַּ ֶמק ֲאֵפלָּ מּון ְבע  , הבא מעולם תוכן אחר, "טָּ

כלולה ההתפתחות של " זרע"במשמעות המילולית של ; פטימיחלקו הראשון מתקבל כאו. מן הטבע

בהמשך הדימוי חותרת תחת " ְבע ֶמק ֲאֵפלָּה"המטפורה , כמו בדימוי הקודם, אבל גם כאן. צמח חדש

ע"המשמעות החיובית של שם העצם  מּון ְבע ֶמק אדמה"הציפייה ל וסותרת את, "ֶזרַּ גם בדימוי ". טָּ

יָּר ְבֶאֶרץ "השלישי  הְכתַּ שָּ הראשון שם עצם חיובי והשני תואר שבהקשר הזה , שני רכיבים" ֲחדָּ

ה"המסיירים ; מעורר סימן שאלה שָּ שלושת הדימויים מופיעים . מודעים לסכנותיה םאינ" ְבֶאֶרץ ֲחדָּ

 1ראשון ל; במדרג של אורך הולך וקטן בהתאמה לריחוקם מהמוביל ולעליית המתח לקראת גילויו

, הקצר שבהם, ובשלישי" כמו"שני הראשונים נפתחים ב. שורה אחתשלישי ולת שורו 2שני ל, שורות

רק עכשיו מתברר מה השיר משווה לתיבה ".   כְ "יש גם ויתור על מילת היחס והסתפקות בחלופה 

ה "האישה שבתוך : לזרע ולתייר, נעולה ְלּדָּ ּה יַּ נָּה/ או תָּ ְנטַּ ילדה -האישה"בפסקה שכותרתה ". ְקטַּ

עולם הילדות ועולם  – מתייחסת אלקד לצירוף העולמות ביצירתה של זרחי "אישה-והילדה

ביצירה , בסיפורת, בשירה, הספרותיים זרחי שבה ועוסקת בנושא לאורך כל חייה: "המבוגרים

אך הצירוף נעשה גם באמצעות התפיסה העצמית של זהות נשית שהיא בד . בראיונות ,אוטוביוגרפית

אלא , בהמשך השיר מופיעים ארבעה דימויים נוספים. 268"ביניהן ללא הפרדה, בבד ילדה ואישה

ֶקת : "מבנה הדימויים משתנה, כשהמוביל כבר ידוע, שמעתה ינ  ה / ְמֻקֶפֶלת ְכמו  תִׁ שָּ ה ְכמו  ֲעדָּ ירָּ ]...[ ְזעִׁ

                                                           
. קיבלה מזאוס תיבה נעולה שנאסר עליה לפתוח, האישה שיצר זאוס כדי לסכסך בין בני האדם, פנדורה  267

וכשפנדורה פתחה את המכסה יצאו מן התיבה כל תלאותיו של המין , סקרנותה של פנדורה גברה על האיסור
 (.22–21' עמ, 2227, שוואב)האנושי 

 .111' עמ, ב2221, להמן-אלקד  268
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י  ְראִׁ ים כִׁ מִׁ ְפעָּ ילָּה  /לִׁ ְכפִׁ ֶשֶמש מַּ ע]...[ ֶאת הַּ ה ְכמו  ֶפקַּ ירָּ השיר הדימויים פועלים לא בחלק זה של ". ְזעִׁ

אלא כדי לקעקע עמדה חברתית , רק כדי לפוגג את המטען השלילי או הספקני שליווה את קודמיהם

. המשתמעת מהם ולהעצים עמדה חלופית הרואה בפליאה ובהתרגשות את הכוח המיטיב של הנשיות

ֶקת" – הדימוי הראשון ינ  ר הם ; ה מכל חטאשבילד-מטהר את האישה – "ְמֻקֶפֶלת ְכמו  תִׁ תמימות וט הַּ

ֶקת"חלק מן המשמעות הרחבה של  ינ  ה" – הדימוי השני". תִׁ שָּ ה ְכמו  ֲעדָּ ירָּ מציף קונוטציה  – "ְזעִׁ

גיבורת המעשייה הייתה ; מאת הנס כריסטיאן אנדרסן 269הנסיכה על העדשהלמעשייה האמנותית 

אבל הייתה , ות בלתי מעודנות בעלילהופיעה בארמון זר בליל סערה בנסיב, מצד אחד אדונית לעצמה

הדימוי השלישי . מתחת לשבעה מזרונים, די רגישה ומעודנת לחוש בעדשה שהונחה במיטתה

י " ְראִׁ ים כִׁ מִׁ ְפעָּ ה/ לִׁ ילָּ ְכפִׁ ֶשֶמש מַּ , מייחס לאישה יכולת פנטסטית להיות מקור של אור וחום" ֶאת הַּ

ע"ביעי הדימוי הר. וברמה הסמלית גם של שמחה ואופטימיות ה ְכמו  ֶפקַּ ירָּ מדמה את האישה " ְזעִׁ

ע. "לכפתור, שבתוך הילדה לניצת הפרח לפני היפתחו כולן , מופיעה במקרא רק שלוש פעמים" ֶפקַּ

מאציל  – דימוי האישה לפקע פועל בשני כיוונים סותרים; 270במלכים א בתיאור בניית מקדש שלמה

אבל עשוי לרמוז גם , והתרוממות רוח" הולדתו"ני ף לפֶר על האישה שבתוך הילדה יופי כשל פרח הֶ 

ְחפצת האישה והחשבת יופיה למעלתה העיקרית  77, המאייך את הנשיות כתכונת יסוד, בשיר. על הַּ

מיליות ללא נטייה ותוארי  21, (פעלים ומיליות בנטייה, שמות)מילים בצורת נקבה  21מהן ; מילים

, זרע ופקע, 2 – שבצורת זכר( שמות ופעלים)המילים  7ך ומתו, פועל שאין להם שיוך של מין דקדוקי

מילת הגוף הראשונה . הן בעלות מצלול נקבי והן מעצימות את הנקביות שמרחפת על השיר כולו

ים "גם לא הנושא של המשפט , איננה מתפרשת מיד, "היא", בשיר ְפנִׁ ה בִׁ ה/ ּומַּ ֲחשָּ ; שבהמשך" ֹלא נִׁ

ה"ר ברק סוף הבית הראשון מבהיר שמדוב ְלּדָּ ּה יַּ עמימות . כמייצגת את בנות מינה, אנונימית, "או תָּ

ּה"במילים החוזרות ( נסתרת)הזהות שיוצרים גם כינויי הקניין החבורים  דָּ ּה", "יָּ ּה", "ר אשָּ ארָּ ּוָּ , "צַּ

ְגלָּּה"ו מהדקת את הקרבה בין  – הילדה או האישה שבתוכה, כשאין ברור מי בעלת הדבר, "רַּ

ֶלה"המבנה . חד עד כדי התלכדות לישות אחתהשתיים שבגוף הא ּה עו  ארָּ ּוָּ ּה ְבצַּ ארָּ ּוָּ מעלה " ְוצַּ

גם הרמיזה ; 271"הן דמה בדמי זורם"הנפתח בשורה , מאת המשוררת רחל" רחל"יר שלקונוטציה 

 .מבקש לתארשל זרחי עוצמה לנשיות כתכונת יסוד שהשיר  פהלקשר מעצים בין אישה לאישה מוסי

ע השיר  ; את העוולה שנעשתה לרחל המקראית מנקודת מבטו של עד אוהד אך יוצא דופןמציג ֶשב 

   .גדי שחור בעדריה

                                                           
 (. 2228, אנדרסן" )הנסיכה על האפונה"השם במקור הדני הוא   269
ים"  270 עִׁ ת ְפקָּ עַּ ְקלַּ ים, מִׁ צִׁ יב"; (יח, מלכים א ו..." )ּוְפטּוֵרי צִׁ בִׁ תו  סָּ ְשפָּ ת לִׁ חַּ תַּ ים מִׁ עִׁ תו  , ּוְפקָּ ים א  ְבבִׁ ים ]...[ ס  ְשֵני טּורִׁ

ים עִׁ ְפקָּ תו  , הַּ יֻצקָּ ים בִׁ  (. כד, מלכים א ז" )ְיֻצקִׁ
 .נט' עמ, ט"תשכ, בשטייןבלו  271
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ַבע   (המלכה)שֶׁ

 ,ָאחֹור-ָאחֹור, ִמזְַמן-ִמזְַמן

 ָהיִיִתי ַפַעם ְגִדי ָׁשחֹור

 ֹלא ָהיָה ָחִביב ִמֶמנִי

 .ְּבֶעְדֵרי ָרֵחל ִאֵמנּו

 ,ְוִהיא ָקְׁשָרה אֹוִתי ְּבחּוט

 ,ל ָמקֹום ִאִתי ָהְלָכהְלכָ 

 ַרק ְרִקיִקים ִעם ִצמּוִקים

   .ִהִגיָׁשה ִלי ַלֲארּוָחה

 ְוִהיא ִלְטָפה ְוִהיא ִחְּבָקה

 ְוִהיא נְָׁשָקה ִלי ַּבָפנִים

 ַאֶחֶרת ֵאיְך ָהיּו עֹוְברֹות ָעֶליהָ 

 ?ֶׁשַבע ַהָשנִים

: ת את השיר בפרשה מקראיתנזכר באפיזודה מן העבר הממקמשבע  הדובר בגוף ראשון בשיר

ן" ְזמַּ ן-מִׁ ְזמַּ ר, מִׁ ר / , ָאחו ר-ָאחו  חו  י שָּ ם ְגדִׁ עַּ י פַּ יתִׁ יִׁ י / הָּ ֶמנִׁ יב מִׁ בִׁ יָּה חָּ ֵמנּו/ ֹלא הָּ ֵחל אִׁ השורה ". ְבֶעְדֵרי רָּ

ֵמנּו"האחרונה בבית הראשון היא היחידה שבה מופיע הכינוי  ֵחל אִׁ גם זאת רק כחלק מצירוף , "רָּ

ֵמנּו"חיק הסמיכות המר ֵחל אִׁ החוזר בהמשך השיר עוד , "והיא"הבית השני נפתח בכינוי ". ְבֶעְדֵרי רָּ

ה"כמוהו גם הפעלים בגוף שלישי עבר ; שלוש פעמים כדי לייצג את רחל אמנו ְשרָּ ה", "קָּ ְלכָּ , "הָּ

ה" ישָּ גִׁ ה", "הִׁ ְטפָּ ה", "לִׁ ְבקָּ ה"ו" חִׁ ֶליהָּ "ומילת היחס " נְָּשקָּ טת שמה של הדמות ההימנעות מנקי". עָּ

אך בניגוד לנקודת המבט של  ,הטקסט רומז על סיפור ידוע מספר בראשית; המקראית איננה מקרית

זרחי בוחרת להאיר את הסיפור מנקודת מבטה של , הסופר המקראי המתמקד באהבת יעקב לרחל

ֶשקולּה נפקד מן הסיפור המקראי לאורך שנות  ,היא מרחיקה את דמותה של רחל. האישה

סטראוטיפי -מבליטה את הפן המגדרי, כדי לתת מקום להשתקה ולהתעלמות ממנה ,השתקתה

השיר נפתח בשני זוגות של מילים חוזרות שיש . בעשייה של הדמות ומסתפקת ברמיזה על זהותה

ן: "בהן נימה של דיבור ילדותי ְזמַּ ן-מִׁ ְזמַּ ר, מִׁ ן"הצמד ". ָאחו ר-ָאחו  ְזמַּ ן-מִׁ ְזמַּ ןמִׁ "מכפיל את " מִׁ " ְזמַּ

הצמד ; ולפיכך את הזמן שחלף מאז האירוע שהשיר מתאר בהמשכו, לפני זמן רב, שפירושה מכבר

ר-ָאחו ר" ן"שסמיכותו ל, תואר הפועל שמשמעו אחורנית, "ָאחו ר"מכפיל את " ָאחו  ְזמַּ ן-מִׁ ְזמַּ " מִׁ

את פער שני זוגות המילים מדגישים מאוד . מוסיפה לו נסיגה או התרחקות מבחינת זמן השיר

ם"המילה . הזמנים בין הרגע שבו נמסר השיר לבין התקופה שעליה מבקש הדובר לספר עַּ שבשורה " פַּ

חמישי  מצטרפת כאיתות "יילפני זמן רב למד, בעבר, לפנים"תואר פועל שמשמעותו , השנייה

מתארות את גילויי האהבה של רחל שבע  עשרה השורות של-עשר משתים. להדגשת המרחק בזמן

י : "אית לגדי שחורהמקר ֶמנִׁ יב מִׁ בִׁ יָּה חָּ ה/ ]...[ // ]...[ / ֹלא הָּ ְלכָּ י הָּ תִׁ קו ם אִׁ ל מָּ ם / , ְלכָּ ים עִׁ יקִׁ ק ְרקִׁ רַּ

ים  מּוקִׁ ה/ צִׁ ֲארּוחָּ י לַּ ה לִׁ ישָּ גִׁ ה . // הִׁ ְבקָּ יא חִׁ ה ְוהִׁ ְטפָּ יא לִׁ ים/ ְוהִׁ נִׁ פָּ י בַּ ה לִׁ יא נְָּשקָּ , אולם המשוררת". ְוהִׁ
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ע" ,משמיעה את עמדתה הן באמצעות שם השיר – הגדי – שוןבאמצעות הדובר בגוף רא והן  ,"ֶשבַּ

ַאֶחֶרת : "באמצעות השאלה הרטורית שהיא שולחת לחלל האוויר בשתי השורות האחרונות בשיר

ֶליהָּ  ְברו ת עָּ יּו עו  ים/ ֵאיְך הָּ נִׁ שָּ ע הַּ השאלה מפרה את ההרמוניה שהשיר מתאר ומנחה את ". ?ֶשבַּ

המעבירה את מרכז הכובד של השיר אל הזדהותה של רחל שנדחקה הצדה , תהקורא לקריאה אחר

פן לא מוכר של סבלה של רחל המקראית משווה אותה  .עם הגדי השחור – בגלל מוסכמות חברתיות

  .לחום ולחיבוק, שתיהן מוצאות נחמה בגדי מתרפק הזקוק למזון ;272דיהילדה נל

ומבליטות  בשירים לילדים ות בוגרות המופיעותבארבעה שירי פרופיל זרחי מתארת דמויות נשי

 . זקנה וחיפוש משמעות, היבטים של מגדר

ת  דֶׁ לֶׁ ל יְֵׁמי ַההֻּ  (המלכה)כָּ

ֶלֶדת  ָכל יְֵמי ַההֻּ

 ִויֵמי ַהַחג

 ,ְוָכל ַהִטיּוִלים ַּבחּוץ

 ,אֹו גַם ַתַחת ַהגַג

 ְוָכל ַהִשיחֹות

  – ְוַהֵשנֹות ֶׁשיְֵׁשנִים

 ְלִדינָה ִציְרּו ָלּה

 .ַהָפנִיםַעל 

 ַמָמׁש ְכמֹו ֶׁשחֹוְרצֹות

  – רּוחֹות ָּבֲאָבנִים

 ,ַדק ַדק ַעל ַהַצָּואר

 .ְכמֹו ַעל ִמְדרֹון ָהָהר

  – ַהִּביטּו ְּבָפנֶיָה ֶׁשל ִדינָה ַהזְֵקנִים

 !ֵאילּו ִציּוִרים ְמַענְיְנִים, הֹו

ינָּה -הדוברת. ניה של אישהעוסק בעקבות הגיל על פכל ימי ההולדת השיר  ילדה רואה בפניה של ּדִׁ

ֻהֶלֶדת : "את עקבותיהן של אפיזודות בחייה ל ְיֵמי הַּ ג / כָּ חַּ יֵמי הַּ חּוץ/ וִׁ ים בַּ יּולִׁ טִׁ ל הַּ ת / , ְוכָּ חַּ ם תַּ או  גַּ

ג גַּ ת / , הַּ יחו  שִׁ ל הַּ ים/ ְוכָּ ת ֶשְיֵשנִׁ ֵשנו  ינָּה  / – ְוהַּ ְירּו לָּּה ְלדִׁ ל הַּ / צִׁ יםעַּ נִׁ רמז לטיבם של הציורים הללו ". פָּ

ים: "מצוי בשורה שלפני האחרונה הפונה לקוראים ְזֵקנִׁ ינָּה הַּ ֶניהָּ ֶשל ּדִׁ יטּו ְבפָּ בִׁ וניתן להסיק , "– הַּ

שתי השורות האחרונות בשיר נמסרות מפי . שמה שהדוברת מתארת כציורים אינם אלא קמטים

ינָּה : "הנאיבית, קנה הילדיתאותה דוברת שפתחה את השיר וחוזרות על המס ֶניהָּ ֶשל ּדִׁ יטּו ְבפָּ בִׁ הַּ

ים ְזֵקנִׁ ים, הו  / – הַּ ְנְינִׁ ים ְמעַּ יּורִׁ ; ילדה אינו היחיד הנשמע בשיר-אלא שקולה של הדוברת!". ֵאילּו צִׁ

ארבע השורות שלאחר שמונה הראשונות משנות לחלוטין את האווירה החיובית הקלילה ששלטה 

ל"מבחר המילים בתחילת השיר והחזרה על . ת קול אחרבשיר לפניהן ומשמיעו דובר  יםמייצג" כָּ

, טיולים, ימי חג, ימי הולדת – את התפיסה שהחיים הם רצף של אירועים חיוביים פיםילדותי ומשק

                                                           
 .91' עמ, לעיל  272
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ים"האליטרציה " )ֵשנו ת"שיחות ו ֵשנו ת ֶשְיֵשנִׁ המתקשר להיסוי ולשמירה  SHמבליטה את הצליל " ְוהַּ

ְרצו ת " – 12–9אבל בארבע השורות ; (טעל השק ש ְכמו  ֶשחו  מָּ ים/ מַּ נִׁ ֲאבָּ ל /  – רּוחו ת בָּ ק עַּ ק ּדַּ ּדַּ

אר ּוָּ צַּ ל/ , הַּ ר ְכמו  עַּ הָּ ן הָּ ְדרו  ש "הדימוי ; עליז או אופטימי, רחוק מלהיות רךהמבחר מילים  – "מִׁ מָּ מַּ

ְרצו ת  ים/ ְכמו  ֶשחו  נִׁ ֲאבָּ ת בָּ ינָּה "ר ומאיר באור חדש את פועל גם לאחו" רּוחו  ְירּו לָּּה ְלדִׁ ים/ צִׁ נִׁ פָּ ל הַּ " עַּ

עשה חריץ או , חתך פס על פני השטח של חומר קשההיא " חרץ"המשמעות של . שמלפני הנקודה

בסביבה , בטבע" אבנים"חורצות ב" רוחות. "מדובר בפעולה קשה המעורבת בחומר קשה; חריצים

רחוקות מלהשרות רוח " אבנים"ו" רוחות. "שפט הראשוןשסמנטית ומעשית זרה לגמרי לזו של המ

שיות: של אופטימיות ; ואפילו רמיזה לאלימות ולמוות, היעדר תנועה והיעדר חיים, באבנים יש קַּ

, רוחות אכן חורצות באבנים. לריקנות ולמוות, לחורבות, לסערות, מתקשרות לקולות יללה" רוחות"

ְרצו ת "הדימוי . ות ואלפי שניםפעולה שגם רישומה הקל שבקלים דורש מא ש ְכמו  ֶשחו  מָּ רּוחו ת / מַּ

ים נִׁ ֲאבָּ והרמיזה לזמן מפקיעים את דינה מן ההקשר האנושי מלא החיים שהיה לה בשמונה " בָּ

מדרונות , אבנים, רוחות: הקרים, ממקם אותה בין כוחות הטבע הנצחיים, השורות הראשונות

אר" – המשך הדימוי. קהעתי, והרים ועושה גם אותה קדמונית ּוָּ צַּ ל הַּ ק עַּ ק ּדַּ ר/ , ּדַּ הָּ ן הָּ ְדרו  ל מִׁ " ְכמו  עַּ

ינָּה"לא עוד ; מציב במוקד תשומת הלב איבר חדש ֶניהָּ ֶשל ּדִׁ ה מהם, "ְבפָּ טָּ איבר , הצוואר, אלא מַּ

ל ְכמו  " :בשורה האחרונה דימוי נוסף. שיש לו קשר לֶחֶנק, במורד הגוף, פחות אישי, פחות אסתטי עַּ

ר הָּ ן הָּ ְדרו  אבל בחרה , (אותו מקום מנקודת מבט אחרת" )במעלה ההר"זרחי יכלה לבחור  ;"מִׁ

קנה: המציין באופן בוטה וחשוף את השלב בחיים שבו נמצאת דינה" מדרון"ב ש "השורות . הזִׁ מָּ מַּ

ְרצו ת  ים/ ְכמו  ֶשחו  נִׁ ֲאבָּ ת בָּ אר/  – רּוחו  ּוָּ צַּ ל הַּ ק עַּ ק ּדַּ ר את המשמעות הנוספת של גוררות לשי" ּדַּ

מעוררות מחשבה על הקמטים של דינה כגזר דין  ,"חרץ את דינה"בצירוף " חרץ"כמו , "חורצות"

 . שנחרץ ומאירות את הרלוונטיות של שמּה להקשר השירי

שהציּות השתלט על , היא מינה, בשיר הנקרא כמעשייה עם מוסר השכל, דמות נשית אחרת

  .עצמיותה

 (המלכה) ֵכן ֵכן ֵכן

 ְכֶׁשִמינָה ָהיְָתה יְַלָדה ְקַטנָה

ֹּן: ִאָמא ָאְמָרה ָלּה  ,ְלִכי ִליׁש

 ְלִכי ַלָשֵכן, ִׁשְטִפי ִרְצָפה

ֹּל ַמְעֵדר  .ֶאת ַהִדיר ְלַתֵקן, ִלְׁשא

 ,ּוִמינָה ָהיְָתה יְַלָדה טֹוָבה

 .ֵכן ֵכן ֵכן: ִהיא ָאְמָרה

 ְקַטנָה ְכֶׁשִמינָה ָהיְָתה יְַלָדה

 !זְִקִפי ֶאת ַהגַב: ָאִביָה ָאַמר ָלּה

 ,נֲַעָרה ְצִעיָרה זֶה ֹלא יִָתֵכן
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 .עֹוד ִתְהיֶה לך ִגֶּבנֶת ְכמֹו ְלגִֵּבן

ֹּד  ,ּוִמינָה ָהיְָתה ַציְָתנִית ְמא

 .ֵכן ֵכן ֵכן: ִהיא ָענְָתה

 ,ִלְפנֵי ֶׁשעֹוד ִהזְִקינָה, ִמינָה

 .ֵבןָהיּו ָלּה ַּבַעל ּוַבת ּו

ֹּאל, ַרֲחִצי ֶאת ַהִסיר  ,ְפנִי יִָמינָה, ְפנִי ְשמ

ָלם ָתְבעּו  .ֵכן ֵכן ֵכן: ִהיא ָענְָתה. כֻּ

 ,ִמינָה ׁשּוב קֹוָמָתּה ִהְקִטינָה

 ,ָכל ַהיֹום ּוִמתֹוְך ַהֵשנָה גַם ֵכן

ֹּאָׁשה ִהְרִכינָה  ,ַמְעָלה ּוַמָטה ר

 ֹונֵןַגם ְכֶׁשֵאין ִאיׁש ֶׁשיְִתּב

 ָכך ְלַעְצָמּה ִהיא עֹונָה

 .ֵכן ֵכן ֵכן, ֵכן ֵכן ֵכן

ולא פחות מזה מלין על נשים , מציג עמדה פמיניסטית המוחה על ניצול בנות ונשיםכן כן כן השיר 

כפיפּות "בשיר עושה זרחי שימוש במילים מהשדה הסמנטי של . שאינן שומרות על זכויותיהן

י רִׁ ": "ונמיכות ְטפִׁ השִׁ ב", "ְצפָּ גַּ י ֶאת הַּ ְקפִׁ ֵבן", !"זִׁ ֶבֶנת ְכמו  ְלגִׁ ְהֶיה לך גִׁ ּה ", "עו ד תִׁ תָּ ינָּה שּוב קו מָּ מִׁ

ינָּה ְקטִׁ ינָּה", "הִׁ ְרכִׁ ה הִׁ ה ר אשָּ טָּ ְעלָּה ּומַּ ותוך שהיא רומזת לכפיפות הגוף ולנמיכות הרוח שאפיינו , "מַּ

ה, קנתה היא צייתניתלדותה עד זִׁ מי. את מינה היא יוצאת נגד נמיכות רוחן של נשים בכלל צָּ , ְמרַּ

ְבעּו: "...מניחה לסובביה לרדות בה ומקבלת כל תכתיב ה. ֻכלָּם תָּ ְנתָּ יא עָּ והצייתנות  – "ֵכן ֵכן ֵכן: הִׁ

 בהתאמה להוראות ששמעה. הפכה לה טבע שני ודיכאה בסופו של דבר אפילו את אוצר המילים שלה

יש ןלְ : כל הפעלים בשיר הם בציווי – י לִׁ ה, כִׁ ְצפָּ י רִׁ ְטפִׁ ֵכן, שִׁ שָּ י לַּ ב, ְלכִׁ גַּ י ֶאת הַּ ְקפִׁ יר, !זִׁ ּסִׁ י ֶאת הַּ ֲחצִׁ י , רַּ ְפנִׁ

אל ינָּה, ְשמ  מִׁ י יָּ קנה. ְפנִׁ מינה גדלה וילדה  – במבט עגום זרחי מתארת את המשפחתיות כשלב לפני הזִׁ

יּו לָּּה"זרחי בוחרת ב; לפני שהספיקה לעשות מה בחייה – בת ובן המפקיע ממינה את האחריות " הָּ

" ֵכן ֵכן ֵכן"הרצף המונוטוני . על הלידה ומבליטה כך את הפסיביות של מינה גם בתחום המשפחה

היעדר הפיסוק משילוש . החותם שלושה מארבעת הבתים חוזר בשיר שש פעמים משמו ועד סופו

 18)מוסיפה להישמע " כן"ככל שהמילה . מבליט ציות מידי מוחלט ללא חשיבה וללא מודעות" ֵכן"ה

המילה החוזרת ; כך היא מאבדת ממשמעותה ונשמעת כמו צליל מכני נטול התכוונות, בשיר!( פעם

ֵכן"המהדהדת גם בתבנית ההגייה שבמילים  שָּ ֵקן", "לַּ ֵכן", "ְלתַּ תָּ ֵבן", "יִׁ , "ְכֶשֵאין", "ּוֵבן", "ְלגִׁ

ֵנן" ְתבו  אלא מבהירה את הסיבה לשפל המדרגה שהגיעה אליו אינה משקפת את דעתה של מינה " ֶשיִׁ

אלה חייה ; מסביר שהסיבות למצבה הן מגדריות – המין שלה – השם מינה. ומעצימה את הצייתנות

 . משום שהיא אישה
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דמותה של מוכרת המקטרות . בשני שירים המתבוננים בדמויות נשים מבוגרות בולט מיעוט תנועה

ות הגברות הזקנות מתוארות בביטויים המבטאים הימנעות דמוי; מתוארת בביטויים סותרים

 . מתנועה או מיעוטה

רֹות טָּ ת ַהִמקְׁ  (המלכה) מֹוכֶׁרֶׁ

 ,ְוֹלא ְתקּוָעה ְּבִפיה ׁשּום ִמְקֶטֶרת... 

 ,ַאְך ִאם ִתַגׁש ּוְתַבֵקׁש ְדַבר ָמה

 ,ְכמֹו ִמֵשנָה ִהיא ִמְתנֶַעֶרת

 ?ָמה, תָ ָמה ִּבַקׁשְ : חֹוזֶֶרת ְוׁשֹוֶאֶלת

יָרֹות יֹוֶׁשֶבת  ,ֵּבין ָכל ַהָתִויֹות ַהְמצֻּ

 ,ָצִעיף ָסרּוג ַעל זְרֹועֹוֶתיָה ַהְשלּובֹות

 ,ַׁשְבֶׁשֶבת, ְסִפינַת ִמְפָרש, ְגָמִלים פֹוְסִעים

 ...ַטֲחנֹות רּוַח ְׁשֵלוֹות

 ,ַוֲאפּוָפה ֵריחֹות ַטָּבִקים ְמתּוִקים

 ,ֶרת ִהיא ְּבִדְמיֹונָּהֶאת ָהעֹוָלם כֻּלֹו עֹובֶ 

 ,ְולּו גַם ַפַעם, ִמְּבִלי ֶׁשִהיא יְָצָאה

 .ִמֶפַתח ֲחנּוָתּה ַהְקַטנְַטנָה

לָּם " – לכאורה בדמותה של מוכרת מקטרות-מתאר את הסתירהמוכרת המקטרות השיר  עו  ֶאת הָּ

נָּּה ְמיו  יא ְבדִׁ ֶבֶרת הִׁ יא יְָּצָאה/ , ֻכלו  עו  י ֶשהִׁ ְבלִׁ ם ְולּו, מִׁ עַּ ם פַּ נָּה/ , גַּ ְנטַּ ְקטַּ ּה הַּ ח ֲחנּותָּ ֶפתַּ הנפתרת  – "מִׁ

נָּּה"במילה  ְמיו  הסתירה מחוזקת ומודגשת לאורך השיר באמצעות שימוש בתיאורים מנוגדים ". ְבדִׁ

 של"( שּום"ו" ְוֹלא"באמצעות )בשלילה מוחלטת , השיר נפתח באמצע משפט. תנועה-של תנועה ואי

ְקֶטֶרת... " :מזערית תנועתיות ולו יהָּ שּום מִׁ ה ְבפִׁ . תיאור המדגיש אגב כך שהיא אישה, "ְוֹלא ְתקּועָּ

ש " – חוסר התנועה בולט גם בשורה הבאה גַּ ם תִׁ ְך אִׁ ְתנֶַּעֶרת]...[ / אַּ יא מִׁ ֵשנָּה הִׁ ובשתי " ,ְכמו  מִׁ

 נוני הצורות הסבילות בבי. השורות הראשונות בבית השני המתארות פסיביות מוחלטת של הגוף

ְקֶטֶרת"...  יהָּ שּום מִׁ ה ְבפִׁ ְשלּובו ת", "ְוֹלא ְתקּועָּ ֶתיהָּ הַּ עו  ל ְזרו  רּוג עַּ יף סָּ עִׁ ים "ו" צָּ קִׁ בָּ ה ֵריחו ת טַּ ֲאפּופָּ וַּ

ים אבל השורות שאחריהן מכילות . מחזקות את היעדר התנועה אצל מוכרת המקטרות" ,ְמתּוקִׁ

ים : "בקצבים שונים ובסדרי גודל שונים, םבאמצעים שוני, בסביבות שונות הרבה מאוד תנועה לִׁ ְגמָּ

ים ְסעִׁ ש, פו  ְפרָּ ינַּת מִׁ ְבֶשֶבת, ְספִׁ ֲחנו ת רּוחַּ ְשֵלוו ת/ , שַּ , תנועה אטית בנוף מדברי – כל התנועה הזו...". טַּ

תנועה בקצב משתנה של , מטה של ספינת מפרש בין גלים בים-תנועה קדימה אבל גם מעלה

כל זה מתרחש רק בדמיונה של מוכרת  – נה של כנפי הענק של טחנות הרוחהשבשבת והתנועה המתו

היא : תנועה מצוי גם הניגוד בסדרי הגודל בשיר-בתוך תיאורי התנועה מול תיאורי האי. המקטרות

נָּה"יושבת ב ְנטַּ ְקטַּ ּה הַּ לָּם ֻכלו  "אבל בדמיונה היא עוברת " ֲחנּותָּ עו  נָּ "צורת ההקטנה  ".ֶאת הָּ ְנטַּ ְקטַּ  "ההַּ

 .מעצימות את הסתירה ואף יוצרות הומור" ֻכלו  "ומילת הכמות 

ת ְזֵקנו ת"מתוארת התנהלותן של לאט לאט לאט בשלושת בתי השיר  רו   ; "ְגבָּ
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ַאט לְַׁאט לְַׁאט   (עץ כף)לְׁ

 ְגָברֹות זְֵקנֹות

 ִעם ִׁשְמִׁשיֹות ֲעִדינֹות

 פֹוְסעֹות ְפִסיעֹות ְקַטנֹות

 ,ְלַאט ְלַאט ְלַאט

 ,ֹלא ְלַהֲעלֹות ָאָבק

 ֹלא ְלַהְכִאיב ַלְכִביׁש

ֹּט ֶאת עֹור ַהנֲַעַליִם ָהָרגִיׁש  .ְוֹלא ִלְשר

 ְגָברֹות זְֵקנֹות

 ִעם ְשָמלֹות יְָׁשנֹות

 ,פֹוְסעֹות ְפִסיעֹות ְקַטנֹות

 ,ְלַאט ְלַאט ְלַאט

 ,ֶׁשֹּלא ְלִהָדֵחק ְוֹלא ְלִהַתֵקל

 .ִתיק ֹלא ִתְתַקְלֵקלֶׁשַמְלָמַלת ַהֶמִׁשי ָהעַ 

 ְגָברֹות ֲעיֵפֹוִֹּת

 ִעם ִתיק ּוְמנִיפֹות

 ,פֹוְסעֹות ְפִסיעֹות ָרפֹות

 ,ְלַאט ְלַאט ְלַאט

 ְלֵהָאנֵַח ּוְלַסֵפר

 ּוְלַהְסִּביר ּוְלָתֵאר

 ֵכיַצד ְלַאט ְלַאט

ֹּל ַמֵהר  .ָעַבר ַהכ

החברה )"במשפטי חיווי  משמשת, פעם לאורך השיר מכותרתו עד סופו 12החוזרת , "לאט"

מקובלת בלשון הדיבור כהתראה " ְלַאט ְלַאט"ההכפלה !"(. סע לאט)"ובהוראות "( מתקדמת לאט

ההרחבה . לאו דווקא בהליכה, לפעוטות או למבוגרים שעלולים להיכשל בפעולה שהם עושים

טי אִׁ , ופןמציגה את קצב ההתקדמות של הגברות הזקנות כיוצא ד" ְלַאט ְלַאט ְלַאט"לשילוש 

ביכול -בכל בית ממתנת גם את קצב הקריאה בהתאמה" ְלַאט ְלַאט ְלַאט"החזרה על השורה . במיוחד

רו ת ְזֵקנו ת"לקצב התקדמותן של אותן  ; חוזרת בשיר" ְלַאט ְלַאט ְלַאט"לא רק השורה  .273"ְגבָּ

נו ת"בראש שניים מהבתים וכך גם התואר " ְזֵקנו ת"חוזרים גם התואר  , "ֹלא"ומילות השלילה " ְקטַּ

ְמעטה ומשקף מגע הולך ". ֶשֹּלא"ו" ְוֹלא" הדהוד המילים האלה בשיר לאורכו רומז על האטה והַּ

בשני הבתים הראשונים של . הרומזת על חידלון צפוי ,ומצטמצם עם העולם ותנועה פוחתת והולכת

ק: "השיר בולטת ההימנעות מפעולה ֲעלו ת ָאבָּ ְכאִׁ / , ֹלא ְלהַּ יש ֹלא ְלהַּ ְכבִׁ ר / יב לַּ ְשר ט ֶאת עו  ְוֹלא לִׁ

יש גִׁ רָּ ם הָּ יִׁ נֲַּעלַּ ֲעלו ת)"הבחירה בשמות פועל . ובדומה לכך בבית השני .בבית הראשון" הַּ , "ְלהַּ

ֵקל" תַּ מכפילות את רושמה של ההימנעות , לכל אחד מהם" ֹלא"והקדמת מילת השלילה ( ב"וכיו" ְלהִׁ

ֵפר : "בית השלישי מופיעים ארבעה שמות פועלב. מפעולה המאפיינת את הגברות הזקנות ְלֵהָאֵנחַּ ּוְלסַּ

                                                           
( CBS ,1972, "אישה באבטיח"בתקליט )הלחן והעיבוד של שלמה גרוניך לשיר והביצוע של חוה אלברשטיין   273

 . אבל יוצרים מבט אירוני משהו, מבליטים את האטיות ואת הארכאיות
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ֵאר/  יר ּוְלתָּ ְסבִׁ , כולם פועלי אמירה, אבל גם שמות פועל אלה, "לא"אין כאן מילת השלילה ; "ּוְלהַּ

השורות בבית השלישי קצרות יותר . מבטאים בחירה בפעולות דיבור במקום בפעולות גופניות רחבות

, שתי השורות האחרונות מבטאות את המחשבה הפרדוקסלית המתסכלת .מאשר בשני קודמיו

 .של מי שרוב חייהם כבר מאחוריהם, המעציבה

אפשר לחתום חטיבה זו של שירי נשים ומגדר בשיר הכתוב בהומור אבל משמיע מחאה סמויה על 

 . בחירותיה של דמות ממין נקבה

ילבשיר הסיפורי  ז ָהָיה ְמעִּ  :  מופיעות דמויות בלא שמות פרטיים – כמו במעשייה – ָלעֵּׂ

ִעיל  יָּה מְׁ ֵעז הָּ  (פס)לָּ

 :ָכְך זֶה ִהְתִחיל

 ָלֵעז ָהיָה ְמִעיל

 ,ָלָבן

 !זֶה נְֶהָדר

 .ֶאְהיֶה ֶמְלָצר, ָקְרָאה

 ַהַמגִָׁשים, ַהְגִביִעים, ַאְך ֶאת ַהכֹוסֹות

 .ִהִפיָלה ָתִמיד ַעל ָהָראִׁשים

- ִהִּביָטה ָּבְרִאי 

 .יֶָפה, ל ָצחֹורַהְמִעי

 .ֶאְהיֶה רֹוֵפא: ָאְמָרה

 :ִמיָד ְותֹור חֹוִלים ָעַמד

ֹּם ּוְכֵאב ָאזְנַיִם, ָגרֹון  .ְוח

  – ְלָכל חֹוֶלה ְתרּוָפה נְָתנָה

 .ַכִפית ֶׁשל ַמיִם

ֹּאת רֹוְפָאה   – ֵהם ָצֲעקּו – !ַגם ז

 .ְוִהְסַתְלקּו

 .יֶָפה, ַאְך ַהְמִעיל ַמְבִהיק

 !ֶאְהיֶה אֹוֶפה: ָחְׁשָבה

 .ְוִהיא ָאְפָתה עּוגות ֵמחֹול

 ,ָהמֹון ָׁשם ָּבאּו ֶלֱאכֹול

 ִמיָד יְָרקּו  – ַאְך ָטֲעמּו

 . ּוָבּה ֶאת ָהעּוגֹות זְָרקּו

 .ַאְך ַהְמִעיל ָלָבן ָוַצח

 !ִתְהיֶה ַמָלח? ַמה ַתֲעֶשה

 ֲאָבל ִהיא ֹלא ָענְָתה נָכֹון

 ,ֵהיָכן ָצפֹון

 ,ִטְפָׁשה: רְוַהחֹוֵבל ָאמַ 

 .ֶׁשִתָׁשֵאר ַּביַָּבָׁשה

 ִהִּביָטה ָּבְרִאי

ֹּל ִהיא ְכָבר ָהיְָתה  :ַהכ

 ,ַמָלח, ֶמְלָצר, אֹוֶפה, רֹוֵפא

 .ְוִהיא ָּבְכָתה
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 ְוַהְדָמעֹות ַעל ַצָּואָרּה ָסִביב

ֹּזֶת ֲענִָבים  נְִתלּו ְכמֹו ַמֲחר

 ָחָתן ֶאָחד ָעַבר ָׁשם

 .בְמַלֵקק ְגִליַדת זָהָ 

 .ָלֵעז ָהיְָתה ִשְמַלת ֶׁשנְָהב

 ? ֶאְפָׁשר ִלְׁשאֹול ְׁשֵאָלה, ָאַמר, ְסִליָחה

 .ִאם ִהיא ַכָלה, ְוהּוא ָׁשַאל

 .אּוַלי ַעְכָׁשיו, ָענְָתה, אּוַלי

 ְוַעד ַהיֹום

 .ָחָתן ְוֵעז הֹוְלִכים יְַחָדיו

ילהבגד הלבן של העז המוצג בתחילת השיר  ז ָהָיה ְמעִּ הפסיחה . כחוט השני לאורכו עובר 274ָלעֵּׂ

ן"בצירוף  בָּ יל לָּ ומאותתת שלבגד ולצבעו , גוררת הפניית תשומת הלב לכל אחד מחלקי הצירוף" ְמעִׁ

בהמשך הבית הראשון מתוארת . הם מכתיבים את בחירת עיסוקיה של העז: תפקיד מפתח בשיר

נויים סמנטיים קלים חווייתי חוזר בשי-והשלד העלילתי, אפיזודה אחת מתפקודה של העז כמלצר

המרכיבים החוזרים בכל ארבע . עוד ארבע פעמים ומתאר את כישלונותיה המקצועיים של העז

יל )"האפיזודות הם תיאור הבגד  ן/ ְמעִׁ בָּ ר"; ",לָּ חו  יל צָּ ְמעִׁ יק"; "יֶָּפה, הַּ ְבהִׁ יל מַּ ְמעִׁ ֶפה, הַּ יל "; "יָּ ְמעִׁ הַּ

ח צַּ ן וָּ בָּ ר)" שם העיסוק שהעז מחליטה להתנסות בו, "(לָּ ֵפא", "ֶמְלצָּ ֶפה", "רו  לָּח", "או  תיאור , "(מַּ

בהתאמה (. בשלוש מארבע האפיזודות)הביצוע הכושל ותיאור המחאה הבוטה של הלקוחות 

ְפָאה: "לַּהחרפה בתגובות הקהל הולך גם ההומור ומתגבר את רו  ם ז  ֲעקּו – !גַּ ְלקּו/  – ֵהם צָּ ְסתַּ ; "ְוהִׁ

ֲעמּו" ְך טָּ יָּד יְָּרקּו – אַּ ְרקּו/  מִׁ עּוגו ת זָּ ּה ֶאת הָּ ר"; "ּובָּ ֵבל ָאמַּ חו  ה: ְוהַּ ְפשָּ ה/ , טִׁ שָּ בָּ יַּ ֵאר בַּ שָּ הבית ". ֶשתִׁ

יא : "החמישי והשישי נוטשים במפתיע את ההומור ומתבוננים באהדה בתגובת העז לעלבון ְוהִׁ

ה ְכתָּ יב . / בָּ בִׁ ּה סָּ ארָּ ּוָּ ל צַּ ת עַּ עו  ְּדמָּ ֶזת / ְוהַּ ֲחר  ְתלּו ְכמו  מַּ יםנִׁ בִׁ דימוי הדמעות למחרזת ענבים . 275"ֲענָּ

, הְכלולות – מבליט את נשיותה של העז לקראת השלב הבא בעלילותיה; יוצר תחושה מעורבת

הוא ממקד את תשומת הלב בדמעות , ובהיותו כולל גם את העסיס שניגר מן הענבים בעת ההשחלה

 – גלוג מתנשא לאמפתיה מעודנתמל – השינוי בתפיסת תיאור העז הוא דרמטי. התגובה על העלבון

ם "הדמעות הן פיתוי לעיניו של . וזמני, אבל השינוי הוא רק לכאורה ר שָּ בַּ ד עָּ ן ֶאחָּ תָּ ת / חָּ ידַּ ֵקק ְגלִׁ ְמלַּ

ב הָּ ב" – המעדן והזהב משפיעים מיד על בגד העז ועל צבעו". זָּ ְמלַּת ֶשְנהָּ ה שִׁ ְיתָּ ֵעז הָּ והעז נעתרת  – "לָּ

הרי , אם בתחילת השיר ובמהלכו בולטים ההומור והלגלוג המתעצמים .להצעת הנישואין של החתן

                                                           
ר ֶאְהיֶ "תחילת השיר מזכירה את   274 אמַּ בת  ר: "שיר היתולי של ביאליק, "ה רַּ אמַּ ב , ת  ה/  –ֶאְהֶיה רַּ רָּ י תו  ְדתִׁ מַּ / ; ֹלא לָּ

ר אמַּ א ת  ֵחר : ֶשמָּ ה/  –סו  רָּ ְסחו  עו ת ֵאין לִׁ , כרך ב, 1992בתוך ביאליק ) 1912, "העולם"של  11נדפס בגיליון )' וגו" מָּ
 . סופו שונה מאד ומתרחק מאווירת ההיתול(. 117' עמ

ים"הדימוי   275 ֶזת ֲענָּבִׁ ֲחר  ים"מזכיר את " ְכמו  מַּ ק ֲענָּבִׁ ְך ְצחו  יָּה לָּ ים: / הָּ ֲעֻגלִׁ ים וַּ ים ְיֻרקִׁ ְרֵבה ְצחו קִׁ ששה "מתוך " הַּ
מתגלגלת של הענבים -שני הדימויים שואבים מצורתם הכדורית; (27' עמ, 2222, עמיחי)שיר ב , "שירים לתמר

כולו ומאפיינים כך האחד את פרצי הצחוק והאחר את כבודדים ומן העיגוליות המאפיינת את האשכול 
 . המחרוזת כולה כגוף עגלולי
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והלגלוג הופך לגינוי של כניסה למערכת נישואין כבררת , שבסוף השיר מאבד ההומור את טעמו

 .כישלונותיה של הכלה ועושרו של החתן הם הסנדקים; מחדל

 

 

 שירי הֹורּות הלשון הפואטית ב. י

ברוב ; ה ביקורת נחרצת על הורּות מאכזבת ובלתי מספקתזרחי מבטאת ברבים משירינורית 

ת יבחלק מהשירים הדוברת או הדובר מספרים בגוף ראשון על חווי. 276מהו תיהמקרים מדובר בא

באחרים היא מתבוננת בהומור או בלהט נוקב של בת סמכא , הורּות אישית נקודתית או קיומית

אין בקבוצה זו ולו שיר אחד המשקף שביעות רצון  ,אף שהשירים פונים לילדים. בסוגי הורות סביבה

 . תפקוד הורי ראוימ

אוהדת בלשון -זרחי מסווה בהומור את דעתה הלא קוקיון חידהובשיר  קנגורה הולידה גורבשיר 

 .  מהו ת שבהן היא מתבוננתיהמעטה על הא

ה גּור  ה הֹוִלידָּ  (פס)ַקנְׁגּורָּ

 ַקנְגּוָרה הֹוִליָדה גּור

 תֹו ְּבִכיס ָסגּורָטְמנָה אֹו

 .ְויְָׁשָבה ָלנּוחַ 

ֹּם ִצְפצּוף  ,ִפְתא

 ,ָּבא ָׁשִליַח ַעל אֹוַפנֹועַ 

 :ְּביָדֹו ִמְכָתב ָדחּוף

 ,ַמָמׁש ְסַקנְָדל

 ,ִּבזְּבּוז ֶׁשל ִכיס

 .ֶאְפָׁשר עֹוד גּור ָׁשם ְלַהְכנִיס

 ,נֱֶאנְָחה ַהַקנְגּוָרה

 .עֹוד ֶאָחד ַּבִכיס ָסגְָרה

ֹּםִפתְ   ָּבהּול, א

 :ִמְבָרק ִממֹוֶעֶצת ַהלּול

ַֹּח  - ְכָבר ֵאין ָלנּו כ

 !ְקִחי ֶאְפרֹוחַ 

 ?ָמה עֹוִשים; ָצפּוף ַּבִכיס

 .ָתְלָתה ָעֶליָה עֹוד ִכיִסים

ֹּאת   ָׁשַמע ֶאת ז

 ִּבְלֵּבל זֵָקן

 ְּבִלי ֵקן

 .ּוָבא גַם הּוא ְלִהְׁשַתֵכן

                                                           
לאימהות , ביצירות הספרות ובריאיונות עמה זרחי מייחסת חשיבות מיוחדת להולדה, במסות שכתבה"]...[   276

. ]...[ ים/ילדאו הורות בלתי שגרתית שבה גבר או יצור פנטסטי מגדל , אימוץ, בין אם הורות ביולוגית, ולהורות
 .(2212, להמן-אלקד) "זרחי רואה בֵאם את השפע המזין המאפשר יצירה של נשים
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 ּוָבא ַעְכָּבר ָׁשחֹור

 ,רְּבִלי חֹו

 ִפיָלה ְקַטנָה

נָנָה  ,ְמצֻּ

 ,ּונְָמָלה

ָלה ֹּר ְכחֻּ  .ִמק

ֹּץ ַעְכָׁשו  ,ִאְמרּו, ֵאיְך ִהיא ִתְקפ

 !?ַהִמְסֵכנָה ִׁשכּונְגּורּו

ה"זרחי מתבוננת בקנגורה הולידה גור בשיר  ְנגּורָּ ובאמצעות ( תחדיש שלּה לציון נקבת קנגורו" )קַּ

המהּות ְמ יהומור מפנה זרקור מאשים לא צָּ : השיר נפתח בשיבוש המבקש לחקות דיבור ילדי. רַּ

ה גּור" ידָּ לִׁ ה הו  ְנגּורָּ גּור " – אף שהשורות הבאות". קַּ יס סָּ תו  ְבכִׁ ְמנָּה או  נּוחַּ / טָּ ה לָּ ְשבָּ מבהירות  – "ְויָּ

מהּות לשישה משתכנים חדשים יהיא נאלצת לספק שירותי א, את העדפתה של האם החדשה

יסאֶ : "החומדים את כיסּה ְכנִׁ ם ְלהַּ ד גּור שָּ ר עו  חַּ ", "ְפשָּ י ֶאְפרו  ֵקן", !"ְקחִׁ ְלֵבל זָּ חו ר", "בִׁ ר שָּ ְכבָּ , "עַּ

ילָּה" לָּה", "פִׁ ל " – הסיפור הקשה מוסווה בביטויים השכיחים בשיח של מבוגרים". ּוְנמָּ יחַּ עַּ לִׁ שָּ

עַּ  נו  פַּ חּוף", "או  ב ּדָּ ְכתָּ ל", "מִׁ ְנּדָּ ש ְסקַּ מָּ הּול", "מַּ לּול", "בָּ ֶעֶצת הַּ מו  ק מִׁ ְברָּ שזרחי יוצרת , ובהומור – "מִׁ

תיאור ציורי של תגובת , רשימת המשתכנים היוצאת משליטה עד כדי אבסורד: בכמה אמצעים

ים" – הקנגורה יסִׁ ד כִׁ ֶליהָּ עו  ה עָּ ְלתָּ  – וֶהלחם תחדישי המאפיין את מצבה החדש של הקנגורה" תָּ

כּוְנגּורּו" חַּ " – וש בשמות ובתארים המבקשים לעורר חמלההדוברת עושה שימ". שִׁ הוא כינוי " ֶאְפרו 

ֵקן"הבלבל הוא ; של חיבה לתינוק רך המדגיש את היותו חסר אונים י ֵקן"ו" זָּ העכבר הוא ; "ְבלִׁ

חו ר" י חו ר"ו" שָּ נָּה"הפילה היא ; "ְבלִׁ ר ְכֻחלָּה"הנמלה ; "ְמֻצנָּנָּה"ו" ְקטַּ ק  אך בעצם מאירים את  – "מִׁ

אולם , הכנסת האורחים של הקנגורה מעוררת לכאורה הערכה. תלשלות העניינים באור נלעגהש

ה של  צָּ הדוברת איננה מניחה לקוראים להתעלם מן הביקורת שלה על נצלנות וגם על הפסיביות הְמרַּ

ת יאבל בה בעת מוותרת על חווי, אמנם היא נענית לסטראוטיפ האמהי ומרצה את הסביבה; הֵאם

 – בכינוי המעיד על החלשתּה, לא במקרה מסתיים השיר בשאלה פתוחה. הפרטיתמהּות יהא

ְסֵכנָּה" מִׁ כּוְנגּורּו"ובתחדיש  – "הַּ כאן יצירת שם ממיזוג של בסיס קיים וחלק מבסיס  – התחדיש". שִׁ

" ֵקן"ובו זרחי משתעשעת בייחוס המשמעות העברית של , "ֶקְנגּורּו"מוצע כתחליף מתבקש ל – אחר

שהוא מעון , "ֵקן"כיסּה של הקנגורה הופך מ; "קנגורו"ינית 'הברה הראשונה במילה האבוריגל

כּון"ל, למספר קטן של דיירים כלומר למקום מגורים , שמשמעה שכונה או קבוצה של בניינים – "שִׁ

רות ית הויעל המולה ועל ריבוי דיירים העלולים לאיים על חוו, ה גדולה הרומז על צפיפותילאוכלוסי

 .      אופטימלית
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 .277של הקוקייה" מהּותיא"מושתת על עובדה ידועה הנוגעת לאופי הקוקיון חידה  השיר

ה   (פס)קּוִקיֹון ִחידָּ

 ֶׁשֶמן-ְּביֲַערֹות ֶּבן

 .ְמהּוָמה ִהְתִחיָלה

 קּוִקיָה ִפנּוִקיָה

 .ֵׁשש ֵּביִצים ֵהִטיָלה

 ַאַחת ְּבַקן עֹוֵרב

 ,ַאַחת ְּבֵקן ֶׁשל ְדרֹור

 ,ַאַחת ְּבֶׁשל ִּבְלֵּבל

 .ַאַחת ְּבֵקן ֶׁשל תֹור

ֹּר  .ֶאת ָכַל ָהֲאֵחרֹות ִהיא ֹלא ָטְרָחה ִלְספ

 ָפְרָחה ִמָשם ַהגְֶבֶרת

ְחֶרֶרת  .ַקָלה ּוְמׁשֻּ

 ַאְך ָּבא ַהיֹום

 !קּוקּו

 ְוַהֵּביִצים ָּבְקעּו

 !קּוקּו

ֶֹּרׁש  ּוְבָכל ַהח

 ,ַמקֹוִרים ְלַמקֹוִרים נְָׁשקּו

 !קּוקּו

 ְוקּוִקיָה ִפנּוִקיָה

 ָעְמָדה ַעל ֶדֶקל ָרם

 ּוְבִציּוץ ָחנּוק

 !קּוקּו

 ?ִמי יֲַענֶה ִלי ָּבעֹוָלם, ָקְרָאה

 קֹול ָענָה ָלּה! ְוקּוקּו

 :ִמן ַהְסָבְך

 ,ּבֹוִאי ִלְראֹות, קּוִקיָה

 ?אּוַלי ֲאנִי ֶׁשָלְך

 ּוְבֵקן ֶאָחד ָקָטן

 ן מּוָכןָמְצָאה ִהיא קּוִקיֹו

 ?אּוַלי נְֶכָדּה, ְּבנָּה: ִמי הּוא

  – ִהיא ַאף ַפַעם ֹלא ֵתַדע

 .קּוִקיֹון ִחיָדה

 ֶׁשֶמן-ֵמָאז ְּביֲַערֹות ֶּבן

 ְכֶׁשקֹוָקה ִהיא ְלַבָדּה

ֶֹּרׁש" קּוקּו"  ֵמֲעִבי ַהח

 .קּוִקיֹון קֹוֶקה נֶגְָדּה

ובהומור לגלגני המהול בתוכחה את  פדיםקבקצב ובמשקל מו, מושלמיםהשיר מתאר בחרוזים 

יָּה"הכפילות הזו משתמעת מהצירוף ; הימנהגה של הקוקי נּוקִׁ יָּה פִׁ המשמש את הדוברת " קּוקִׁ

יָּה"המצלול והתחדיש  – לאזכור גיבורת השיר נּוקִׁ יָּה"וב, תורמים להומור" פִׁ נּוקִׁ . נרמזת תוכחה" פִׁ

                                                           
ביצי הקוקיות . מטילים את ביציהם בקני עופות אחרים והללו מגדלים את גוזליהם"חלק ממיני הקוקיות   277

(. 1128' עמ, 1998, שראל וגרסון" )ובכך מערימות הקוקיות על הפונדקאים, הטפילות דומות לביצי הפונדקאים
דיירי המגדל מגנים . מאת לאה גולדברג" דירה להשכיר"שירה של זרחי מזכיר את הקוקייה מהסיפור המחורז 

ים"אותה ומכנים אותה  נִׁ בָּ ת הַּ ירַּ ְפקִׁ  (. 1919, גולדברג" )מַּ
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: קום ואת האירוע מופיע פירוט הטלת הביציםלאחר ארבע השורות הראשונות המציגות את המ

ֵרב " ן עו  ת ְבקַּ ת ְבֵקן ֶשל ְּדרו ר/ ַאחַּ ְלֵבל/ , ַאחַּ ת ְבֶשל בִׁ ר/ , ַאחַּ ת ְבֵקן ֶשל תו  רצף המיקומים נקטע ". ַאחַּ

ה : "בשורה שאורכה הכפול כופה על הקורא לתת עליה את דעתו ְרחָּ יא ֹלא טָּ ֲאֵחרו ת הִׁ ל הָּ ֶאת כַָּּ

ְס  רלִׁ לכאורה את ביקורתה על הקוקייה שוות הנפש -זוהי דרכה של הדוברת להעצים בהומור". פ 

ְגֶבֶרת : "מתח בין אהדה לתוכחה ניכר גם בשתי השורות הבאות. וחסרת המצפון ם הַּ שָּ ה מִׁ ְרחָּ לָּה / פָּ קַּ

לתארים . פרי בטנה בהקשר לאם הזונחת את נחת-יוצר אי" ְגֶבֶרת"תואר הכבוד לאישה ". ּוְמֻשְחֶרֶרת

לָּה ּוְמֻשְחֶרֶרת" לָּה: "משמעות כפולה" קַּ לָּה"ו, במשקלה לאחר ההטלה" קַּ ּה קל ומצפונה  – "קַּ בָּ שלִׁ

ומשוחררת , אף לא לצאצאיה, אינה כבולה – "ְמֻשְחֶרֶרת"; אינו מעיק עליה על אף נטישת הביצה

בחלק השני של השיר מתוארת בקיעת . המהות את ייעודישאיננה רואה בא" אשה ְמֻשְחֶרֶרת"במובן 

יו ם : "הגוזלים מן הביצים הפזורות בחורש א הַּ ְך בָּ ְקעּו ! / קּוקּו/ אַּ ים בָּ ֵביצִׁ ֶרש ! / קּוקּו/ ְוהַּ ח  ל הַּ / ּוְבכָּ

ים נְָּשקּו רִׁ קו  ים ְלמַּ רִׁ קו  ים "לרגע שהשורה -השיר מציע את האשליה!" קּוקּו/ , מַּ רִׁ קו  ים ְלמַּ רִׁ קו  מַּ

ל "ה שיאבל ההמשך המתאר את הקוקי, מתארת מפגש חם ואוהב בין האם לגוזליה" קּונְָּש  ה עַּ ְמדָּ עָּ

ם  נּוק / ֶּדֶקל רָּ יּוץ חָּ ְרָאה! / קּוקּו/ ּוְבצִׁ ם, קָּ לָּ עו  י בָּ ֲעֶנה לִׁ י יַּ אף כי  – מבטל את האפשרות הזו" ?מִׁ

נּוק"משמר קורטוב של אהדה לקוקייה בזכות הרגש המובלע בתואר  נּוק"בצירוף ש" חָּ יּוץ חָּ  ". ּוְבצִׁ

ן"תשע השורות האחרונות של השיר מתארות מפגש אקראי בין הקוקייה ל ן מּוכָּ יו  שאין לה , "קּוקִׁ

ּה, ְבנָּּה: "מושג מי הוא י ֶנְכּדָּ ע/ ? אּולַּ ם ֹלא ֵתדַּ עַּ יא ַאף פַּ ֵפק, אף שהשיר רווי הומור". הִׁ הקשר -סָּ

 – השורה האחרונה בשיר. בליט דווקא את העצבותהמזדמן של הקוקייה עם צאצא אלמוני מ

ּה" ֶקה ֶנְגּדָּ ן קו  יו  ּה. "מבליטה את ההיבט העצוב של הקשר בין הקוקייה לצאצאיה – "קּוקִׁ היא " ֶנְגּדָּ

הרי השימוש , הוא ניטרלי מבחינה רגשית 278"מּול"כנרדפת ל" ֶנֶגד"אך בעוד השימוש ב, משמעית-דו

המחאה של הגוזלים על התנהגות  – טא את הפן הטראגי של הקשרמב" לעומת"כנרדפת ל" ֶנֶגד"ב

השיר מצליח להראות את המורכבות במצבה של האישה המשוחררת ואת עמדתה של . אמם

השורות האמצעיות המתארות את בקיעת ביצי  12כלומר , לב השיר; שורות 11בשיר . הדוברת

ות היוצר, "קּו"היקרויות של ההברה  11יש בהן . עשירות מאוד מבחינת המצלול, הקוקייה ביער

היקרויות  28. 279מצלול עשיר שמדמה את המולת קולותיהם של צאצאי הקוקייה ברחבי היער

את נוכחותם  ותאת המצלול ומבליט ותמחזקלאורך השיר ( בתנועות מעורבות) Kנוספות של העיצור 

שָּ " של הצאצאים הנטושים ביער עד כדי כפירה בתיאור  ה מִׁ ְרחָּ ְגֶבֶרת פָּ ה ּוְמֻשְחֶרֶרת/ ם הַּ לָּ ". קַּ

                                                           
יחו  "כמו בפסוק   278 ְברּו ֶנֶגד ְירִׁ ם עָּ עָּ  .(טז, יהושע ג" )ְוהָּ
ה"לו" קו ֶקה"פועל דומה ל  279 קָּ המציינת כי במקראות , חנה גולדנברג שזרחי חידשה מוזכר במאמרה של" קו 

 .(212' עמ, ז"תשנ, גולדנברג!" )קו-קו! קו-קו: הקוקיה קו ְקָאה"הופיעו שורות כגון  מראשית המאה העשרים
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 – המצלול מנכיח את קולותיהם של הצאצאים ורומז שאף שהאם העדיפה את טובתה על פני חובתה

 .  280היא תוסיף לשמוע כל ימיה את ילדיה הנטושים

-ללב של הֵאם הבלתי-נוגע-אך-תשע השורות האחרונות בשיר מספקות את האפילוג לסיפור השמח

ן : "המטילה את ביציה בקנים של אחרים, מושלמת טָּ ד קָּ ן / ּוְבֵקן ֶאחָּ ן מּוכָּ יו  יא קּוקִׁ ְצָאה הִׁ י / מָּ מִׁ

ּה, ְבנָּּה: הּוא י ֶנְכּדָּ ע/ ? אּולַּ ם ֹלא ֵתדַּ עַּ יא ַאף פַּ ה/  – הִׁ ידָּ ן חִׁ יו  ֲערו ת ֶבן. / קּוקִׁ ה / ֶשֶמן -ֵמָאז ְביַּ ְכֶשקו קָּ

ּה  ּדָּ יא ְלבַּ ֶרש ֵמֲעבִׁ " קּוקּו/ "הִׁ ח  ּה/ י הַּ ֶקה ֶנְגּדָּ ן קו  יו  יָּה"תוך הרחבת השם  ."קּוקִׁ למשפחת מילים " קּוקִׁ

ן: "זרחי גדשה את סיום השיר בתחדישים יו  ה", (ון להקטנהXסיומת , יהיגוזל קוק" )=קּוקִׁ " קו קָּ

ֶקה"ו משמרים את ההומור ואת  אלה; (זכר ונקבה, ה"פעלים בהווה מהשורש המומצא קק" )קו 

מעצימים את מחאת הגוזלים ומבליטים את ההמחשה של הפקרת , ות השחרור ממחויבותעליצ

יָּה את הידע המכליל של. הבנים ותוצאותיה העגומות גם לאם המפקירה על  הקוראים זרחי ְמחַּ

 .281קוקיות בתיאור פלסטי שבו הומור וגם רגש

פר על אירועים שאינם ילדים לס-בשני שירים הנמסרים בגוף ראשון זרחי מאפשרת לשני דוברים

 .המשותף להם ששניהם רומזים מבלי דעת על הורות המאופיינת בחוסר רגישות; יוצאי דופן

כּו מּוִלי  לְׁ ִבים הָּ נֵי ּדֻּ  (פס)שְׁ

 ְוַקח ֶעֶשר ֵּביִצים... 

 ,ּוַבְקּבּוק ָחָלב

 ,ְוֶחְמָאה

 .ְוִהנֵה ְלָך ָכל ָהְרִׁשיָמה

ְלָּבל  !הֹוי ְמבֻּ

 ?ְּבִלי ַסל

 .ָהַלְכִתי. ְחִתיָלקַ 

 .ֹלא ַמִּביט ִלְצָדִדים

 .ַרק ָקִדיָמה

 ֶׁשֹּלא יְִראּו ַהיְָלִדים

 .ֶאת ַהֵּבן ַהטֹוב ֶׁשל ִאָמא

ֹּם ָקרֹוב ָקרֹוב  ִפְתא

ִּבים ָהְלכּו  ְׁשנֵי דֻּ

 ...מּוִלי ָּבְרחֹוב

 .נְִכַׁשְלִתי

 .נְִבַהְלִתי

 .ִמַהְרִתי

 .ָחזְַרִתי

 ֵצִליםָלעֲ : ִהיא ָאְמָרה

                                                           
ֶרֶבת"רמיזה לקשר בין הקוקייה לילדּותה של הדוברת מופיע בשיר למבוגרים   280 ר ְמע  פו  ְכמו  (: "אפריקהתוך ב" )צִׁ

ר עַּ ֲעֶבה יַּ מַּ יָּה מִׁ ל קּוקִׁ ה/ , קו  ֲחֵשכָּ ת ְוֶנֱעֶלֶמת בַּ ם ַאחַּ עַּ ה פַּ כָּ ְלדּות מַּ י. / יַּ ְרבִׁ ְתקָּ ה, תִׁ ְלּדָּ יַּ ֶמֶרת הַּ ן, או  ְך ֶחְשבו  תָּ י אִׁ  ." ֵיש לִׁ
 .2221, ראו גם צור  281
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  – ָתִמיד קֹוִרים ִפְלֵאי ְפָלִאים

 !?אּוַלי ָרִאיָת ַגם ִפיִלים

 ,ֶׁשָכְך יְִהיֶה ִלי טֹוב, ֲאָבל ֲאנִי

ִּבים ָהְלכּו מּוִלי ָּבְרחֹוב  .ְׁשנֵי דֻּ

הנשלח למכולת ובידיו סל ורשימה ומבליע וידוי על חששו שמא  ,שני דבים הלכו מוליהדובר בשיר 

א"יראו חבריו  מָּ ב ֶשל אִׁ טו  ֵבן הַּ מה שקורה לו ברחוב גורם לו להפוך את פניו ולחזור הביתה ". ֶאת הַּ

ב : "זרחי איננה מפרשת אלא נוקטת לשון מטפורית. בידיים ריקות רו  רו ב קָּ ם קָּ ְתא  ים / פִׁ ְשֵני ֻּדבִׁ

ְלכּו  ב/ הָּ ְרחו  י בָּ חשש או בהלה , מו כלימהשני הדובים עשויים להיות מטפוריים לרגשות כ...". מּולִׁ

" הלכּו"הפסיחה שמפרידה בין הפועל . או לחברים שהתקרבו לעברו, שתקפו אותו באמצע הדרך

חושפת את עוצמת האיּום החברתי על " שני דובים"הבחירה ב. מדגישה את האיּום" מּולי"למשלימו 

י" – ארבעת הפעלים הרצופים בגוף ראשון. הילד ומאהידה אותו ְלתִׁ ְכשַּ י. / נִׁ ְלתִׁ ְבהַּ י. / נִׁ ְרתִׁ הַּ . / מִׁ

י ְרתִׁ זַּ " דובים"עד הופעתם של ה. משקפים את המבוכה הגורמת לדובר להתמקד רק בעצמו – "חָּ

מרגע שהדובר אינו יכול לעמוד . ענייניים ונמנעים מהרחבה ומביטויי רגש, קצרים ברחוב מבעיו

ית הרומזת על נשימות קצרות במעמסה הרגשית מבעיו מתקצרים לכדי מילה אחת כשנקודה פסקנ

" מאיא"מילה את המתחילת השיר ועד סופו הדובר אינו נוקט . בין משפט למשפט מפרידה ביניהם

א" – אישי-הלא, אלא כחלק מהביטוי המרחיק מָּ ב ֶשל אִׁ טו  ֵבן הַּ מבחינת דרך המסירה השיר ". הַּ

כמו בשירים . קה של הילדמא בטון לגלגני ואת קול המצויאת קולה של א – משמיע שני קולות

ה: "גם כאן הֵאם רחוקה מלהיות רגישה או אמפתית 282,אחרים יא ָאְמרָּ ים : הִׁ ֲעֵצלִׁ ים / לָּ רִׁ יד קו  מִׁ תָּ

ים ְלֵאי ְפלָּאִׁ ים/  – פִׁ ילִׁ ם פִׁ יתָּ גַּ אִׁ י רָּ   283"?אּולַּ

 (הנמר)ה טָּ מִ ת לַ חַ תַ מִ ר שֶׁ מֵ נָּהַ 

 ,ְכֶׁשקֹוֶרה ִלי ָדָבר ַרע

 ,ה אֹו ְדִקיָרהַמכָ , ְלָמָׁשל

 :ָאז ִאָמא אֹוֶמֶרת

 ,ּוָמה"

 !"?ְוַחיִָלים ֹלא נְִפָצִעים ַּבִמְלָחָמה

 ּוְכֶׁשֲאנִי ִמְתעֹוֶרֶרת ְּבֶאְמַצע ַהַליְָלה

 ,ַתַחת ַהִמָטה יֵׁש ִלי נֵָמר ִכי

 :ָאז ַאָּבא אֹוֵמר

 !"?ּונְגֶל ֹלא ַמְפִחיד יֹוֵתר'ּוַבג"

 ֶסֶרטְוִאם ֵהם יֹוְצִאים לְ 

 ,ְוֹלא מֹוְצִאים ִלי ׁשֹוֵמר

 ,ְכֶׁשיְֵׁשנִים ֹלא פֹוֲחִדים: "ֵהם אֹוְמִרים

                                                           
  .18' ל עמלעי, בילי; 111' להלן עמ, לעולם  282
דמות אם מרוחקת יותר ופחות ]...[ האם שבשירת הילדים מנסחת דבריה בדרך כלל בפסקנות וללא פשרות "  283

 (.17' עמ, 1982, פרוכטמן." )מציגה נורית זרחי בשיריה
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 ".ְׁשנִי ַמֵהר

 ַוֲאנִי יֹוַדַעת ֶׁשזֶה נָכֹון

 ;ַמה ֶשַאָּבא אֹוֵמר, ַמה ֶשִאָמא אֹוֶמֶרת

ֹּר  ,ֲאָבל ֵאיְך זֶה יָכֹול ַלֲעז

 ְכֶׁשִמַתַחת ַלִמָטה

 .יֵׁש ִלי נֵָמר

הורים למכאובי ילדיהם של הדוברת מתארת יחס  הנמר שמתחת למיטהארבעת בתי השיר גם ב

ל)" שָּ ה, ְלמָּ ירָּ ה או  ְדקִׁ כָּ י)" םולפחדיה"( ,מַּ י נֵָּמר כִׁ ה ֵיש לִׁ טָּ מִׁ ת הַּ חַּ ההורים מגיבים באמירות ; 284"(,תַּ

ה)"המשקפות קוצר רוח עד כדי זלזול  מִׁ / , ּומָּ ים בַּ עִׁ ְפצָּ ים ֹלא נִׁ יָּלִׁ הְוחַּ מָּ ג"או !" ?ְלחָּ יד 'ּובַּ ְפחִׁ ּוְנֶגל ֹלא מַּ

ֵתר ה. "ומותירות את הדוברת בתחושה שהיא בודדה ואיננה מובנת!"( ?יו  טָּ ת לַּמִׁ חַּ תַּ נֵָּמר ֶשמִׁ " הַּ

כשם שהנמר אורב לטרפו ומסתער ; לדאגות ולמכאובי הרגש המעיקים על הילדה, מטונימי לפחדים

מתעוררים בנסיבות שאיננה יכולה לצפות , מלווים אותה הם; כך גם פחדיה של הדוברת, בהפתעה

כדי להמחיש את עוצמת הפחד זרחי ממקמת את הנמר מתחת למיטתה של . והיא חשה חוסר אונים

ויוצרת צרימה בולטת בין המקום שאמור להיות החם והבטוח ביותר עבור ילד לבין , הדוברת

הדברים שאומרים ההורים לילדם . המצוקה הרגשית הקשה שאיננה מרפה ממנו דווקא שם

. מנוסחים כשאלות רטוריות הנשמעות כתוכחה על התפנקות או על פחדנות יותר מאשר כהרגעה

פן פרדוקסלי הם משקפים ציפייה לאומץ ולתעצומות נפש באמצעות אזכורים של סביבות ובא

ֵהר)"ופנייה בציווי בלתי הגיוני ( ונגל'מלחמה וג)מאיימות  י מַּ ית האחרון מסגיר את הייאוש הב"(. ְשנִׁ

ן : "של הדוברת ת ֶשֶזה נָּכו  עַּ דַּ י יו  ֲאנִׁ ֶמֶרת/ וַּ א או  מָּ ה ֶשאִׁ ֵמר, מַּ א או  בָּ ה ֶשאַּ ר/ ; מַּ ֲעז  ל לַּ ל ֵאיְך ֶזה יָּכו  , ֲאבָּ

ה /  טָּ מִׁ ת לַּ חַּ תַּ י/ ְכֶשמִׁ ; אין סימן שאלה ובעצם אין שאלה" איך"על אף מילת השאלה ; 285"נֵָּמר ֵיש לִׁ

 . ינטונציה היורדת שמסמנת הנקודה בסוף השיר מעידה על אכזבה ואולי גם על ייאושהא

נורית זרחי איבדה את אביה כשהייתה בת פחות משש והיתמּות היא ; רקע אוטוביוגרפילעולם לשיר 

וההורות שנותרה , א עיקר השיריילדה חווה ה-ר שהדוברתסֶ החֶ תחושת . 286תחושה מכוננת בחייה

   . מעצימה אותו

ם  עֹולָּ  (ישנונה)לְׁ

 ַוֲאנִי ְלעֹוָלם ֹלא ֶאְסַלח 

 ,ַעל ַאָּבא ֶׁשִלי

                                                           
בתא נותנת לדפנה ס, כשדפנה עוזבת עם אמה את בית סבתא בירושלים כדי לעבור לקיבוץ, ילדת חוץבספר   284

יר"קופסת קרטון ואומרת  . דפנה מאמינה ששמעה שיש נמר בקופסה(. 12' עמ"( )קחי אותה"ביידיש " )ֶנם אִׁ
 . כשדפנה נכנסת לבית הילדים היא מחביאה את הקופסה עם הנמר מתחת למיטה

מתחת לארון כדי  ממש אמפתי של אנדה עמיר המתארת את הילד הסוגר את הלילה-והשוו לטיפול המכליל הלא  285
ק יו ם"ש ְהֶיה רַּ יד יִׁ מִׁ אֶיר)המתורגם  פחדרון בארוןל, (1912, פינקרפלד-עמיר, "מתחת לארון" )"תָּ יש ול( 1978, מַּ

 . שעיקרם התגברות על הפחד( 2228, סטיבנסון) משהו תחת המיטה שלי
: ת רגשותיה לאביה שנעלםזרחי מבטאת את מורכבו( הבלבתוך " )ג, שירי הזאבה האחרונה"בשיר למבוגרים   286

א" בָּ נָּיו! אַּ ְפֶנה פָּ ם , הּוא ֵאינו  מַּ ְבעּו/ ֶנֳעלַּ ם ֶשנְָּדדּו או  טָּ יָּ ת הַּ פו  ם עו  תו  / , עִׁ ֶטֶשת או  י נו  יתִׁ יִׁ ם הָּ עַּ זַּ ֶות / מִׁ מָּ לּוֵלי הַּ
י תִׁ ים או  ְקּדִׁ  ."הִׁ
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 ,ַוֲאנִי ְלעֹוָלם ֹלא ֶאְׁשַכח

ֹּר    –ְוַכָמה זְַמן ֶׁשיֲַעב

ֹּרנִ אֲ   . י ֶאזְכ

 ,ַוֲאנִי ֹלא ְמַדֶּבֶרת ַעל זֶה ִעם זִָרים

ֹּאׁש ְדָבִרים ֲאֵחִרים   –יֵׁש ָלֶהם ָּבר

 :ַתגִידַגם ֹלא ִעם ִאִמי ׁשֶ 

 ,ֵאיְך ֲאנְַחנּו ִמְתגְַּבִרים, ִּבִתי

 :ֲאָבל יֵׁש ִלי ְלַהִגיד ֵלאֹלִהים ְדָבִרים

 ֲהֵרי ִתְכנַנְָת ֶאת ָהעֹוָלם, ֱאֹלִהים

ִקים ְמדּוִדים  ,ְלִפי חֻּ

 ְוִהנֵה יְָצָאה ְלָך יְַלָדה

 .ֹלא ְלִפי ָתְכנִית ַהיְָלִדים

 ה ְלַשֵחקִכי ֵאיְך יְַלָדה יְכֹולָ 

ָלם ֶּבָחֵצר ֹּק ִעם כֻּ  ,ְוִלְצח

ֹּר  ְוַאַחר ָכְך ַהַּביְָתה ַלֲחז

 .ְכִאלּו ָדָבר ֹלא ָחֵסר

ֶלֶדת  ְוֵאיְך ְּביֹום ַההֻּ

ְלָחן ִמַצד ֶאָחד  ,ֵריק ַהשֻּ

ֹּב ַעל אֹוַפנַיִם  ּוְכֶׁשלֹוְמִדים ִלְרכ

 ?ֵאיְך ִהיא ִתְלַמד

 ,ל יֶֶלד ְׁשנֵי הֹוִריםִאם ִתְכנַנְָת ְלכָ , ֱאֹלִהים

 ,ָכך, ָאסּור ְלָך ַלֲעשֹות ִׁשנּויִים ֲאֵחִרים

 .ַוֲאנִי ְלעֹוָלם ֹלא ֶאְׁשַכח

 של אביה – כנראה מותו – טענתה בגוף ראשון של ילדה לאלוהים על היעדרולעולם במרכז השיר 

רפי של זרחי וסגנון אך הרקע האוטוביוג ,על נגזרותיה ונרדפותיה נעדרות מהשיר" מוות" המילה)

בחירת הכינויים מסגירה את ההבדל ביחסה של הדוברת . 287(מסירת הדברים מובילים להנחה זו

צירוף בלשון דיבורית המבטא קשר , "אבא שלי"בעוד את אביה היא מזכירה במילים : לשני הוריה

י"לאמה היא מתייחסת ב, טבעי וקרוב של ילדה לאביה מִׁ יה של ילדה טבעית בפ-הלא, הרשמית" אִׁ

גם כשהדוברת מפרטת מה לדעתה צפוי שהאם תגיד אם הילדה תשתף אותה . המדברת על אמּה

י"היא בוחרת ב, ברגשותיה תִׁ הפער בין הטבעיות . אף היא איננה טבעית לשיח בין אם לילדתה – "בִׁ

ה הילדבין רומז על תחושת הניכור ש" בתי"ומ" אמי"לבין הרשמיות המשתמעת מ" אבא שלי"של 

לרגע האישי מאוד הזה . בבית הראשון של השיר נמסרת הצהרה פרטית מאוד ורצינית מאוד .לאמה

. שאת מותו היא נשבעת לא לשכוח ועליו לא תסלח לעולם, הילדה מכניסה רק את עצמה ואת אביה

                                                           
ובעקיפין גם כנגד האב , אנחנו, נמעניםוהוא מופנה כלפיו וכלפי כל ה, הכעס מובע בישירות ומוטח כנגד אלהים"  287

הילדה ]...[ במוקד השיר מצויה היאחזות בכעס והעצמה שלו בנוסח של השבעה מגית כמעט ]...[ שעזב את בתו 
, להמן-אלקד" )אך כשל בניהולו, הסדר בעולם שאלוהים ברא-בונה טיעון מסודר של השגותיה על הסדר או אי

יגן , אין מי שיבנה את הארץ)אבא אינו חסר במישור הלאומי ]...[  על עצמוהחי הקינה היא של "; (79' עמ, ב2221
; ב1981, ברוך" )בתפיסה האגוצנטרית והטבעית ביותר שילדה יכולה לנסח, אלא כאן ועכשיו( עליה וכולי

 (.ל"נ –ההדגשה במקור 
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ים: "בבית השני מופיעים גם אחרים רִׁ י", "זָּ מִׁ ים"ו" אִׁ  אדווק, בניגוד למה שניתן לצפות; "ֱאֹלהִׁ

ים"ל רִׁ י"ול" זָּ מִׁ המסבירה שאתם איננה מדברת על , מכנה משותף מנקודת המבט של הדוברת" אִׁ

י"היא מרגישה שאיננה יכולה לשתף אף אדם במנעד שבין . אביה מִׁ  ,הילאהאמורה להיות קרובה  ,"אִׁ

ים"לבין  רִׁ  מבחינה זו הבית השני מחזק את הבידוד הרגשי של. שעל אף זרותם הם בני אדם, "זָּ

" זרים"מקשר בין הדוברת לבין ה" מדברת"הפועל  – בבית השני. הנרמז בבית הראשון ,הילדה

ים)" רִׁ ם זָּ ל ֶזה עִׁ ֶבֶרת עַּ י ֹלא ְמדַּ ֲאנִׁ י )"מקשר בינה לבין אלהים " להגיד"ושם הפועל , "(וַּ ל ֵיש לִׁ ֲאבָּ

ים רִׁ ים ְּדבָּ יד ֵלאֹלהִׁ גִׁ " אמי"קשר בין הדוברת לבין  אבל אין פועל ואף לא שם פועל שירמוז על; :"(ְלהַּ

י)" מִׁ ם אִׁ הדוברת משערת . 288גם בכך יש משום רמז על הנתק הרגשי בין הדוברת לאמה"(. גַּם ֹלא עִׁ

י" :שאם תפנה לאמה ותשתף אותה ברגשותיה האם תגיד תִׁ ים, בִׁ ְברִׁ ְתגַּ ְחנּו מִׁ כלומר הפנייה , "ֵאיְך ֲאנַּ

י"תהיה בצורת היחיד  תִׁ ים"יא תשתמש בו יהיה אבל הפועל שה, "בִׁ ְברִׁ ְתגַּ פועל , בצורת זכר רבים" מִׁ

היחיד שהדוברת חשה שיש . שאינו מתמקד בה ובבתהוסתמית -הצפוי בהקשר של אמירה כללית

בבית  289הפנייה לאלוהים. חסרת גוף ופנים, ישות מרוחקת – ביכולתה לפנות אליו הוא אלוהים

ים" :לאמההשלישי ממשיכה להבליט את הניכור בין הילדה  לָּם , ֱאֹלהִׁ עו  ְכנְַּנתָּ ֶאת הָּ ים / ֲהֵרי תִׁ י ֻחקִׁ ְלפִׁ

ים ה / , ְמדּודִׁ ְלּדָּ ֵנה יְָּצָאה ְלָך יַּ ים/ ְוהִׁ דִׁ ְילָּ ית הַּ ְכנִׁ י תָּ כאן הוא " והנה"ו" הרי"השימוש במילים ". ֹלא ְלפִׁ

. ייתה לאםבניגוד לריחוק המאפיין את פנ, מלשון הדיבור ומעיד על הנוחות והקרבה שהילדה חשה

השיר . ביטויים בלשון הדיבור הילדית –" יש להם בראש"ו" תכנית הילדים", "יצאה לך"כך גם 

י" נפתח במילה ֲאנִׁ לָּם ֹלא ֶאְסלַּח" – "וַּ י ְלעו  ֲאנִׁ היא מופיעה שוב בשורה השלישית של הבית . 290"וַּ

ח" – הראשון לָּם ֹלא ֶאְשכַּ י ְלעו  ֲאנִׁ ם " – בשורה הראשונה של הבית השני, "וַּ ל ֶזה עִׁ ֶבֶרת עַּ י ֹלא ְמדַּ ֲאנִׁ וַּ

ים רִׁ י"המילה ; ובשורה האחרונה של השיר שהיא חזרה על השורה הראשונה" זָּ מופיעה בסוף " ֲאנִׁ

י ֶאְזכ ר" – הבית הראשון י"כינוי הגוף , לאמור". ֲאנִׁ כמעין שלד המדגיש , חוזר בשיר חמש פעמים" ֲאנִׁ

משום שמדובר , השימוש בכינוי הגוף אינו הכרחי כאן ,לכאורה. את אופיו האישי מאוד של הטקסט

אבל הדוברת . שהגוף הראשון אימננטי בהם – "ֶאְזכ ר", "ֶאְשכַּ ַּח", "ֶאְסלַּח" – בפעלים בזמן עתיד

י"בחרה להדגיש את העובדה ש י", מדברת" ֲאנִׁ , כפי שמתברר בהמשך השיר, טוענת ובעיקר" ֲאנִׁ

י" י"לכן היא חוזרת ונוקטת . אני יכולה לעשות זאת מדברת בשם עצמי משום שרק" ֲאנִׁ  ". ֲאנִׁ

                                                           
ם רַּ : "כותבת זרחי (אפריקהבתוך ) "איקונין"בשירּה למבוגרים   288 קו  ל מָּ א ְוֶיֶלדְבכָּ מָּ ת/ , ק אִׁ רּוחו  ף הָּ ן , ְבכַּ ֲעמו  ְבפַּ

ֵלב י. / הַּ ְרתִׁ ְך, ְגבִׁ יִׁ נַּ ים ְלפָּ ְרעִׁ י כו  יַּ ל חַּ ת ֵסֶבר: / כָּ י ְגֶבֶרת ֲחמּורַּ תִׁ י או  ם . / ]...[ / ֶאֱהבִׁ יו  ת הַּ ְקרַּ ד תִׁ ם ֶאְנס ק עַּ ם אִׁ ם / גַּ גַּ
ים לִׁ ְצלָּ ם ֵאֵרד ְלֶמְמֶשֶלת הַּ ה / , אִׁ רָּ ְדבו  יםכִׁ יעַּ ָאְזנו  ֶשל ֱאֹלהִׁ ְגבִׁ ְמֵזם בִׁ א ְוֶיֶלד : / "ֲאזַּ מָּ ק אִׁ יּו רַּ יתָּ ְכֶשהָּ יִׁ ה הָּ / ֵאיפ 

ם ֻכלו   לָּ עו  ל הָּ ם ְבכָּ יִׁ מַּ שָּ ת לַּ חַּ תַּ  ." מִׁ
פנייתה הזועמת לאלוהים נובעת גם מכך שהדוברת מאמינה שיש או צריך להיות מישהו האחראי לסדרי "  289

והדוברת מעמידה עצמה בעמדה גבוהה מהאל וגוערת , באמירה ישירה, וש בגוף ראשוןיש כאן שימ. ]...[ העולם
  (.1998, ברוך" )בו

מצביעות על נוכחות הלשון  פרוכטמןמירי ברוך ומאיה , במאמרן על נושא מות האב ביצירתה של דליה רביקוביץ  290
, בשונה מזרחי. יתה בת שששכמו זרחי התייתמה מאביה כשהי, דיבורית ביצירתה של רביקוביץ-הילדית

 (.ב"תשע, ברוך ופרוכטמן)רביקוביץ עסקה במות אביה רק ביצירתה למבוגרים 
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פעמים בשני הבתים  2שהופיע  ,"אני"בבית השלישי של השיר הדוברת נפרדת מכינוי הגוף 

מספרת על עצמה בגוף שלישי ומרחיקה את , (המציינות גוף ראשון" לי"ו" שלי"לצד )הראשונים 

ֵחק : "ר בחייהעצמה מן הסיטואציות הקשות המבליטות את הֶחסֶ  לָּה ְלשַּ ה ְיכו  ְלּדָּ י ֵאיְך יַּ ק / כִׁ ְצח  ְולִׁ

ֵצר ם ֻכלָּם ֶבחָּ ר/ , עִׁ ֲחז  ה לַּ ְיתָּ בַּ ְך הַּ ר כָּ ם . ]...[ // ]...[ ְוַאחַּ יִׁ נַּ פַּ ל או  ְרכ ב עַּ ים לִׁ ְמדִׁ ד/ ּוְכֶשלו  ְלמַּ יא תִׁ " ?ֵאיְך הִׁ

לספר בגילוי לב מהן ההשלכות יוצר את ההרחקה הדרושה לדוברת כדי " היא"וב" ילדה"השימוש ב

ֵחק : "בבית הרביעי לצד ההרחקה היא נמנעת משימוש בפעלים. של מות האב לָּה ְלשַּ ה ְיכו  ְלּדָּ י ֵאיְך יַּ כִׁ

ֵצר/  ם ֻכלָּם ֶבחָּ ק עִׁ ְצח  ר / , ְולִׁ ֲחז  ה לַּ ְיתָּ בַּ ְך הַּ ר כָּ ֵסר/ ְוַאחַּ ר ֹלא חָּ בָּ לּו דָּ שיש , הבחירה בשמות פועל!". ְכאִׁ

ממחישה את חוסר היכולת , הבטחה שאיננה יכולה להתקיים באופן מעשי, לה לא ממומשתבהם פעו

כשהדוברת . לעשות כל מה שהייתה יכולה לעשות אילו היה לה אבא כשותף, של הדוברת לפעול

ֻהֶלֶדת "ומסתפקת ב, היא נמנעת מכינוי שייכות" ילדה"מזכירה את יום ההולדת של ה / ְוֵאיְך ְביו ם הַּ

דֵריק  ד ֶאחָּ צַּ ן מִׁ ֻשְלחָּ המרחיק ממנה גם הוא את " שלּה"ללא כינוי השייכות , אזכור סטרילי – "הַּ

 .מבליטה את עצמת החסר" ריק השולחן"בצירוף " ריק"גם הקדמת . כאב ההחמצה

לָּם ֹלא "אלא גם המבנה , חוזר בשיר" אני"לא רק כינוי הגוף  י ְלעו  ֲאנִׁ חוזר (" פועל בעתיד) ------וַּ

בשורה הראשונה ובשורה השלישית ופעם אחת בשורה , פעמיים בבית הראשון :פעמים שלוש

על סדר המילים המקדים את , ככל שמתברר ההקשר שבו מופיע ההמבנה ההצהרתי הזה. האחרונה

לָּם"תואר הפועל  ים" – בשורות האחרונות של השיר. הוא סופח אליו גם אופי של שבועה, "ְלעו  , ֱאֹלהִׁ

ְכנַּנְ  ם תִׁ יםאִׁ רִׁ ל ֶיֶלד ְשֵני הו  ים/ , תָּ ְלכָּ ים ֲאֵחרִׁ נּויִׁ ת שִׁ ֲעשו  ך, ָאסּור ְלָך לַּ ח. / כָּ לָּם ֹלא ֶאְשכַּ י ְלעו  ֲאנִׁ  –" וַּ

ְך "בולט החרוז בהברה הקשה  ח/ כָּ  . המעצים את הטון המתריס של הדוברת ,"כַּ

, החיבור ו"ינפתחות בו שורות השיר 21מתוך  12-התבוננות בשיר מנקודת המבט התחבירית מעלה ש

לָּם ֹלא ֶאְסלַּח" – כולל השורה הפותחת את השיר י ְלעו  ֲאנִׁ  שסימן האיחוי בראשה מיותר לכאורה – "וַּ

ח"והשורה האחרונה בשיר  – לָּם ֹלא ֶאְשכַּ י ְלעו  ֲאנִׁ השימוש בסימן איחוי במילה הראשונה בשיר ". וַּ

הממשיך מלל קודם או מחשבות שלא , שרתלוש מהק, מתפרץ, יוצר תחושה של דיבור אימפולסיבי

ו במילות חיבור ילעונוסף , השימוש התכוף בסימן האיחוי בהמשך השיר עד סופו; 291בוטאו בקול

, אישי לנמען לא ידוע-יוצר רצף מתמשך של דיבור כמו, בראשי שורות בתוך השיר" כי"ו" אבל"כמו 

רצף המשפטים המאוחים יש אפקט ל. 292האופייני לשיח ילדי, ללא השתהות לשם ארגון המחשבות

הקדמת תואר . הרצף הקולי הוא מעין ניסיון למלא את הֶחֶסר המלווה את חייה של הדוברת; ריגושי

, הופכת את פתיחת השיר ואת השורה האחרונה שלו להתרסהוהצגתו לפני הנשוא " לעולם"הפועל 

                                                           
 (.1' עמ, ב1981, פרוכטמן" )ביצירת הספרות האיחוי אופייני ללשון ריגושית או ללשון ילדים"  291
בולט , (מטעי ברבתוך " )למוותהילדה שאביה נדקר ", גם בשיר למבוגרים באותו נושא. 19' עמ, 1982, ראו גם נוב  292

ר או תו  : "]...[ הדיבור הילדי קַּ ד ּדָּ יש ֶאחָּ ֶדם אִׁ ֶחֶשת, ק  ְקחּו / , לו  ְך לָּ ר כָּ ם/ ַאחַּ קו  תו  לַּמָּ ְרקּו או  ְקחּו זָּ ים לָּ  ." ֲאנָּשִׁ
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לָּם ֹלא ֶאְסלַּח "; אולי אף לסוג של השבעה י ְלעו  ֲאנִׁ ח[ / ]...וַּ לָּם ֹלא ֶאְשכַּ י ְלעו  ֲאנִׁ , בבית הראשון" וַּ

ח"ו לָּם ֹלא ֶאְשכַּ י ְלעו  ֲאנִׁ החשה שרק היא עצמה משמרת את הזיכרון , הדוברת. בסוף השיר" וַּ

בהמשך השיר זרחי מקדמת את . אוזניה שלּהבחוזרת על ההשבעה גם , ומתייסרת בגלל החסר

ֻהֶלֶדת  ְוֵאיְך ְביו ם" – לתחילת המשפט" ריק"התואר  ד /הַּ ד ֶאחָּ צַּ ן מִׁ ֻשְלחָּ כדי להדגיש את  – "ֵריק הַּ

 .  293הפיזית והרגשית – הריקנות הכפולה

זרחי מתווה את הדגם ההורי הרצוי כפי , נחמה וחמלה ההולם את שעת ההשכבה, בשיר מלא כנות

 החשיבה הילדית שבתשתית השיר רומזת על מציאות. ילדה-שהוא מצטייר בדמיונה של דוברת

 .  קשה

ֹּאל מ  (פס) יִָּמין ֲאנִי ּושְׁ

 ְכֶׁשֲאנִי ׁשֹוֶכֶבת ִליׁשֹון

 ְלִצִדי ַּבִמָטה יְֵׁשנִים

 :ְׁשנֵי ַהיְָלִדים ֶׁשִלי

ֹּאל ְויִָמין  .ְשמ

 יִָמין ׁשֹוֵכב ּוְמַהְרֵהר

 :ַכָמה הּוא ִהְצַטיֵן

 –ִהְרִּביץ , זַָרק ַכדּור, ָכַתב

 .עֹוד ֶרגַע הּוא יֵָׁשן

ֹּאל ׁשֹוֵכברַ   ק ְשמ

 ְוֹלא יָכֹול ְלֵהָרגַע

 זֹוֵכר הּוא ֵאיך ִקְלֵקל

 .ָכל ָדָבר ֶׁשּבֹו נָגַע

 ,ִהִפיל כֹוִסית

 ,ָגזַר ַׁשְרוּול ִמַּבד

  –ָׁשַפְך ָחָלב 

 .ָכל זֶה ְּביֹום ֶאָחד

 

 ֲאנִי ַאט ַּבְשִמיָכה

  –אֹותֹו ְמנֲַענַַעת 

 !ְכמֹו ִתינֹוק ָגדֹול

ֹּל סֹוף סֹו   –ף נְִרָדִמים ַהכ

 יִָמין    

 ֲאנִי          

ֹּאל                 .ּוְשמ

במה שצלח בידה ובמה שלא  – על שגרת שעת השינה שלה ומהרהרת ביום שחלף הדוברת מספרת

ין", את מחשבותיה היא משליכה על שתי ישויות מופשטות בדויות. צלח אל"ו" יָּמִׁ שהיא מכנה , "ְשמ 

                                                           
ד ְלֹלא ָאב : "כותבת זרחי( עשב: להלן ,עשב הזמןבתוך " )ְיאו ר"בשיר למבוגרים   293 לַּ י ֶשנו  נָּה פָּ / מִׁ ְלבָּ ר בַּ ְצְרבּו בו  נָּיו יִׁ

ֶשְך/  ח  ּה ֶאת הַּ ְרכָּ יְך ּדַּ תִׁ  ." ְלהַּ
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יְ " יְשֵני הַּ ים ֶשלִׁ דִׁ הדוברת מתארת תהליך של התבוננות . 294והן מטונימיות להצלחה ולכישלון ,"לָּ

מנסה לבדוק את שביעות  – שכמו ֵאם המתבוננת בעין ביקורתית בילדיה, עצמית מודעת של ילדה

אל"הרחקת הכישלונות והשלכתם על . רצונה מעצמּה לקבל , מאפשרת לה לחוש חמלה" ְשמ 

ְלֵקל )"... ר ההצלחה שלה באמפתיה את חוס ע/ ֵאיך קִׁ גַּ ר ֶשבו  נָּ בָּ ל ּדָּ יל )"ואת רשלנותה "( כָּ פִׁ הִׁ

ית ב"; "כו סִׁ לָּ ְך חָּ פַּ ה : "ולהרגיע את עצמה"( שָּ יכָּ ְשמִׁ י ַאט בַּ ת/ ֲאנִׁ ֲענַּעַּ ל/  – או תו  ְמנַּ דו  ק גָּ ינו  ; !"ְכמו  תִׁ

 . 295הכלה ואמפתיה, בין קבלהת מעידה שהיא קושרת בינה למהּויהבחירה במילים משדה הא

 :דמיוני אל המעורפל הסתום-בשיר אחר ששמו קושר אותו לשעת ההשכבה זרחי עוברת מן הילדי

 (הפתעה)ערש 

 ֲאנְַחנּו ָצַמְחנּו ִמן ַהיָם

 ִעם ֶהָהִרים ַהכֹוָכִבים ַהִלְויָָתן

 ִעם ַהַממּותֹות ַהחֹוְרׁשֹות ַהְלָבנָה

 .ִלְפנֵי ִלְפנִים ִלְפנָם

 ִלְפנֵי ִלְפנִים ִלְפנָם

 נְַחנּו ְּבֶבֶטן יָם

 ,ַעל ַכף ִאי ָעִלינּו

 ?ֹלא ַגל, ֲאָבל ִמי ַהם ֲאנְַחנּו

 ַגל עֹוֶלה ְועֹוֶלה ַעד ַהר

 ַגל יֹוֵרד ְויֹוֵרד ַעד ָעָפר

 עֹוֶלה ְויֹוֵרד ְוִלְפנָם

ָלנּו ֲאנְַחנּו יָם  .ִכי כֻּ

ֹּם ֵעינֶיָך ִויַׁשן  ֲעצ

ֹּר ַעל   ַהיָם ְּבתֹוָכןּוְסג

 ִכי ַּבחּוץ ּוִבְפנִים יָם

 .ִלְפנֵי ִלְפנִים ִלְפנָם

ְפֵני"מתחילה במילה ערש השורה הראשונה בבית השני של השיר  ונקראת כתיאור זמן הפותח " לִׁ

ְפנָּם" – סיפור ים לִׁ ְפנִׁ ְפֵני לִׁ ְחנּו ", ההמשך. והחזרתיות הפונטית מדמה אינטונציה היפנוטית – "לִׁ נַּ

יָּם"מבסס את הקשר של הבית השני עם " ן יָּםְבֶבטֶ  ן הַּ ְחנּו מִׁ מַּ שבבית הראשון ועם איתני " ֲאנְַּחנּו צָּ

ְפֵני "השורות . החורשות והלבנה, הממותות, הלווייתן, הכוכבים, ההרים – הבריאה הנמנים בו לִׁ

ְפנָּם  ים לִׁ ְפנִׁ ְחנּו ְבֶבֶטן יָּם/ לִׁ ה"עשויות להיות חלק מ" נַּ בָּ ְשכָּ ילד המאזין לשיר -המיועד לנמען" סיפור הַּ

ן"הבית השלישי והאחרון נפתח בשורה ) ישַּ ם ֵעיֶניָך וִׁ כתשובה אפשרית לשאלה , על תחילת חייו"( ֲעצ 

                                                           
ֵאֶלה"ראיית הגפיים מנקודת מבט דומה בשיר למבוגרים   294 ים הָּ ילִׁ ְשבִׁ ֵאֶלה ְשֵתי (: "מטעי ברבתוך " )בַּ ים הָּ ילִׁ ְשבִׁ בַּ

י  תַּ פו  ים/ כַּ מִׁ ת ְמֻחמָּ קו  ינו   ."ֵהן ְשֵני תִׁ
ד ְשמ אל": "פגישה"מבט אחרת לגמרי כתב דן פגיס את השיר  מנקודת  295 י יַּ ֶמֶרת. / ֲאנִׁ ְת או  ה אַּ ין, מָּ מִׁ ד יָּ י יַּ ֲאנִׁ / , וַּ

ְשנּו ְפגַּ ר נִׁ י, ְכבָּ ְדֶמה לִׁ מו ת/ , נִׁ ה ֲאנְַּחנּו דו  מָּ יּוק , כַּ ְת ְבדִׁ י/ אַּ ֶמנִׁ ֵהֶפְך מִׁ עְ  . // ]...[ //הַּ גַּ כ ל הִׁ ת הַּ ְכלו  ֵנה כִׁ ְשֵתינּו / נּו ְוהִׁ
אן ֶפה , ְלכָּ ת יָּ נּו/ ֲחבּוקו  ֶפֶגר ֶשלָּ ְטנו  ֶשל הַּ ל בִׁ ה . עַּ ישָּ טקסט פואטי אחר של (. 272' עמ, 1991, פגיס/ ..." )ֵאיזו  ְפגִׁ
שּוב"פותח במילים , (111' עמ, שם" )דין וחשבון מקצועי", פגיס עַּ חָּ ְקצו  י מִׁ אל, ֵיש לִׁ י ֶרֶגל ְשמ  י יוחא". ֲאנִׁ

זרחי (. ו"תשע, אופנהיימר)אופנהיימר מפרש את השיר כאחד מסימני הטראומה המתבטאת בהתפרקות הגוף 
ולו  –אבל בכל זאת אפשר לקלוט כאן הד , ימין ושמאל הם הילדים שלה –מציעה אמנם גישה חומלת כביכול 

 . לטראומה של נתק בין האני לחלקי הגוף המכשילים אותו –קלוש 
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עשוי לרמוז לֶרֶחם שבו נוצר העובר ושבמי " ֶבֶטן יָּם"הצירוף המטפורי ". ?איפה הייתי לפני שנולדתי"

הסביבה השירית הכוללת רומזת שהמטפורה עשויה  אבל; השפיר שבתוכו הוא שוהה עד היוולדו

, ובהשראת מיתוסים של בריאת העולם לתאר לא רק את ראשיתו של אדם אחד, להיות רחבה יותר

על זיקתו לכוחות הטבע , אלא להיות נקודת המוצא לתמיהה על מוצאו של המין האנושי, הנמען

ים : "על אפסותו ועל זמניותו, הגדולים ְפנִׁ ְפֵני לִׁ ְפנָּם לִׁ ְחנּו ְבֶבֶטן יָּם / לִׁ ינּו/ נַּ לִׁ י עָּ ף אִׁ ל כַּ ם / , עַּ י הַּ ל מִׁ ֲאבָּ

ל, ֲאנְַּחנּו ר / ? ֹלא גַּ ד הַּ ֶלה עַּ ֶלה ְועו  ל עו  ר / גַּ פָּ ד עָּ ֵרד עַּ ֵרד ְויו  ל יו  ְפנָּם / גַּ ֵרד ְולִׁ ֶלה ְויו  ְחנּו / עו  נּו ֲאנַּ י ֻכלָּ כִׁ

על החרדה שהם , וסכמות של סוגת שירי הערשתפיסה זו של השיר מחזירה אל הדיון את המ". יָּם

השינה היא  – כמטפורה לשינה" ים"ועל השיבה הלילית אל ה, על הֵערות כמצב זמני, מעוררים

ם "אבל התיאור נקטע ומה שהתחיל כסיפור מסתיים בשאלה הרטורית . שקיעה במים י הַּ ל מִׁ ֲאבָּ

ל, ֲאנְַּחנּו  – מתרחבת במחצית השנייה של הבית השניהמטפורה הסמויה שבשאלה מתפתחת ו". ?ֹלא גַּ

ר " ד הַּ ֶלה עַּ ֶלה ְועו  ל עו  ר  /גַּ פָּ ד עָּ ֵרד עַּ ֵרד ְויו  ל יו  ְפנָּם/ גַּ ֵרד ְולִׁ ֶלה ְויו  י "עד לניסוח המטפורי המדויק " עו  כִׁ

ְחנּו יָּם נּו ֲאנַּ ובמהלכה משמרת את האינטונציה ההיפנוטית ואת התנועה המונוטונית המרגיעה  ,"ֻכלָּ

 . את השינהלקר

שירי "סוגה -תתהשבשם השיר מביאה אל שולי הטקסט את מוסכמותיה של " ֶעֶרש"המילה 

בשורה , משמעותה מתבהרת בבית האחרוןו, "ֲאנְַּחנּו"הבית הראשון של השיר נפתח במילה  .296"ערש

ן" – הפונה אל נמען לא ידוע ישַּ ם ֵעיֶניָך וִׁ ם ֵעיֶניָך "הפנייה  .כלומר הדוברת והנמען, "ֲאנְַּחנּו"; "ֲעצ  ֲעצ 

ן ישַּ לכך שזהו שיר ערש המתכוון להעביר את הנמען מן הערות , מלבד השם, היא הרמיזה היחידה" וִׁ

יָּם" )"ים"עם " אנחנו"הבית הראשון כורך את . אל השינה ן הַּ ְחנּו מִׁ מַּ וכך עושה גם הבית "( ֲאנְַּחנּו צָּ

ן )"האחרון  ישַּ ם ֵעיֶניָך וִׁ ל / ֲעצ  ר עַּ ןּוְסג  כָּ יָּם ְבתו  שגם נחתמים באותה  ,הבית הראשון והאחרון"(. הַּ

ְפנָּם)"שורה  ים לִׁ ְפנִׁ ְפֵני לִׁ המוביל מן העצום , הם נקודת ההתחלה ונקודת הסיום של מעין גשר"( לִׁ

יהבית הראשון מציג שדה סמנטי שניתן לכנותו שדה : והמרוחק אל הנקודתי והמדויק  ענקֵּׂ

ְחנּו: "הבריאה מַּ ְחנּו צָּ יָּם  ֲאנַּ ן הַּ ן / מִׁ תָּ ְויָּ לִׁ ים הַּ בִׁ כָּ כו  ים הַּ רִׁ ם ֶההָּ נָּה/ עִׁ ְלבָּ ְרשו ת הַּ חו  מּותו ת הַּ מַּ ם הַּ /  עִׁ

ְפנָּם ים לִׁ ְפנִׁ ְפֵני לִׁ , ממותות, לווייתן, כוכבים, הרים, המילים המשתייכות לשדה הזה הן ים". לִׁ

ון פעולה אחת הבית האחרון מתחיל בצי. בראשיתיים, אובייקטים אדירים – "לבנה, חורשות

ן: "המתבקשת מאדם אחד, קטנה, שכיחה, מסוימת ישַּ ם ֵעיֶניָך וִׁ של סביבת הענקים " כיווץ"ה". ֲעצ 

נעשה בשמונה  – הזעירה ביחס הפותחת את הבית השני, שבבית הראשון אל הנקודה המדויקת

ְפנָּם"השורה . השורות של הבית המרכזי ים לִׁ ְפנִׁ ְפֵני לִׁ ת הבית השני היא החוליה המקשרת א" לִׁ

ים בסמיכות+ל" )לפֵני"? מה פירוש צירוף המילים הזה. לקודמו נִׁ ספר המופיעה כבר ב( ן צרויה"נו, פָּ

                                                           
 .א1981, ברוך  296
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דם, היא מילת יחס המבטאת זמן ומשמעותה בטרם ,בראשית במקרא ובלשון חכמים מופיעה . ק 

עה במשמעות ובפיוט היא מופי, 297שמשמעה דבר שהוא לפני משהו, שם זכר, (ן פתוחה"נו" )לפנַּי"

משמעותו ( פתוחה" לפנַּי"ן ב"נו" )לפנים-לפני"הצירוף (. ט"תשמ – ב"תשכ כנעני)בתווך , בפנים

ים"והצירוף , המקום הפנימי ביותר ְפנִׁ ְפנַּי ְולִׁ שהוא , הוא בלשון חכמים כינוי לקודש הקודשים" לִׁ

, יכרות לעומקה, 298וכן ביטוי המבטא חדירה עמוקה פנימה, המקום הפנימי ביותר בבית המקדש

בלשון חכמים , בעברית המקראית יםהקיימ, זרחי נטלה מילים וצירופים אלה. באופן יסודי ומעמיק

ְפֵני " – הוסיפה מילה שחידשה מאותו מבחר אותיות ויצרה מהם צירוף אחד, ובעברית של ימינו לִׁ

ְפנָּם ים לִׁ ְפנִׁ הראשון ומתפקד שלוש המילים מופיע בפעם הראשונה בסוף הבית  ובוהצירוף ". לִׁ

ְפֵני"כתיאור זמן בזכות  ים"המילה ; השקופה הפותחת אותו" לִׁ ְפנִׁ  ,"לפנַּי ולפנים"המהדהדת את " לִׁ

מתחברת היטב לשמות המייצגים בראשיתיות ועוצמה ומוסיפה נופך  ,שמקורותיו עבריים קדומים

ים לִׁ "שלוש פעמים חוזרת בשיר השורה . של חגיגיות ומסתורין ְפנִׁ ְפֵני לִׁ היא האחרונה בבית ; "ְפנָּםלִׁ

, משמעותה של המילה האחרונה בצירוף. פותחת את הבית השני וחותמת את השיר כולו, הראשון

ְפנָּם" ים", קודמותיה בשורה אולי דבק בה משהו ממשמעותן של; נשארת עמומה, "לִׁ ְפנִׁ ְפֵני לִׁ , "לִׁ

ש קסם שהחזרה עליו תכן ששלוש המילים יחד נתפסות כלחיוי, הקשורות למרחק בזמן ובמקום

או , "הי ה היה פעם"מעין , כביטוי הפותח סיפור מעשייה, מרגיעה את הנמען המבקש לשקוע בשינה

 . כביטוי המסכם הגדה סיפורית

שלוש פעמים חוזרת בשיר השורה . השיר מזמין את המאזין לגלוש למצב של רגיעה לקראת שינה

ְפנָּם" ים לִׁ ְפנִׁ ְפֵני לִׁ . פותחת את הבית השני וחותמת את השיר כולו, ת הראשוןהיא האחרונה בבי; "לִׁ

ְפנָּם", משמעותה של המילה האחרונה בצירוף ונראה שתפקידה בעיקר בתחום , נשארת עמומה, "לִׁ

ְפנָּם" – היא יחד עם שתי קודמותיה; המצלול ים לִׁ ְפנִׁ ְפֵני לִׁ , L ,N – חולקות אותה קבוצת עיצורים –" לִׁ

M – בתוספת העיצור הרך , 299לחיבה ,לרגיעה, הקשורים לרכותF . החזרה על הרצף לאורך השיר

 .משרה על השיר כולו שלווה ורגיעה

 : לחתולה שלי פתיתיםבשיר הקטן  מתוארתת במצבי גירושין מורכבותה של הורּו 

ִלי  ה שֶׁ ִתיִתים"ַלֲחתּולָּ  (אלף)" פְׁ

 "ְפִתיִתים"ַלֲחתּוָלה ֶׁשִלי 

 ,יִׁשיםַמְרגִ, יֵׁש ְׁשנֵי ָּבִתים

 ְכמֹו ְליֶֶלד

 ֶׁשיֵׁש לֹו ְׁשנֵי הֹוִרים ְגרּוִׁשים

ֹּה ְּבתֹור ֹּה ּוַפַעם פ  ,ְוִהיא אֹוֶכֶלת ַפַעם פ

                                                           
 .8כרך , ט"תשמ-ב"תשכ, כנעני  297
 . שם  298
 .ב"תשע, סוברן  299
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ֹּר  .ְלִפי ַמה ֶׁשאֹוְכִלים ִהיא יְכֹוָלה ִלְבח

 
היתרונות והחסרונות את  תת מזקק/שה את חיי הדובריהתבוננות בחתולה המשפחתית הממח

ם " – פרקטית של החיים-ההבחנות הן ברמה הקונקרטית. םבחייהם של ילדי גרושי עַּ ֶכֶלת פַּ יא או  ְוהִׁ

ר ה ְבתו  ם פ  עַּ ה ּופַּ ר" – ומצביעות גם על היתרון במצב שנוצר ,"פ  ְבח  לָּה לִׁ יא ְיכו  ים הִׁ ְכלִׁ ה ֶשאו  י מַּ ". ְלפִׁ

ים"צורת הרבים של השם  יתִׁ י הרגשי מוסרת את הקוש( כמו של רוב המילים בשיר הקצר" )ְפתִׁ

צורת הרבים של השם . 300הכרוך בגירושין ומשווה משפחה במצב גירושין לגוף מתפורר ומתפרק

ים"ת שבהולמת את כפילות הבתים וכן גם את העודפּו ים ְגרּושִׁ רִׁ  ".ְשֵני הו 

ההתבגרות והתא  ,ההורות, ממקם את עצמו במרחב הסמנטי המשותף לנושאי הזוגיותשש השיר 

 .ועקההמשפחתי השקוע במ

 (הפרה)ֵשש 

 ,ֵׁשׁש נְִסיכֹות ָהיּו ַלֶמֶלְך

 .ֵׁשׁש נְִסיכֹות ְּבִׁשָשה ֲחָדִרים

 נְִשאּו ַהֵשׁש ְלִׁשָשה נְִסיִכים

 .ְונֹוְתרּו ִׁשָשה ֲחָדִרים ֲעִריִרים

 ,ֵׁשׁש נְִסיכֹות ָהיּו ַלַמְלָכה

 ,ֵׁשׁש ְקָערֹות

 .ִׁשָשה ִסיִרים, ִׁשָשה ְסָפִלים

ְלָחן זִָריםאֹוכְ   לֹות ַהנְִסיכֹות ַעל ׁשֻּ

 .ְונֹוְתרּו ִׁשָשה ַתְבִׁשיִלים ָקִרים

 ,ְמַכָּבה ַהַמְלָכה ֶאת ָהֵאש ַּבַתנּור

 .ַהֶמֶלְך ֶאת אֹור ַהֲחָדִרים

 ׁשֹוְקִעים ַהְצָמִחים ְלתֹוְך ְכֵליֶהם

ַֹּבּה ִגְבעֹוָלם חֹוזְִרים  .ָכל ג

 ָכהָאז ָּבאֹות ַחיֹות ַהֲחׁשֵ 

 ,ֶאל ָהַאְרמֹון ְּבֵהָחֵבא

 ְוֶאת ָהֲאֵפָלה אֹוְכלֹות

 .ְכמֹו ַמֲעָדן ִמן ַהְמזֶָוה

 ,ְוהֹוֶמה ָהַאְרמֹון ֶהְמיָה ָכזֹו

 ,ְכמֹו ֶׁשַבע ָחזְרּו ַהֵשש ָחזֹור

 ,ָקם ַהֶמֶלְך ְלַהְדִליק ֵאׁש ַּבַתנּור

 .ָׁשָבה ַהַמְלָכה ְלַהְדִליק אֹור

דובר בוגר ומנוסה מתאר מה מתרחש בארמון לאחר שבנותיהם של מלך ומלכה  השיר הנמסר מפי

ֶמֶלְך"; נישאות לנסיכים יּו לַּ יכו ת הָּ ים/ , ֵשש ְנסִׁ רִׁ ה ֲחדָּ שָּ ת ְבשִׁ יכו  ים . / ֵשש ְנסִׁ יכִׁ ה ְנסִׁ שָּ ֵשש ְלשִׁ ְשאּו הַּ / נִׁ

                                                           
, כשאמא מתגרשת פעמיים בילדות של הילדים: "כשזרחי מספרת על גירושיה שלה היא מתארת תחושה דומה  300

לָּּה. זה המון  (. 191' עמ, ב2221, להמן-אלקד" )לא עמדה אבן על תִׁ



129 
 

ים ירִׁ ים ֲערִׁ רִׁ ה ֲחדָּ שָּ ְתרּו שִׁ מופיעה בפתח הבית השני , בית הראשוןהנעדרת מן ה, המלכה". 301ְונו 

ה: "ואחריה תיאור דומה ְלכָּ מַּ יּו לַּ יכו ת הָּ ים]...[ , ֵשש ְנסִׁ רִׁ ים קָּ ילִׁ ְבשִׁ ה תַּ שָּ ְתרּו שִׁ שמות המספר ". ְונו 

ה"ו" ֵשש" שָּ יכו תֵשש נְ " –פעמים  11מופיעים בשני הבתים הראשונים " שִׁ ים", (X1" )סִׁ רִׁ ה ֲחדָּ שָּ " ְבשִׁ

(X2) ,"ֵשש ים", "הַּ יכִׁ ה ְנסִׁ שָּ ים", "ְלשִׁ רִׁ ה ֲחדָּ שָּ רו ת", "שִׁ ים", "ֵשש ְקעָּ לִׁ ה ְספָּ שָּ ים", "שִׁ ירִׁ ה סִׁ שָּ , "שִׁ

ים" ילִׁ ְבשִׁ ה תַּ שָּ , הוא מהדהד את רחש החיים :הוא כפול" ְשְשְש "רושמו של המצלול הבולט ". שִׁ

הוא גם משמיע את צעקת השקט השורר  אבל ,הרחש הבלתי פוסק שהיה בארמון כשהנסיכות חיו בו

את תחושת הריקנות שהשתלטה על המלך והמלכה מדגיש . בארמון מאז עזבו הבנות את הוריהן

ים: "שדה המכליםהשימוש בשמות של שמות מ רִׁ רו ת", "ֲחדָּ ים", "ְקעָּ לִׁ ים", "ְספָּ ירִׁ המזון שנעלם ". סִׁ

. של הנסיכות שנעלמה מן הארמוןמכלי המטבח והאש שנעלמה מן התנור מטונימיים לנוכחותן 

ים"הצירוף . האור שנעלם מן החדרים הוא סמל לשמחה שנעלמה ירִׁ ים ֲערִׁ רִׁ מאניש את החדרים " ֲחדָּ

י"; ומשליך עליהם את רגשות המלך והמלכה ירִׁ " חשוך בנים"היא תואר שמשמעותו הראשונה  – "ֲערִׁ

; להורה אחד בכל פעם איננה מקריתהפניית הזרקור ". בודד"או " גלמוד"היא ומשמעותו המושאלת 

על נחמה שהם מוצאים , בהמשך התיאור של הנעשה בארמון אין ולו רמז על קרבה בין המלך למלכה

ה ֶאת " – מעשיהם הנמסרים בנפרד. זה בזרועות זו או על פעולה אחת שהם עושים יחד ְלכָּ מַּ ה הַּ בָּ ְמכַּ

נּור תַּ ֵאש בַּ רִׁ / , הָּ ֲחדָּ ר הַּ ֶמֶלְך ֶאת או  נּור]...[ ים הַּ תַּ יק ֵאש בַּ ְדלִׁ ֶמֶלְך ְלהַּ ם הַּ יק / , קָּ ְדלִׁ ה ְלהַּ ְלכָּ מַּ ה הַּ בָּ שָּ

תגובתם של הצמחים לשינוי בחייהם של . מחזקים את התחושה שתהום פעורה בין השניים – "או ר

ְך ְכֵליֶהם " – יושבי הארמון ים ְלתו  חִׁ ְצמָּ ים הַּ ְקעִׁ זְ / שו  לָּם חו  ְבעו  ּה גִׁ בַּ ל ג  יםכָּ נמסרת בפועל –" רִׁ

פועל בו, פחת, התנוון ,הונמך, נטה כלפי מטה ,טבע ,ירד, שהוראותיו הן צלל לעומק, ע"מהשורש שק

נסיגה , שב מהחלטתו הקודמת ומבטאת ויתור, ניחם, ר שהוראתו כאן התחרט"מהשורש חז

או ת חַּ "; נמשך בבית הרביעי, המטפורי לשקיעה רגשית, התיאור; והתכנסות ה ָאז בָּ ֲחֵשכָּ ת הַּ ֶאל / יו 

ֵבא ן ְבֵהחָּ ַאְרמו  ְכלו ת / ,הָּ ֲאֵפלָּה או  ֶוה/ ְוֶאת הָּ ְמזָּ ן הַּ ן מִׁ ֲעדָּ התיאור המבעית של יצורים ". ְכמו  מַּ

המתגנבים אל הארמון וניזונים מן החושך שואב ממבחר השמות והצירופים  דמוניים-דמיוניים

, [שחור או שחו ם=ָאכ ם]ֻאֶכֶמת , קדרות ,מרה שחורה)המחברים את הכהה או השחור עם העצוב 

עצבות גדולה מכרסמת , חושך בנשמה, בעלטת נפשו, חשך עליו עולמו, חשך העולם בעדו, נעכרות

וכולו מטפורי , (302החשיכו פניו, עצב-עננת, הסתכל במשקפיים שחורים, הלב-אפלת, יום שחור, בלבו

                                                           
מצוטטים שלונסקי ( ט"תשמ-ב"תשכ, כנעני) אוצר הלשון העבריתאולם ב, "עריריים"הצורה השגורה היום היא   301

ה)" ירָּ יר הבוסתן)"ושלמה שנהוד ( 11כרך , שם, "על בעל מגונה קובלת ויום ולילה ֲערִׁ רִׁ ומובא גם ( שם, "ונותר עָּ
יר" רִׁ  . שמשמעו גלמוד" עָּ

 ".עצבות"ו" דיכאון"בערכים , 1988, רבין ורדי  302
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ם ְלֶאָחדת חותם את שירי ההורו. 303לדיכאון הכוסס ומכרסם בנפש , ְוהורות שיר הכורך יחד ְתנַּאי, ְואִּ

 – דרך המסירה של השיר מתאפיינת בהקדמת הנשואים. שמקובל להחשיבה כמחויבות ללא תנאי

ֵשש" ְשאּו הַּ ים", "נִׁ רִׁ ה ֲחדָּ שָּ ְתרּו שִׁ יכו ת", "ְונו  ְנסִׁ ְכלו ת הַּ ה", "או  ְלכָּ מַּ ה הַּ בָּ ים", "ְמכַּ חִׁ ְצמָּ ים הַּ ְקעִׁ , "שו 

הבָּ " ֲחֵשכָּ יו ת הַּ ן", "או ת חַּ ַאְרמו  ֶמה הָּ ֶמֶלְך", "ְוהו  ם הַּ ה", "קָּ ְלכָּ מַּ ה הַּ בָּ המהדהדת טון פתטי  – "שָּ

בדימוי שבשורה . ממשיכים ומנכיחים את מצב המצוקה – שהם פעלים בהווה – והנשואים, וחגיגי

זו ר" – השנייה בבית האחרון ֵשש חָּ ְזרּו הַּ ע חָּ זו ר"חלט בות המקור המצור – ",ְכמו  ֶשבַּ ְזרּו חָּ " ,חָּ

שבועה או חוק ונשתמרה בפתיחות , ובעברית ארכאית בעיקר כלשון הבטחה 304השכיחה במקרא

יָּה)"למעשיות וסיפורי עם  י ה הָּ ע"המספר . מבקשת להקנות לדימוי דרמטיות מהדהדת, "(הָּ , "ֶשבַּ

פק וים את השמחה ואת דמבקש להעצ, 305שוב ושוב, מקראי במשמעות פעמים רבות-בשימוש כמו

 .   החיים המדומה בארמון

ד  חָּ אֶׁ ִאם לְׁ  (הפרה)וְׁ

 זְֵאָבה ֵמינִיָקה ֶאת גּוֶריהָ 

דֹות ְכמֹו ְפָטל  ,ִמְפָטמֹות ְורֻּ

 ,נָָהר ִמְׁשַתְכֵׁשְך ְלַמָטה

 .ָׁשַמיִם ְפרּוִשים ֵמָעל

  – ְוִאם ְלֶאָחד ֹלא נְִׁשַאר

 ;הּוא ֹלא יֹוֵדַע ֵאיְך? ֶשיְִדַחף

 ...הּוא ִמְתַּביֵׁש? ֶׁשיְִבֶכה

 .ִהיא ֹלא ׁשֹוַמַעת? ֶׁשיִַגיד ָלּה

 .קֹולֹות מֹוְצִצים ְכמֹו זּוגֹות ִמְתנְַשִקים מּול ַרֶכֶבת נֹוַסַעת

 ,זְֵאָבה ֵמינִיָקה ֶאת גּוֶריהָ 

 ,ִּבְטנֵיֶהם ַּבְקּבּוִקים ֲחִמיִמים

 לִעם ַמֲחָׁשבֹות ְלָבנֹות ְּבַטַעם ָונִי

ֹּאׁש ָסמּוְך ְלֶרגֶל נְִרָדִמים  .ר

 ... ְוִאם ְלֶאָחד ֹלא נְִׁשַאר

 זְֵאָבה ִמְשָתְרָעה ִעם גּוֶריָה 

 .ְכמֹו קֹוַלב ְסָפִלים ָהפּוך

 ,ַרק גּור ֶאָחד ְכמֹו ַּבְקּבּוק ְּבִלי ְפָקק

 .ְכמֹו ַּבְקּבּוקֹון ָׁשפּוְך

                                                           
ן : "בות ניכרת בשיר של זרחי למבוגריםועצ העצמה של אותן ריקנות  303 ֶשֶבת ְבר אש ֻשְלחָּ ה יו  ְלכָּ מַּ ים / הַּ בִׁ שָּ ה מו  שָּ ְבשִׁ

ים  ים / ֲערּוכִׁ ֵכלִׁ ים הַּ ים / ֲערּוכִׁ ְרחִׁ או  ן // ְוֵאינָּם הָּ יִׁ יַּ ֶזֶגת הַּ יא מו  ר / הִׁ ֶחֶדר שָּ ל הַּ ֲחלַּ ֵלא / בַּ ים ְתמַּ יעִׁ ְגבִׁ ר הַּ ים / ַאחַּ רִׁ תָּ
א ר כו ס ְות  ֶנֶשף // מַּ ים בַּ אִׁ בָּ ֶכם הַּ ים / לָּ קִׁ ֶמְרחַּ ים מִׁ בִׁ ד / שָּ ל עו  ְשֶתה כָּ מִׁ ֵשך הַּ מָּ ים / יִׁ כִׁ ת ְמחַּ ְסאו  כִׁ ְמדּו הַּ עַּ ים // יַּ ּדִׁ כַּ הַּ

ת  סו  כו  ים הַּ ים / ְמֵלאִׁ ְתקִׁ ים שו  יעִׁ ְגבִׁ ים הַּ ן / ְמֵלאִׁ יִׁ יַּ ן הַּ ת מִׁ עַּ מַּ יא גו  ים/ ְוהִׁ ֵריקִׁ ים הָּ נִׁ משירי המלכה )"" ָאֵמן עו 
 (. 21' עמ, אישהבתוך , א, "המטורפת

י אֶמר"למשל   304 יָּה, וַּ ֵעת חַּ שּוב ֵאֶליָך כָּ ב אָּ ֵנה, שו  ְשֶתָך, ֵבן-ְוהִׁ ה אִׁ רָּ ר ֶאת"; (י, בראשית יח" )ְלשָּ כו  ת-זָּ בָּ שַּ , יו ם הַּ
ְּדשו   ם"; (ז, שמות כ" )ְלקַּ ְת -ְואִׁ ה אַּ כָּ י-כָּ י נָּ , ע ֶשה לִׁ ְרֵגנִׁ גהָּ ר  ם--א הָּ י ֵחן-אִׁ אתִׁ צָּ י, ֶאְרֶאה-ְוַאל; ְבֵעיֶניָך, מָּ תִׁ עָּ " ְברָּ

ר"; (טו, במדבר יד) ְזכו  ר תִׁ כו  חַּ )ותשיח , זָּ שו  י( ְותָּ י נְַּפשִׁ לַּ  (.כ, איכה ג" )עָּ
י ֶאְתֶכם ַאף"  305 ְרתִׁ ּסַּ י-ְויִׁ ל, ָאנִׁ ע עַּ ט אֵתיֶכם-ֶשבַּ ע"או ; (כח, ויקרא כו" )חַּ י ֶשבַּ ל צַּ , כִׁ פו  םיִׁ קָּ יק וָּ וגם , (טז, משלי כד" )ּדִׁ

ין : "]...[ אצל המשוררת רחל ֲאמִׁ ע ְלהַּ ֵאש ְוֶשבַּ ּוָּ ע ְלהִׁ ת/ ְוֶשבַּ מַּ דו ת-ְבֶנחָּ ֵער , סו  ב וָּ רו  ְגמּול קָּ יָּה"מתוך , / ]...["בִׁ פִׁ " צִׁ
 (. כג' עמ, ט"תשכ, בתוך בלובשטיין)
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 ... ְוִאם ְלֶאָחד ֹלא נְִׁשַאר

מציג ניסיון להשתיק מעשה עוולה באמצעות אזכור של מילים משדה סמנטי לאחד ואם השיר 

ה ֶאת גּוֶריהָּ "; מהּות והינקּותיהאשדה  – דומיננטי יקָּ ה ֵמינִׁ ל/ ְזֵאבָּ מו ת ְוֻרּדו ת ְכמו  ְפטָּ ְפטָּ רוב ". מִׁ

ה" – המילים בשתי השורות הראשונות יקָּ מו ת", "גּוֶריהָּ ", "ֵמינִׁ שייכות לשדה זה של " תְוֻרּדו  ", "ְפטָּ

ל"המתיקּות המשתמעת מ. מהּות וינקּותיא רומזת לתינוקות רכים ומשייכת גם את  306"ְכמו  ְפטָּ

ה"אפילו המילה . הדימוי לאותו שדה סמנטי  ,מהּות והתינוקּותישאיננה טבעית לשדה הא ,"ְזֵאבָּ

וגם בזכות , מולוסכלולה בו בזכות המיתוס הרומי על הזאבה שהניקה את התאומים רמוס ורו

שחמלה על תינוק אנושי שנשאר לבדו , דיארד קיפלינגומאת ר" ונגל'ספר הג"הזאבה מן הרומן 

מהּות המתוארת בבית הראשון בנימה יתמונת הא. ונגל וגידלה אותו כאילו היה אחד מגוריה'בג

ממוקמת , "(מיניקה"צבע החלב הנרמז ב)והלבן ( צבע הפטמות)פיוטית מעוצבת בגוני הוורוד 

ה: "בסביבה אידילית וממוסגרת בצבעים ובקולות המייצגים רגיעה ושלווה טָּ ְכֵשְך ְלמַּ ְשתַּ ר מִׁ / , נָּהָּ

ל ים ֵמעָּ ם ְפרּושִׁ יִׁ מַּ חומים של גדות -הגוונים הכחלחלים של המים ושל השמיים והגוונים הירוקים". שָּ

ְכֵשְך"הנהר מלווים בצלילים של  ְשתַּ ר מִׁ  ;ש המוסיף רוך ועליצות לתמונת האימהּותצירוף מאני, "נָּהָּ

ענוג -התיאור הפיוטי. הנהר עצמו מתואר כמי שמתנועע במים ומטלטל להנאתו את ידיו ואת רגליו

ְשַאר" – נקטע בשאלה המטילה ספק בתמונת האושר ד ֹלא נִׁ ם ְלֶאחָּ השאלה מסתיימת בקו ; " – ְואִׁ

אבל הקול השואל איננו ; סמן מחשבה חולפתכמו נקטעת לפני השלמתה בסימן שאלה כדי ל, מפריד

ף: "מרפה וממשיך בבית השני לחבל בתמונת האימהּות ְדחַּ ֵדעַּ ֵאיְך? ֶשיִׁ ְבֶכה/ ; הּוא ֹלא יו  הּוא ? ֶשיִׁ

ֵיש ְתבַּ יד לָּּה... / מִׁ גִׁ ת? ֶשיַּ עַּ מַּ יא ֹלא שו  הניגוד בין האימהות הנינוחה והמבטיחה שבבית הראשון ". הִׁ

בהבדל , ובא לידי ביטוי גם בדרך המסירה, הוא מוחלט, ית השני המתרחש מחוצה להלדיאלוג בב

שהעלתה את האפשרות  ,הדוברת. שבין הנימה הפיוטית בבית הראשון ללשון הדיבורית שאחריו

ְשַאר" ד ֹלא נִׁ ם ְלֶאחָּ . מציגה רעיונות אחדים כתשובות אפשריות אך שוללת אותם על הסף ,"– ְואִׁ

ד"ה יא ֹלא " – גם אם יגיד לאמואלא  ,ו בלבד שאינו אסרטיבי ושהוא מתבייש לבכותלא ז" ֶאחָּ הִׁ

ת עַּ מַּ כי אותה מיניקה גדולה ושופעת היא עוד ֵאם שאיננה , הגור המקופח שרוי בבדידות גדולה". שו 

יא ֹלא "בית השני מספקת אמתלה בהמשך לקביעה בהשורה האחרונה . מבחינה במצוקתו הִׁ

ת עַּ מַּ צְ  לוֹתקו  " – קה שומעת את קולות המציצה של הגורים החזקיםהמיני ;"שו  יםמו   גוֹתְכמו  זּו צִּ

ְש  ְתנַּ יםמִׁ תס  ֶבת נו  כֶ מּול רַּ    קִּ השורה ; עיוורת לאומללותו של הצאצא חסר האונים-וחירשת – "עַּ

עוד שלוש פעמים חוזרת . קולה בסדירות באמפיברך המשחזר את שקשוק גלגלי הרכבת שבדימויְש 

                                                           
ים  –גזירה לאחור של צורת היחיד מצורת הרבים   306 לִׁ ע"הצורה מופיעה בשורה ; של ֶפֶטל –ְפטָּ ְרקַּ ל קַּ ּה כָּ ל , ְולָּ עַּ ּה יַּ בָּ

ל ְיֵפה ְפטָּ י-הַּ נִׁ ע ְוֵריחָּ א"בפואמה " ֶצבַּ ֲהבָּ א ְדדַּ מָּ וגם בשיר של זרחי , (א, שער ראשון, 1922, טשרניחובסקי" )עַּ
ים"למבוגרים  רִׁ ה עָּ יפָּ ֲחלִׁ י מַּ  (. מטעי ברבתוך " )ֲאנִׁ
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מוזיקלי הממשיך  307ה שבה דובר עלום משמיע את מצוקת הגור המקופח במעין אוסטינטוהשור

אכילה הוא -תיאור חלקם של הגורים במעשה ההאכלה. לחבל בהרמוניה שבה שרויים האם וגוריה

ה ֶאת גּוֶריהָּ : "מטפורי יקָּ ה ֵמינִׁ ים/ , ְזֵאבָּ ימִׁ ים ֲחמִׁ ְקבּוקִׁ ְטֵניֶהם בַּ ת ְלבָּ / ,בִׁ בו  ֲחשָּ ם מַּ יל עִׁ נִׁ ם וָּ עַּ / נו ת ְבטַּ

ים מִׁ ְרּדָּ מּוְך ְלֶרֶגל נִׁ ים"תשליל התמונה המטפורית ". ר אש סָּ ימִׁ ים ֲחמִׁ ְקבּוקִׁ ְטֵניֶהם בַּ מופיע בדימוי " בִׁ

ק" – בבית הרביעי י ְפקָּ ְקבּוק ְבלִׁ ד ְכמו  בַּ ק גּור ֶאחָּ פּוְך/ , רַּ ן שָּ ְקבּוקו  הם  הטעםוהחמימות  .308"ְכמו  בַּ

פּוְך"והדימוי , ואינם מתייחסים אל הֵאםשל החלב  ן שָּ ְקבּוקו  מקבע את הגור המקופח " ְכמו  בַּ

בקריאה שנייה מתבהר ". דם שפוך"כשברקע אפשר שמהדהד הצירוף , בבדידות ובריקנות, בזעירותו

ְש  גוֹתְכמו  זּו"כפל המשמעות של הדימוי  ְתנַּ יםמִׁ תס  ֶבת נו  כֶ מּול רַּ    קִּ לצד הרובד הגלוי  .שבבית השני" עַּ

גם ההמשך מחזק את . של הגורים מאמם, הקרובה, הוא גם רומז על הפרידה הצפויה, של הדימוי

פּוך"הדימוי : הניכור המאפיין את הקשר בין הזאבה לגוריה ים הָּ לִׁ ב ְספָּ לַּ מדמה את הזאבה " ְכמו  קו 

ר ֵמֶרגש קָּ ה"הוא הפועל הפעיל היחיד בשיר המתייחס לזאבה . למכשיר הזנה עָּ יקָּ אחריו מופיע ". ֵמינִׁ

ת" עַּ מַּ ה"ו" ֹלא שו  ְרעָּ ְשתָּ על . האחד שולל קשר וגם האחר אינו מבטא את הקשר של האם לגוריה – "מִׁ

השיר מבקש להבליט את  – תמהּויאף ארבע השורות הראשונות המבשרות תמונה אידילית של א

ת הבדידות והקיפוח של החלש המנוכרת ואת תחוש, את מהותו האינסטרומנטלית, זמניות הקשר

 . והדחוי

רּות מתוארת בשיר שכולו מטפורה מורכבת  : מורחבת-מהותה הדיאלקטית של ההו 

תֹוְך ִלִבי יֵש ֵקן   (הפתעה)בְׁ

 ,ְּבתֹוְך ִלִּבי יֵׁש ֵקן

 ,ַהַמְלָכה אֹוֶמֶרת

 ,ְויֹוֶׁשֶבת ּבֹו ִצפֹור

 ,ַהִצפֹור אֹוֶמֶרת, ָׁשלֹום ַלֲאהּוֵבְך

 .ֹוֶקֶרת ִלי ַּבַמקֹורְונ

 ,ְּבתֹוְך ִלִּבי

 ,ַהַמְלָכה אֹוֶמֶרת

 ,יֹוֶׁשֶבת ִצפֹור

 ְוַעל ְׁשלֹום ְּבנֹוַתי ַהְצִעיָרה ְוַהְּבִכיָרה

 .נֹוֶקֶבת ַּבַמקֹור

 ִעְברּו ַהיִָמים יָָׁשר ֶאת ַהֶגֶׁשר

 ,ַאִמיִצים ּוזְִהיִרים

 ִכי ָׁשלֹום ַלֲאהּוִבי

 ,ַהַמְלָכה אֹוֶמֶרת, נֹוַתיְוָׁשלֹום ִלבְ 

 .ְוָׁשלֹום ִלי ְּבִלִּבי ַהָמֵלא חֹוִרים

                                                           
307  ostinato (איטלקית )– (. 1992, שלח)מלודית או ריתמית , חזרה עקשנית על תבנית –במוזיקה . ןעקש 
ש" –דימוי דומה   308 ן ְבקַּ ד ֻתמָּ ְשתּו עַּ ת ֵריקו ת ֶשנִׁ מיצי ומבל , מירימופיע בתיאור שלוש החתולות בשיר  –" ְכמו  כו סו 

 (.12' עמ, לעיל)
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ןהשיר  י יֵּׂש קֵּׂ בִּ נפתח בתיאור הממקד את תשומת הלב בלבּה של מלכה המייצגת בהרחקה  ְבתוְֹך לִּ

חמים ומנחם , מכיל, לא זו בלבד שיש בו משהו רך; הלב אינו עשוי מקשה אחת; ֵאם, דמות נשית

פו ראלא , כֵקן שהיא מטפורית לחלק הענוג בלב שיש בו פוטנציאל של , בתוך המהות הזאת מצויה צִׁ

התיאור רומז לצירוף . לשירה, לחירות, פעימה וחיּות והתרוממות רוח שהם עצמם מטפוריים למעוף

ֲאהּוֵבְך" – התחושה מתחזקת בשורה הבאה". ציפור הנפש" ם לַּ לו  ֶמֶרת, שָּ פו ר או  צִׁ את  המאששת – "הַּ

מקו ר" – אבל השורה האחרונה בבית. הטוב הצפון בציפור י בַּ ֶקֶרת לִׁ מפתיעה באלימות ובכאב  – "ְונו 

. שהיא מבטאת ומעמתת את הטוב עם הכוח הפוצע של המקור ועם הכאב שגורמת אותה ציפור נפש

ֶקֶבת "ה אבל מיד בשורה הבא, הציפור מביאה את הבשורה על שלומן של הבנות; כך גם בבית השני נו 

ר קו  מַּ , ר משמעו דקירה"השורש נק; ב"ר ונק"נק, זרחי בוחרת בשני שורשים שונים אך קרובים". בַּ

, בענישה, וכמעט כל מופעיו במקרא קשורים באלימות, גם במקור, עקירה או ניקוב בדבר חד

קו ר" השורה. 309במצוקה ובחרפה מַּ י בַּ ֶקֶרת לִׁ המבטא  ,"במוחוניקר "את הביטוי מהדהדת " ְונו 

ה ,ב"השורש נק. חשיבה בלתי פוסקת בעניין מטריד מופיע בבית , שמשמעו עשיית חור נגזרה ְנֵקבָּ

ה "השני בשורות  ירָּ ְבכִׁ ה ְוהַּ ירָּ ְצעִׁ י הַּ תַּ ל ְשלו ם ְבנו  ר/ ְועַּ קו  מַּ ֶקֶבת בַּ בתיאור הקשר בין שלום הלב  ,"נו 

השיר מסתיים . המוסיף על חומרת הפעולה 310ב יש גם ממד של עומק ותוקף"בנק. לשלום הבנות

ֵלא : "דאגה ומכאובי הלב, חרדה – בשורה הכורכת את האהבה עם מחירה מָּ י הַּ בִׁ י ְבלִׁ לו ם לִׁ ְושָּ

ים רִׁ לא רק מזכירים את קשיותו של " נוקבת"וב" מקור"ב, "נוקרת"ב K ,R ,Tהצלילים הקשים ". חו 

צירוף . פגיעתן הקשה של הנקישות בלב הדוברת אלא רומזים על, המקור ואת נקישות המקור בלב

ההורות וקשרי הרגש עם , הזוגיות: הניגודים שהשיר מעמיד הוא המהות שהדוברת מבקשת למסור

 . 311בהינזקות ובייסורי הנפש, אנשים קרובים כרוכים בהיפגעות

 312שירי מעוףהלשון הפואטית ב. יא

, ים הוא מטפורה לחירות האבסולוטיתהמעוף בשיר. שואפות מעלהזרחי של הדמויות בשיריה 

ומהבדידות  ובייחוד אמצעי מילוט מהכפייה החברתית, למקום מפלט מן הבינוניות, למרחב הדמיון

 .313המשותפת לרבים מגיבוריה של זרחי

                                                           
י אֲחזּוהּו"  309 ים וַּ ְשתִׁ ְינְַּקרּו ֶאת, ְפלִׁ ֶכם"; (כא, שופטים טז" )ֵעינָּיו-וַּ את ֶאְכר ת לָּ ל, ְבז  ֶכם כָּ ר לָּ ְנקו  ין-בִׁ מִׁ שמואל א " )ֵעין יָּ

יטּו ֶאל"; (ב, יא בִׁ ְבֶתם-הַּ ְרֶתם-ְוֶאל, צּור ֻחצַּ ר נֻקַּ ֶקֶבת בו  י"; (כא, ישעיהו ב" )מַּ מַּ ְילָּה ֲעצָּ י, לַּ לָּ ר ֵמעָּ קַּ ְר ; נִׁ יְוע  ֹלא , קַּ
בּון ְשכָּ ן"; (יז, איוב ל" )יִׁ יִׁ ת, עַּ יְקהַּ ֻבז לִׁ ג ְלָאב ְותָּ ְלעַּ ְקרּוהָּ : ֵאם-תִׁ ל-ע ְרֵבי, יִׁ  (.יז, משלי ל" )נַּחַּ

קב  הדין את ההר", (ב"סנהדרין צו ע, בבלי" )מקרא זה נוקב ויורד עד תהום"  310 למשל ( א"ע יבמות צב, בבלי" )יִׁ
ם ֶאתְויִׁ ": "על השחיטה"אצל ביאליק ב ּדָּ ְתהו ם-ק ב הַּ ים! הַּ כִׁ ְחשַּ ת מַּ מו  ד ְתהו  ם עַּ ּדָּ ק ב הַּ , כרך א, 1992, ביאליק) !"יִׁ

 (. 111' עמ
מאת  אהבתה של תרזה די מוןציור דומה של עימות הענוג עם המכאיב מצוי בבית הראשון של שיר יא במחזור   311

ֶּוֶר : "לאה גולדברג ר עִׁ פו  י ְכלּוָאה צִׁ בִׁ ְך לִׁ ק ֵמֵריחַּ ֶוֶרד/ ת ְבתו  תו  ּה מָּ ירָּ ל שִׁ י / , ְוקו  ַאְסתָּ בִׁ ה ֲאֶשר מָּ תָּ ל אַּ חַּ / ֲאבָּ ְפת  לִׁ
ר אֶבה ֶאת ְסגו  י-ֹלא ת  בִׁ  (. 111' עמ, כרך ב, 1971, גולדברג" )לִׁ

 התנועה הבלתי, הריחוף"דן מירון מציין כי , הנפש היא אפריקה, בדבריו על אסופת השירים של זרחי למבוגרים  312
גם בסיפורים הגיבורים (. 279' עמ, 2212, מירון" )פוסקת באוויר ועל המים הוא סימן ההיכר הקבוע של זרחי

 .שואפים מעלה



112 
 

השירים הפותחים את הדיון בקבוצה זו של שירים מתרחקים ממשמעויות רגשיות ומסתפקים 

 :בהרפתקה דמיונית תמימה

 (הנמר)ת ַסבֹון בּועַ 

 ַעל ֶאֶדן ַהַחלֹון

 .ִהְפִריחּו יְָלִדים ּבּועֹות ַסּבֹון

ֹּם ַמה ָכל ָהִעיר רֹוָאה  ?ִפְתא

 .יְַלָדה דֹוָאה ְּבתֹוְך ּבּוָעה

  – ְוַהיְַלָדה

ֹּל ָהיָה ָלּה ְכמֹו ִחיָדה  :ַהכ

ֶֹּקר ְוָהֲענָנִים   – ַהּב

 ַהִאם ַּבחּוץ ֵהם

 ?אֹו ִּבְפנִים

 ,ָקְראּו ָאִביָה ְוִאָמה ָלּה! ְרִדי

 .ַאְך ִהיא ָעְלָתה ְלַמְעָלה

 ,ְוַהּבּוָעה ִהְתנֹוְצָצה

 ,ִהְתרֹוְצָצה

  – ַּבַגג נְִתְקָלה

 !ְוִהְתפֹוְצָצה

 ְוַהיְַלָדה נֲָחָתה ְׁשֵלָמה

 ַעל ַהַסָפה

 ְוַעל ַעְפַעָפּה

 . ִטָפה

מן קצר וגם מרחק קצר בין המקום שבו מחזיקה פרק זבועת סבון המסגרת הסיפורית שבשיר 

עלילת הסיפור שבשיר קצרה כמו אורך חייה של בועת . מתחיל הסיפור ועד למקום שבו הוא מסתיים

ן " – הוא נפתח בהפרחת בועה; הסבון שבמרכז השיר לו  חַּ ל ֶאֶדן הַּ ן/ עַּ בו  ים בּועו ת סַּ דִׁ יחּו ְילָּ ְפרִׁ  – ."הִׁ

בין נקודת ההתחלה לסיום מתרחש . ופכת לטיפה של מי סבוןומסתיים ברגע שבו הבועה פוקעת וה

המתאר את מסען באוויר , סיפור פנטסטי במציאות השירית או בדמיונה של הילדה המפריחה בועות

י. "של בועה אחת ושל ילדה שנקלעה לתוכה ּה! ְרדִׁ ה לָּ מָּ יהָּ ְואִׁ ְראּו ָאבִׁ ה/ , קָּ ְעלָּ ה ְלמַּ ְלתָּ יא עָּ ְך הִׁ רק ". אַּ

ְתְקלָּה"של הבועה ש מכשול בדרכה ג נִׁ גַּ סיים את ההרפתקה והילדה נחתה בשלום וחזרה למקומה " בַּ

ה-בשיר חורזות בחרוז ָאה 2–1שורות . בבית להמשיך ולבטא זמן רב ללא  שאפשרהברה פתוחה , עָּ

החריזה הפנימית באמצע השורה הרביעית . רצף תנועת הבועה באוויראת הפרעה והיא משחזרת 

ים" – השורות שבהמשך. מחזקת את המצלול המלווה את המעוף"( ָאה"בהברה ) נִׁ ֲענָּ ב ֶקר ְוהָּ  – הַּ

חּוץ ֵהם  ם בַּ אִׁ ים/ הַּ ְפנִׁ ים"חורזות בחרוז  – "?או  בִׁ , שגם היא( כמו הילדה בבועה)הברה סגורה , "נִׁ

בין השלוש מופיעה מבשורה האמצעית . ניתנת להגייה ממושכת ורצופה, ם הסופית"בזכות המ

                                                           
המעוף מייצג ]...[ היכולת הפנטסטית לעוף היא מוטיב חוזר ביצירות לילדים ולמבוגרים שכתבה זרחי "]...[   313

קשר , לטות שיש להן עמדה באשר לאחריות ולאימהותחופש בחירה וקבלת הח, רוחניות, עוצמה מיתולוגית
 (. 2229, להמן-אלקד" )וזיקה מיוחדת לשפה ולכתיבה, לעולם שיש בו פנטזיה ופיות
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ם"המילה  אִׁ המאפשרת גם היא  ,"ֵהם"והשורה נחתמת במילה , המסתיימת בצליל החרוז" הַּ

י" –השורות באמצע השיר . ממושכת ורצופה תוהתעכבות בצליל שהגיי ּה ! ְרדִׁ ה לָּ מָּ יהָּ ְואִׁ ְראּו ָאבִׁ / קָּ

ה ְעלָּ ה ְלמַּ ְלתָּ יא עָּ ְך הִׁ מָּ )"... הברתי -חרזות באותו חרוז דומת –" אַּ ְעָלהלְ / ... , ָלּה הְואִׁ ובתוספת , ("מ 

ה"הפועל  ְלתָּ הלאה מבשרת החריזה את התקלה שבסופו של ומכאן . מדגישות את כיוון הדאייה" עָּ

ְתנו  "; ה לסופו של המסעלביודבר מ ה הִׁ בּועָּ ְתרו  / , ְצָצהְוהַּ ה/ , ְצָצההִׁ ְתְקלָּ ג נִׁ גַּ ְתפו  /  – בַּ גם . 314!"ְצָצהְוהִׁ

ְת , של המילים בשורות אלה ההתנועמורכבות   ָּה החוזרת שלוש Xְ -X-ו  X-בעיקר בתבנית המשקלית הִׁ

 – ארבע השורות האחרונות. מבקשת לשקף את הטלטלה שחוות הבועה והילדה שבתוכה, פעמים

ה  ה ְשֵלמָּ ה נֲָּחתָּ ְלּדָּ יַּ ה / ְוהַּ פָּ ּסַּ ל הַּ ּה / עַּ פָּ ְפעַּ ל עַּ ה/ ְועַּ פָּ מחזירות את הילדה למקומה בשלום בעזרת  – "טִׁ

ה"החרוז   .  נחיתה ללא רעשי לוואיפקיעה והמהדהדת צליל , מדויקת, הברה קצרה – "פָּ

 ( המלכה)איש העננים ואשתו 

 ,ִאיׁש ָהֲענָנִים

 ֵבית ָעָׁשן הּוא גָרּבְ 

 ִעם ִאְׁשתֹו ְוִעם ָחתּול

ָכר  .ִמֶצֶמר ֶגֶפן ְמסֻּ

 ,ְכֶׁשיֹום יֶָפה ַּבחּוץ

ֹּּהַ  ֹּל ָגב ֹּל ָתכ  ,ָתכ

 ָשַמיִםהּוא ְמַהֵלְך ַעל הַ 

 .ִעם ִאְׁשתֹו ְׁשלּוב זְרֹועַ 

 ִּבְמִעיֵלי ַפְרָוה גְדֹוִלים

 ,ְוכֹוַבע ַעל ַהַתְלַתִלים

ִכים  ִעם ַמָגַפיִם ֲארֻּ

 .ְמׁשֹוְטִטים ַעל ַהְשָחִקים

 !ִאיׁש ָהֲענָנִים, ֵהי

 !ֵהי ֵהי, ִאְׁשתֹו, ֵהי ֵהי

 ִׁשְלחּו ִלי ַהזְָמנָה

 .ֵתה ִלְׁשתֹות ַּבְתֵכֶלת

 ְוִעם ַהִמְטִריָה ֶׁשִלי

 ,ֲאֵליֶכם ֶאֱעֶלה

 ֵאיזֶה יֹום, הֹו

 !ְׁשָלְׁשֵתנּו יַַחד נְַבֶלה

 .ְוגַם ֶהָחתּול

ילד בעל דמיון הרואה בעננים דמויות של -נמסר מנקודת מבטו של דובראיש העננים ואשתו השיר 

ראה משתייכות לשדה המילים שהדובר משתמש בהן לתיאור המ. של אישה ושל חתול, איש

ים: "החומרים האווריריים והרכים נִׁ ן"ו" ֲענָּ שָּ ר"הצירוף ; הן כאלה במובהק" עָּ  315"ֶצֶמר ֶגֶפן ְמֻסכָּ

                                                           
 (.1982, ברוך" )חרוז ממקד"וראו במאמרה של מירי ברוך על הקשר בין חרוז ומשמעות על   314
 .למעין שערות דביקות שנכרכות סביב מקל תוך עיבוד גרגירי הסוכר במכונה, ממתק המיוצר מסוכר לבן  315
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שניהם חומרים רכים למגע , "צמר גפן"ו" צמר" – נושא גם את המשמעות הרלוונטית של מרכיביו

ה"בהמשך השיר מופיעות גם . בזכות אווריריותם ְרוָּ ְלתַּ "ו" פַּ יםתַּ חלק מהמילים ; מאותו שדה" לִׁ

ים" – החומרים האווריריים והרכיםשבשדה  נִׁ ן"ו" ֲענָּ שָּ יחד עם , השמייםמשתייכות גם לשדה  – "עָּ

ים" קִׁ ם", "ְשחָּ יִׁ מַּ כ ל", "שָּ ב ּהַּ ", "תָּ ים"; "ְתֵכֶלת"ו, "גָּ נִׁ יו ם "יחד עם  מזג האווירשייכת גם לשדה " ֲענָּ

ה", "יֶָּפה ְרוָּ יֵלי פַּ ע", "ְמעִׁ בַּ ם", "כו  יִׁ פַּ גָּ יָּה", "מַּ ְטרִׁ מִׁ ים"; "הַּ קִׁ מליצי לעננים -שהיא כינוי מקראי, "ְשחָּ

המציינים  "מרקיע שחקים"ו" גורד שחקים"מופיעה בעיקר בצירופים כמו , ובהרחבה לשמיים

זרחי  .שבבית האחרון" ֶאֱעֶלה"ומצטרף אליה הפועל , תנועה או כיוון כלפי השמיים או כלפי מעלה

ם"בשורות ; "על"ושה שימוש יוצא דופן במילת היחס ע יִׁ מַּ שָּ ל הַּ ֵלְך עַּ שבבית השני " הּוא ְמהַּ

ים"ו קִׁ ְשחָּ ל הַּ ים עַּ ְטטִׁ " שחקים"וה" שמיים"כאילו היו ה" על"שבבית השלישי משמשת " ְמשו 

שטחים שאפשר ללכת עליהם   הציפייה היא ,"שמים"כשמדובר ב(. על המדרכה, על האדמה – כמו)מִׁ

שמים"ל שמים, "לַּשמים", "בַּ מבליטה עוד  הגובההמשתייכת לשדה " על"הבחירה ב; ---מתחת לַּ , "מִׁ

שדה , השמייםשדה  – הקרבה בין שלושת השדות הסמנטיים. את סביבת המילים הגבוהות בשיר

מחזקת את מובהקות הסביבה שבה מתרחש  – מזג האווירושדה  החומרים האווריריים הרכים

הדובר פונה , הרפתקני-בטון חברי, בבית הרביעי. ילד מדמה לראות לנגד עיניו-ברהחיזיון שהדו

ים, ֵהי: "לאיש העננים ולאשתו ונותן ביטוי למשאלה נִׁ ֲענָּ יש הָּ ְשתו  , ֵהי ֵהי! / אִׁ י ! / ֵהי ֵהי, אִׁ ְלחּו לִׁ שִׁ

נָּה  ְזמָּ ְתֵכֶלת ֵתה/ הַּ ת בַּ ְשתו  לופה מטפורית למילה המציינת שבשורה האחרונה היא ח" ְתֵכֶלת"ה". לִׁ

להשתתף במסיבת , המטפורה מדגישה עוד יותר את המשאלה הפנטסטית"(. שמיים"למשל )מקום 

הדובר  עד הבית הרביעי. תה בסביבה שהמילה המציינת אותה היא מופשטת ונטולת כל זיקה למקום

ם פנייה ישירה וקריאות אך שני הבתים האחרונים נמסרים בגוף ראשון וכוללי, אינו מנכיח את עצמו

ים, ֵהי)" ֲענָּנִׁ יש הָּ ְשתו  , ֵהי ֵהי! / אִׁ את הבקשה לדובר  ותהמשייכ ,"(ֵאיֶזה יו ם, הו  ! / ]...[ / "ֵהי ֵהי, אִׁ

שבהיות הגבהים מקום נחשק אך לעולם בלתי מושג עבורו הוא מבטא את השתוקקותו בדיבור , ילד

 .  316חברי ובטון מפציר אך מחויך-ילדי

ה למרחב הבלתי מוגבל והתרוממות הרוח שמספק המעוף גם כשהוא דמיוני באים לידי ביטוי הכמיה

 . מתחת לשולחן-ו כשרוני היתה צריכה לציירבשירים 

ר  יֵּׂ יָכה ְלצ  י ָהְיָתה ְצרִּ  (הפתעה)ְכֶשרוֹנִּ

 רֹונִי ָהיְָתה ְצִריָכה ְלַציֵר

ְלָחן  .ֲאָבל ֹלא ָהיָה ָלּה ׁשֻּ

ֶֹּכל  ְּבִפנַת ָהא

                                                           
י "השורות . 1982, בשירים לילדים ראו אלמוג" המשובה הדווקאית"על   316 יָּה ֶשלִׁ ְטרִׁ מִׁ ם הַּ " ֲאֵליֶכם ֶאֱעֶלה/ ְועִׁ

המתגוררת בין , (שבראה פמלה טרוורס הבריטית) מרי פופינסקולנועית של -מזכירות את דמותה הספרותית
 . רוני הוא שם בתה של המשוררת. קום למקום תוך כדי ריחוף כשהיא אוחזת מטרייההעננים ועוברת ממ
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 ,ְמדּו ְקָערֹות ּוְסָפִליםעָ 

 ,ְוזֶה ֶׁשַּבֲחַדר ַהיְָלִדים ָקָטן

ֹּל ְונָמּוְך  זֶה ֶׁשַּבָסלֹון ָעג

 ,ְוָעָליו ֵאין ַמה ְלַדֵּבר

 ַּבֲחַדר ָהֲעבֹוָדה הּוא ָעמּוס ִתיִקים

 .ֹלא ָהיָה ָלּה ָמקֹום ְלַציֵר

 ָהְלָכה ִעם ַהִמְכחֹול ַּביָד

 ְׁשִאירהּוא ִטְפֵטף ּוְכָתִמים הִ 

ֹּה ְלַציֵר  ְוֶהְחִליָטה ִאם ֵאין ָלּה ֵאיפ

 .ִהיא ְתַציֵר ָּבֲאִויר

 .ֲאָבל ָהֲאִויר ַּבַּביִת ָצפּוף

 ִהיא ָרְצָתה ַדף ָגדֹול יֹוֵתר

 .יְָצָאה ַהחּוָצה ִעם ַהִמְכחֹול ְוִהְתִחיָלה ְלַציֵר

ְלָחן ֶׁשָלּה  ָהֲאָדָמה ָהיְָתה ַהשֻּ

 ,םְוַהָׁשַמיִם ְוַהיָ 

 ְוִהיא יְָכָלה ְלַציֵר ִציּור ֲענִָקי

 .ַעד ַעל ֵאין ָׁשם

- ֲאנִָׁשים ָהְלכּו יָָׁשר ַלִציּור ֶׁשָלּה 

כֹות, ְגָבִרים  נִָׁשים ִּבְשָמלֹות ֲארֻּ

 ,ִהְבִעירּו ֵאׁש ַּבַתנּוִרים ּוִבְשלּו, נְִכנְסּו

 .יְָלִדים ִשֲחקּו ְוָהְלכּו ַמכֹות

 ,ָרה ֶאת ָהְרחֹוב כֻּלֹוְוִהיא ִציְ 

ֹּם ִהנֵה ַגם ַהַּביִת ֶׁשָלּה  ִפְתא

 ָפְתָחה ֶאת ַהֶדֶלת

ְלָחן ֲענִָקי ִּבְׁשִביָלּה  .נְִכנְָסה ְפנִיָמה ְוִציְָרה ָׁשם ׁשֻּ

 
ה : "מציגות בעיהרוני הייתה צריכה לצייר פואטי -שתי השורות הראשונות של השיר הארס ְיתָּ י הָּ נִׁ רו 

ה לְ  יכָּ ֵיר ְצרִׁ ן/ צַּ ּה ֻשְלחָּ יָּה לָּ ל ֹלא הָּ מכאן ואילך השיר מתאר את רוני המחפשת מקום לצייר ". ֲאבָּ

ן"השורות הבאות נעדרת המילה  11 -ובהתאמה לכך ב, עליו קיומו החסר נרמז ; מן השיר" ֻשְלחָּ

ֶכל: "במילת יחס בנטייה ובכינויים, נרדף-באמצעות צירוף כמו א  נַּת הָּ ְמדּו " / ְבפִׁ יםעָּ לִׁ רו ת ּוְספָּ / , ְקעָּ

ן טָּ ים קָּ דִׁ ְילָּ ר הַּ ֲחדַּ ל ְונָּמּוְך / , ְוֶזה ֶשבַּ ג  ן עָּ לו  ּסָּ ֵבר/ ֶזה ֶשבַּ ה ְלדַּ יו ֵאין מַּ לָּ מּוס / , ְועָּ ה הּוא עָּ דָּ ֲעבו  ר הָּ ֲחדַּ בַּ

ים  יקִׁ ֵיר/ תִׁ קו ם ְלצַּ יָּה לָּּה מָּ ן" האזכור המפורש הבא של". ֹלא הָּ של  17-מופיע רק בשורה ה" ֻשְלחָּ

ּה " – מוצאת חלופה, שהחליטה לצאת ולצייר בחוץ, לאחר שרוני, השיר ן ֶשלָּ ֻשְלחָּ ה הַּ ְיתָּ ה הָּ מָּ ֲאדָּ / הָּ

יָּם ם ְוהַּ יִׁ מַּ שָּ ם : "...אחרי שרוני מוצאת את הפתרון, ואזכור שלישי בשורה האחרונה – ",ְוהַּ ה שָּ ְירָּ ְוצִׁ

ּה ילָּ ְשבִׁ י בִׁ ן ֲענָּקִׁ ני יוצאת אל מחוץ לבית ומתחילה לצייר לשון המסירה מתחילת השיר ועד שרו". ֻשְלחָּ

ן ֶשלָּּה" – 17והפלגה פיוטית מתחילה בשורה , 317היא דיבורית ֻשְלחָּ ה הַּ ְיתָּ ה הָּ מָּ ֲאדָּ לקראת סוף ". הָּ

ניכרת שוב הנמכה , בשורות המתארות את הטבעיות שבה מקבלת רוני את היצירתיּות שלה, השיר

 .   דיבורית

                                                           
יר" –למעט שיכול נושא ומושא   317 ְשאִׁ ים הִׁ מִׁ ְפֵטף ּוְכתָּ  .17בשורה  –" הּוא טִׁ
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ם" – 22מופיע בשורה  ביטוי מטפורי סתום ל ֵאין שָּ ד עַּ נראה שהוא מבטא מרחב ללא גבולות או ; "עַּ

י"מסביר את התואר הילדותי  עד אין "בלשון הדיבור של ילדים או ל" עד השמיים"מעין נרדף ל" ֲענָּקִׁ

ם"התבוננות בארבעת מרכיבי הצירוף היוצא דופן . בלשון הכתובה ובפי מבוגרים" קץ ל ֵאין שָּ ד עַּ " עַּ

ד"ת של ובילה תחילה לאוקסימורוניות שבשכנּומ ל"ומגבילה -התוחמת" עַּ כתחילית הפורצת את " עַּ

ם", זוג המילים האחר. ב"וכיו" קולי-על", "חושי-על", "זמני-על"למשל ב, המוגדר מתאר " ֵאין שָּ

לשמיים , אותו מקום מעבר לאדמה, בלא תחכום אך בדייקנות את מה שמעבר למה שידוע ומוכר

ם" – כל הביטוי. שבו אין ולא כלום, ולים ל ֵאין שָּ ד עַּ בתיאור " עד"מבקש לבטל את כוחה של  – "עַּ

י : "סופי של הציור שרוני יכלה לצייר-המרחק אל גודלו האין יּור ֲענָּקִׁ ֵיר צִׁ ה ְלצַּ ְכלָּ יא יָּ ל ֵאין / ְוהִׁ ד עַּ עַּ

ם  318."שָּ

ְלָחן  השיר ת ל שֻּ ח  ת  ילד היושב מתחת לשולחן -של הדובר מתאר את רגשותיו ואת מחשבותיומִּ

 . משחק או תגובת פחד – בנסיבות שאינן מפורטות בשיר

 

 

ן  חָּ לְׁ  (פס)ִמַתַחת ַלשֻּ

ְלָחן  ִמַתַחת ַלשֻּ

 יֹוֵׁשב ֲאנִי

 ֵאינִי יֹוֵדַע ַכָמה זְַמן

 ְוָׁשם ָקִריר

 .ְוָׁשם ָאֵפל

 ָהאֹור ַהָּבא מֹוֵׁשך ָעַלי

 ַפִסים ֶׁשל אֹור ָוֵצל

 .ׁש ָאִסירְלבּו

 ,יַָדי, גִַּבי, ַרגְַלי

ָּוִצים  ,ְמכֻּ

 ֶאל ִקיר ַהַּבד ֶׁשל ַהַמָפה

 .ָּבִאים קֹולֹות ּוִמְתנְַפִצים

ְלָחן  ִמַתַחת ַלשֻּ

 ֵאינִי יֹוֵדַע ַכָמה זְַמן

 ,ַעד ַהקֹולֹות הֹוְלִכים ְוׁשֹוְכִכים

 ָחָלל-ּוְכמֹו ְלִאיׁש

 .יםמּוִלי ְשדֹות ָׁשַמיִם נְִפָתחִ 

 ַוֲאנִי ָעף

  – ֹלא ֵער, ֹלא יֵָׁשן

 ִלְפָעִמים

 ֲאנִי יֹוֵׁשב

                                                           
 .117-ו 111ש "ראו להלן ה". העורב"ביטוי מורכב אחר במבנה קרוב מופיע בסיפור   318
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 .ָשם ְלעֹוָלם ְלִהָשֵאר

י: "אוצר המילים המשמש את זרחי שייך לשדה הצינוק והמחבוא ורמת הלשון גבוהה ֵשב  ֲאנִׁ י / יו  ֵאינִׁ

ן  ה ְזמַּ מָּ ֵדעַּ כַּ יר / יו  רִׁ ם קָּ ם ָאֵפל/ ְושָּ ים שֶ . / ]...[ ְושָּ ּסִׁ ֵצל פַּ ר וָּ יר/ ל או  י. / ְלבּוש ָאסִׁ ְגלַּ י, רַּ בִׁ י, גַּ דַּ / , יָּ

ים צִׁ יר/ ]...[  , ְמֻכּוָּ ד "הדובר איבד את תחושת הזמן ומה שמפריד בינו לבין העולם הוא ". קִׁ בַּ יר הַּ קִׁ

ה פָּ מַּ ים"שאף שהיא עשויה בד היא כחו מה ואליה , "ֶשל הַּ ְתנְַּפצִׁ לו ת ּומִׁ ים קו  אִׁ השיר  חלקו השני". בָּ

ר מן הסגירות שבעולם התחתי לסגירות מסוג אחר יש : "זו המתקיימת למעלה, מציע מעבָּ ּוְכמו  ְלאִׁ

לָּל ת"לא בתא צר ואפל במקום שהוא  – גם איש החלל כלוא". חָּ חַּ תַּ אלא בתוך חליפת חלל , "מִׁ

ק תודעתי ה הוא כזינושינוי הסביבה המדומֶ ; הכופה גם היא בידוד וניתוק על מי שבתוכה, אטומה

ים: "אל מרחב אדיר חִׁ ְפתָּ ם נִׁ יִׁ מַּ ת שָּ י ְשדו  ם"המטפורה ". מּולִׁ יִׁ מַּ בנויה על מושג המרחב " ְשדו ת שָּ

ים"מטפורית -השורה הפיוטית. המשותף הן לשדות והן לשמיים חִׁ ְפתָּ ם נִׁ יִׁ מַּ י ְשדו ת שָּ כולה " מּולִׁ

של , של מרחב פיזי, "שמיים"צד התנועה משל של שינויים ו, של בהירות, של צלילות; מבטאת מרחב

א מכלא הקיום ". שדות"של צמיחה ולבלוב ופריון מצד ה, של השתנות, ביטחון ויציבות המוצָּ

לָּם "המדכדך הוא הְמראה אל הפנטזיה במצב ביניים של התודעה המפתה את הדובר  ם ְלעו  שָּ

ֵאר שָּ  ".  ְלהִׁ

 : מעלה בשיר אחר זרחי מגדירה את החיבור בין ילדו ת לשאיפה

 

 

ַטנֹות  דֹות קְׁ רֹות ֵהן יְׁלָּ  (אני אוהב)ַהַצמָּ

 ַהַצָמרֹות ֵהן ַמקֹוִרים ְגדֹוִלים

 ,נִָעים ָּברּוחַ 

ֶֹּקר ֵהן ֶאת ַהָשַמיִם ְמנְַקרֹות  ,ַּבּב

ֹּחַ   .ֶאְׁשנָב ִלְפת

 :ֵהן ַמזְִמינֹות ַלֲארּוָחה

 ִסילֹון ֲאִויר

 ,ְואֹור ָקִריר

  – ּול ָהרּוחַ ִמְלמ, ָאָבק ְדבֹוִרים

 .ְלִקנּוחַ 

 ַהַצָמרֹות ֵהן ֶאְצָּבעֹות ַדקֹות

 ,נָעֹות ָּברּוחַ 

ַריִם ֵהן ַעל ַהָשַמיִם ַמִקיׁשֹות  ,ַּבָצהֳּ

ֹּחַ   .ַחלֹון ִלְפת

 ֵהן ְמַבְקׁשֹות ַלֲארּוָחה

 ִמרַקַחת

ֹּב-ֶׁשל חּום  זְִמזּום ִחפּוִׁשיֹות, ָצה

 .ַגם יַַחד
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 ָלדֹות ְקַטנֹותַהַצָמרֹות ֵהן יְ 

 ,נָעֹות ָּברּוחַ 

 ַּבֶעֶרב ֵהן ָׁשרֹות

 .ְוָהֶאְׁשנָב ָפתּוחַ 

 ,ַהַליְָלה ָּבא

 ,ְפָרִחים ְסגִֻּלים ֶׁשל ֲחֵׁשָכה ֵמָעל

ֹּק ֶאת ֶהָעִלים  לּו ַרק נְִסר

ִּבים ִמָטל  .ָהְרטֻּ

וריות זהות ומקחושניות  נטווה סביב שלוש מטפורות פואטיותהצמרות הן ילדות קטנות השיר 

ים: "מבחינת המבנה לִׁ ים ְגדו  רִׁ קו  רו ת ֵהן מַּ מָּ צַּ קו ת"; "הַּ עו ת ּדַּ רו ת ֵהן ֶאְצבָּ מָּ צַּ דו ת "; "הַּ רו ת ֵהן ְילָּ מָּ צַּ הַּ

נו ת ושלושת הבתים הם שלוש חוליות של אותו , כל אחת מהמטפורות המפתיעות פותחת בית". ְקטַּ

בצהריים ובערב , בבוקר – לקים שונים של היוםהמתארות מה עושות הצמרות בח ,ציר תמטי

, אחרי השורות הפותחות את שלושת הבתים מופיעה חטיבה של שלוש שורות דומות. ובלילה

: למטפורה בכל בית בהתאםהמתארות את התנועה ברוח ואת הפעולות הדומות שעושות הצמרות 

ם ְמנְַּקרו ת" יִׁ מַּ שָּ ב ֶקר ֵהן ֶאת הַּ ם  ;"בַּ יִׁ ֳהרַּ צָּ ישו תבַּ קִׁ ם מַּ יִׁ מַּ שָּ ל הַּ רו ת"; "ֵהן עַּ ֶעֶרב ֵהן שָּ על רקע ". בַּ

, בכל אחד משני הראשונים נתפסת הצמרת. הדמיון בין שלושת הבתים בולטת שונות הבית השלישי

ים)"כחלק מגופו של עוף  – כחלק משלם אחר ,שהיא חלק מן העץ לִׁ ים ְגדו  רִׁ קו  וכחלק מגוף אנושי "( מַּ

עו ת )" קו תֶאְצבָּ נו ת)"מתאר את הצמרות כשלמים  השניהבית  – "(ּדַּ דו ת ְקטַּ שתי המטפורות "(. ְילָּ

צמרת של ברוש ; רבה הצורניתמתפענחות על בסיס הקִׁ , על אף המרחק הסמנטי ביניהן, הראשונות

המטפורה השלישית מורכבת . וצמרת של אורן עשויה להיראות כאצבעות, עשויה להיראות כמקור

רו ת"ותף לצמרות ולילדות קטנות עשוי להתבאר באמצעות השורה והמש, יותר ֶעֶרב ֵהן שָּ , כלומר ;"בַּ

התיאורים המטפוריים . ת הרוח בצמרות מזכירה שירת ילדותיהמי –המכנה המשותף הוא צלילי 

ם ְמנְַּקרו ת" יִׁ מַּ שָּ ב ֶקר ֵהן ֶאת הַּ ים"בהתאמה ל" )בַּ רִׁ קו  שָּ "ו ("מַּ ל הַּ ם ֵהן עַּ יִׁ ֳהרַּ צָּ ישו תבַּ קִׁ ם מַּ יִׁ " מַּ

עו ת"בהתאמה ל) . מייצגים מחשבה או תפיסה ילדותית שצמרות העצים נוגעות בשמיים"( ֶאְצבָּ

ינו ת"החטיבה השנייה בכל אחד משני הבתים הראשונים מתארת את הארוחות ש ְזמִׁ או " מַּ

ְקשו ת" ר )"ית המערב עמימות סמנט, תיאורי שתי הארוחות אופי סינסתטיל. הצמרות" ְמבַּ או 

יר רִׁ ים", "קָּ רִׁ ק ְּדבו  ת ", "ָאבָּ חַּ רקַּ ה ב-ֶשל חּום/ מִׁ  השאיפה בשני הבתים הראשונים. וחושים שונים"( צָּ

חַּ " – ְפת  חַּ "ו" ֶאְשנָּב לִׁ ְפת  ן לִׁ לו  תּוחַּ : "מתממשת בבית האחרון – "חַּ ֶאְשנָּב פָּ על פי שני הבתים ; "ְוהָּ

ֶעֶרב " – והאשנב הפתוח בבית השלישי; ן בשמייםהראשונים הצמרות מנסות לפתוח אשנב או חלו בַּ

רו ת  תּוחַּ / ֵהן שָּ ֶאְשנָּב פָּ הילדו ת אופי -רומז על קשר בין השירה לשמיים ומוסיף לשירת הצמרות – "ְוהָּ

התפעמות מן היופי המתגלה בחשיכה  – הרחב-מכאן הולך התיאור מן הפנטסטי. קו סמי-מלאכי

ים ֶשל חֲ )" ים ְסֻגלִׁ חִׁ לְפרָּ ה ֵמעָּ ים )"המעודן -אל הארצי – "(ֵשכָּ לִׁ ְסר ק ֶאת ֶהעָּ ק נִׁ ל/ לּו רַּ טָּ ים מִׁ ְרֻטבִׁ "(. הָּ
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ק)"שתי שורות אחרונות אלה מנוסחות כמשאלה  שעיקרה כמיהה חושנית לקשר של קרבה  ,..."(לּו רַּ

בעיקר בשני הבתים , פריסת השיר בשורות ארוכות וקצרות לסירוגין, בהתאמה. עם הצמרות

 . מדמה מסרק, שוניםהרא

צמיחה את הדוברת בשיר   : לממדי ענק כובע עשוי שמיםהשאיפה מעלה מַּ

ַמיִם  שּוי שָּ    (אלף)כֹוַבע עָּ

 ֲאנִי הֹוֶלֶכת

 ַעל ָהֲאָדָמה דֹוֶרֶכת ָּבַרגְַליִם

ֹּאׁש יֵׁש ִלי כֹוַבע ִמָשַמיִם  ,ְוַעל ָהר

ֹּל ְכמֹו ַעיִן  ַהכֹוַבע ֶׁשִלי ָכח

 ֶׁשִלי ָעשּוי ֲענָנִים ַהכֹוַבע

 ַהכֹוַבע ֶׁשִלי ִמְׁשַתנֶה ָכל ֶרגַע

 ?ַרגְַלי ָּבֲאָדָמה ּוִמי ֲאנִי

ֶֹּקר  ַהכֹוַבע ֶׁשִלי ָּבִהיר ְכמֹו ּב

 ,כֹוַבע ֵמרּוַח ְמעֹוֵפף

 ַהכֹוַבע ֶׁשִלי ִקֵּבל ֵעינַיִם

 .ַהכֹוַבע ֶׁשִלי ְמַטְפֵטף, הֹוי

ם)"בשיר הפיוטי הזה הוא שדה השמים ומזג האוויר השדה הסמנטי הדומיננטי  יִׁ מַּ שָּ ל", "מִׁ ח  , "כָּ

ים" נִׁ יר", "ֲענָּ הִׁ ֵפף", "ֵמרּוחַּ ", "ב ֶקר", "בָּ ְפֵטף", "ְמעו  אבל השיר כולו הוא תיאור מטפורי של , "(ְמטַּ

ם מרחב מנטלי המאופיין בחוסר יציבות , רגשי עצום-תפיסה הכורכת את ההתרחקות מהארצי עִׁ

ן : "יחות לשינוייםובפת יִׁ ל ְכמו  עַּ ח  י כָּ ע ֶשלִׁ בַּ כו  ים / הַּ שּוי ֲענָּנִׁ י עָּ ע ֶשלִׁ בַּ כו  ע / הַּ ל ֶרגַּ ֶנה כָּ ְשתַּ י מִׁ ע ֶשלִׁ בַּ כו  הַּ

יר ְכמו  ב ֶקר / ]...[ /  הִׁ י בָּ ע ֶשלִׁ בַּ כו  ֵפף/ הַּ ע ֵמרּוחַּ ְמעו  בַּ י/ ]...[ , כו  ְפֵטף, הו  י ְמטַּ ע ֶשלִׁ בַּ כו  המרחב  – "הַּ

כפי שמשקפת , רגשי-האישי" מזג האוויר"בשקוף ובבהיר מאפשרת שינויים ב, והנגיעה בגבוה

י"השורה  י ֲאנִׁ ה ּומִׁ מָּ ֲאדָּ י בָּ ְגלַּ  ".?רַּ

בשיר אישי מאוד זרחי נותנת דרור למשאלותיה המקסימליסטיות לראות את עצמה חלק ממרחב 

 .  סופי-אין

ת  מֶׁ ִדים ֲאנִי רֹוקֶׁ רָּ  (אלף)ִמֵמָאה וְׁ

ְׁשֶלֶמת  ְכֶׁשֲאנִי חֹוֶלֶמת ֲאנִי מֻּ

ְלָחן ְלֵמָאה סֹוֲעִדים  ֲאנִי עֹוֶרֶכת שֻּ

 ִעם ֵמָאה ַכִדים

 ִעם ֵמָאה ְוָרִדים

 ְקֵדרֹות ְמֵלאֹות קּוְמקּוִמים ְקָערֹות ֲאנִי עֹוֶרֶכת

 ַוֲאִפלּו ִטָפה ֹלא ׁשֹוֶפֶכת

 ִכי ְכֶׁשֲאנִי חֹוֶלֶמת

 ָאִריג רֹוֶקֶמתִמֵמָאה ְוָרִדים ֲאנִי 

 ֹלא ְסָתם ְקָרִעים

 ֶאָלא תֹוֶפֶרת

 .ַוֲאִפלּו ָּבֶאְצַּבע ֹלא נְִדֶקֶרת

 .ְוִטַפת ָדם ַאַחת ֵמֶאְצָּבִעי ֹלא נָזְָלה
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ֹּר ִשְמָלה  ֲאָבל ָלָמה ִלי ִלְתפ

 ֲאנִי ַקָלה

 ֲאנִי ַקָלה

 ְכמֹו ּבּוַעת ַסּבֹון

 .ֲאנִי עֹוָלה

 ",יְכֹוָלהָלעּוף ַאְת ָתִמיד "

 אֹוֶמֶרת ִלי ֲחֵבָרה ַאַחת

 ּוִמיָד ֲאנִי ַמְרִגיָׁשה נֱֶאֶׁשֶמת

 ֲאנִי אֹוֶמֶרת ַּבֲחלֹום, הֹו

 ְואֹור ּוְדַבׁש ּבֹוְקִעים ֵמֵעינַי ְוַטְעָמם ְּבִפי

 .ֲאָבל ֲהֵרי ֲאנִי חֹוֶלֶמת

י" :או לפחות בקביעה, נפתח בהכרזהממאה ורדים אני רוקמת השיר  י ֻמְשֶלֶמת ְכֶשֲאנִׁ ֶלֶמת ֲאנִׁ , "חו 

ים " – הראשונה: אחריה מוצגות הראיותו ֲעדִׁ ן ְלֵמָאה סו  ֶרֶכת ֻשְלחָּ י עו  ים / ֲאנִׁ ּדִׁ ם ֵמָאה כַּ ם ֵמָאה / עִׁ עִׁ

ים  דִׁ ֶרֶכת/ ְורָּ י עו  רו ת ֲאנִׁ ים ְקעָּ ( החוזר פעמיים" )מאה"המספר הסמלי ". ְקֵדרו ת ְמֵלאו ת קּוְמקּומִׁ

ים"שמות העצם ברבים . יתנת למנייהיננה נמייצג כמות גדולה שא ּדִׁ ים", "כַּ דִׁ , "ְקֵדרו ת ְמֵלאו ת", "ְורָּ

ים" רו ת", "קּוְמקּומִׁ יוצרים תחושה של שפע אבל גם , שרובם כלי קיבול הקשורים למשק הבית, "ְקעָּ

המקושר למה שלפניו באמצעות , הדוגמה הראשונה למושלמּות מסתיימת בפרט מפתיע. של כובד

ֶפֶכת" – "אפילו"חיבור מילת ה ה ֹלא שו  פָּ לּו טִׁ ֲאפִׁ רמז למגושמּות ילדותית שיש רצון להיפטר , "וַּ

ֶלֶמת " – הראייה השנייה למושלמות. ממנה י חו  י ְכֶשֲאנִׁ ֶקֶמת / כִׁ יג רו  י ָארִׁ ים ֲאנִׁ דִׁ ֵמָאה ְורָּ ם / מִׁ ֹלא ְסתָּ

ים  עִׁ ֶפֶרת/ ְקרָּ ת השיר בתוך כדים מופיעים כאן בפנטזיה מאה הוורדים שהופיעו בתחיל". ֶאלָּא תו 

גם השורות האלה נמסרות . מועצמת כחומר גלם לאריגה ותפירה התובעות מומחיות של מבוגרת

לּו " – וגם אחריהן מופיעה שורה המוסרת פרט מפתיע, כראייה לתפקוד מושלם במצב מורכב ֲאפִׁ וַּ

ְדֶקֶרת ע ֹלא נִׁ ֶאְצבַּ ְזלָּה" – תוכן המהדהד בשורה הבאה, "בָּ י ֹלא נָּ עִׁ ת ֵמֶאְצבָּ ם ַאחַּ ת ּדָּ פַּ טיפת המזון ". ְוטִׁ

וטיפת הדם שלא נזלה מעידה על דיוק ומומחיות וגם כאן , שלא נשפכה מעידה על מלאּות הכלים

שתחילה נדמה היה שהיא מתנחמת במושלמות שהיא מוכיחה , אבל הדוברת. נרמז כישלון ילדותי

ר : "ה חתרנית המנוסחת כשאלה רטוריתצפוי מחשב משמיעה באופן לא, בחלומה ְתפ  י לִׁ ה לִׁ ל לָּמָּ ֲאבָּ

ְמלָּה  ומוצאת לה מפלט מן הכובד ומן המאמץ להוכיח את עצמה במלאכות הנשיות המסורתיות ,"שִׁ

למלאות , כדי להתרחק היא מגייסת את הניגוד לכובד .תפירה ואריגה, אירוח, בישול והגשת מזון –

ה " – ולמאמץ לָּ י קַּ לָּה אֲ / ֲאנִׁ י קַּ ן / נִׁ בו  ת סַּ לָּה/ ְכמו  בּועַּ י עו  המשיכה מעלה מנוגדת לחוקי הטבע ". ֲאנִׁ

הבחירה במעוף המטונימי . ממש כשם שההתרחקות מן החובה מנוגדת למוסכמות החברתיות

ה ֶנֱאֶשֶמת: "גם הם כצמד ניגודים – לחופש מעוררת בדוברת רגשות מעורבים ישָּ ְרגִׁ י מַּ יָּד ֲאנִׁ ומיד  ,"ּומִׁ

י"אחר כך  ם ְבפִׁ ְעמָּ י ְוטַּ ים ֵמֵעינַּ ְקעִׁ ש בו  ר ּוְדבַּ כביטוי מטפורי לדמעות אושר או לתחושת האושר , "ְואו 

ה"זרחי ויתרה על . עצמה שמישהו חיצוני , "ֶנֱאֶשֶמת"והעדיפה את , המבטאת רגש פנימי, "ֲאֵשמָּ
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הקלילות ואת החירות מן את , השיר נחתם במפח נפש המרחיק באחת את המעוף. מאשים אותה

ֶלֶמת" – המציאות י חו  ל ֲהֵרי ֲאנִׁ  ". ֲאבָּ

 ספק אהבה ושירי הלשון הפואטית ב. יב

ברוב השירים היא . הבדידות חוזרת ומראה את עצמה גם כשזרחי מבקשת להתבונן באהבה ובזוגיות

. בדויים במרחב הרגשי של מלך ומלכה, הרחק ממנה עצמה, "כאן ועכשיו"ממקמת אותן הרחק מן ה

ולומר במסווה את מה  להעצים את דרכי הביטוי ,ההרחקה מאפשרת לה לעצב תפאורה אגדית

איש ואישה  הזשיר אחד מעמיד זה מול . בהתאמה לסביבה הדמיונית, שקשה לחשוף ישירות

 .ובתיאור מינימליסטי מצייר את התהום הפעורה ביניהם, אלמונים

 (אלף) הֹו

 יםְׁשנֵי ֲאנִָׁשים יֹוְׁשבִ 

 זֶה מּול זֶה

 ִאיׁש יֹוֵׁשב ְּבָקֶפה

 ְוִאָׁשה מּולֹו

 ִהיא ַמִּביָטה ָּבְרחֹוב

 הּוא ַמִּביט ַּבָשַמיִם

 ֲאנִָׁשים עֹוְבִרים ֶאְצָלּה

 .ֲענָנִים ֶאְצֹלו

 ַעְכָׁשו ִהְתַחְלפּו

 ִהיא ַמִּביָטה ַּבָשַמיִם ְוהּוא ָּבְרחֹוב

 הּוא מּוָלּה ִהיא מּולֹו

 ֵמֶהם ֹלא אֹוֵמר ִמָלה ְוַאף ֶאָחד

 אֹו אּוַלי ְכֶׁשֹּלא ָׁשַמְעִתי

 .ֵהם ָאְמרּו ְּבֶׁשֶקט הֹו

ביתר ; "הם"בכינוי , אבל רק בשורה האחרונה הם שוב נזכרים כשניים, נפתח בשני אנשיםהו השיר 

ֶפה"הרחוב  תהמתואר במיל ,אף שמדובר בשני אנשים המצויים במקום אחד, השיר  זה"ואפילו  ,"קָּ

ב : "הם אינם יחד – "מול זה ְרחו  ה בָּ יטָּ בִׁ יא מַּ ם / הִׁ יִׁ מַּ שָּ יט בַּ בִׁ ים ֶאְצלָּּה / הּוא מַּ ְברִׁ ים עו  ים / ֲאנָּשִׁ ֲענָּנִׁ

ְלפּו . / ֶאְצֹלו ְתחַּ ו הִׁ ְכשָּ ב/ עַּ ְרחו  ם ְוהּוא בָּ יִׁ מַּ שָּ ה בַּ יטָּ בִׁ יא מַּ עם המבט ההדדי נשלל גם הדיבור ". הִׁ

זרותם של היושבים בבית הקפה מועצמת בהימנעות מתיאור . נייםשאמור לייצג תקשורת בין הש

ההתייחסות אליהם היא בכינוי המרוחק ; ומזיהוי בשם( זקן, בחורה)מציון המסגיר גיל , חיצוני

יא" י " – תמונת המציאות המביכה מותירה ספק קטן". הּוא"ו" הִׁ ְעתִׁ מַּ י ְכֶשֹּלא שָּ ֵהם ָאְמרּו / או  אּולַּ

וגם אם שניהם השמיעו קול , אין בו פנייה, הוא אינו מכוון לאיש, גם אם נשמע דיבור". ְבֶשֶקט הו  
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את הזרות  ותמעין אנחה או תמיהה המגביר, אין מדובר בשיתוף אלא בפנייה של אדם לעצמו – יחד

 . 319ואת התחושה שמדובר בשני בודדים

צדדית ובה -האהבה חד בהיות; שני השירים שלהלן מתארים את אהבת הדוברת לדמות גברית

 .     אל המלכּות – מורחק מושא האהבה לסביבה דמיונית מונעת אכזבה ,במידה חסרת סיכוי

 (אלף)הנסיך שמעבר לעננים 

ַקת ֶדֶׁשא ְלָצה יְרֻּ  הּוא ָלבּוׁש חֻּ

 ,אֹו ִמְכנְֵסי ָּבנִים

 יֵׁש לֹו ָפנִים ְׁשזּוִפים ֲעִדינִים

 .נָנִיםהּוא ַהנִָסיְך ֶׁשֵמֵעֶבר ָלעֲ 

 הּוא יֹוֵׁשב מּוִלי

ְלָחן  ִּבְרָכיו ַעל ַהשֻּ

 ְלַדֵּבר ִאתֹו ִחִכיִתי ָׁשנִים

ַֹּח ֶאת ִפי  ֲאָבל ֲאנִי פֹוֶחֶדת ִלְפת

 .מּול ַהנִָסיְך ֶׁשֵמֵעֶבר ָלֲענָנִים

 הּוא ָתִמיד ׁשֹוֵמַע מּוזִיָקה ַאֶחֶרת

 ַהַמְסִתיָרה לֹו 

 ַמה ֶשְמנְַגנִים

 ׁש לֹו ֶמזֶג ֲאִויר ְפָרִטיְויֵ 

 .ַלנִָסיְך ֶׁשֵמֵעֶבר ָלֲענָנִים

 ְוהּוא ֵער ְכֶׁשֲאנִי יְֵׁשנָה

 ַגם ָהֵעִצים ֶׁשלֹו ַמְצִמיִחים ֵפרֹות ׁשֹונִים

 ִלְפָעִמים ִמְתַגִלים ָפנָיו ְּבִהיִרים

 .ְכֶכֶתם אֹור זֹוֵרַח ֵּבין ֲענָנִים

 ִאם ֲאנִי ׁשֹוֶאֶלת 

 ,ִּביט ִּבי ָתֵמהַ הּוא מַ 

 .נְִסיִכים ָכמֹוהּו ֲהֵרי ֹלא עֹונִים

 ֶרגַע ָעַמד ְליִָדי

 ּוְכָבר ֵאינֶנּו

 .ִסיְך ֶׁשֵמֵעֶבר ָלֲענָנִיםַהנָ 

שאינם , מתוארת במאפיינים מרחיקים ומקרבים הנסיך שמעבר לענניםהדמות שבמרכז השיר 

ת "השורה . מקתמבהירים במי מדובר אלא משרטטים דמות מסתורית וחמק ה ְיֻרקַּ הוא לבוש ֻחְלצָּ

שולחן ", "בית ספר)"שלא כמו בצירופי סמיכות של שני שמות ; מציגה צירוף סמיכות" ֶּדֶשא

אלא שם  ("ְיֵפה ֶנֶפש" ףכמו בצירו)כאן הנסמך הוא לא רק שם תואר , היוצרים מושג חדש"( כתיבה

שהוא , למשל, "ורודת לחי"שלא כמו ב"(. ראדומי העו", "אדום החזה"כמו ב)תואר שהוא שם צבע 

ת ֶּדֶשא"בצירוף , צירוף המספק מידע חדש על הסומך הוא ירוק " ֶדֶשא"; אין מידע חדש" ְיֻרקַּ

                                                           
ד ֵהם : "... מופיע תיאור קרוב –" אגדת חורף"במחזור השירים  1שיר  –בשיר למבוגרים של זרחי   319 ל ב ֶקר ֶאחָּ ֲאבָּ

ים  עִׁ ן/ ֻמְפתָּ ֻשְלחָּ ם לַּ תָּ ים אִׁ ְשבִׁ ים יו  רִׁ ְרֵכיֶהם, ֶההָּ ל בִׁ ט עַּ ְמעַּ ֶגבֶ . / כִׁ ְקנָּה, רהַּ ְתרו  ר הִׁ ת ֶשְכבָּ חַּ לַּ צַּ ה בַּ ישָּ קִׁ פו  מַּ טו  / , כַּ בָּ מַּ
ם יִׁ מַּ שָּ לּוי בַּ ה . תָּ שָּ אִׁ ה/ הָּ יהָּ ֵריקָּ ֶזֶרת ֶאל פִׁ חו  ף הַּ כַּ ינָּה בַּ ְבחִׁ  (.היפנודרום: להלן; מלון היפנודרוםבתוך ." )ֵאינָּּה מַּ



121 
 

פותח את , הרומז שדשא הוא חלק מחולצה או טבעי כחומר גלם לחולצה, הצירוף המתמיה. מטבעו

את דמותו גם בזכות המשך המשפט אבל מרחיק ומטשטש , השיר כמאפיין הראשון של הנסיך

ת ֶּדֶשא : "שבשורה השנייה ה ְיֻרקַּ ים/ הּוא לָּבּוש ֻחְלצָּ נִׁ ְכְנֵסי בָּ בגד חסר אפיון , "מכנסי בנים". "או  מִׁ

האפיון בשתי השורות . הבהירות שבשורה הראשונה-רחוק מאוד מאי, מיוחד לבד מצורתו הצפויה

ים" – הבאות ינִׁ ים ֲעדִׁ ים ְשזּופִׁ נִׁ ים " – סותר שתי שורות בבית הרביעי – "פָּ ירִׁ יו ְבהִׁ נָּ ים פָּ לִׁ ְתגַּ ים מִׁ מִׁ ְפעָּ לִׁ

ים/  נִׁ ֵרחַּ ֵבין ֲענָּ ר זו  ן"אבל יושב כש – הוא נסיך". ְכֶכֶתם או  ֻשְלחָּ ל הַּ יו עַּ ְרכָּ המוזיקה שהוא שומע , "בִׁ

ה ַאֶחֶרת"היא  יקָּ י ְיֵשנָּה"וכן , "מּוזִׁ , הרמיזה לכך שהוא פורע את הכלליםמלבד ". ְוהּוא ֵער ְכֶשֲאנִׁ

ים"הדוברת מציינת ש נִׁ ים ֵפרו ת שו  יחִׁ ְצמִׁ ים ֶשלו  מַּ ֵעצִׁ ם הָּ י"וכן " גַּ טִׁ יר ְפרָּ ומגדירה  ,"ְוֵיש לו  ֶמֶזג ֲאוִׁ

הרומזים לנחלה גדולה העומדת לרשות הנסיך , ת ולמותרותקריטריונים ייחודיים ומקוריים לשונּו

המושתת על הצגת  ,תיאור הדמות .בגשם ובשלג, בשמש וברוח – הטבע ולשליטתו בצומח ובאיתני

הנסיך שמעבר  – תוארו; מחזק את הרחקתו ,ההבדלים בין הנסיך לדוברת ובינו לבין כל האחרים

תו מוצג שונּואת אחד ממאפייניו של הנסיך המדגיש . חוזר ומדגיש את היותו בלתי מושג – לעננים

י ְיֵשנָּהְוהּוא ֵער " – בבית הרביעי י ֵער"ומזכיר את  ,"ְכֶשֲאנִׁ בִׁ י ְיֵשנָּה ְולִׁ חלקו הראשון של אחד  – 320"ֲאנִׁ

י ֵער"הצירוף . מביטויי האהבה בשיר השירים בִׁ מציג את הרגש העז שלא זו בלבד שאינו שוקט " ְולִׁ

היא ; זרחי שינתה את הביטוי המקראי המטפורי. בשעת השינה אלא דווקא מתחזק בשעת לילה

יְך "רה את הניגוד הפנימי אצל הדוברת המקראית בניגוד שבין הדוברת לדמות הערטילאית המי נָּסִׁ הַּ

ים נִׁ ֲענָּ . אהבת ילדה לאידאה של נסיך, ובדרך זו מאפשרת לדוברת לרמוז על אהבתה, "ֶשֵמֵעֶבר לָּ

ה ַאֶחֶרת "בתיאור הסינסתטי  יקָּ ֵמעַּ מּוזִׁ יד שו  מִׁ ה לו  / הּוא תָּ ירָּ ְסתִׁ מַּ ים/  הַּ ְגנִׁ ה ֶשְמנַּ משמעות  – "מַּ

מוזיקה נתפסת בחוש . למניעת היראות וגילוי וממילא לחוש הראייה, קשורה להעלמה" מסתיר"

הביטוי הסינסתטי בשיר מוסיף לתחושת הזרות ומרחיק את הדמות מן המציאות של . השמיעה

 . הדוברת או מטווח התפיסה שלה

ְך  לֶׁ ת ַהמֶׁ ִתי אֶׁ ַגשְׁ  (וףכיש)ֲאנִי פָּ

 .ֲאנִי ָפגְַׁשִתי ֶאת ַהֶמֶלְך

 ,ָהרּוחֹות, ִעְמדּו ְּבֶׁשֶקט

 .ַאל ִתְפצּו ֶפה – ַוֲעָשִבים

 ?ְוֵאיְך יַָדְעִתי ֶׁשהּוא זֶה

ֹּב ֶׁשהּוא ָעַמד ָקרֹוב  . ֵמר

 ,ָקרֹוב ֵאַלי ְכמֹו נְִׁשיָמה

 ,ְכמֹו ַטל ַעל כֹוָתרֹות ַמְכִּביד, ְכמֹו ַעְצִמי

ֹּק ִמן ֶהָעִלים ֵאין ְלַהְפִרידְכמֹו ׁשֶ   .ֶאת ַהיָר

                                                           
ֵפק פִׁ "  320 י דו  דִׁ ל ּדו  י ֵער קו  בִׁ י ְיֵשנָּה ְולִׁ יֲאנִׁ א-ְתחִׁ ְמלָּ י נִׁ י ֶשר אשִׁ תִׁ מָּ י תַּ נָּתִׁ י יו  תִׁ ְעיָּ י רַּ תִׁ י ֲאח  ְילָּה-לִׁ יֵסי לָּ י ְרסִׁ תַּ ל ְקֻּוצו  שיר " )טָּ

 (.ב, השירים ה
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 .ֲאנִי ָפגְַׁשִתי ֶאת ַהֶמֶלְך

ֹּם  .ַהִכּוּונִים, ִׁשְתקּו ְלד

ֹּנִי, ֵאיְך ֵאַדע ֶׁשהּוא ַאָתה זֶה: "ָאַמְרִתי  "?ֲאד

 . ִכי ַהָשָפה ִהיא ַהֶמְרָחק, מּוָבן, הּוא ֹלא ָענָה

 .ְּבתֹוְך ַעְצמֹו ָׁשַתק

 ׁשֹונָה ִלִּבי ָפַׁשט ֶאת ְמִעיָליוּוַפַעם ִרא

 ,ְוִהְתָקֵרב ָלֵאש

ָדיו  מּוָצף ִמָכל חֻּ

ֹּב  .ְכמֹו כֹוָכב יָם ֵמר

 ,ְוָאז יַָדְעִתי ֲאנִי ִּבְמִחַצת ַהֶמֶלְך

ֹּב ֶׁשהּוא ָעַמד ָקרֹוב  .ֵמר

מוצגת כבר בשורה ( כישוף)אני פגשתי את המלך נקודת השיא בסיפורה של הדוברת בשיר 

ֶמֶלְך: "אשונההר י ֶאת הַּ ְשתִׁ גַּ י פָּ ֶמֶלְך"המובנת מאליה בזכות השם , את חשיבותו של הרגע". ֲאנִׁ , "הַּ

יר עד זעיר, עדים המייצגים את המנעד הרחב של כוחות הטבע-מעצימה פנייה אל נמענים : ֵמַאדִׁ

ְמדּו ְבֶשֶקט" רּוחו ת, עִׁ ים/ , הָּ בִׁ ֲעשָּ ְפצּו ֶפה – וַּ נדרשות לוותר על התכונה המגדירה  הרוחות". ַאל תִׁ

בעקבות אזכור נוסף של ההישג , גם בהמשך. ובכך גם להשבית את רחש העשבים – התנועה – אותן

ֶמֶלְך"המופלא  י ֶאת הַּ ְשתִׁ גַּ י פָּ ה ,"ֲאנִׁ סָּ ְתקּו ְלד ם: "מצויה פנייה ְמהַּ ים, שִׁ ּוּונִׁ כִׁ ההוראה התחדישית ". הַּ

ְתקּו ְלד ם" שכן היא מכוונת לשתי משמעויות של , "עברו לדום"חריפה יותר של  נשמעת כגרסה" שִׁ

ְכמו  "כדי לתאר את הקרבה אל המלך הדוברת בוחרת בדימוי . היעדר תנועה והיעדר קול – "ד ם"

ה ימָּ , רכיב לא רק בלתי נפרד מהקיום" נשימה"בהיות , הדימוי מציג קרבה עד כדי הזדהות; "ְנשִׁ

ה: "זהו הראשון בשרשרת של דימויים. לעדיואלא שהקיום אינו אפשרי ב ימָּ י ְכמו  ְנשִׁ ב ֵאלַּ רו  ְכמו  / , קָּ

י ְצמִׁ יד, עַּ ְכבִׁ רו ת מַּ תָּ ל כו  ל עַּ יד/ , ְכמו  טַּ ְפרִׁ ים ֵאין ְלהַּ לִׁ ן ֶהעָּ ר ק מִׁ יָּ כמעט כולם מתארים ". ְכמו  ֶשֶאת הַּ

לך אינו מגיב על פנייתה של המ. קרבה עד כדי חפיפה או תרכובת שאי אפשר להבחין בין מרכיביה

ה ֶזה" – הדוברת תָּ ע ֶשהּוא אַּ י, ֵאיְך ֵאדַּ נִׁ ה ֶזה)"שיש בה הפרה של סדר המילים  – "?ֲאד  תָּ " ֶשהּוא אַּ

את . אולי כייצוג של סערת רגשותיה של הדוברת ,"(שאתה הוא זה"או " שאתה זה הוא"במקום 

נָּההּו" :השתיקה של המלך מנמקת הדוברת במשפט פילוסופי ן, א ֹלא עָּ ק, מּובָּ ֶמְרחָּ יא הַּ ה הִׁ פָּ שָּ י הַּ , "כִׁ

אינו קיים בין דוברים שיש ביניהם קרבה גדולה עד כדי חפיפה  כלומר הצורך להסביר במילים

ה: "כמו זו המתוארת בבית השני, והזדהות ימָּ י ְכמו  ְנשִׁ ב ֵאלַּ רו  יד / ]...[, קָּ ְפרִׁ הבית האחרון ". ֵאין ְלהַּ

ט ֶאת : "ה שחומריה אש ומים והדימוי בתוכה מעשיר אותהבשיר הוא מטפור שַּ י פָּ בִׁ נָּה לִׁ אשו  ם רִׁ עַּ ּופַּ

יו  ילָּ ֵאש/ ְמעִׁ ֵרב לָּ ְתקָּ יו / , ְוהִׁ ל ֻחּדָּ כָּ ף מִׁ ב יָּם ֵמר ב/ מּוצָּ כָּ ֶמֶלְך. / ְכמו  כו  ת הַּ צַּ ְמחִׁ י בִׁ י ֲאנִׁ ְעתִׁ דַּ ב / , ְוָאז יָּ ֵמר 

ב רו  ד קָּ מַּ ית כל כך אל המלך מולידה תחושה רגשית חריפה המתוארת הקרבה המוחש". ֶשהּוא עָּ

יו"במטפורה  ילָּ ט ֶאת ְמעִׁ שַּ י פָּ בִׁ נָּה לִׁ אשו  ם רִׁ עַּ יו. "המתארת התרגשות כתגובה גופנית לחום, "ּופַּ ילָּ " ְמעִׁ
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ת רבים רומזת על הקור הרגשי שחשה הדוברת כשהייתה מרוחקת מן המלך המשיכה אל . שבצּורַּ

ט " – טלות בגלל החום שהוא מקרין מתעצמות בשורה הבאהקרבתו של המלך וההתער שַּ י פָּ בִׁ ]...[ לִׁ

ֵאש ֵרב לָּ ְתקָּ , עד כדי כך שהלב מוכן להיחשף, הדוברת מתייחסת אל החום שהאש מפיצה". ְוהִׁ

יו"בבחירת מצויה עוד הֲעצמה )להתקרב ללא הגנה  ילָּ ילו  "ולא " ְמעִׁ  המטפורית, "ֵאש"ה. 321"(ְמעִׁ

ועל תיאורי  ,עתה ככינוי מטפורי לאהּוב תהנקרא ,"ֶמֶלְך"משליכה גם על  ,לארוטיקה ולסכנה

בשתי השורות הבאות . הנקראים כביטויים מעצימים לאהבה ,הקרבה בשלושת הבתים הראשונים

תוך שימוש במילים משדה סמנטי שהוא ניגוד מוחלט לשדה , של הבית הרביעי נמשך תיאור הקרבה

ל ֻחּדָּ ": "ֵאש"ה כָּ ף מִׁ ב יָּם ֵמר ב/ יו מּוצָּ כָּ ב יָּם"הֵלב מדומה ל". ְכמו  כו  כָּ וקרבתו אל המלך היא " כו 

ב יָּם"השימוש בדימוי . מוחלטת כָּ והצירוף של ניגודים מובהקים מעניקים " ֵאש"בזיקה ל" ְכמו  כו 

נופך  ,ובהתאמה לאהבה האירוטית הנרמזת ברמה המטפורית, לקרבה המתוארת בין הדוברת למלך

ּסִׁ  המעבר בין רמות נוכח המעמד הוא של הדוברת השתאותה  מתאמצעי לשוני להעצ. י מפעיםנִׁ

רו ב)"לשון הדיבור של ילד  – הלשון בשיר ד קָּ מַּ ב ֶשהּוא עָּ ְמדּו ְבֶשֶקט)"לשון תקנית ומדויקת , "(ֵמר  , עִׁ

רּוחו ת יו)"ולשון פיוטית "( הָּ ילָּ ט ֶאת ְמעִׁ שַּ י פָּ בִׁ , פעמיותו של המעמד-ת חדכדי להעצים עוד א"(. לִׁ

יד"למשל , פעמיים-זרחי שוברת מבנים תחביריים ועושה גם אותם חד ְכבִׁ ת מַּ רו  תָּ ל כו  ל עַּ או " ְכמו  טַּ

ה ֶזה" תָּ ע ֶשהּוא אַּ י, ֵאיְך ֵאדַּ נִׁ שמטרתו לשקף , שתי דוגמאות אלה מציגות סדר מילים מסומנן". ?ֲאד 

ֵדם לנש – בראשונה: קרבה פיזית רו ת)"וא המושא שקו  תָּ ל כו  ל עַּ , מדגיש את הקרבה המוחלטת"( טַּ

ה ֶזה)בשנייה הוצמדו שני שמות גוף ; שבין הילדה למלך, ללא חציצה תָּ כדי לבטא את  "(ֶשהּוא אַּ

של קרבה פיזית לדמות הרחוקה מן הקיום הגופני כפי  תדהמתה של הילדה מן המצב הבלתי נתפס

 .שהוא מוכר לה

מייצגים את הפער המגדרי בין , מעשייתי של מלכּות-ל המרחב הדמיוניהמורחקים א, איש ואישה

 .תפיסות עולם

נֵי ַהַמיִם  הּו פְׁ  (אלף)ֵאיְך גָּבְׁ

 :ַהֶמֶלְך אֹוֵמר ַלַמְלָכה

 קּוִמי ִמְריָם ְצִאי"

 :ּוְרִאי ַמה ַּביָם

 !ָטַבע ָכל ַהִצי

 ְתָרנִים ִמזְַדְקִרים ַהחּוָצה

 םקּוִמי ְצִאי ִמְריָ 

 ָכל אֹוְצרֹות ַהְמלּוָכה

 ָטְבעּו ַּביָם

                                                           
שיש בעת ובעונה אחת "המניחים , (29' עמ, ב2221, להמן-אלקד)השיר הוא דוגמה מובהקת לטקסטים מרובדים   321

מתוך מודעות להבנות שונות שתיווצרנה אצל , בה בעת לשניהם ופונים, נמען ממשי ילד ונמען ממשי מבוגר
 (. 12' עמ, שם" )קוראים בני גילים שונים
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 ְׁשקּוִעים ַעל ִרְצַפת ַהחֹול

 !"ְוָדגִים ָּבם ַמָּבט נֹוֲעִצים

 ,ַהֶמֶלְך אֹוֵמר ַלַמְלָכה" ,ְרִאי"

 !"ָטַבע ָכל ַהִצי"

 ַהַמְלָכה לֹוֶחֶׁשת ַלֶמֶלְך.." ְׁשׁשְ "

 ָכל קֹול נַָדם

ֶֹּפק  ִמן ַהחֹוף ַעד ְקֵצה ָהא

 .ֵאין ִלְראֹות ָאָדם

 ֵאיְך ָגְבהּו ְפנֵי ַהַמיִם

 ַסָפנִים ַׁשיִָטים ַמָלִחים

נִָחים ָלם ַּבְמצּוָלה מֻּ  כֻּ

נִיֹות ַהְמָלִכים  .ֵאיְך ָטְבעּו אֳּ

 ַסָפנִים ַׁשיִָטים ַמָלִחים

 ִאיׁש ִמָלה ִמִפיו ֹלא יֹוִציא

ֹּה ָהיָה ַפַעם ֶמֶלְך  ?ָהי

ֹּה ָהיָה פַ   ?ַעם ִציָהי

ֵמר "; משליכה את הקוראים אל רגע של משבראיך גבהו פני המים  השורה הראשונה בשיר ֶמֶלְך או  הַּ

ה ְלכָּ מַּ י ': / לַּ ְריָּם ְצאִׁ י מִׁ יָּם/ קּומִׁ ה בַּ י מַּ י: / ּוְראִׁ צִׁ ל הַּ ע כָּ בַּ שבלשונה הציורית של , מלך ומלכה". '!טָּ

אך כל אחד מהם , ממלכתם – רגש על הממלכהמתבוננים באסון שהת, זרחי מייצגים איש ואישה

שלושת . ששת בתי השיר נחלקים לשני חלקים. רואה את האסון בעיניים אחרות ומגיב בדרכו

ה : "הראשונים מוסרים מה שרואה ומוסר המלך חּוצָּ ים הַּ ְקרִׁ ְזּדַּ ים מִׁ נִׁ ְריָּם / ְתרָּ י מִׁ י ְצאִׁ ל / קּומִׁ כָּ

ה  ְמלּוכָּ ְצרו ת הַּ יָּ / או  ְבעּו בַּ ל / ם טָּ חו  ת הַּ ְצפַּ ל רִׁ ים עַּ ים/ ְשקּועִׁ ֲעצִׁ ט נו  בָּ ם מַּ ים בָּ גִׁ ל "מול אבדן ; !"ְודָּ כָּ

ה ְמלּוכָּ ְצרו ת הַּ י"השורה ; המלך מכביר מילים" או  צִׁ ל הַּ ע כָּ בַּ ְריָּם "השורה , מופיעה פעמיים" טָּ י מִׁ קּומִׁ

י ְריָּם" – חוזרת פעם נוספת בשינוי סדר המילים" ְצאִׁ י מִׁ י ְצאִׁ , כדי להדגיש את צערו של המלך – "קּומִׁ

המבכה את אבדן אוצרותיו וכלי השיט אך אינו מתאבל על אבדן חיים ואין בדבריו שם המאזכר בני 

הוא ; שמה של המלכה אינו מקרי. שלושת הבתים האחרונים מוסרים את תגובת המלכה. אדם

ְריָּם לאנושיותה של הנערה  ,רומז לרוח המרי, אחותם הבכורה של משה ושל אהרן, מאזכר את מִׁ

וגם למים שעל פי המסורת הצילו את , 322מרים במצרים ולהיחלצותה להצלת אחיה התינוק משה

ההשתקה ". ְשְש : "תגובת המלכה מסתכמת בהברה אחת; 323חיי אחיה ואת חיי בני ישראל כולם

ֶמֶלְך ' ..ְשְש ': "חושפת את השקט שאחרי הטביעה ֶחֶשת לַּ ה לו  ְלכָּ מַּ ם כָּ / הַּ ל נָּדַּ ד ְקֵצה / ל קו  ף עַּ חו  ן הַּ מִׁ

ֶפק  א  ם/ הָּ ְראו ת ָאדָּ ם : "המלכה רואה את משמעות האסון". ֵאין לִׁ יִׁ מַּ ְבהּו ְפֵני הַּ ים / ֵאיְך גָּ יָּטִׁ ים שַּ נִׁ פָּ סַּ

                                                           
תו  "על פי   322 ב ֲאח  צַּ ֵתתַּ ק, וַּ ח  ה, ֵמרָּ ה, ְלֵדעָּ ֶשה לו  -מַּ ת. ֵיעָּ ֵתֶרד בַּ ל-וַּ ץ עַּ ְרח  ְרע ה לִׁ ר -פַּ ְיא  ֵתֶרא ֶאת]...[ הַּ ְך -וַּ ה ְבתו  ֵתבָּ הַּ

ּסּוף  ְרֵאהּו ֶאת]...[ הַּ תִׁ ח וַּ ְפתַּ תִׁ ֶיֶלד-וַּ ֵנה, הַּ ר ב ֶכה-ְוהִׁ יו; נַּעַּ לָּ ל עָּ ְחמ  תַּ אֶמר--וַּ ת  ים ֶזה, וַּ ְברִׁ עִׁ ְלֵדי הָּ יַּ תו  . מִׁ אֶמר ֲאח  ת  , וַּ
ת-ֶאל ְרע ה-בַּ ה ֵמיֶנֶקת, פַּ שָּ ְך אִׁ י לָּ אתִׁ רָּ ֵאֵלְך ְוקָּ י ת, הַּ ְברִׁ עִׁ ן הָּ ק לְָּך; מִׁ ֶלד -ֶאת, ְוֵתינִׁ יָּ תִׁ ]...[ הַּ אוַּ ֶלד-ֶאת, ְקרָּ יָּ " ֵאם הַּ
 (. ח–ד, שמות ב)

בארה של מרים נדדה עם בני ישראל וליוותה אותם בשנותיהם  –א , י בתענית ט"בהשראת פירושו של רש  323
 .במדבר
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ים  חִׁ לָּ ה/ מַּ ְמצּולָּ ים  ֻכלָּם בַּ ים/ ֻמנָּחִׁ כִׁ ְמלָּ ת הַּ יו  ְבעּו ֳאנִׁ ים מַּ . ֵאיְך טָּ טִׁ יָּ ים שַּ נִׁ פָּ ים סַּ חִׁ יו ֹלא / לָּ פִׁ לָּה מִׁ יש מִׁ אִׁ

יא צִׁ י)"בעוד המלך רואה את האוצרות ומשתמש בביטויים של שקיעה ". יו  צִׁ ל הַּ ע כָּ בַּ ים ", !"טָּ נִׁ ְתרָּ

ה חּוצָּ ים הַּ ְקרִׁ ְזּדַּ ה ", "מִׁ ְמלּוכָּ ְצרו ת הַּ ל או  יָּם/ כָּ ְבעּו בַּ ל", "טָּ חו  ת הַּ ְצפַּ ל רִׁ ים עַּ י", "ְשקּועִׁ צִׁ ל הַּ ע כָּ בַּ , !"(טָּ

ים" – המלכה חוזרת ומאזכרת פעמיים את בני האדם שאבדו חִׁ לָּ ים מַּ טִׁ יָּ ים שַּ נִׁ פָּ ֵאיְך "מתבוננת ב, "סַּ

ם יִׁ מַּ ְבהּו ְפֵני הַּ קולות  – כלומר לא רואה טביעה אלא עליית פני המים והיבלעות סימני החיים, "גָּ

שתי השורות ; י לפורענותבעיני המלכה לא רק החיים שקופחו הם הביטו. הדיבור של בני האדם

, היעלמותה של התקשורת; ולו סוג מסוים של מוות, האחרונות שהדממה מייצגת גם היא מוות

ם ֶמֶלְך: "היעלמו הרגשי של המלך מעולמה של המלכה עַּ יָּה פַּ י ה הָּ י/ ? הָּ ם צִׁ עַּ יָּה פַּ י ה הָּ  ". ?הָּ

אלוג הממחיש את הניתוק אחד השירים המטלטלים ביותר בין שיריה של זרחי לילדים מציג די

 . הרגשי בין שניים החולקים חיים משותפים אף שהנתק ביניהם אינו בר תיקון

ְך  לֶׁ כָּה ַלמֶׁ ָאה ַהַמלְׁ  (הנמר)בָּ

 ָּבָאה ַהַמְלָכה ַלֶמֶלְך

  ,מּוזָר: "ְוָאְמָרה

 ,ָחַלְמִתי ָעֶליָך ַּבַליְָלה ֶׁשָעַבר

 ְוֹלא ָּבאתָ , ִחִכיִתי

 ,ֶעֶרב ְונְִהיָה ַקר ּוַבחּוץ יַָרד

 "?ָמה אֹוְתָך ָעַצר: ָרִציִתי ָלַדַעת

 , ָאַמר ַהֶמֶלְך, "ֵאינִי יֹוֵדעַ "

 ,ַעל ָכך ָדָבר"

 ".ַּבַליְָלה ָחַלְמִתי ַעל ַעְרבֹות ַהָּבר

 ָּבָאה ַהַמְלָכה ַלֶמֶלְך

 ַכָמה מּוזָר: "ְוָאְמָרה

 ֶׁשָחַלְמִתי ָעֶליָך , ָהיָה ַהֲחלֹום

 .ַליְָלה ֶׁשָעַברּבַ 

ֶֹּרף  ָגַלְׁשנּו ְּבִמגְֶלֶׁשת ח

 ,ָהרּוַח מּול ָפנֵינּו ְּבִמְדרֹון ָהָהר

 "?ַהִאם ֹלא ָהיָה נְֶהָדר

 , ָאַמר ַהֶמֶלְך, "ֵאינֶנִי יֹוֵדעַ "

 ,ַעל ָכך ָדָבר"

 ".ַּבַליְָלה ָחַלְמִתי ַעל ַהנָָהר

 ָּבָאה ַהַמְלָכה ַלֶמֶלְך

 ,יְך ֶאְפָׁשראֵ : "ְוָאְמָרה

 ֶׁשַאָתה ְּבתֹוְך ְׁשנִָתי

 .ְוַאָתה ַּבחּוץ נְִׁשָאר

 ְכֶׁשַּבֲחלֹוִמי ַאָתה ָחלּום

ֹּר ָסתּום  "?ֹלא עֹוֵבר ְּבגְַּבָך ק

 ,ָׁשלֹום: "ַעל ֶדֶלת ַהֶמֶלְך ִהִקיָׁשה ַהַמְלָכה. ַליְָלה
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 ".ָּבאִתי ֵאֶליָך ֶאל תֹוְך ַהֲחלֹום

 ,ַהֶמֶלְךָאַמר , "ְלעֹוָלם"

 ".ֹלא יִַגע ִּבְׁשנִָתי זָר

 ,"ֵאינְָך ֵמִבין"

 ".ָדָבר", ָלֲחָׁשה ַהַמְלָכה

רּות רגשית בהשראת המרחק הסמנטי באה המלכה למלך  מעצב מערכת יחסים של כמיהה מול ֲעקָּ

שעניינו ניסיון שלא עולה יפה ליצירת קשר בין אישה לאיש , השיר: שבין נוף מושלג לערבות הבר

הראשונה והשנייה . מתאר ארבע פניות של המלכה אל המלך, הרחקה מוצגים כמלך ומלכה שםלש

ה באקט , השלישית נשארת תלויה בחלל, זוכות למענה והמענה של המלך לפנייה הרביעית המלווָּ

. חורץ את דין הניסיון לכישלון – המלכה מתדפקת על דלת המלך כדי להצטרף אליו בחלומו – מעשי

לקור " חוץ"המציב אנלוגיה בין הקור ב, אשונה המלכה פונה אל המלך בווידוי על חלומהבפנייה הר

ר: "הרגשי שהוליד ויתור המלך על קרבתה בַּ ְילָּה ֶשעָּ לַּ ֶליָך בַּ י עָּ ְמתִׁ לַּ י/ , חָּ יתִׁ כִׁ אתָּ , חִׁ ד / ְוֹלא בָּ רַּ חּוץ יָּ ּובַּ

ר ְהיָּה קַּ לום שבו מתגשמת כמיהתה למפגש המלכה מתארת ח, בפנייתה השנייה אל המלך". ֶעֶרב ְונִׁ

ֶרף : "...והשניים פועלים בו יחדיו, עם המלך ְגֶלֶשת ח  ְשנּו ְבמִׁ לַּ ר/ גָּ הָּ ן הָּ ְדרו  ֵנינּו ְבמִׁ רּוחַּ מּול פָּ ם / , הָּ אִׁ הַּ

ר יָּה ֶנְהּדָּ החלומות הם טריטוריה מנטלית פנימית מוגבלת שנועדה , בתאוריה של המלכה". ?ֹלא הָּ

מתאר בתשובותיו למלכה  ,לעומת זאת, המלך. ינטימיות נכספת עם המלךלהכיל רגעי קרבה וא

: טריטוריות חלומיות שגבולותיהן רחבים עד מאוד והן ריקות מכל נוכחות אנושית או רגשית

: הצבעים בשני החלומות שונים מאוד". בלילה חלמתי על הנהר]...[ בלילה חלמתי על ערבות הבר "

שטחים המכוסים , תנועה ספונטנית מרגשת, יג עומקים וגבהיםשה במגלשת חורף מציתיאור הגל

החלום הצבוע לבן רומז לסביבה רגשית . בשלג ורומזים על הנסתר מן העין המטפורי לנסתר בנפש

הערבה על הצמחייה . אבל חלומו של המלך צבוע בצבעים אחרים. של כלולות, של טוהר הראשוני

את המרחק ; לשטחיות ולדלילות הרגשית אצל המלךהנמוכה הדלילה המאפיינת אותה מטפורית 

 ;"ערבות הבר"הסמנטי בין סביבת חלומה של המלכה לסביבת החלום של המלך מכפיל הצירוף 

גדל בהן מה שצומח בהם ש, בשני המקרים מדובר בשטחים שנחוץ ליישוב, הן נרדפות" בר"ו" ערבה"

 . השנייםהמרחק הסמנטי מייצג את הפער הרגשי בין . ללא יד אדם

המאמץ של המלכה ליצור . ואת שתיהן היא חותמת, את שתי השיחות יוזמת ופותחת המלכה

והגוף ( מוענת)תקשורת עם המלך נעשה בשלוש פניות מפורטות ומשתקף גם בצורני הגוף הראשון 

ֶמֶלְך " – בפנייה הראשונה. בדברי המלכה( נמען)השני  ה לַּ ְלכָּ מַּ ָאה הַּ ה/ בָּ רמּו': ְוָאְמרָּ ְמ / , זָּ לַּ יחָּ ֶלי תִּ  ָךעָּ

ְילָּה  לַּ רבַּ בַּ י. / ֶשעָּ כִׁ יחִׁ אְוֹלא , תִּ ר/  ,תָ בָּ ְהיָּה קַּ ד ֶעֶרב ְונִׁ רַּ חּוץ יָּ י. / ּובַּ צִׁ ירָּ ת תִּ עַּ דַּ ְת : לָּ ה או  רָך מָּ צַּ  – "?'עָּ

ֶמֶלְך " – בפנייה השנייה. צורני גוף ראשון וגוף שני נוכחים במידה שווה בדברים ה לַּ ְלכָּ מַּ ָאה הַּ / בָּ
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ה ר ': ְוָאְמרָּ ה מּוזָּ מָּ ֲחלו ם/ כַּ יָּה הַּ ְמ , הָּ לַּ יֶשחָּ ֶלי תִּ ר/  ָךעָּ בַּ ה ֶשעָּ ְילָּ לַּ ְש . / בַּ לַּ ֶרף נּוגָּ ְגֶלֶשת ח  רּוחַּ מּול / , ְבמִׁ הָּ

ֵני ר נּופָּ הָּ ן הָּ ְדרו  ר. / ְבמִׁ יָּה ֶנְהּדָּ ם ֹלא הָּ אִׁ נוכחות שווה של צורני גוף ראשון וגוף שני  לענוסף  – "?'הַּ

עשייה משותפת של שני בני  המבטא, יש שני מופעים של צורן גוף ראשון רבים, (מוענת ונמען)יחיד 

ֶמֶלְך" – הרביעיתבפנייה בפנייה השלישית ו. הזוג בחלומה של המלכה ה לַּ ְלכָּ מַּ ָאה הַּ ה/  בָּ ֵאיְך ': ְוָאְמרָּ

ר ָתהשֶ /  ,ֶאְפשָּ ְך ְשנָּ  א  יְבתו  ָתהוְ /  ,תִּ ְשָאר א  חּוץ נִׁ ֲחלו  /  ?בַּ יְכֶשבַּ ָתה מִּ לּום א  בְ /  ,חָּ ֵבר ְבגַּ ר  ָךֹלא עו  ק 

תּום ְילָּה ---?' סָּ ה. לַּ ישָּ קִׁ ֶמֶלְך הִׁ ל ֶּדֶלת הַּ ה עַּ ְלכָּ מַּ לו ם' :הַּ א/ , שָּ יבָּ ֲחלו םָך ֵאֶלי תִּ ְך הַּ מופיע  – ."'ֶאל תו 

לעומת שלושה צורני גוף , (נמען)ועוד פעמיים צורן גוף שני ( הנמען" )אתה"גוף ה שםשלוש פעמים 

בסך הכול . נוכחותו של המלך בדברי המלכה הולכת ומתעצמת לאורך השיר, לאמור; (מוענת)ראשון 

מה שמעיד על ההתכוונות , בדבריה של המלכה מאשר לה עצמה – המלך – יש יותר נוכחות לנמען

שימוש בשורש יש בשיר מקרים אחדים של חידוש פעלים באמצעות . המאומצת שלה ליצירת קשר

המלכה פונה אל המלך בשלישית לאחר שהכניסה אותו : עברי קיים בבניין שלא שימש בו לפני כן

: את היכולת להתנגד לכוח כמיהתה לקרבתו כביכול והפעם שוללת ממנו ,לתוך חלומה כשותף פעיל

ר"... " י / , ֵאיְך ֶאְפשָּ ְך ְשנָּתִׁ ה ְבתו  תָּ ְשָא/ ֶשאַּ חּוץ נִׁ ה בַּ לּום . / רְוַאתָּ ה חָּ תָּ י אַּ מִׁ ֲחלו  ְבָך / ְכֶשבַּ ֵבר ְבגַּ ֹלא עו 

תּום ר סָּ לּום"השימוש ב" ?ק  אבל בעיקר מייצג ניסיון , בצורת הסביל משרת אמנם את החריזה" חָּ

הפועל בסביל מבליט את העובדה , בהיעדר קרבה במציאות. להקיף את המלך ברגשותיה ,נואש, נוסף

 . 324הרגשי של המלכה איננה פרי רצונושנוכחותו של המלך בעולמה 

בהיעדר , שיֵ בַּ שניהם עוסקים באין ּו. בשני שירים זרחי מפרה את הסימטריה ומציגה מלך בלא מלכה

נפקדת ונסיבות היעדרה יוצרות מועקה -באחד מהם המלכה הנוכחת. ובקיום במרחב שבין בני זוג

   .באחר היעדרה המוחלט של מלכה מעצים את האהבה; סתומה

יֵש ַבגָּן יֵש ַבגָּן   (אלף)ַמה שֶׁ

  .זֶה ַהָגן
 ּוַמה ֶשיֵׁש ַּבָגן יֵׁש ַּבגָן

 ּוַמה ֶשֵאין ֵאין ַּבָגן

  ְוַעל ַאַחד ָהֵעִצים

 ֵׁשם ַהַמְלָכה ָחרּוט

  .ְּבַסִכין ָחַרט אֹותֹו ַהֶמֶלְך ִמזְַמן

 ְוַהַמְלָכה ָעְמָדה ַתַחת ָהֵעץ ׁשֹוֶתֶקת

 ּוִמי יֹוֵדַע אּוַלי ָשְמָחה

 ִכי ִּבְשָפַתיִם ְסגּורֹות ָהיְָתה ָתִמיד ְמַחיֶֶכת

 .ְוָכְך ִחיְָכה

                                                           
י"ביטוי קרוב לאותה תמה אפשר לזהות בשיר של זרחי למבוגרים   324 ְצבִׁ ה ֶרֶגל הַּ ְכֲחדָּ ה ֶרֶגל (: "אשהבתוך " )נִׁ ְכֲחדָּ נִׁ

צְ  י הַּ ֶמֶרת / בִׁ ה או  ְלכָּ מַּ ֲעֵרנּו הַּ יַּ ֶמֶלְך ֵכן / מִׁ יב לָּּה הַּ ת / ּוֵמשִׁ ְראו  ים / שּוב ֵאין לִׁ ֲחקִׁ ים ְמשַּ רִׁ ֳעפָּ ת הָּ קו  ינו  ם / ֶאת תִׁ אִׁ הַּ
ֶהם  ְגעּו בָּ ֶדיָך פָּ יָּ ֵכן / צַּ תָּ נָּה // יִׁ ֵּדי שָּ ְננּו מִׁ ים קִׁ ֲעגּורִׁ ב / ְוהָּ ן רַּ ר ְזמַּ בָּ ֲאְּוֵזי הַּ ם ֹל/ וַּ יִׁ מַּ ֵפר שָּ ם תו  י ֶאת חּוטָּ יתִׁ אִׁ / א רָּ

אר  ּוָּ ְקֵצה צַּ ם ֻמנָּח בִׁ בָּ ם / ּוְלבָּ תָּ ים או  יקִׁ ְרחִׁ מַּ ֶביָך ֵהם הַּ ם רו  אִׁ ר / הַּ ת // ֶאְפשָּ עַּ דַּ י יו  ֲעֵרנּו / ֲאנִׁ י ְליַּ ְצבִׁ ק / ֹלא יָּשּוב הַּ רַּ
ים  רִׁ ְבקָּ י בַּ ְך ְשנָּתִׁ תו  ים מִׁ מִׁ ְפעָּ י ש/ לִׁ י ֲאנִׁ נִׁ לו  ת חַּ חַּ ל תַּ ת קו  עַּ מַּ יל / ו  לִׁ פּוף קַּ י / תִׁ תִׁ ֵפף או  ים או  ֲעגּורִׁ ְנֵפי הָּ ק כַּ שַּ ַאל / ּומַּ

י ְך ְשנָּתִׁ תו  ם מִׁ תָּ ֵרש או   ." ְתגָּ
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  רּוַח ַּבֶגֶׁשם

 .ֶגֶׁשם ַּבֶגֶׁשם

  ָדָהה ַהְשִביל ַהִקיר נְִסַדק

ֹּק נְֶחַקק   .ַאְך ֵׁשם ַהַמְלָכה ֶהָחרּוט ַּבגֶזַע ָעמ

 אֹותֹו ַהֶמֶלְך ְלעֹוָלם ֹלא יְִׁשַכח
 ַעד ַכָמה ֶׁשיְנֶַסה

  ִכי הּוא ָגַדל ִעם ַהֶגֶׁשם ַהֶשֶמׁש

 .ֶאת ְפנֵי ָכל ַהֶגזַע ְמַכֶסה

 ַמה ֶשיֵׁש ַּבָגן יֵׁש ַּבגָן. זֶה ַהָגן

 ּוַמה ֶשֵאין ַּבָגן ֵאין ַּבגָן

  ְוָחרּוט ְּבגֶזַע ָהֵעץ ֵׁשם

  .ה יְֶׁשנָּה ָכאןַהַמְלָכה ֶׁשֵאינֶנָ 

שאותו היא מגדירה בשלוש השורות , הדוברת ממקמת את בני הזוג הללו בתוך מיקרוקוסמוס

ן: "הראשונות של השיר גָּ ן . / ֶזה הַּ גָּ ן ֵיש בַּ גָּ ה ֶשֵיש בַּ ן/ ּומַּ גָּ ה ֶשֵאין ֵאין בַּ בעולם המוגדר היטב הזה ". ּומַּ

. משמעי-אבל הם מייצגים דווקא את מה שאינו נחרץ או חד ,מלך ומלכה, היא מציבה שתי דמויות

לא ברורה שאלת קיומה של המלכה ; בכל הקשור ליחסים בין המלך למלכה הדברים אינם ברורים

ים " – לא ברורה השפעת נוכחותו של שם המלכה, בגן או מחוצה לו בהווה של השיר ֵעצִׁ ד הָּ ל ַאחַּ / ְועַּ

רּוט ה חָּ ְלכָּ מַּ ןְבסַּ /  .ֵשם הַּ ְזמַּ ֶמֶלְך מִׁ ט או תו  הַּ רַּ ין חָּ לא ברורים היחסים בין המלך . על המלך – "כִׁ

ֶתֶקת: "בזמן שהייתה נוכחת בגן, למלכה בעבר של השיר ֵעץ שו  ת הָּ חַּ ה תַּ ְמדָּ ה עָּ ְלכָּ מַּ י /  ְוהַּ ֵדעַּ אּולַּ י יו  ּומִׁ

ה ְמחָּ ֶיֶכת/  שָּ יד ְמחַּ מִׁ ה תָּ ְיתָּ ם ְסגּורו ת הָּ יִׁ תַּ ְשפָּ י בִׁ ה / כִׁ ְיכָּ ְך חִׁ שגם אותו זרחי עיצבה תוך , השיר". ְוכָּ

מתאר יחסים בין איש ואישה בגבולות עולמם , מעשייתית-הרחקת הדמויות אל סביבה כמו

ן"שה, הפרטי, האינטימי שם המלכה שהמלך חרת על עץ כביטוי לאהבתו עשוי היה . מטפורי לו" גַּ

בל השיר נוטש את המתבקש ופונה לכיוון א, לייצר אווירה של געגועים לאהבה שהייתה ואיננה

ֵפק; ההפוך ה ֶשֵאין ֵאין "המרחיק את השיר מהסוף הטוב הצפוי ומעניק משקל יתר לשורה , סָּ ּומַּ

ן גָּ ין: "באמצעות חומרים סמנטיים אחרים, הולך ומתעצם ככל שהשיר מתקדם, "בַּ כִׁ ֶתֶקת", "סַּ , "שו 

ֵדעַּ " י יו  ה – ּומִׁ ְמחָּ י שָּ ם ְסגּורו תבִׁ ", "אּולַּ יִׁ תַּ ה", "ֶגֶשם" "רּוחַּ ", "ְשפָּ הָּ ק", "ּדָּ ְסּדַּ ק", "נִׁ ק ֶנְחקַּ מ  ע עָּ ֶגזַּ , "בַּ

ֶמֶלְך " תו  הַּ ח או  ְשכַּ לָּם ֹלא יִׁ ה ֶשְינֶַּּסה/ ְלעו  מָּ ד כַּ ֶּסה", "עַּ ע ְמכַּ ֶגזַּ ל הַּ הבחירות הסמנטיות ". ֶאת ְפֵני כָּ

בקיר המטפוריים להיסדקות רגשית ותיאור השם  הסדקים, מזג האוויר; יוצרות אווירת מועקה

הזיקה . החרוט המזכיר צלקת ההולכת וגדלה עם הזמן על פניו או על גופו המשתנים של בעליה

? נכלאה בארמון? נחטפה? ברחה)למעשיות מאפשרת העלאת ספקולציות על גורלה של המלכה 

אלי שהשיר עוסק בו ממרחק ולם הֵר בענציונליות בקונשהן מטפוריות לאפשרויות ( ?הורעלה? כושפה

ֶמֶלְך "השורות (. מתה, מצאה אהבה חדשה, עזבה, גורשה) ח או תו  הַּ ְשכַּ לָּם ֹלא יִׁ ה ֶשְינֶַּּסה/ ְלעו  מָּ ד כַּ " עַּ

השיר מסתיים בארבע שורות . מכביד – שאי אפשר להימלט ממנו, מחזקות את התחושה שהזיכרון
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ן: "ההמותירות את המועקה במקומ, מסכמות גָּ ן . ֶזה הַּ גָּ ן ֵיש בַּ גָּ ה ֶשֵיש בַּ ן/ מַּ גָּ ן ֵאין בַּ גָּ ה ֶשֵאין בַּ /  ּומַּ

ֵעץ ֵשם ע הָּ רּוט ְבֶגזַּ אן/  ְוחָּ ה ֶשֵאיֶננָּה ֶיְשנָּּה כָּ ְלכָּ מַּ ה"באמצעות הפרדת הצירוף  .."הַּ ְלכָּ מַּ לשתי " ֵשם הַּ

ה"בליט את מ, לסוף שורה" ֵשם"את הטקסט שורות שונות דוחק  ְלכָּ מַּ כנושא בשורה האחרונה " הַּ

אן"לשורה . ומעבה את נוכחותה של הדמות הנפקדת ה ֶשֵאיֶננָּה ֶיְשנָּּה כָּ ְלכָּ מַּ  – שמעויותמשתי " הַּ

שתי המשמעויות מדגישות הן את נוכחותה של ; כביטוי שלילה" ֶשֵאיֶננָּה ֶיְשנָּּה"ו, כתואר" ֶשֵאיֶננָּה"

 . והן את השניות הבלתי אפשרית המלכה בחיי המלך

מֹות  יו ַאדֻּ תָּ פָּ שְׁ ִבי שֶׁ  (אלף)ַהצְׁ

 .ַלֶמֶלְך יֵׁש ַאֲהָבה ֲחָדָׁשה

 הּוא ָשם אֹוָתּה ַעל ַגב ְצִבי

 ַּבַליְָלה ָרץ ִאָתּה ַהְצִבי ֶאל ַהיַַער

 ִעם ַׁשַחר הּוא ַמֲחזִיר אֹוָתּה ַעל ַגּבֹו

 .ָלָבןצֹונֶנֶת ִמֵמי ַהַמְעיָן הַ 

 

 .ַלֶמֶלְך יֵׁש ַאֲהָבה ֲחָדָׁשה

 הּוא ַמְחִּביא אֹוָתּה 

 ֵּבין ַדֵפי ֵסֶפר ָׁשכּוַח 

 ְׁשָמּה מֹוִפיַע ַעל ַהְכִריָכה

 זֹוֵרחַ 

 .ְמׁשֹוֵטט ַעל ַהִקירֹות

 ַלֶמֶלְך יֵׁש ַאֲהָבה ֲחָדָׁשה

 הּוא ָשם אֹוָתּה ִּבגְִביַע זְכּוִכית

 ,ְגדֹוָתיוַהָגִביַע עֹוֶלה ַעל 

 ָהְרִסיִסים נִנְָעִצים ְּביָדֹו, ַהֶמֶלְך ְמנֵַפץ אֹותֹו

ָמה ְכִרמֹון  .ַהנֹוֶצֶצת ֲאדֻּ

 .ַלֶמֶלְך יֵׁש ַאֲהָבה ֲחָדָׁשה

 ְמַטֶפֶסת ַעל ַאְדנֵי ַחלֹונֹות

 הֹוֶלֶכת ַעל ַמֲעִקים

 נְִׁשֶטֶפת ִעם ַהֶגֶׁשם ְלַמָטה

 ַעתֵּבין ֲעֵצי ַהְשֵדָרה נִטַ 

 ָׁשָרֶׁשיָה ָּבֲאִויר

 ֵפרֹוֶתיָה ְדלּוִקים ַּבַליְָלה

 ַּבַליְָלה ָּבא ַהְצִבי קֹוֵטף ֵמֶהם

 ִעם ַׁשַחר חֹוזֵר

מֹות  .ּוְשָפָתיו ַאדֻּ

ה" – החוזרת ארבע פעמיםהצבי ששפתיו אדמות השורה הראשונה בשיר  שָּ ה ֲחדָּ ֶמֶלְך ֵיש ַאֲהבָּ  – "לַּ

. זהותה של האהובה איננה נמסרת. ה ומאיצה את הדופק של השירמהדהדת שוב ושוב את החדש

בבית הראשון  פסיבית האהבה החדשה. וכביכול אין לה נוכחות משל עצמה" אהבה"היא נקראת 
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ם  [המלך]הוא )" י  אוָֹתּהשָּ ב ְצבִׁ ל גַּ ץ / עַּ ְילָּה רָּ לַּ ָתּה בַּ ר אִּ עַּ יַּ י ֶאל הַּ ְצבִׁ יר / הַּ ֲחזִׁ ר הּוא מַּ חַּ ם שַּ ל  ּהאוֹתָ עִׁ עַּ

בו   ר"מועברת בלילה אל היער ומוחזרת  –"( גַּ חַּ ם שַּ ן"כשהיא " עִׁ בָּ לָּ ן הַּ ְעיָּ מַּ ֵמי הַּ ֶנֶנת מִׁ זהו ; 325"צו 

ֶנֶנת)"תיאור מטפורי של נסיון החנקה או הקפאה של הרגש עד כדי סף מוות  והצבי הוא , "(צו 

 – את האהבה מתודעתוהבית השני מתאר ניסיון אֵחר של המלך לסלק . מטונימיה למלך עצמו

כּוחַּ "הפעם , אולי להכניע את הרגש, להעלים אותה ֵפי ֵסֶפר שָּ בתיאור מובלע דימוי האהבה ; "ֵבין ּדַּ

אבל האהבה פורצת . לפרח שמטמין האוהב בין דפי ספר ומייבשו כמזכרת לאהבה שלא התממשה

ה " – את כלאּה יכָּ ְכרִׁ ל הַּ יעַּ עַּ פִׁ ּה מו  ֵרחַּ / ְשמָּ ירו תְמשו  / זו  קִׁ ל הַּ ּה"לכאורה ". ֵטט עַּ שבבית השני " או תָּ

אבל קיומה כבשר ודם הוא תעתוע שהמשוררת  ,"דמותה במוחו"או את " ְשמּה"עשוי לייצג את 

. בבית השלישי מתוארת כניעה לאהבה. ומהבית השלישי ואילך האבסורד מתעצם, משלחת בקורא

ית"הפעם המלך  יעַּ ְזכּוכִׁ ְגבִׁ ּה בִׁ ם או תָּ יש רק , היא נראית, כלומר לא זו בלבד שהיא בהישג יד, "שָּ

: צברה כוח וכבר לא פסיבית, אלא שהאהבה איננה שקטה – הפרדה דקיקה שקופה בינה לבין המלך

יו" תָּ ל ְגדו  ֶלה עַּ יעַּ עו  בִׁ גָּ יו"המשמעות המילולית של הצירוף ". הַּ תָּ ל ְגדו  ֶלה עַּ קשורה לגוף מים " עו 

והמשמעות המטפורית קשורה להצפה , לשיטפון ולהצפה, הנוזל הממלא אותו שאינו יכול להכיל את

הביטוי מתאר שלב חדש . והנוזל מייצג את האהבה, הגביע מטפורי ללבו או לנפשו של המלך. של רגש

המלך לא מצליח להתעלם מרגשותיו והבית . ההולכת וצוברת כוח ונוכחות, בהתנהלותה של האהבה

ֶמֶלְך ְמנֵַּפץ או תו  : "השלישי מתאר את תסכולו דו  / , הַּ ים ְביָּ צִׁ ְנעָּ ים נִׁ יסִׁ ְרסִׁ ן/ הָּ מו  ה ְכרִׁ ֶצֶצת ֲאֻדמָּ נו  ". הַּ

הצבע האדום המייצג את האהבה מנוגד לצבע הלבן שהופיע בסוף הבית הראשון בהקשר לקיפאון 

 . רגשי

, זזיתי ושובבית, כגוף חי ותוסס, שני הבתים הבאים מתארים את האהבה כמי שאיבדה כל גבול

עצמאותה , כוחה. המתפשט והולך עד כדי פלאיות, משנה צורה ומטעה, חסר גבולות ומסוכן

המתפרצת וחיותה של האהבה מתוארים בשני הבתים האחרונים של השיר בפעלים הנושאים 

ֶפֶסת – משמעות של התקדמות במרחב ֶלֶכת", "ְמטַּ בפעלים בצורת הסביל הנושאים משמעות של  ;"הו 

ְשֶטֶפת" – תקדמות מטהה ת", "נִׁ עַּ טַּ ֶפֶסת " – בתיאורים המשקפים הסתכנות והתגרות בגורל ;"נִׁ ְמטַּ

נו ת לו  ל ַאְדֵני חַּ ים", "עַּ ֲעקִׁ ל מַּ ֶלֶכת עַּ יר" – כאלה המשקפים רהב או גחמנותבו ;"הו  ֲאוִׁ ֶשיהָּ בָּ רָּ " שָּ

ְילָּ " – וחושניות עד כדי פתיינות לַּ ים בַּ ֶתיהָּ ְדלּוקִׁ ה"לשורה החוזרת ". הֵפרו  שָּ ה ֲחדָּ ֶמֶלְך ֵיש ַאֲהבָּ יש " לַּ

שאי אפשר להחניק , היא מבטאת את ההתעוררות המתחדשת של אותה אהבה – אם כן תפקיד נוסף

( שליח המלך)כשליח , סוף השיר מחזיר את הצבי שנזכר בפעם הראשונה בבית הראשון. ולהצמית

                                                           
ן"בשיר   325 בָּ לָּ ר הַּ נָּהָּ רו ת: "מאת לאה גולדברג הנהר מייצג את המוות" הַּ ת ּוְשח  ת ֲחשּופו  עו  ן ֵבין ְגבָּ בָּ לָּ ר הַּ נָּהָּ ה ./ הַּ עָּ שָּ

םֲעמֻ  יִׁ מַּ ל ְפֵני הַּ ֶחֶפת עַּ ה ְמרַּ רָּ ה ְוקָּ נָּף. / קָּ ת כָּ ה ֲאֻדמַּ לָּ ר ְגדו  פו  ֵשנּו צִׁ ְפרָּ ן/ , מִׁ יֵבנּו ַאֲחרו  ֲאבִׁ , כרך א, 1971, גולדברג." )וַּ
 (. 189' עמ
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א : "הצבי עצמו אינו עומד בפיתוי. רה משםהמעביר בלילה את האהבה ליער ועם בוקר מחזי ה בָּ ְילָּ לַּ בַּ

ֵטף ֵמֶהם  י קו  ְצבִׁ ֵזר / הַּ ר חו  חַּ ם שַּ יו ַאֻדמו ת/ עִׁ תָּ  ".ּוְשפָּ

י : ארוטי שבשיר השירים-מילים ושורות בשיר רומזים שנכתבו בהשראת אוצר המילים החושני ְצבִׁ

י)" ְצבִׁ י לִׁ דִׁ ֶמה דו  ים, ּדו  לִׁ יָּ אַּ ֶפר הָּ ן"; (326"או  ְלע  בָּ לָּ ְעיָּן הַּ מַּ ֵמי הַּ ֶנֶנת מִׁ ים" )"צו  בִׁ ם רַּ יִׁ בו ת , מַּ ֹלא יּוְכלּו ְלכַּ

ה-ֶאת ַאֲהבָּ רו ת, הָּ ְשְטפּוהָּ , ּוְנהָּ ים"; 327"ֹלא יִׁ נִׁ ן גַּ ְעיַּ ים, מַּ יִׁ ם חַּ יִׁ ים; ְבֵאר מַּ ְזלִׁ ן, ְונ  ן-מִׁ נו  ה "; (328"ְלבָּ ֲאֻדמָּ

ן מו  ֵתְך" )"ְכרִׁ קָּ ן רַּ מו  רִׁ ח הָּ בַּ , ְכֶפלַּ ֵתְךמִׁ מָּ ד ְלצַּ נו ת "; (329"עַּ לו  ל ַאְדֵני חַּ ֶפֶסת עַּ ים / ְמטַּ ֲעקִׁ ל מַּ ֶלֶכת עַּ / הו 

ה  טָּ ֶגֶשם ְלמַּ ם הַּ ְשֶטֶפת עִׁ ת / נִׁ עַּ טַּ ה נִׁ ְשֵדרָּ יר/ ֵבין ֲעֵצי הַּ ֲאוִׁ ֶשיהָּ בָּ רָּ י" )"שָּ דִׁ ל ּדו  ֵנה, קו  א-הִׁ ֵלג; ֶזה בָּ , ְמדַּ

ל ים-עַּ רִׁ ֵפץ--ֶההָּ ל, ְמקַּ ע-עַּ ְגבָּ ל"; 330"ו תהַּ י-עַּ בִׁ ְשכָּ ֵלילו ת, מִׁ י, בַּ ְשתִׁ קַּ י, בִׁ ה נְַּפשִׁ יו; ֵאת ֶשָאֲהבָּ ְשתִׁ קַּ  ְוֹלא, בִׁ

יו אתִׁ יר .ְמצָּ עִׁ ה בָּ ְבבָּ ֲאסו  ה נָּא וַּ ת, ָאקּומָּ בו  ְרח  ים ּובָּ קִׁ ְשוָּ ה--בַּ ְקשָּ י, ֲאבַּ ה נְַּפשִׁ יו; ֵאת ֶשָאֲהבָּ ְשתִׁ קַּ ְוֹלא , בִׁ

יו אתִׁ תֶ (. "331"ְמצָּ הֵפרו  ְילָּ לַּ ים בַּ ים" )"יהָּ ְדלּוקִׁ נִׁ מו  ְרֵּדס רִׁ ְך פַּ יִׁ חַּ ים, ְשלָּ דִׁ י ְמגָּ ם ְפרִׁ ֶפיהָּ "; 332"עִׁ ְשֵפי--ְרשָּ , רִׁ

ְלֶהֶבְתיָּה יו ַאֻדמו ת(. "333"ֵאש שַּ תָּ ְך" )"ּוְשפָּ יִׁ תַּ ְפתו  י שִׁ נִׁ שָּ אולם זרחי איננה מסתפקת (. 334"ְכחּוט הַּ

את האהבה ; ויוצרת אותה כנקודת מוצא בלבד בזיקת השיר לתיאורי האהבה בשיר השירים

שלא כמו בשיר ; אל הנועז והדרמטי, היא מובילה אל ההחלטי ,הנזכרת בשם הרגש בלבד ,"שלה"

שירה של זרחי נמנע משרטוט , המשמיע את קולותיהם הברורים של האוהב ושל האוהבת, השירים

המלך מנסה לדחוק את האהבה לא ברור מדוע ; אהבה ושומר על עמימות-אוהבת-המשולש אוהב

אי אפשר להכניעה , היא פוצעת ומכאיבה, אבל ברור שלאהבה כוח ועצמאות משלה, ממנו והלאה

במעטה של אגדה חושפת זרחי . היא חודרת לעומק ומתנשאת מעלה עד שהיא מנצחת, ולהשתיקה

 .    תות אנושיות נוקבותאמִׁ 

שעל אף המלכותיות המאפיינת אותו אין בו , זרחי נוטשת את העולם האנושי שני שלדגיםבשיר 

וגם כאן , את אהבת האמת ההדדית היא ממקמת בנוף אחר. אלא מפח נפש או אהבה בלא תוחלת

 . במסווה של אגדת טבע נחשף שברון לב של אבדן ומוות

ַמיִם  ִפים ַבשָּ ִגים עָּ ּדָּ נֵי ַשלְׁ  (אני אוהב)שְׁ

 ,ְׁשנֵי ַׁשְלָדגִים ָעִפים ַּבָשַמיִם

ָּבׁש, ִהיא ְקַטנָה  ,הּוא ְּבָכל ַהְצָבִעים ְמלֻּ

 ,ָלּה דֹומֹות ְלָחרּוז ִצְבעֹונִי ָהֵעינַיִם

 .ִטָפה ֲענִָקית ֶׁשל ְדַבׁש – ְוַהֶשֶמׁש

                                                           
 .ט, שיר השירים ב  326
 .ז, שם ח  327
 .טו, שם ד  328
 .ז, שם ו  329
 .ח, שם ב  330
 .ב–א, שם ג  331
 .יג, שם ד  332
 .ו, ח שם  333
 .ג, שם ד  334
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 ,ְׁשנֵי ַׁשְלָדגִים ָעִפים ַּבָשַמיִם

 ,הּוא אֹוֵמר ָלּה ָכְך, יִַקיָרה ֶׁשִלי"

 ,י ַהַמיִםַאֲחֵרי ֶׁשנְִשַחק ְּבגַלֵ 

 ".ֵּביֵתנּו נְִבנֶה ֵּבין ַענְֵפי ַהְסָבְך

 ,ְׁשנֵי ַׁשְלָדגִים ָעִפים ַּבָשַמיִם

 .ָכנָף ֶאל ַהְשנַיִם ָגַלׁש-נֵץ ְכַבד

 !"נָא-ַהְרֵפה, ָהַאְכזָר! יִַקיָרה, ִּבְרִחי"

 .ִטָפה ֲענִָקית ֶׁשל ְדַבׁש – ְוַהֶשֶמׁש

 ,ָהֶעֶרב ַקר ַּבחּוצֹות ִעם ֶרֶדת

ֹּל ֵמַעל ַהַגגֹות  ,ֶעֶרב ָכח

 ַהְרֵחק ִמְשדֹוָתיו ַהיִָפים ֶׁשל ַהֶשֶמׁש

 ...ָעף לֹו ַׁשְלָדג ְלַבדֹו

ובהשאלה מעורר , השיר מתבונן בנפלא ובנורא כפי שהם מתערבבים בחייהם של שני שלדגים

ים " – את השיר השורה הפותחת. מחשבות על נוכחות האושר והאומללות בחיי בני אדם גִׁ ְלּדָּ ְשֵני שַּ

ם יִׁ מַּ שָּ ים בַּ פִׁ ג"כוללת את המילים  – "עָּ ְלּדָּ ם"ו" שַּ יִׁ מַּ שלדג ; הצבעוניות היא ממד דומיננטי בשיר ."שָּ

ים"המילים , הוא עוף שצבעי נוצותיו מרהיבים עִׁ י"ו" ְצבָּ נִׁ ְבעו  מופיעות בשורה השנייה ובשורה " צִׁ

ש"ו" ֶשֶמש"לים שתי המי. השלישית של הבית הראשון  ,החוזרות בשיר כל אחת פעמיים, "ְּדבַּ

באותה סביבה צבעונית להפליא מתקיימת אהבתם של . מזרימות גם הן צבע אל הסביבה השירית

י: "המתוארת במילים ענוגות, שני השלדגים ה ֶשלִׁ ירָּ ְך, יַּקִׁ ֵמר לָּּה כָּ ֵלי / , הּוא או  ק ְבגַּ ְשחַּ ַאֲחֵרי ֶשנִׁ

ם יִׁ מַּ ְך/ ,הַּ ְּסבָּ ְנֵפי הַּ ְבֶנה ֵבין עַּ ם"כחול ותכלת בצירוף ; הצבעוניות נוכחת גם כאן". ֵביֵתנּו נִׁ יִׁ מַּ ֵלי הַּ , "ְבגַּ

ְך"ירוק וחום בצירוף  ְּסבָּ ְנֵפי הַּ ם"לסביבה הצבעונית חובר הצירוף ". עַּ יִׁ מַּ שָּ ים בַּ פִׁ החוזר בשיר " עָּ

גבול שמבטיחה -המרחב ואת תחושת האין את, ומנכיח את החירות, אחת מהן בשמו – ארבע פעמים

י"הרמונית תורמים ביטוי החיבה -לאווירה האינטימית. כביכול האהבה ה ֶשלִׁ ירָּ וההבטחה " יַּקִׁ

ְבֶנה" שלא רק מטשטשת את האסון , ההרמוניה והחירות אינן אלא אשליה, אבל הצבעוניות". ֵביֵתנּו נִׁ

ד" – המתקרב יִׁ -ֵנץ ְכבַּ ְשנַּ נָּף ֶאל הַּ לַּשכָּ י'. / ם גָּ ְרחִׁ ה, בִׁ ירָּ קִׁ ר! יַּ ַאְכזָּ ְרֵפה, הָּ אלא נמשכת גם  –" '!נָּא-הַּ

ש: "כפי שרומזת השורה האחרונה של הבית השלישי, לאחריו ית ֶשל ְדבַּ ה ֲענָּקִׁ פָּ ֶשֶמש טִׁ ". ְוהַּ

ר : "המתאר את העולם לאחר האסון, הצבעוניות שוות הנפש חוזרת ומהדהדת בבית האחרון קַּ

חּוצ ֶעֶרבבַּ ם ֶרֶדת הָּ גו ת/ , ו ת עִׁ גַּ ל הַּ ל ֵמעַּ ח  ֶשֶמש / , ֶעֶרב כָּ ים ֶשל הַּ פִׁ יָּ יו הַּ תָּ ְשדו  ְרֵחק מִׁ ג / הַּ ְלּדָּ ף לו  שַּ עָּ

ּדו   יקּות האשליה שבשורה " חגור", שבו נשמעת הצהרת האהבה, הבית השני של השיר...". ְלבַּ ְמתִׁ בַּ

ֶשמֶ " – החוזרת בבית הראשון והשלישי ש – שְוהַּ ית ֶשל ְדבַּ ה ֲענָּקִׁ פָּ בבית האחרון מחליף הקור את ". טִׁ

ֶעֶרב" – המתיקות בביטוי מפורש ם ֶרֶדת הָּ חּוצו ת עִׁ ר בַּ תיאור האהבה באור השמש לעומת סופה ". קַּ

ֶעֶרב" – בקור עם רדת ערב ם ֶרֶדת הָּ חּוצו ת עִׁ ר בַּ גו ת/ , קַּ גַּ ל הַּ ל ֵמעַּ ח  ְשדו  / , ֶעֶרב כָּ ְרֵחק מִׁ ים ֶשל הַּ פִׁ יָּ יו הַּ תָּ

ֶשֶמש זרחי שמה בפיו של השלדג . נקרא כמטפורה לנצחיות היופי על אף הרף העין של האסון" הַּ
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י)"הזכר סגנון דיבור פיוטי מעודן כשהוא פונה לבת זוגו  ה ֶשלִׁ ירָּ קִׁ ם ]...[ /, יַּ יִׁ מַּ ֵלי הַּ ק ְבגַּ ְשחַּ / , ַאֲחֵרי ֶשנִׁ

נְ  ְבֶנה ֵבין עַּ ְךֵביֵתנּו נִׁ ְּסבָּ י)"ענוגה במשפט -גבוהה-אך רמת הלשון התקנית; "(ֵפי הַּ ְרחִׁ ה, בִׁ ירָּ קִׁ ר! יַּ ַאְכזָּ , הָּ

ְרֵפה קריאתו של השלדג כשבת זוגו מותקפת היא קריאה ; מעכירה את רושמה של האהבה( !"נָּא-הַּ

 . והעולם ממשיך בשגרת התנהלותו. של השלמה עם גורל שאין לשנותו, של ויתור, של חולשה

 סיכום . גי

עיון בשירתה של נורית זרחי לילדים חושף את התפקיד המרשים שיש ללשון הן בעיצוב המבע ה

 – התבוננות בשירים מן ההיבט של כל אחד מתחומי הלשון; השירי של זרחי והן בפענוחו

מראה שהבחירה של זרחי ברכיבי לשון  – הפונולוגיה והשיח, התחביר, המורפולוגיה, הסמנטיקה

הבלטת נוכחותם או היעדרם של רכיבים אלה . ולהעצמת המבע הפיוטי משמעות כשיר ליצירתהיא מ

רומזת על היבטים סמויים בטקסט ומציעה , יוצרת או מעצימה משמעות, בביטוי מסייעת לדיוק

ברוב השירים מדובר ; מרגשים ומסקרנים, עשירים, קריאות שונות במבנים שיריים מרובדים

 .שאינו מצוי בשירת זמננו לילדיםפרשני -באתגר לשוני

וסגנונות השימוש  םבמעמקי מקורותיה ועל פני משלביה, בין רבדיה, זרחי נעה במרחביה של העברית

היא מודעת למשמעויות המשתנות של מילים בסביבות שונות ובוחרת אילו מהן . המשתנים בשפה

שואבת מהיכרות מסועפת עם  היא. לגרוף לתוך הטקסטים לזיקוק ולדיוק המבע השירי ולהעשרתו

עם המקרא ויתר המקורות היהודיים ועם הספרות לסוגיה ומניחה קיומו של , המיתולוגיה היוונית

 .  ידע תרבותי משותף לה ולקוראיה

השניּות באה לידי ; סקירת מבנה העומק השירי מגלה שניּות מּובנית כתכונת יסוד ברבים מהשירים

, במבנים התחביריים, בבחירות הסמנטיות, נטי אחד דומיננטי בשירשל יותר משדה סמ ביטוי בקיום

התופעה הזו מתקיימת . לעתים השניות אף מתחדדת לכדי ניגודיּות. בדפוסי המצלול ובאופי השיח

למשל בין ביטוי מילולי של מהירות תנועה בטקסט לבין הסטטיות , לעתים בין ממדים שונים

לצד השניּות מתקיימות זו לצד זו מגמות סותרות של . ירהמצמיתה שיוצרת החזרה על שורות בש

 . בניית מתח וזניחתו גם באמצעים לשוניים

במישור הסמנטי זרחי מציגה נרדפים שמינם הדקדוקי שונה ומחוללת כך השתנות של נקודת המבט 

י"כמו הזוג שבשורות , הומופונים. התיאור משמעות או הרחבה של יהָּ ְואִׁ ! ְרדִׁ ְראּו ָאבִׁ ְך / , ָמה ָלּהקָּ אַּ

ה לְ  ְלתָּ יא עָּ ְעָלההִׁ מעצימים , מבליטים את הדאייה מעלה של הילדה בבועה בועת סבוןמהשיר " מ 

יוצרים הומור או עמימות המכפילה את אפשרויות הקריאה והפרשנות והתרשמות מאירוע בשיר 

אפשרויות משמעית לטובת הרחבה של -זרחי נמנעת לעתים מאמירה חד. ה שאלות פתוחותמותירו
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בוחרת בפעלים שיש להם משמעויות אחדות שכל אחת  היא. הקריאה והפרשנות ושימור החידתיות

וקושרת שמות ממין דקדוקי אחד לסביבה סמנטית השמורה למין , מהן הולמת ֶהקשר אפשרי בשיר

 . הדקדוקי האחר

שמעות תוך ונוטעת ספקות אשר למ, זרחי מדגישה אפיונים ותיאורים בעזרת דחיסות סמנטית

מוסיף לעתים דווקא היעדרּה של מילת מפתח בתמה השירית . שימוש בביטויים אוקסימורוניים

. לעתים חלקים ממילים אחרות מצטרפים ומהדהדים בשיר כביטוי מפתח, למשמעות השיר

במקומות מסוימים זרחי בוחרת לבודד בשורה נפרדת מילה צפויה וממקדת את תשומת הלב במה 

. בידוד המילה מבליט את הפלאיות הנשכחת הגלומה בה. היקרא כבנאלי וחסר השראהשעלול היה ל

תכונות שאינן צפויות או טבעיות למתואר ומזמינה את  הבליטהיא מ. בתיאוריםזרחי שוברת ציפיות 

היא אינה נרתעת מעמימות סמנטית או מאניגמטיות של . מקוריתוקוראיה לנקודת מבט חדשה 

סומכת על , ה את שירתה למוסכמות הנוגעות לכשירות הלשונית של קוראיהואינה מכפיפ 335הטקסט

 . האינטלקטואלית והלשונית במפגש המרתק עם המבע השירי, פתיחותם ועל סקרנותם הרגשית

להבלטת ( שגלומה בהם פעולה לא ממומשת)צורות פועל סבילות או שמות פועל בשירים מופיעות 

צירופי סמיכות מטפוריים יש בהם . המחשת חוסר יכולת לפעולהימנעות או המעטה של פעילות או ל

, פעלים, מחדשת שמותזרחי במקוריות וביצירתיות . שהנסמך שלהם זהה ויוצר סביבה מגחיכה

כדי להגיע לדיוק , פתגמים ודרכי שימוש במיליות במגוון דרכי התצורה העבריות, ניבים, צירופים

שימוש יצירתי בשמות ותיקים ישנו בשיריה גם . של המבע מרבי או להרחיק אל פלאיותו ואל זרותו

רגישותה לשפות מלבד העברית מובילה אותה לבחירה בצורות חדשות למילים מוכרות . שכיחים

 . להקשר בהתאם

במטפורות ובפיגורות לשוניות אחרות זרחי נוקטת שמות ופעלים האופייניים למוחש , בדימויים

היא ; כוון שמות ופעלים ההולמים חומרים במצבי צבירה שוניםומערבבת במ, בבואה לתאר מופשט

ובעצם מדמה שדה סמנטי , קושרת בדימוייה מילים משדה סמנטי אחד למילים משדה סמנטי אחר

 םדימויי תמדמה ומדומה מוביל לזוגות הבאים עד להתקבלות תמונ כשהזוג הראשון של, אחד לאחר

, שירית-השירית ולא ממוסכמות הלשון חוץ דימוייה שואבים מסביבת המציאות. מורכבת

בבחירותיה היא . ובאמצעותם היא מעבה את הביטוי השירי ומרחיבה את נפחם של המדומים

ה שירימים רבב. מרחיקה מההקשרים הטבעיים למרחב המושגי של ילדים בעזרת דימויים מקוריים

ֶוך, דימויים פתוחים כשהמרחק הסמנטי בין המדומה למדמה יוצר הומור  .ועושה שימוש בדימויי תָּ

 ;דימוי המשובץ בין שני שמות או בין שם לפועל מעשיר את מה שלפניו כמו גם את מה שאחריו

                                                           
ֶדה"זרחי עצמה בשירּה למבוגרים   335 שָּ י : "מציעה תיאור של הסמנטיקה ביצירותיה( גן המוחבתוך " )ֶזה הַּ ל פִׁ ק עַּ ְורַּ

ים  ְשרּופִׁ יו הַּ דָּ ת ְצעָּ יעַּ ן ְלנֵַּחש / ְטבִׁ תָּ ם  –נִׁ עַּ ה ֵאי פַּ ר פ  בַּ ים/ ֶשעָּ לִׁ מִׁ ן הַּ  ." מּובַּ
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ח ְיֵשנָּה" – למשל ה ְכֶפרַּ ְלָכהמהשיר , "יָּפָּ מ  ק ֶשל ה  ְקר  ְיר  ָער ה  שֵּׂ צירופי סמיכות (. כף עץבתוך ) ה 

ר"למשל , ןמושתתים על אוקסימורון מעודרבים מטפוריים  פָּ בחלק מהשירים נוצרת ; "ַאְגֵמי עָּ

המתפתחות זו מזו ומרחיבות זו את משמעותה של , ותיקות לצד מקוריות, של מטפורות" מקלעת"

 .  זו

מנקודת מבט מורפולוגית ודקדוקית החלפה של מוספית זכר רבים במוספית נקבה רבות גורמת 

מועצמים באמצעות אחדים תיאורים . הומור על תוספת משמעות ויוצרת רומזת, להסטה מן הצפוי

כינויי גוף . נוכחות יםוגורע יםשמות ופעלים בצורת יחיד ממעיט – ולהפך ,שימוש בצורת רבים

זהויות , וכינויים חבורים מבליטים או ממעיטים נוכחות של דמות או מהות בשיר ומאפיינים דמויות

 . כינוייםהבין מעברים השל בומהויות של רכיבים תמטיים מתעמעמים 

נושא לעתים נצמד . מתחויוצרת פרטים לפועל שלהם ובכך מבליטה מושאים ם קדימרבה להזרחי 

מפרה מוסכמות סגנוניות של דרכי שימוש זרחי . סמנטי בין השנייםהמרחק ומובלט הלמושא 

. תבמילות יחס ובאותיות שימוש לשינוי נקודת המבט או להבלטת הקשר בין תיאור לסביבה השירי

 . השמטים ומבעים אליפטיים מבליטים את הפועל החסר או רומזים על אפשרויות פרשניות

משמעות עשויה להשתנות ואווירה או מצב רוח בשיר עשויים להשתנות בשל גריעת סימני פיסוק 

 .יש בשירים פחות סימני פיסוק אקספרסיביים ויותר סימנים מאופקים. ממשפטי הוראה או שאלה

ותנועתיות בטקסט תחושת מהירות . גודש ואווירת מהומהיוצר לעתים סימני פיסוק על ויתור וה

 . נוצרת ממבעים קצרצרים חסרי פעלים

מצלולית של מילים וחלקי מילים -היא מודעת מאוד לערכיות הפונטית; זרחי היא אמנית המצלול

רומז  – מצלולאבחנה ב-משתנה ודק, שימוש מקורי. ומשתמשת בה כדי לעבות את הטקסט השירי

להקשר  המותאמותיוצר אווירה וסביבה , טקסטואליים-טקסטואליים וחוץ-על הקשרים תוך

זרחי מגייסת אפיונים מצלוליים כדי . התמטי ורומז על פרשנות אפשרית או על משמעות נוספת

שינויים ; גם למשקל ולריתמוס תפקיד משמעותי בשיריה. להבחין בין דמויות ולייחד תיאורים

היא דווקא בסביבות שיריות כאוטיות מאיימות  ,למשל ,כך. יוצרים הדגשה והבלטהקל במש

דווקא ואילו ריתמוס מונוטוני היוצר תחושת הילכדות מופיע , על משקל מוקפד ומרוסן מקפידה

אווירה שינוי במספרים משתנים של הברות בשורות מבליטים . בתיאור ניסיונות היחלצות מסכנה

על , שימוש להטוטני בחזרות על חלקי מילים נעשהבשירים רבים . גשי של דמותר-נפשיהמצב באו 

ת ובהקשרים משתנים וכך מושג( במדויק או בשינויים קלים מאוד)מילים ואפילו על שורות שלמות 

 .סטה של משמעותבלטה והה
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ון לשון גבוהה ולש, מדויקת-לשון תקנית, לשון דיבורית – זרחי מערבבת משלבים ורמות לשון

הפער ברמות הלשון מחדד משמעויות . בתוך אותו שיר – לשון ארכאית ולשון עכשווית, פיוטית

מוסיף או מבליט מאפיינים של , מוסיף נופך של דרמטיות או של הומור, יוצר אווירה, בטקסט

לשמש מעין אלומת אור המכוונת אל המופלא או  העשוי, למשל, לשון פיוטית. דמויות ושל אירועים

במקרים אחרים זרחי יוצרת חיקוי אמין ; השגור של ילדיםבמודע מהשיח שחורג טקסי -החגיגיאל 

ומבליטה את נקודת , של הדיבור הילדי המאפיין דוברים צעירים בשלב היצירתי של רכישת הדיבור

בראשי שורות יוצר רצף מתמשך של " כי"ו" אבל"במילות חיבור כמו שימוש תכוף . המבט של הדובר

בחלק מהשירים זרחי  .האופייני לשיח ילדי ,אישי ללא השתהות לשם ארגון המחשבות-כמו דיבור

 . תם את פליאתהת אִׁ רמזמינה אותם להתבוננות משותפת וחוק, פונה לנמענים
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 : שניפרק 

 בפרוזה של זרחי לילדיםפואטיים -במאפיינים הלשונייםעיון 

 מבוא . א

ספרים לילדי , (picture books)ספרים מצוירים : וריםהפרוזה של זרחי לילדים כוללת עשרות סיפ

הפרוזה של זרחי והן השירה שלה לילדים מתאפיינות באותה לשון הן . בית הספר וספרים לנוער

ברובדי הטקסט ; עוצמתית ומדויקת עד מאוד, עשירה במשמעויות, יצירתית, חדשנית – פואטית

עויות שמגלה ההתבוננות בטקסט דרך שמתחת לרובד העלילתי הגלוי טמונים פרטים ומשמ

בפרוזה של זרחי לילדים יש צורות מורפולוגיות מפתיעות המתעלמות במתכוון . הפריזמה של הלשון

דפוסים , מבנים תחביריים יוצאי דופן המאפיינים תכונות ומצבי נפש, מכללי העברית התקנית

רבדים של  משלבים ובין ם ביןמצלוליים המטעינים תוספת משמעות על עלילות הסיפורים ומעברי

 תהמגוונת והמקורי, אך המרגשת והמעניינת ביותר היא הרקמה הסמנטית העשירה ;העברית

ומוכיחה כי הפרוזה של זרחי כתובה בלשון הקרובה , שמצמיחה בין היתר לשון ציורית יוצאת דופן

ץ  הבובה הגדולה שקיבלה במתנה :שיקוץבסיפור יש דוגמה מובהקת לכך . לשירה הילדה עמליה קו 

לא כל  – צעצוע פרטי חזיקהמתנגדים לכך שמי מילדי המשק י, מעוררת את זעמם של חברי המשק

והם מכנסים את , (18, שיקוץ) "שאיננו רוצים שילדינו יכירו כלל]...[ מין בורגנית מפונקת "שכן 

בעלי וים יוצאי דופן זרחי בוחרת עבור המשתתפים בדיון שמות וכינוי. אספת הקיבוץ לדון בעניין

המעמיד את עמליה הקטנה בפני אספת הקיבוץ ומאפשר , ר ועדת החינוך במשק"יו ,למשל. משמעות

ש "בשמו של האיש טמון השורש גר(. 19" )ֵגְרש ם קדימה"קרוי , לעמיתיו לפגוע בכבודה וברגשותיה

השם גם מזכיר את . דהשמשמעותו מכפילה את האיּום על הבובה ורומזת לסכנת החלתו גם על היל

, על אף שם משפחתו. בזכות תקנותיו החשובות פורצות הדרך" מאור הגולה"שכונה , 336רבנו גרשם

דמה"ליו דמה של ; ר ועדת החינוך אין עניין בקִׁ שמו מדגיש דווקא את העיוורון המוסרי והיעדר הקִׁ

על שום " "י בקפיצותזּוזִׁ "הבובה מכונה  בעניין מתנדבת אמריקנית שנכחה באספה. חברי הקיבוץ

לחרוג באופן דרמטי , היא לא היססה לזוז; אך לכינוי יש משמעות ערכית, (22" )הליכתה המוזרה

זה בסך הכול , תנו לילדה לשחק איתה" :וטענה ץהקיבושל חברי מן הקו האידאולוגי ובפומבי 

מה את יושבת , 337וץק, וַאת" – הכינוי שהודבק לבובה מופיע בהוראה שניתנה לעמליה(. 22" )בובה

" קוץ(. "21!" )קחי את השיקוץ ולכי מפה? את הרכילות באוזניים הגדולות שלך פה לשמוע

                                                           
, 1998, שראל וגרסון)ראש ישיבה במיינץ שבגרמניה , (1228–911)רה בימי הביניים מגדולי חכמי התו, רב ופוסק  336

 (. 111' עמ
 .שם המשפחה של עמליה  337
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: קרובים גם במשמעות המילולית השלילית שלהם, שני שמות הקרובים זה לזה פונטית, "שיקוץ"ו

קע בר; להיפטר ממנו (אף כי קשה)קצה חד ודוקר של צמח ובהשאלה דבר מיותר שראוי  – קוץ

הרומז לדבר " ד"קוצו של יו", כמשל לדבר מה מרגיז ומיותר" קוץ בתחת"מהדהדים הביטויים 

מאוס "שפירושו " ---בעיני  הוא כקוץ"המבליט את הפגם בדבר הטוב ו" אליה וקוץ בה", פעוט ערך

המופיע במשמעות של ו 338צ השכיח במקרא"מן השורש שק, דבר תועבה מאוס – שיקוץ; "ומתועב

. ל"גע, ב"סא, ה"בז, א"טמ, פ"טנ, ב"תע, ס"בסמיכות לשורשים מא, וחלטת ושלילה חריפהדחייה מ

סונטת בחברה הקיבוצית על כך שהבובה שיקוץ , אלילי-מכניסה לסיפור את הרובד הדתי" שיקוץ"

מקושרת לעבודת האלילים שהקיבוץ דוחה ורומזת שהדוגמטיות וחוסר הגמישות של הקיבוץ 

" קוץ"שם המשפחה . בבובה משחק של ילדה קטנה – בדבר התמים ביותרהנאבקת , כמוהם כדת

שתיהן זרות לא רצויות ; הילדה והבובה, יוצר קרבה בין השתיים" שיקּוץ"המופיע בסמיכות ל

גם הלשון הציורית בסיפור . שתיהן משתייכות למעגל אחד של מוחרמים ומנודים, בחברה הקיבוצית

 זרחי מתארת תופעה גופנית אצל יושב ראש האספה: ות נוספתטוענת את הפרטים הגלויים במשמע

דימוי פיקת הגרון לאבן בגרב מעיד על ההתבוננות ; (19" )בגרב אבן כמו זזה גרונו ופיקת" –

ֶּוהאבל בעיקר , המיוחדת בפרטים המאפיינת את הילדה עמליה המהותי כל כך עבור , הדיון את ְמשַּ

כשיושב ראש האספה . ת בעיניו של יושב ראש האספהלמטרד מתמשך אך חסר חשיבו ,הילדה

תגובתה הקשה של עמליה לדברים  – "ואיני רוצה שום ויכוחים" – בקיבוץ מתבטא בנוקשות

כשאחד החברים דורש ; (19" )רגע לפני שעמליה צללה לחשיכה ללא סוף"מתוארת בביטוי המטפורי 

, כמו אי קטן, היא ראתה רק אותם"; שתישמר לה הזכות להשמיע את דבריה היא מביטה בפניו

מבטא את תחושת ההקלה " כמו אי קטן"הדימוי (. 19" )ים שחור חגה מעליו כדי לנחות-שציפור בלב

" ים שחור-ציפור בלב"אך ההרחבה , שעוררו דברי האיש בעמליה ואת התקוות שתלתה בהם

" שחור"ה. שעת האספהמבליטה בו בזמן את תחושת הנרדפּות וחוסר האונים שמציפה את הילדה ב

נתפסת " חשכה"והפעם ה, שבתחילת התיאור כמטפורה לייאוש" חשכה"שבתיאור הים חוזר על ה

הילדים מחליטים לילה אחד להתנקם בעמליה על שניכסה . גם כמייצגת ליקוי מאורות מוסרי

, התרוצצו עטופים בסדינים]..[ ראשונה הייתה זמירה שהדליקה גפרור : "לעצמה את הבובה

והלכו וקרבו אל , הסדינים התנופפו כמו כנפיים שחורות בלילה, הגפרור כבה]...[ והתקהלו סביבה 

מיהו בעל )דימוי הסדינים המתנופפים בחשכה לכנפיים שחורות מסתפק ברמיזה (. 21" )339מול פניה

אך מוסיף לַּתיאור נופך של מאגיה שחורה ומכשיר את התודעה לקראת התממשותו של ( ?הכנפיים

                                                           
ֲעֶבנּו: "...למשל  338 ֵעב ְתתַּ ְקֶצנּו ְותַּ ֵקץ ְתשַּ י, שַּ ְמאּו עו ד"... ; (כו, דברים ז" )ֵחֶרם הּוא-כִׁ טַּ לּוֵליֶהם , ְוֹלא יִׁ ְבגִׁ

קּו ְשֵעיֶהם, ּוְבכ ל, ֵציֶהםּוְבשִׁ  (.כג, יחזקאל לז" )פִׁ
 .של עמליה  339
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הבובה מתחילה לדבר אל הילדים המתעללים : ירוע מסתורי ומבהיל שמתרחש מיד אחר כךא

 (.21)' !אוי למי שירים עליה יד! עזבו אותה: "ומתרה בהם

בעשרות הטקסטים הסיפוריים של נורית זרחי שהמחקר מתמקד בהם אפשר להבחין בשתי קבוצות 

, המאופיינים בקווים אוטוביוגרפיים בקבוצה האחת סיפורים אוטוביוגרפיים או אלה: בולטות

 .  הרפתקה והומור, ובאחרת סיפורי דמיון

המאופיינים בקווים בין אלה בקבוצת הסיפורים שבהם תשתית אוטוביוגרפית רחבה ו

אליזם והפנטזיה משמשים בהם סיפורים שהרֵּׂ , אליסטייםאוטוביוגרפיים מצויים סיפורים רֵּׂ 

לרוב , העושים דרך ממשבר אישי 341ז כל סיפור ילדה או ילדבמרכ. 340סיפורי פנטזיהגם בערבוביה ו

 – מות אביה של זרחי בילדותה. לעבר פרק חדש ואופטימי בחייהם ,משפחתי או חברתי-על רקע הורי

הילדה . 342השפיע לדבריה על כל מהלך חייה – האיש שאהב אותה והבין ללבה יותר מכל האחרים

אביה ]...[ היא נותרה לנצח הילדה שנלקח ממנה אביה ". חשה שנבגדה בידי כוח שלא יכלה להבינו

בחירה שמשמעותה בעיני הילדה הייתה שאמה , באחותה היפה ממנה' בחרה'ואלו אמּה ', בחר בה'

אבל לקשר החם עם הסבתא לא היה ביטוי . 343..."בה סבתה' בחרה'לאחר מות האב . דחתה אותה

לקיבוץ גבע שבו נשכרה הֵאם  מירושלים העקר –אחותה ואמן , נורית – המשפחה הקטנה; יומיומי

ובהיותה ילדה , זרחי שונה מילדי המשק שנולדו בו חשה כבתּה של מורה ְשכירה. לעבודה כמורה

המוות . רגישה מאוד ויוצאת דופן מבחינות רבות התקשתה להסתגל לחיים בחברה השיתופית

הקיבוצי והריחוק הרגשי בין  הניתוק מן הֵאם שנגזר מאורח החיים, השבר במשפחה, והאבדן

נּות ובעיקר הגעגועים התמידיים לאב שהעניק לה תחושת ערך  345הבדידות, 344השתיים ותחושת השו 

בתוצאותיו "חלק מהסיפורים מתמקדים ; אלה מצאו את דרכם לסיפוריהכל  –טחון רגשי יעצמי וב

. הורה או אבדן שני ההוריםאבדן  – הקיצוני ביותר שילד יכול לחוות, הנפשיות של אבדן טראומטי

חיפוש אחר ; התנגדות לתהליך של הבנה; כעס; היצירות מציגות את התהליך שהילד האבל עובר

בריחה לפנטזיה כדרך של ניסיון ; היאחזות בכאב ובאבל כביטוי לנאמנות להורה המת; הסבר לאבדן

בעיבוד ההתנסות ידידות ממשית או דמיונית שמסייעת לילד ; לתת פשר לשאלות חיים ומוות

                                                           
לומר מה שלא ניתן לומר בדרך : מנסה לעשות מה שעושה המטפורה בשירה, אומרת זרחי, הפנטזיה בספרות"  340

-הפנטזיה מאפשרת לתאר עושר רב. על מוגבלותה, מה שמצוי מעבר ליכולת ההבעה של המילה עצמה, אחרת
 (.112' עמ, ב2221, להמן-אלקד" )אך רק היא והמטפורה תהיינה המבע ההולם לו, ים בוחושי שאנו חש

 . כמעט כל הדמויות הראשיות בקבוצת סיפורים זו הן בנות  341
 .21' עמ, לעיל  342
ולא היה מישהו , לםהיה לי אבא והוא נע: "גם בריאיון לדפנה שחורי זרחי מספרת. 71' עמ, ב2221, להמן-אלקד  343

 (.2212, שחורי." )זה לא תוקן. וזה המשיך להתגלגל לא טוב. אחר שייתן את הדברים שהוא יכול היה לתת
ֵעֶמק"ביטוי למורכבות רגשותיה של הדוברת לאמּה מופיע בשיר למבוגרים   344 י (: "אפריקהבתוך " )ֶשֶלג בָּ תִׁ ְקחּו או 

שו ק ֶחְמָאה ְוהַּ ְתֶכם ְלֶאֶרץ הַּ לָּדאִׁ יר/ , ו  ְך נָּדִׁ ְצרָּ א, מִׁ מָּ ֶתיהָּ ֶשל אִׁ עו  ְזרו  ת מִׁ חו  ל פָּ  ." ֲאבָּ
, שחורי" )אולי ככה אנשים חיים עם האין. ולא היה לי שום דבר מלבדי, כתבתי. את ההיעדר, אני שרדתי את זה"  345

 (.22' עמ, 2212
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ילדותיה שלה חוו , כשבגרה זרחי. 346"לקראת שיבה חלקית לפחות לתפקוד, ובהתמודדות עם קשיים

 . וגם התמודדות מסוג זה נוכחת בסיפורים, את גירושי הוריהן

כביכול -דומה שזרחי בחרה להגן על עצמה מן החזרה; אף לא אחד מסיפוריה נכתב בגוף ראשון

והרחיקה את גיבוריה בכך שהעניקה להם חיים וקול , ה בילדותהלמצבים המורכבים שחוות

בהחלמה : הסיפורים מצייתים למוסכמה ידועה של ספרות לילדים ומסתיימים בטוב. משלהם

הגיבורים מוצאים מפלט . בקבלת עצמם ובתחושת מסוגלות, באופטימיות, בקבלת המציאות, רגשית

 .    ם לעצמם ובלתי תלויים בדעת החברהבחירות הרוח וביכולתם להיות נאמני, בדמיון

בעקבות מות אביה נפרדת גיבורת ; ילדת חוץהסיפור המזוהה ביותר עם הביוגרפיה של זרחי הוא 

האם נשכרה לשמש מורה ; 347הספר דפנה מביתה ומסבתּה שבירושלים ועוברת עם אמה לקיבוץ

שק בני גילּה ומתחילה להסתגל מצורפת לקבוצת ילדי מ, מעתה ילדת חוץ, ודפנה, למוזיקה בקיבוץ

כתובים -היא לומדת להכיר את מוסכמות החברה השיתופית ואת הכללים הבלתי. לחיים החדשים

נאלצת להשלים עם כך שעליה לציית למטפלת כוחנית ושאמה כבר איננה יכולה  ,של חברת הילדים

גיבורה . 348קר שונהבלתי מתאימה ובלתי מובנת ובעי, היא חשה בודדה. להגן עליה מפני העולם

י לִׁ אם את לא מהסיפור , אחרת המתמודדת עם מות אביה ועם השלכותיו על חייה היא הילדה מָּ

המתוארת בספר  350לאחר שבן הזוג החדש של אמּה חלה ונסוג לנָּכות. 349תשתקי – יכולה לדבר יפה

מצאה מלי את עצמה חשופה לקשיי , כגרוטסקית ולאחר שאחותה המתבגרת שקעה בענייניה

 . 351הפרנסה ועסוקה בשמירה על שלמות המשפחה כיד ימינה של האם

אף ששתי ; עוסקים בילדים המתמודדים עם אבדן אביגיל מהר המלכיםו יוני והסוס גם הסיפורים

עיקרה של כל עלילה מתרחש במציאות , אליסטיתהעלילות מתחילות ומסתיימות במציאות ֵר 

יוצא על גב סוס פלאי , 352ב להשלים עם מות אביוהמסר, יוני .פנטסטית שגם הדרך אליה פלאית

ובזמן , בהגיעם להר נידח נחטף יוני בידי מכשפה אכזרית. לחפש סיבה מּוסרית למוות הפתאומי

                                                           
 . 72' עמ, ב2221, להמן-אלקד  346
שחרט על דגלו את , פריה של זרחי היא החוויה של ילדת חוץ בקיבוץחוויית היסוד ששבה ונשנית ברבים מס"  347

החברה בקיבוץ . על שנאת זרים, ולמעשה, הדרת החלשים ודיכויים, אך בפועל הושתת על קיפוח, ערך השוויון
" שבה אין סיכוי לאישה המבקשת ליצור מתוך חופש, מצוירת ביצירת זרחי כחברה פטריארכלית דכאנית

 (. 221' עמ, 2212, להמן-אלקד)
לגדול בקיבוץ זו חוויה קשה מאוד וכל מי שגדל שם נשאר בו הצורך לפתור את : "בריאיון לדפנה לוי סיפרה זרחי  348

לא ידעת מה קורה . החוויה המרכזית הייתה התפוררות האני. הכל חמקמק מאוד. השאלה מה בעצם קרה שם
]...[ ואחרי שגדלתי לא ידעתי למי בכלל קרתה הילדות הזו , הקולקטיב היה מאוד חזק והיחיד מאוד דיפוזי. למי

 (. 2229, לוי" )היחיד לא נחשב בכלל, הצד האנושי בכלל לא מטופל
 .אם את לא יכולה: להלן  349
בעלה של אמי לקה בשבץ מוחי והוסיף להתייסר שנים עד . חיינו בעוני רב: "בריאיון לאילת נגב סיפרה זרחי  350

. עם חובות כבדים, גרנו בדירה קטנה ומתפרקת. ת בשלושה ילדים ומפרנסת משפחהכאשר אמא מטפל, מותו
 (. 172' עמ, 1991, נגב" )צדק בכך שנפלנו כך-הרגשתי שהיה אי

, ישורון)המופיע בריאיון שנתנה זרחי להלית ישורון , תיאור אבדנה של מזוודת כתבי היד של אביה של זרחי  351
 . 12' עמ, אם את לא יכולהלה במילה בספר מופיע כמעט מי, (288' עמ, 2211

אני משחזרת את , בכתיבה אני לא משחזרת את חוויית המוות: "להמן הסבירה זרחי-בשיחה עם אילנה אלקד  352
הייתי . הייתי בת חמש כשאבא שלי נפטר]...[ אין לי את חוויית המוות . 'אין אבא'את חוויית ה', אין'חוויית ה
, להמן-אלקד" )איך יש אבא והוא איננו: אני בונה ממ' אין'אך את ה. אולי הדחקתי ,לא הייתי מעורבת, קטנה
 (. 182' עמ, ב2221
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ביו פוגש ילדים כמותו שהצער מאיים להרוס את חייהם יוני וחבריו החדשים נאבקים בשלטון . שִׁ

ע להשלמה עם האסון , הם וחוזרים כל אחד למקומולומדים להכיל את הכאב ששלט ב, הֶעֶצב והֶרשַּ

, איבדה במלחמה רחוקה את כל משפחתה, אביגיל מהר המלכיםגיבורת , אביגיל. ולעתיד אופטימי

ומאחר שהֵאֶבל מונע ממנה להסתגל לחיים בקיבוץ שקלט אותה היא יוצאת למסע אל העבר הרחוק 

לומדת שיש בעולם גם עוולות , חוכמהאביגיל פוגשת אנשים מלאי חמלה ו. 353על גב חמור לבנה

 . 354לחיים חדשים, וחוזרת מאוששת אל הקיבוץ, וחוסר צדק

מתגוררת , העורב-ו זרע החייםהדמות הראשית בסיפורים , הילדה עמליה שהתייתמה מאביה

היא נמשכת לצלילי החצוצרה של בחור מההכשרה  זרע החייםבסיפור . בקיבוץ עם אמה ואחיה

ולאחר שהיא ואחיה מתיידדים עם הבחור הם מוצאים בחדרו , סביב המדורה הנשמעים בהתכנסות

, הילדים מנביטים את הזרע כדי להחזיר לחיים את אביהם המת. זרע שלדעתם הוא זרע עץ החיים

, זרע החיים" )וגם אבא שלהם לא, ציבי לא יחזור"אבל לאחר נפילתו של הבחור בקרב הם מבינים ש

בסיפור (. 21, שם" )בכל העולם, ביחד"ים זה לזה לחפש את זרע החיים עמליה ואחיה מבטיח(. 21

ומגיעה באישון לילה לקרחת , עמליה הולכת בעקבות עורב שהכירה מאחד מספרי אביה המתהעורב 

במפגש הפלאי עמליה שומעת שאביה . סא בזלת יושב מלך שמתברר שהוא אביה המתישם על כ; יער

כשישתבש "גם , גם כשהדברים לא יתנהלו למישרין, אותו בזיכרונהיהיה תמיד אביה כל עוד תשמור 

אביה ממשיך להתקיים ולהעניק לה את הידיעה , כך מבינה עמליה, למרות מותו(. 71, העורב" )הגשר

תהיה תמיד  355המלך מבטיח לעמליה שבזכות הצבי הלבן-האב. שהיא אהובה ושאינה לבדה בעולם

 .  ת של האבלומשוחררת מעולו המצמי יוקרובה אל

שיקוץ אפיונים אחרים מלבד יתמותם של גיבורים בני דמותה של זרחי באים לידי ביטוי בסיפורים 

ם בענניםו בכל אחד מהם ילדה רגישה מאוד החשה בדידּות וזרּות במסגרת הצרה האחידה . שֵּׂ

שיפּות שחייה בקיבוץ צבועים בתחושה קשה של ח; שהתוותה האידאולוגיה הקיבוצית עבור ילדיה

בגובה של "מקבלת בחבילה בובה גדולה , שיקוץגיבורת הסיפור , עמליה. לכוחנותם של המבוגרים

הקיבוץ מתנגד לכך שילדה תחזיק בבובה גנדרנית כרכושה הפרטי (. 18, שיקוץ" )ילדה בת שמונה

(. 18 ,שיקוץ, "להשמיד אלילי שקר)"ורבים מן החברים סבורים שיש לשרוף את הבובה הבורגנית 

יּום בכוחות עצמה מול סוללה של מקטרגים שאינם נוטים לה חיבה , עמליה נאלצת להיאבק באִׁ

                                                           
 .כך במקור  353
היא , פנייה לילדות כאל הוויה של חסר המבקשת תיקון באהבה באמצעות היבחרות להיות אהוב, מבחינת זרחי"  354

הארכיטיפאלי , בתפיסתה. ת של ילדה אחתשהוא מעבר לילדות אח, פנייה לממד ארכיטיפאלי של הילדות
למיתולוגיות , ולכן היא פונה לא פעם למקרא, רחבה ועמוקה ליצירה, והמיתי מעניקים משמעות כוללת

זה תמיד קל יותר אם יש לך ': בריאיון היא אומרת. גם את עולם הילדות היא מבקשת לתפוס כך. ולפנטזיה
הוא מציע סיפור שקרה במישור ]...[ ון יותר לקרוא את העולם הארכיטיפ מעניק דגם שמבעדו נכ. איזה דגם

 (. 182' עמ, ב2221, להמן-אלקד" )'וגם קרה לכולם, פנימי
הוא התגלמותו של , (אביגיל)וכמו חמור הלבנה של אביגיל ( יוני והסוס)כמו הסוס הלבן של יוני , הצבי הלבן  355

 .הזיכרון ככוח החיים
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רק הברית בינה לבין הבובה ותמיכתם של מתנדבת . ומכנים את הבובה ואותה עצמה בכינויי גנאי

. 356אבל על ניצחונה היא משלמת מחיר חברתי כבד, וחבר קיבוץ אחד ויחיד מחזקת את עמליה

לשעבר -הילדה העירונית; עוסק באפיזודה אחרת במציאות חייה של עמליהם בעננים שֵּׂ הסיפור 

היא חרתה ֵשם  – שאיפה בורגנית מגונה כשלעצמה – מואשמת על ידי המטפלת שכדי לזכות בפרסום

יל הבטון הלח ְשבִׁ ובהיותה פחדנית ושקרנית היא בחרה לחרות שם של ילד אחר ולהרחיק כך , בִׁ

גורמת לעמליה למצוא מפלט בהפלגה אל  עוינותה המתעללת של המטפלת. מהמעצמה את האש

 . שבו תחוש חופשייה" מקום"אל ה, החירות שבדמיון

חוקרת את עצמה ואת מי שסביבה מתוארת בסיפורים -ההתבוננות הרגישה של הילדה התוהה

( ם על הקשתההולכי)עמליה העובדת עם ילדים אחרים בשדה . אבק הברבור-ו ההולכים על הקשת

המיסיונרים , כמו בכל התחנות האחרות בדרכם, גם כאן. מתוודעת שם לזוג מיסיונרים מתנדבים

. ועמליה המרותקת לזרותם מנסה להבין את משמעות החיפוש, מחפשים תשובה לשאלותיהם

, (11, "המשונים" :בפיה)הנמשכת אל השונים ואל החלשים , מתיידדת עמליהאבק הברבור בסיפור 

בשליחות האמנית היא נכנסת . שכמו עמליה מבחינה במה שהאחרים מחמיצים ,השכנה האמניתעם 

אך הבחור השקוע בכעס ובעלבון בגלל , לחדרו של רמי הגיבן כדי לתת לו במתנה ברבור חרסינה לבן

אך היא עצמה , עמליה חשה שרמי אינו יכול לשאת את יופיו של הברבור. נכותו מנתץ את הפסלון

רגע לפני שהברבור הסדוק פורש כנפיים . ת כוונת האמנית הרואה את הברבור שבאיש הנֶָּכהמבינה א

ף   .357הוא מסביר לעמליה שדווקא ברגע שנשבר לרסיסים למד את סוד המעו 

בחדר האינקובטור עמליה שוברת ביצה יקרה וסופגת  בזמן תורנות. בולט המעוף הדוגרתגם בסיפור 

ּה של עמליה חוזר ומשנן באוזניה שגם . תנזיפות משפילות מפי האחראי בָּ לִׁ לאי הבוקע כמו מִׁ עוף פִׁ

כי ; כי איש לא יוכל למנוע ממנה לעוף, היא תהיה תמיד בת חורין – אם המבוגרים מתאנים לה

 . הדמיון וחירות הרוח הם המפלט שלה

, קיבלו חינם אותהמתחלפים באווזים ב הדוגרתוהעוף הפלאי בסיפור  אבק הברבורהברבור בסיפור 

לאחר שהוריה של מרגול נטשו אותה בינקותה ולאחר שחיה תקופה ; שבמרכזו נטישה והורות

שתחושת החובה , הדודה. אוספים אותה דודּה ודודתּה חשוכי הילדים לביתם, מסוימת במוסד

משתבחת בפני עצמה על החסד שהיא עושה עם , וערכם החומרי של דברים מכתיבים את התנהלותה

מרגול דקת הרגש מבינה מה שהדודה אינה . ניתה אך בזה לילדה על החמלה הטבועה בהאחיי

ולגרום והאווזים שהיא מגדלת בחצר עוזרים לה לשנות את נקודת מבטה של הדודה , מסוגלת להבין

                                                           
מיתיזציה שזרחי עושה לקיבוץ והצגתו -נשים מוצגים ביצירתה של זרחי על רקע דה מעמדן השולי וחולשתן של"  356

להבטיח , הנשלטת על ידי גברים אלימים ונשים המנצלות את תפקידיהן החינוכיים כדי לשלוט, כחברה כוחנית
 (. 229' עמ, 2212, להמן-אלקד" )אחידות מדומה ולדכא את השונים

 .112' מלעיל בע, בשירי זרחי" עלהשאיפה מ'וראו גם את הדיון ב  357
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גם הילדה ניצי . ילד קטן אינו יכול לחיות אם אין אוהבים אותו: עיקר העיקרים לה להבין את

ובאין מי שירצה לאמצּה היא יוצאת למצוא , ְגֵדלָּה שנים אחדות במוסדמזווית העין ניצי מהסיפור 

אף הם ) נפשי ארוך היא פוקחת את עיניהם של המלך והמלכה-לאחר מסע פנטסטי. אהבת הורים

מתהומות אבלם על הילד שלא זכו בו מבחינים השניים בילדה שאין ; (מצויים בשירי זרחיהגיבורים 

י גיבורת . אופטימלי, פור מסתיים בתיקון כפוללה הורים והסי נִׁ  אף היא חווהמשושים הילדה פָּ

י; אלא שכאן מדובר בנטישה רגשית, נטישה נִׁ אינם יורדים לסוף , חקלאים פשוטים, הוריה של פָּ

י נבוכה נוכח היכולת . דעתה של בתם היוצאת דופן ושאלותיה ומחשבותיה מדאיגות אותם נִׁ פָּ

וכורעת תחת נטל השליחות הסודית , עתיד שהעניקו לה יצורים פלאייםהייחודית לחזות את ה

ה המבינה ללבּה , נרדפת חברתית, היא נדחפת לייאוש. שהטילו עליה ורק הקשר שיש לה עם מורָּ

מכאן ". נבחרה"היא ; שאיננה לבדה, מאפשר לה להבין שהיא אחת ויחידה במובן הטוב של המילה

ננטשת אלא מגורשת פיזית מן הממלכה היא גיבורת הסיפור מי שאינה . 358והלאה משתנים חייה

זרחי את החריגות הרגשית של הגיבורה  המירה לגיל הקוראיםמה תאבהשבו , טינקרטנקהמצויר 

למראה מגורשת בבושת פנים מממלכת -מגושמת ומרושלת ,ֵפיָּה קטנה, טינקרטנק. בחריגות גופנית

אני " – ות ושל נאמנות לעצמה או לציפיות ממנהובמצוקתה היא מתלבטת בשאלות של זה, הֵפיות

גם  .(12, טינקרטנק" )אם אני כבדה למה אני פיה ואם אני פיה למה אני כבדה. חושבת שאני בטעות

 .    כאן ההורות מוצגת כפתרון לנפתולי הנפש

, שזרחי חוותה בבגרותה וראתה את בנותיה מתמודדות אתו, רגשי מסוג אחר-במשבר משפחתי

יו ווֹלפינֵּׂאה מוֹמי ְבלּוםאליסטיים הסיפורים הֵר  עוסקים מי . 359לא לגרש את ָננִּ ווֹלפינֵּׂאה )הילד מו 

אמו מחליטה להיפרד מבן זוגה החדש : מוצא את עצמו במצב מורכב ולא מוכר( מומי בלום

מי . ואילו לאביו המתגורר בדירה אחרת ולחברתו החדשה עתיד להיוולד תינוק, המתגורר בביתם מו 

בודק למי הוא שייך ומנסה להבין את רגשותיו עד להתאזנות יחסית במערכת , גל לשינוייםמסת

יאת  לא לגרש)הוריה של הילדה דורי . המשפחתית " איש חדש"והצטרפותו של , חיים בנפרד( ָננִּ

החווה את נוכחותו  ,נתקלת בהתנגדותה הנחרצת של דורי – בן זוגה של האם – למערך המשפחתי

 . דורי נעתרת ומקבלת את נוכחותו, שהציבה לו" מבחן"כשהאיש החדש עובר את הרק . כפלישה

                                                           
סיפור חניכה של מי שעתידה להיות , הוא אחד מספרי הילדים המעניינים ביותר של נורית זרחי משושיםהספר "  358

כפי שהם מופיעים ביצירותיו של חיים נחמן , המקביל לסיפורי החניכה של אמן בספרות הקנונית, סופרת
סיפור על אהבה מאת בנימין תמוז או ביצירתו של עמוס עוז ' אופק'בסיפור ', צפרירים', 'זהר', 'יחספ'ביאליק 
 (. 211' עמ, 2212להמן -אלקד" )וחושך

 .לא לגרש: להלן  359
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ְדמּות ובמשבר חברתי סיפור שעוסק בשמירת אמונים ר ולזהות ולא לִׁ בָּ דודה יוספינה רגשי הוא -לעָּ

עולה חדשה שאינה מוכנה להיפרד מהחפצים הרבים שהביאה , הדודה יוספינה. 360נשארת באסם

הסתגלותן של השתיים לכפר . ייניתה שעלתה אתה להתגורר באסם ריקנשלחת עם אח, ממולדתה

והיא עצמה מתעקשת לשמור אמונים , התושבים מלגלגים על הדודה; העברי אינה עולה יפה

רק מצב חירום בכפר מציף את . האחיינית נתקלת באיבה מצד הילדה המובילה בכיתה. לזהותה

 . לפתוח דף חדש ביחסיהם – ולאנשי הכפר – האנושיות ואת הנדיבות של הדודה ומאפשר לה

כמעט בכולם . הרפתקה והומור, כוללת סיפורי דמיון זה שנייה של סיפורים שבמחקרההקבוצה 

ועל מתח בין תחושת הייחודיות שלה , ניתן להצביע על דמות שהיא יוצאת דופן מבחינות רבות

ברבים מהסיפורים גם . כות בהכרהונטייתה לאינדיבידואליות לבין תשוקתה להשמיע את קולה ולז

נּות, למשפחה, ילדים-הללו מופיעים מוטיבים תמטיים הקשורים להורות וליחסי הורים , לשו 

לעתים  – כוחות הנפש שמוצאים גיבורי הסיפורים הללו; להשקפה חברתית הומניסטית ולמגדר

לחוסן הדימוי , הורגישותם לזולתם מובילים אותם לנחמ – באמצעות קוסם או כוח פלאי אחר

 .    לצמיחה ולראייה אופטימית של העתיד, העצמי

טינטורו פילה קטנה ומדגים אותה הסיפור המצויר , מהּות היא נושא מרכזי בסיפוריה של זרחייהא

ניצלה בזכות מטפל מסור והפילונת שנחטפה ונמכרה לקרקס איבדה את הרצון לחיות . 361מאוד

תלותית , האם השאירה בה חותם וטינטורו נשארה קטנה מאודאך הפרידה הטראומטית מן , ואוהב

ֵפל חלה וטינטורו נשאר. וחסרת ביטחון היא מוצאת את הכוח להיאבק , שוב לבדה הלאחר שהְמטַּ

גם בשלושת הסיפורים המצוירים שלהלן נושא העומק הוא . במי שהתאנו לה וחוזרת לזרועות אמּה

בתחילת הסיפור ; שלה כבחירה שאיננה מובנת מאליה אך כל אחד מהם מציג היבט אחר, מהּותיא

הגברת דייזי בוחרת לעצמה כחיית מחמד לטאה שתקנית שאיש לא  קורות קרוקודייזי באפריקה

בזכות הטיפול המסור והעידוד הלטאה ְגֵדלה להיות קרוקודיל ענק המוצא את קולו . רצה בה

את לא מוכרחה הסיפור . ה של צאצאיובסוף הסיפור הגברת דייזי היא סבתם הגא. ומתחיל לדבר

במרכזו חתולה ; מתרחק עוד יותר אל הפנטסטי ומציג אימוץ מוצהר 362לעוף אם את לא רוצה

אבל . שהֵפיות שהצילו אותה מעניקות לה כנפיים ומצרפות אותה למסעותיהן הליליים, אסופית

שהו שיהיה פרטי משלה"החתולה ש ל חיי הזוהר לטובת מוותרת ע( 97" )רצתה להיות שייכת למַּ

היא מאמצת תינוק ומגדלת אותו באהבה ובו בזמן משמרת את ; חיים פשוטים של חתולת בית

מהות כייעוד אנושי ימציג את הא להתראות באנטארקטיקההסיפור . לעּוף – היכולת הייחודית שלה

                                                           
 .דודה יוספינה: להלן  360
  .טינטורו: להלן  361
 .את לא מוכרחה לעוף: להלן  362
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יד רווק מקבל חבילה מסתורית. מגדרי-על קִׁ להגיע שמתברר שיש בה ביצה המבקשת , לאחר שפָּ

אפרוח . ובלית ברירה מתיישב ודוגר על הביצה, הפקיד מבין שנועד להיות השליח. לאנטארקטיקה

הוא דוחה את עיסוקיו . ותחושת אחריותרגשות אבהיים הפינגווין שבוקע ממנה מעורר בפקיד 

  .לאנטארקטיקה לזרועות אמו ומבטיח להמשיך להיות אב" תינוק"ממהר להביא את ה, המשרדיים

קשר שבין אם לבתה ובמערך המשפחתי בכלל מיוצגות בסיפורים המצוירים צרי אם אמא שלי מות בַּ

החתולה . 364מחלת הגעגועים של סוליו 363?מי כבר בעולם כולו יצליח בזה – לא יכולה לאהוב אותי

ּהמא שלי יאם אהקטנה בסיפור  מָּ החתולה . הולכת לאיבוד בחושך ובשובה הביתה סופגת נזיפות מאִׁ

אך בסופו של הסיפור היא מבינה , עד עמקי נפשה ומאבדת את ביטחונה בזכותה לאהבת אמּה נפגעת

כל העולם כולו יוכל להצליח  – אם אמא שלי אוהבת אותי: "את תפקידה הקריטי של אהבת אם

המציג את מצוקתה של הכלבה , מחלת הגעגועיםדיסהרמוניה משפחתית מוצגת גם בסיפור ". בזה

. נוסעת לחיות בארץ אחרת הכלבה עוברת לגור אצל סבתא" שלה"פחה כשהמש; המשפחתית

שכמו אצל בני אדם , הנטישה וחוסר היכולת של הכלבה להבין מה אירע גורמים לה עלבון וכעס

אבל ההתנסות הזאת מעצימה את ; בחוסר תיאבון ובהרטבה, באדישות, באים לידי ביטוי בדיכאון

שלא כמו סיפורי הקבוצה השנייה שהוצגו עד . להתאושש שלומדת שגם מפרידה קשה אפשר, סולי

ומהדהדים בו , אבל יש בו אנושיות ורגישות, אין בו הרפתקה או הומור; אליסטיזהו סיפור ֵר , כה

 . 365תחושת הנטישה והצורך הנואש בקשר

דמת הבמה את הֵאם ואת מלכי מונרו מורדוך ומפרשיות בסיפורים המצוירים  יגה מקִׁ זרחי מסִׁ

יההורי ְלכִׁ ה ומַּ גַּ , כל אחת בסיפור שלה, ם בהתאמה ומבליטה דווקא את כוחן של הילדות נ 

חשה שהיא פגומה בגלל צורתן וגודלן של  מפרשיותגיבורת . בהתמודדות עם מציאות מתסכלת

בדמיונה היא . והילדה מחליטה לסמוך על עצמה, אמּה של נגה מתייחסת בביטול למצוקתּה. אוזניה

לקבל , בוחנת מה מצופה ממנה בכל אחד מהם ובוחרת להישאר בביתּה, רחוקיםמגיעה למקומות 

ה של כוח וליהנות מיתרונותיואת המצב הקיים  גה" פגם"לעומת ה. מֶעְמדָּ חולשתה , הגופני של נ 

אך מלכי בוחרת . בלימודים היא בהישגיה המביכיםמורדוך  מלכי מונרוהבולטת של גיבורת 

אליטי זכייה בגמר של תכנית ֵר  – ם שהיא מייחסת לכלבה שלהבהישגים הפנטסטיי להתגאות

מציבה את עצמה , סתמיות של הוריה-היא מתעלמת מתגובותיהם הספקניות. ונסיעה להוליווד

                                                           
 .אם אימא שלי: להלן  363
 .םמחלת הגעגועי: להלן  364
אין בו , אין בו הזרות תזזיתיות: אינו ספר זרחיי טיפוסי' מחלת הגעגועים של סולי': "יעל דר כתבה על הספר  365

]...[ על נפש האדם ( ספק בצחוק ספק ברצינות)אין בו תובנות , מתוחכמים בלשון-משונים-שימושים ייחודיים
במקרה . ור עצוב ומרגש בעל ערך אמת גדולויצרה באמצעותה סיפ, הפעם בחרה זרחי בטכניקה פשוטה וישירה

 (.2222, דר)דווקא הפשטות והישירות הן גדולתו של הספר , הזה
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, כול ומפרשת לעצמה את המציאות בדרך המעניקה משמעות מובנת-נית יודעת"בעמדה של יחצ

  366.מרגיעה ובטוחה לשגרת חייה

זרחי מציבה מול ההורות הפסיבית גיבורים  מיליגרםו מיכל וקומקום האדים בסיפורים המצוירים

הוריה של מיכל הקטנה מיכל וקומקום האדים בסיפור . מתפתחים המוצאים את עצמאותם

הם צידוק לבדיקת גבולות וליציאה  מיכל העצב והכעס שחשה. משאירים אותה לבדה בבית

, לומדת להכיר את יכולותיה, ויוצאת עליו למסע מיכל מרתיחה מים בקומקום. להרפתקה מסוכנת

 מיליגרםגיבורת הסיפור המצויר . מּוסרית ומובילה, את רגשותיה ואת כוחה והופכת לילדה עצמאית

הוריה של מיליגרם מבינים שבתם (. 81" )קטנה וקצרה כמו אפונה" – ירפה לבנה ויוצאת דופן'היא ג

. ונגל'ומחליטים להתרחק ולהשאירה לבדה בג, החייםכלומר להתמודד עם מעקשי  – חייבת לגדול

להשמיע את קולה ולשמור , להתגבר על פחדיה רק כשהיא עומדת מול חיות הטרף מיליגרם מצליחה

 . בעצמה על חייה

המאיימת על עצמאותם ועל , בחלק מהסיפורים הילדים חווים הורּות כוחנית מעכבת ומסרסת

שינגלונגה מיטה בסיפור המצויר . ו כדי לבטא את עצמםמרחב החשיבה והדמיון שהם זקוקים ל

דורשים ממנה לסדר את מיטתה ולהיות  ,שהם מלך ומלכה ,הוריה של הנסיכה שינגלונגה מסודרת

המייצגים הורים שמייחסים חשיבות לנושאים , המלך והמלכה. מודל לחיקוי לילדי הממלכה

יים ומוכנים להפעיל כוח ולשלוט בילדיהם . ים את הנסיכה הסוררת לתיקון מידותשולח, שולִׁ

שינגלונגה אכן ; כשהנסיכה חוזרת לארמון מתברר שגישתם של ההורים קלקלה יותר משהועילה

 .  אבל באמתחתה שפע של הרגלים רעים חדשים, מפליאה לסדר מיטות

חלקם חשים עצמם זרים ובלתי . גם גיבורים אחרים של זרחי הם טיפוסים ההולכים נגד הזרם

. ובהיותם בעלי מודעות עצמית גבוהה הם מתעלמים מהמקובל ומהרווח, כים למציאות סביבםשיי

 מעזה לומר לאמה, גיבורת הסיפור, העכבישונת סיגי בוטיק סיגי וחוטפואטי -בסיפור הארס

גם אמה של הנסיכה . יה ולאריגה וסופגת ביקורת מצמיתהישלדעתה מוטב להשתמש בקורים לטוו

אך הנסיכה , את האפשרות שבתה תלבש שמלת כלולות מקורי עכביש תמרי דוחה על הסף

 .367מהותיהןיוהעכבישה נחושות בדעתן ומוציאות לפועל את הרעיון על אף עמדת א

השונאים את , מתאר את התהום הפעורה בין הילדה צילי להוריהקליפטוסים יחורשת האהסיפור 

ושורשיהם , מים מהגידולים החקלאייםהאיקליפטוסים גוזלים את ה; שדרת האיקליפטוסים בכפר

                                                           
" אחת מהסופרות החשובות הפועלות כיום"ציין יותם שווימר את זרחי כ" הפנקס"במאמרו על הספר באתר   366

 (.2212, שווימר)
מתוך ביטחון מלא "יוצרת אבל מיוסרת הפועלת , יתזרחי כותבת על עכבישה אמנ" בוטיק סיגי וחוט"בסיפור   367

ביצירה אמביוולנטית זו זרחי קוראת לילדים ולמבוגרים . "שלה" ביכולתן ליצור את יצירת האמנות הייחודית
דיון נרחב (. 212' עמ, 2212, להמן-אלקד" )משפחה ויצירה, לחיות חיים מלאים שיש בהם אהבה, לא לפחד

, הקסם שבקשר, להמן-מצוי בספרה של אילנה אלקד" בוטיק סיגי וחוט"ואלי של ומפורט בהיבט האינטרטקסט
 (. 177–91' עמ, 2227) קריאה ופיתוח חשיבה, אינטרטקסט
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כשהכפר מחליט לכרות את העצים ולהקים בשטח בתים לעולים . ממוטטים את יסודות הבתים

קליפטוסים ואת יהיא מזעיקה את ידידּה הצייר והוא מעביר את הא; צילי עושה מעשה, חדשים

חמש דקות בסיפור  .תוכך מציל אותם בלא לפגוע בהתחדשו, הציפורים המקננות בהם אל בד הציור

האריה והלביאה מלכי היער . שלושה ילדים שלא זכו לאהבת הוריהם בורחים ליערמקגנוקה 

ֵיק'מזעיקים את הקוסם המלכותי והוא מורה  כלומר להעניק להם טיפול בחיקן של , את הילדים 'לחַּ

יּוק מצמיח את הילדים. כדי שיוכלו לחזור להוריהם, חיות מתנדבות אחראים , חזקים הנעשים, החִׁ

הסיפור גם מאיר . הם מצילים את הקוסם שחלה בעצמו וחוזרים בשלום לביתם. ומלאי חמלה

המלכה הנבונה : משפחתיות ועמדות מגדריות בעזרת דמויות אחדות-בהומור מערכות הוריו ת

השפנה שהיא , הנסיכה שמוחה על אפליית בנות, שמצליחה לתמרן את המלך תוך שמירה על כבודו

 השועלה שארוסּה שבר את לבּה והקוסם שמבין את משמעות הכוח הנפשי, מסורה ודאגנית אם

מתוארת כפפות בספר . משמעית על הורות ועל מגדר-וגם משמיע אמירה חד 368בתהליך ההחלמה

, חוסר ביטחון וחוסר כנות לגילוי לב, העוברים מחשדנות, "מהולל"התאהבותם של שועלה ושועל 

 . הקלהלהתרגשות ולתחושת 

. יתוקנו זלזל וזזינהמופיעים בסיפור " עשה זאת בעצמך"דגמים שונים של הורות מּול ילדּות מסוג 

ְשפונית נטולת הורים , גיבורת הסיפור המניעה את העלילה מתחילתה ועד סופה, זלזל היא ְמכַּ

 פנטסטית-עם הכלבה שלה היא עוברת מבית לבית וממשפחה למשפחה בסביבה קומית. ומשפחה

-זלזל מביעה בדרכים שונות את דעתה על הקשרים הבין. סמליים-שיש לה מאפיינים מיתיים

קרן -בתוך כך היא מגלה חד. מציפה באומץ קשיים ומציעה פתרונות, אישיים והמשפחתיים סביבה

קרן -ויוזמת מבצע לשחרורה מתוך הבנה שברית כרותה בין החד, שדונים-שנכלאה בידי עטלפים

 .     ושקיומה הנצחי הוא ערובה לשלומם, עולםלבין הילדים ב

ית ובלא תלּות , כמו זלזל רִׁ גם גיבורות אחרות של זרחי מוצאות את דרכן בעולם בלא נוכחות הו 

י. בהשלכותיה רִׁ כשהיא נכשלת . אמורי אשיג אטוסהגיבורת הסיפור המצויר , אחת מהן היא ַאמו 

שחורים היא מסולקת  369וקים'גות לשני גבמבחן הגמר בבית הספר למכשפות והופכת שני מזל

נפטרת מהדעות הקדומות , וקים'רק כשאמורי משתפת פעולה עם הג. בבושת פנים מבית הספר

לשני סוסים לבנים "וקים הופכים 'הג – המגבילות את תודעתה ומתחילה לחשוב על זולתה

דופן אחרת שבראה  דמות נשית יוצאת. אמורי עולה למרכבה ויוצאת כמנצחת אל העולם". נפלאים

                                                           
אבל הפנייה , מוצגת האפשרות להחלים ממצבים קשים" לדבר על ההרים"ובסיפור  חמש דקות מקגנוקה בספר  368

נּות המייצגות משבר המאיים על הקיוםממחלה מסתורית או מ)לילדים כורכת את ההחלמה  בהתערבותם ( שו 
הם ביטוי להתנגדות לסטטיות , קסמים וכישוף מייצגים את השאיפה ואת היכולת לחולל שינוי: "של קוסמים
אך המכשפה מחוללת את , כולנו יודעים כמה קשה להשתנות]...[ הצורך בשינוי הוא צורך הישרדותי . של החיים

 (. 189' עמ, ב2221, להמן-לקדא" )השינוי בקלות
 .כך במקור  369
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זוהי בת הים מהסיפור ; זרחי פועלת מתוך תחושת ביטחון ומחוללת שינוי לא בעצמה אלא בזולתה

הדירה . המופיעה פתאום בדירתו של גבר חסר ביטחון החושש מדעת הסביבה ,אמבטָיםהמצויר 

" ם שלאאין טעם להעמיד פני, הכול זורם"הולכת ומתמלאת מים ובת הים מבקשת להוכיח לאיש ש

וכשהיא עוזבת , לשירים שהיא שרה בלילה, לקולה, הגבר מתרגל אט אט לנוכחותה של בת הים(. 11)

 . מצליח להשתחרר מכבלי המוסכמות ויוצא לחיפוש שישנה את חייו, את ביתו הוא חש בחסרונה

ם מציבי 7המסע בפרוסה ו זיכרונות מן השרוול, קרון ושמו מקרוןסיפורי ההרפתקה הדמיוניים 

חַּ . שמעשיהן משפיעים לא על אחדים אלא על קבוצה או על קהילה רחבה, דמויות יוצאות דופן , נ 

בונה לו ממקרר ישן כלי רכב דמוי קרון ובעזרתו הוא מסייע לחבורת , קרון ושמו מקרוןגיבורו של 

חַּ . עכברים המבקשים להגיע לכינוס השנתי בבירת העכברים שרשרת ההרפתקאות שחווים נ 

זמה החברתית ואת הנחישות ואת הי, מבליטה את האכפתיות ,המתוארת בהומור ,בריםוהעכ

 – עכברה נמרצת ודעתנית היא גיבורתו של סיפור הרפתקאות מסוג אחר. כאמצעים ליישור הדורים

העכברה מצטרפת כנוסעת סמויה למסעו של . המבוסס על עובדות היסטוריות – זיכרונות מן השרוול

ליפו ומתעדת בקול אישי מאוד את המסע ואת החיים בארץ ישראל על רקע חילופי  בן אצולה אירופי

 . המאות

סבתא עוברת בהצלחה קורס מפעילי ; ת דופןומבליט דמויות יוצא 7המסע בפרוסה גם הסיפור 

יחד הם נחלצים . טוסטרים ויוצאת לטיסת בכורה עם ילד בן שבע שסיים את הקורס כמותה

זרחי מציבה את . שקוסם הקפיא את ממלכתם ושיבש את חייהם, השועליםלעזרתם של מלך ומלכת 

ומפריכה גם , ניסיון חיים לענחישות ואנושיות נוסף , מנהיגות, דמות הסבתא בתפקיד הדורש אומץ

  .   כאן מוסכמות הקשורות לגיל ולמגדר

, הראשונה; מזומציגות התנהגויות שונות בתכלית זו  תנינהו זוגות וזאתשתי הגיבורות בספרים 

בסיפור המצויר  היא החדקרן, דמות יוצאת דופן וחזקה הבוחרת להתנער מן החברה ומהשקפותיה

נח ואשתו מסרבים להכניסה  ,בפתח תיבת נח רגע לפני סגירת הדלתות כשהיא מופיעה. זוגות וזאת

קרן עדה בתוך התיבה החד. אך בזכות הסערה המתחזקת מוותרים ונכנעים, משום שאין לה בן זוג

בסוף . לסצנות החושפות את הפתטיות ואת הצביעות ביחסים בין בני זוג ובין פרטים בקבוצה

. הסיפור היא מבטאת את דעתה הנחרצת על הזוגיות ומוכיחה לנוכחים את עצמאותה המוחלטת

זוהי הדמות הנשית . נוהגת בחברה כאילו הייתה מגרש המשחקים שלה תנינהגיבורת , לעומתה

שלצד האנוכיּות המכתיבה את , המצחיקה והעצמאית ביותר, הפרועה, ופן ביותרהיוצאת ד

הסיפורים בסגנון הנונסנס על . התנהלותה מפגינה ערנות חברתית מפותחת ומודעות עצמית חדה

קנאית לחירות דמיונה , המכשפה תנינה מציגים אישיות מלאת סתירות החותרת תחת כל מוסכמה
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המכשפה -מתחת לכל אלה מצויה הילדה; 370מחליפה אותן באחרותולשונה הבוראת מציאויות ו

 . שעדיין מחפשת קרבה וקשר

אצל רבות מהדמויות הראשיות בסיפוריה של זרחי לילדים אפשר לזהות לצד אחרּות ורגישּות 

ְצמחת כוחות נפש ובחירה בדרך ייחודית ללא פשרות רבות מהן סומכות על עצמן ומשנות את . הַּ

הפואטית שנורית זרחי נוטלת לעצמה בכתיבתה ושניכרת היטב בסיפוריה מאפשרת החירות . חייהן

, הסמנטיקה, התחביר, חדשני ומפתיע ברכיבי לשון מתחומי המורפולוגיה, לה שימוש מקורי

 .     הפונולוגיה והשיח והעשרת המשמעות ביצירותיה

 בפרוזה של נורית זרחי לילדים ומורפולוגי דקדוקי עיון . ב

תה המורפולוגית של זרחי באה לידי ביטוי בהפרה של כללי היידוע בצירופים ושל כללי חדשנו

וביצירת תחדישים במגוון דרכי תצורה המוכרות ( נקבה-זכר, רבים-יחיד, במין דקדוקי)ההתאם 

 .  371בעברית

 הפרת כללי היידוע . 7

זרחי להפר כללים  בחרה אליסטית לפנטסטיתבאחדים מסיפוריה המאופיינים במעבר ממציאות ֵר 

כך היא מעכבת את העין הקוראת בנקודות מפתח בעלילה ובמצבים של סטייה מחוקי ; של צורה

  .לחיזוק משמעות גלויה או ליצירת דריכות לקראת ההמשך, להדגשה, המציאות

יושבת שעה ", שבו חיה הילדה הפליטה שהתרחקה מהיישוב, אביגיל מהר המלכיםגיבורת הספר 

בצירוף (. 12" )372מולה עומדת חמור לבנה. אביגיל פוקחת עיניים ומביטה]...[ ה נרדמת ארוכה וכנרא

הולם " לבנה"הוא שם זכר ואילו התואר " חמור"; יש הפרה ברורה של כללי הלשון" חמור לבנה"

ההפרה המפתיעה של ההתאם במין דקדוקי מבשרת השתנות של זירת ההתרחשות הסיפורית . אתון

עיניה ; איננה אתון פשוטה" חמור לבנה"משום שמיד מתברר שאותה , מציאותוהפרה של כללי ה

. לאביגיל לעלות על גבהמורה ובלשון בני אדם היא , (12" )זורחות מתחת לריסי משי"הסגולות 

, חלה הפרה נוספת של כללי הלשון( 12..." )אבל החמור לבנה לא מתחשבת כלל"... במשפט הבא 

נָּה"והתוצאה היא ש, מיודע אך התואר אינו מיודע השם; הפעם מבחינת היידוע בהטעמה " ְלבָּ

הטלטלה . שוב בגלל חוסר ההתאם במין דקדוקי, שם מפתיע – מלעילית עשוי להיתפס כשם החמור

                                                           
: ובמובן זה הוא ספר מאוד לא בורגני, זה סיפור על חופש: כולו התעסקות עמה, תנינה הוא גם סיפור על השפה"  370

בלי , בלי משפחה, בלי נימוסים, בלי השכלה, בלי עבודה, חיים בלי בית ספר]...[ הוא מפרק את כל המוסדות 
-אלקד" )אך למרות כל מה שאין תנינה היא חזקה ושמחה –' בלי'זה סיפור שיש בו הרבה  – ילדים ובלי בעלים

" הרפתקאות אליס בארץ הפלאות"על הדמיון בין סיפורי תנינה ל, 2229, וראו גם דר(. 192' עמ, ב2221, להמן
 .מאת לואיס קרול

 .1991, מור; א"תשע, אפרת  371
 .מכוונתהצירוף המנוקד בטקסט מדגיש שההפרה   372
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במבנה הצירוף מחזקת את חוסר הבהירות בנוגע לטיבו של בעל החיים הניצב מול הילדה ויוצרת 

ספת של כללי ההתאם סמוכה גם היא למעבר מן המציאות הפרה נו. דריכות לקראת המשך הסיפור

ערה ובכל זאת "על גבה של החמור לבנה אביגיל חשה : פלאית-ישראלית למציאות מיתית-הקיבוצית

 – שגדותיה רחוקות – הסטייה מן הצורה התקינה(. 11" )כבתוך שינה שגדותיה רחוקים מאוד

י בצירוף המתייחס שינוהסיפור שוב חל  בהמשך. מגבירה את הדריכות לקראת הצפוי לאביגיל

" כמו פרח אדום נפער בחזה הלבן של חמור הלבנה"ו, מותח את קשתו ויורה 373המלך מגוג; לחמור

התנודתיות וחוסר ההתאם המאפיינים את הצירוף . כאן השם אינו מיודע אך התואר מיודע(. 12)

מולה עומדת לביאה " – תמשמרים את זרותה של הדמות המשתנה עד להתגלמותה בכסות אחר

רומזת למסורת העממית על המשיח שיגיע רכוב על חמור " חמור לבנה"הפלאיות של (. 17" )לבנה

דוד הוא המלך , על פי הנרמז בטקסט; יקבץ את נידחי ישראל ויחדש את מלכות בית דוד, לבן

פתח בתהליך התיקון שהיא עוברת  .  ששיחתו עם אביגיל ממלאת תפקיד מַּ

ניצי פוגשת . ניצי מזווית העיןמופיעה גם בסיפור " חמור הלבנה"אם הדומה במבנה לזו שבהפרת הת

לחת"את  ,ממתינים ילדי המים ללידתםבמקום שבו , במצולות הים ְמשַּ שהייתה משלחת , תמנון הַּ

היא " המשלחת", הוא ֵשם זכר בלתי מיודע" תמנון(. "21" )בשמונה זרועות את הנולדים החוצה

: חוסר ההתאם הולם את הצרימה מבחינת המשמעות; וני בנקבה וכאן תואר מיודע בנקבהצורת בינ

מחלצת את ילדי המים מן המצולה " תמנון המשלחת"בעוד ש, תמנון הוא בעל חיים ימי טורף

חוסר ההתאם וההיפוך המפתיע בתפקיד התמנון הם חלק ממערך של . ומשלחת אותם אל חייהם

המטפלת , המלך והמלכה הם אנשים אומללים, למשל; כמות בסיפורהתבדות ציפיות ושבירת מוס

יק"העץ , הטובה מאכזבת ונוטשת ֵחק ברִׁ האירועים שאינם חדלים . הוא מקור לחמלה ולנחמה" הְמשַּ

יּות של שינוי סדרים בעולמה של ניצי  . מה שאכן קורה בסוף הסיפור, להפתיע רומזים על האפשרִׁ

יָנהלמשנהו מופיעה בספר תנודה אחרת ממין דקדוקי אחד  ל ְוָזזִּ ְלז  בסוף הסיפור עולה מן  .יתוקנו ז 

שם , "נימפה"רומז ל" נימפים"השם (. 91..." )היצורים האלה הקרויים נימפים"הים קולם של 

והצורה , "נימפות"היא תמיד " נימפה"צורת הרבים של . 374בנקבה שמקורו במיתולוגיה היוונית

כמו , "נימפים"; 375את הבלעדיות הנקבית ומציעה איזון מגדרישבחרה זרחי מבטלת " נימפים"

, משוחחים בעבריתים" על הנימפים נאמר באותו פרק שהם. מכוונת לזכרים ולנקבות, "ילדים"

סיומת זכר רבים  – גם כאן חוסר התאם; (91" )הקרן מדברים בה-השפה האבודה שגם חדי

                                                           
לסופו הטראגי ולעלייתו של המלך , של המלך שאול עם הפלשתים, הגורלית, הסיפור רומז למלחמתו האחרונה  373

 .דוד
עם ]...[ אלות טבע משניות המתוארות על פי רוב כרקדניות או כנגניות צעירות  –במיתולוגיה היוונית : "נימפות  374

נימפות הקשורות באגמים )הניאדות , (נימפות שוכנות עצים)הנימפות הקשורות בתופעות טבע נימנו הדריאדות 
 (. 987' עמ, 1998, שראל וגרסון(" )נימפות הקשורות בים)והנראידות ( ובמעיינות

 . דוגמאות נוספות לחתירה לאיזון מגדרי מצויות בשירה ובפרוזה של זרחי  375
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מהילדים " עבריתים"סא מרחיק את דוברי המחד גי :השינוי יוצר הזרה. ֵשם בנקבה, "עברית"ל

דוברי העברית ומאידך גיסא משמר את הזיקה בין שתי קבוצות הילדים ורומז על הברית בין 

 . איים לאלה החיים במציאותלְ הפִׁ 

 

 תחדישים  .1

, הפנטזיהבסיפורי מאוד  רבהותם אך שכיח, תחדישיה של זרחי פזורים במגוון רחב של סיפוריה

ונראה שאף אם את לא יכולה אליסטי ֵר ה המופיעים בסיפורתחדישים ספורים . 376גיוןהדמיון והאי

את תחדישיה זרחי יוצרת תוך שימוש . זאת רק כחלק מהבלטת רגישותה של הילדה המספרת לשפה

 אחרים, חלקם נשמעים טבעיים ויהיו ברורים גם לאוזן צעירה. בדרכי התצורה המקובלות בעברית

ם עשויים להתפרש במידה זו או אחרת של דיוק על פי ההקשר ובעזרת משמעותם עמומה וה –

להביע במדויק התחדישים הם אמצעי בידיה של זרחי . כשירותם הלשונית וניסיונם של הקוראים

בסיפורים העוסקים בהורּות נמצא שמות , למשל; השקפותיה בנושאים שהיא כותבת עליהםאת 

ֵיק"פועל כמו  י"ופעלים כמו , יקחֵ כלומר להחזיק ב, "ְלחַּ ְנתִׁ יְנְגוַּ -הביצה-על-דגרתי"לאמור , "פִׁ

 . 377כדי להראות שהורּות ביולוגית איננה תנאי להורות טובה, "שבקעת-אותך מרגע-וגידלתי

  באמצעות הוספת ( עברי או שאול)תחדישים שנוצרו בהרחבה קווית של בסיס מילוני קיים

  378צורני גזירה ליצירת בסיס חדש

המציין לעתים קרובות ,  ָן  ֵשם לעיסוקו של שליח הסופרמרקט הוסיפה זרחי את הצורןכדי ליצור 

ן"ויצרה את  "סּוֶפרמרקט"לבסיס הלועזי , שמות בעלי מקצוע ְרְקטָּ אם בסיפור (. 81, תנינה" )סּוֶפְרמַּ

, (379"ןשקרָּ ", "ןשתקָּ "כמו בתארים )הנושא גם משמעות של תכונה ,  ָן  נוסף הצורןאת לא יכולה 

ְבנּון"למילה  מכונה " גיבן במקצת"שהיה כינוס הסופרים המתואר בספר אחד הדוברים ב; "גַּ

ְבנּונָּן" ֵשם , י ִּ את הצורן . 380(19" )גַּ  – עץ"; "תפקודי – תפקוד")המשמש בין היתר ליצירת תואר מִׁ

יד"זרחי מוסיפה לתואר , ("עצי דִׁ  היום לו שהיה, וקורקבן: "ויוצרת תואר במשמעות חדשה 381"מָּ

י יום ידִׁ י"משמעות  .(17 ,תנינה..." )אמר, ְמדִׁ ידִׁ שמתאים "או " שהוא נוח למדידות"היא " ְמדִׁ

                                                           
 (.127–97' עמ, א1981, ברוך)ות הנונסנס המקוריות והמשחקיות הלשונית הן חלק ממוסכמות ספר, היצירתיות  376

  .ד"תשס, לעניין תחדישים ראו גם שר
סופר יחדש מילה בעיקר במסגרת מאמציו להפנות את תשומת לב קוראיו לא רק למסר "טוען כי ( 2222)שלזינגר   377

 (. 111' עמ" )אלא גם מטרה, הלשון של הסופר היא לא רק כלי ואמצעי. אלא גם ללשון המסר, שלו
 .17' עמ, 1989, ניר  378
 . כדוגמה לסוג זה של גזירה קווית –מספר בדיות  –" בדיין"מציג את ( 2222)שלזינגר   379
היא מספרת את סיפורה בגוף ראשון ורגישותה לשפה באה לידי ביטוי לאורך הספר , עמליה היא בתו של סופר  380

שלה אבל גם את הטינה המתעצמת שהיא  מבטאת את היצירתיות הלשונית" גבנונן"ב" שלה"הבחירה . כולו
שקרחתו : "... ברגעי המפגש הראשונים היא מתארת את בני שיחה; של אביה, כביכול, חשה כלפי מוקירי זכרו

אבל ככל שהשיחה מתקדמת היא , "גיבן במקצת"ו( 11' עמ, אם את לא יכולה" )מבריקה כאילו צחצחו אותה
 . שיש בהם רמז לגנאי, "הגבנונן"ו" קהמברי" –מחליפה את התיאורים בכינויים 

 .שניתן למדידה  381
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י"התואר ". למדידות נִׁ רָּ י בקולה שואלת"במשפט " מו  נִׁ רָּ מו  נוצר מהשם ( 12, אם את לא יכולה" )הַּ

ה בהשראת  רָּ ה את ; "תורה"מ" תורני"מו  י"נראה שהקרבה בין התארים מזכָּ נִׁ רָּ בסמכות " מו 

 ְילּודו ת"המכשפה תנינה מספרת שאחותה הגדולה והיא תנינה באחד מפרקי ". תורני"הנשאבת מ

לו ד, שמשמעו תינוק" יָּלּוד"השם (. 11" )מידה באותה הופך  ,-שנתהווה מן, מי שנוצר ,מי שנולד ,יִׁ

תואר . לאחותה המתאר שוויון על אף הבדלי גיל בין המכשפה, "ְילּודו ת"בפי תנינה לשם התואר 

הּות)לשם ָאחו ת "  ִּית"תכונה הנובעת מאחאּות חּודש בצירוף סופית הגזירה  ְךיֵ ַאהְמ   – על דרך מַּ

ית הּותִׁ גּות, מַּ ית – הָּ ית בעולם...";(ֲהגּותִׁ תִׁ גם תואר פועל (. 11, תנינה" )חשבה שאחותה הכי ֲאחו 

ְתַא הן הרי אמתיות מכשפות" :משמש את זרחי ליצירת תואר יו תְבבַּ תִׁ מצרפת  היא; (12, תנינה" )חַּ

ת"את שני חלקי  ת ַאחַּ י"ליצירת התואר  ִּי   מוסיפה צורן, למילה אחת" ְבבַּ תִׁ ְתַאחַּ ומסיימת " ְבבַּ

עבריים הם מקור -גם שמות לא". מכשפות אמיתיות"ליצירת שם תואר ל וֹתבצורן ריבוי בנקבה 

ימאה א! שיהיה מיד חמסין מדברי"במשפט ; לתחדישי תואר ֲהרִׁ י"התואר ( 17,תנינה!" )חוז סַּ ֲהרִׁ " סַּ

ה רָּ הָּ  . נגזר מהשם סָּ

 382מיזוג של צורן שורש עם צורן משקל חדש  

י  יפִׁ ת זרועים"מתוארים כ (קרון ושמו מקרון)פניה של שִׁ יו  שם שזרחי חידשה ביציקת , (11" )נְַּמשּושִׁ

ֶדםשמות העצם ַא כשם שהורחבו, הסגולית לתבנית משקלית חדשה" ֶנֶמש" ַאפלּולית , דמּומית מא 

ֶפל ֶשְך וכיו, מא  ית מח  ְשכּוכִׁ ֶדם קל. ב"חַּ ֶשְך , אדמומית היא א  ֶפל קל וחשכוכית היא ח  אפלולית היא א 

חּות בלשונה של זרחי" נמשושיות"וניתן לשער ש, קל נים פָּ המכשפה . הן נמשים שרושמם על הפָּ

ן באמצע היה כשכבר" קפצה למים ותפסה את החתול שלה( תנינה)תנינה  עו  קָּ התחדיש (. 99" )השִׁ

ן" עו  קָּ ן"נוצר במיזוג צורן השורש שק" שִׁ לו  טָּ ן"פונולוגי ל-הדמיון המורפו. ע עם צורן המשקל קִׁ עו  גָּ " שִׁ

נראה שהתחדיש מכוון למצב של איבוד עשתונות ושל תגובות בלתי צפויות בגלל ; אינו מקרי

שתצא החוצה "ור את בעיית הבדידות שלה היא החליטה כשתנינה רצתה לפת. השקיעה במים

ְנֵפלָּה ְנֵפלָּה"התחדיש , על פי הטקסט(. 11" )ותבצע מַּ ל למשקל "שנוצר מיציקת השורש נפ ,"מַּ

ְקֵטלָּה תנינה והחתול נפלו על גברת ברחוב ותנינה הסבירה מה קרה תוך . מכוון לנפילה מגובה ,מַּ

עּות והיא נפלה עלייך, כן]...[ פה טעות נפלה : "קונקרטיזציה של צירוף כבול ואני , שם החיה הזאת טָּ

ְנֵפלָּה"בהמשך מופיעים פעלים שנגזרו מהתחדיש (. 11" )נפלתי אחריה כדי לתפוס אותה  – "מַּ

י אני"במשפט  ְלתִׁ ְנפַּ ְקֵטלָּה מצטרפת לאותיות השורש נפ"המ( 11" )עלייך מַּ ל והופכת "ם של משקל מַּ

ְנֵפלָּה"התנועה הראשונה בשם המקור ו, אותו לשורש מרובע ימ  )"נשמרת במפתיע גם בפועל " מַּ ְלתִׁ " ְנפַּ

ימִּ "במקום  ְלתִׁ ְנֵפלָּה"השמות שנגזרו מ; (הצפוי" ְנפַּ ים המון"מופיעים בצירוף " מַּ אִׁ ילָּ ְנפִׁ משקל , 11" )מַּ

                                                           
 .17' עמ, 1989, ניר  382
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ְנפּול"ובצירוף  "(תרמילאים" מסוים להרעיש  חייםמתחיל בעל  זוגות וזאתבסיפור (. 12" )כושר מִׁ

ְמרּור היתושי המצוי. "מגיף את דלת התיבה חַּ ברגע שנ   את שמו של היצור (. 1..." )הוא בוכה, זה הזַּ

, שבלול, ר לתבנית המשקלית של שמות בעלי חיים כמו שחרור"הזה חידשה זרחי במיזוג השורש זמר

ְמֵרר"ברקע מהדהדים הפועל . ודומיהם( חרק עוקצני)יבחוש  בהוראת , בניין פעלל, ר"רשורש זמ) "זִׁ

ְמרּור"השם  ,(זימר קלות מריר"ו ,(רננה, בהוראת זמרה קלילה, ר"שורש זמר) "זִׁ המילה העברית " )זַּ

ְמרּור יתושי מצוי – השם הארוך(. קטע מוזיקלי קצר של פרסומת או תעמולה, ינגל'לג הרומז על  – זַּ

למצוא אותו יש להיעזר בזכוכית עומד אמנם בניגוד לממדיו של החרק שכדי , טיבו של היצור

הציפורים , התנים בוכים, הזאבים מייללים" – אך הולם את גודל המהומה שקמה בגלל בכיו, מגדלת

ומאיר בהומור את הסיטואציה המתוחה  ,(9" )והפרות תוקעות בשופרות, צווחות בקול גבוה

ְמרּור"התחדיש . חַּ שבתיבת נ   אחר שהמכשפה מגלה לתנינה מתגלגל לתואר באחד מפרקי " זַּ

י  קטן רמש איזה: "שהחתול שלה נעשה זערורי ְמרּורִׁ י נשמעה תרעומת]...[ וזַּ ְמרּורִׁ –18" )ובקולו הזַּ

ְמרּור, "זמרורי"התואר  (.19 מן ". רמש קטן"מכוון לקולות החתול שהפך ל, אף הוא בהשראת זִׁ

ְמרּור"התואר חזרה זרחי בגזירה לאחור אל השם  ְמרּור שבפינת החדרלהתכופף אל ה" – "זַּ –18" )זַּ

מתארת את האריג ( בוטיק סיגי וחוט)הנסיכה תמרי  .אלא שכאן זהו כינוי לחתול הממוזער, (19

יר זה נעים זה"בחנותה של העכבישה סיגי במילים  רִׁ יר זה חופשי זה/  חָּ רִׁ התחדיש ; (12) "" קָּ

יר" רִׁ יר"בשונה מ" )חָּ ר "שיצרה זרחי במיזוג השורש חר א תוארוה( הוותיקה המציינת חור קטן" ֲחרִׁ

יד"בתבנית )עם משקל קטיט  דִׁ יר"ו" בָּ רִׁ יר. כדי לציין את היות הבד מחורר ,"(מָּ רִׁ יר  – החריזה חָּ רִׁ קָּ

יר גורם לתחושה של קרירות; מבליטה את הזיקה בין שני התארים רִׁ מנהל בית הספר . הבד החָּ

: שנחוץ בעולם"ה לכשף מזלגות לדבר מבקש ממנ( אמורי אשיג אטוסה)למכשפות הבוחן את אמורי 

יר, חזקמשהו  הִׁ י, משהו מָּ נִׁ יר, משהו קָּ כִׁ יר"כשם שהתואר (. 12" )משהו מָּ כִׁ ר מציין "משורש מכ" מָּ

י"כך התואר , דבר שניתן למכור אותו בקלות נִׁ ה לתבנית "שחידשה זרחי ביציקת השורש קנ" קָּ

טוסי על "ור מלווה את אמורי הברכה בסוף הסיפ. המשקל קטיל מציין דבר שניתן לקנותו בקלות

יר, משהו מלהיב, משהו נפלא הִׁ יב, משהו ּדָּ חודשה גם היא במיזוג השורש " דהיר"; (19" )משהו ָאהִׁ

" מכיר, קני, מהיר" – 384רצפי המילים שתבניתן המשקלית חוזרת. 383ר עם המשקל קטיל"דה

כשהמנהל קובע , הסיפור הראשון בתחילת: מופיעים בשתי נקודות בסיפור – 385"אהיב, דהיר"ו

מהדהדים בהם השבעה  ;כשהיא יוצאת לדרך חייה, ובסוף הסיפור, עיקרון מנחה לחיים עבור אמורי

שבתחילתו המכשפה תנינה משוחחת עם החתול על  ,חראבפרק . או לחש כישוף ההולם את ההקשר

                                                           
יר"  383 הִׁ  . כתחדיש של נורית זרחי( 2221, שושן-אבן) שושן-מילון אבןמופיעה ב" ּדָּ
 -עליה להצטייד ב: רצף התארים מזכיר רצף תארים באנגלית הקשור להכנות של הכלה לפני נישואיה  384

something old, something new, something borrowed, something blue . 
 . מקרבת גם אותה לרצף האמור" מלהיב"התבנית הצלילית של הבינוני   385
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יד"זרחי מחדשת את שם התואר , תחושת הבדידות שלה ְבּדִׁ יד כזה אחד לי יש שכבר אחרי": "מַּ ְבּדִׁ  מַּ

ד עם צורת הבינוני "שם התואר חודש במיזוג השורש בד(. 29 ,תנינה" )?שוב זה על לחזור]...[  מולי

מי שגורם לאֵחר להיות  – והוראתו, ("מבריק", "מקסים", "מפחיד"כמו )משקל מקטיל , של הפעיל

כשתנינה ; ם בהמשך הפרקהלהטוטנות הלשונית האופיינית לטקסטים איגיוניים מופיעה ג. בודד

ל"ל ותואר הפועל "נתקלת במאבטחים בכניסה לקניון מופיע רצף מילים בהשראת השורש חב ": ֲחבָּ

ן המשטרה " ְבלַּ ל שעשו ]...[ אני רץ לקרוא לחַּ ן זה אחד שקוראים לו בזמן שעושים דברים ֶשֲחבָּ ְבלָּ חַּ

ל מר]...[ אותם  ל'...[ ]פצצה  אף לי שאין ֲחֶבֶלת באמת אני, ֲחבָּ ְלבָּ  אתה מה', תנינה אמרה ',ֲחבַּ

פונולוגי ומניחה לה לקשור -זרחי מפילה את תנינה בפח הדמיון המורפו(. 11–11 ,תנינה" )'...חושב

ן"בין המשמעות המילונית של השם  ְבלָּ צירוף " חַּ ל"לתואר הפועל  386"חבלן משטרה"בַּ היא ". ֲחבָּ

ל"משבצת את  ל" – טרהבפנייה לגלגנית לחבלן המש" ֲחבָּ אני " – מחדשת פועל בבינוני נקבה, "מר ֲחבָּ

ל"ואז מקניטה את החבלן בכינוי  (..."חבל לי ש"במשמעות )..." ֲחֶבֶלת ש ְלבָּ שאינו מכוון , "ֲחבַּ

ל"אלא הוא מעין מיזוג של  (סוג צמח) למשמעות המילונית של השם ן"עם " ֲחבָּ ְבלָּ  . להבעת זלזול" חַּ

שּור"בצירוף : בסיסיות-לקסמות רב גםבמתכונת זו זרחי חידשה  ר נִׁ המקביל , (11, תנינה" )ֲחסַּ

ר לבניין פיעל שבו אינו קיים אלא "החידוש הוא ביציקת השורש נש, "חסר שימוש"ול" חסר חינוך"ל

יעַּ "את התואר . 387בלשון חכמים צִׁ כינויי גנאי בפי תנינה לחתולּה שאינו מצליח לנשור כעלה , "בלתי פָּ

 . 388טילע למשקל קָּ "זרחי ביציקת השורש פצ יצרה, (122 ,תנינה" )לגעת בחיים"ע ומעץ או להיפצ

 מעתק סמנטי – משמעות חדשה לשם קיים 

ניצי בסיפור . חלק מתחדישיה של זרחי נוצרו בדרך של הענקת משמעות חדשה לשם מילוני ותיק

ההְקצִׁ  דוהרת בדהרות קצובות קדימה ופנימה דרך החלה הסוסה" :מזווית העין  הסוערת יפָּ

מעדן מוקצף משמנת  – בלשון ימינו; רוגזה, משמעה כעס" קציפה"בלשון חכמים ; (21" )שהעלתה

שעל פי ההקשר הוא , קצף הגלים – זרחי מעניקה לה משמעות נוספת. החלופה העברית למּוס, וסוכר

" היטָּ טִׁ ְר "גם לשם הוותיק . מוקצף יותר או סמיך יותר מהרגיל בהשפעת תנועותיה של סוסת המים

: המבקרת במסעדה קוראת מן התפריט (תנינה)המכשפה תנינה ; זרחי קובעת משמעות נוספת

ברשימת המאכלים שמות שכיחים (. 12" )קציצות ,חמיצות, רטיטות, קציפות, חביתות, חמיטות"

אף הוא לאותה תבנית  שייך "רטיטה"והשם , "(חמיטות)"שמות נדירים ו"( קציצות", "חביתות)"

                                                           
 .חימוש מוקשים, פירוק פצצות ומטעני חבלה, אדם שמומחיותו היא טיפול בחומרי נפץ –חבלן משטרה   386
 (.א"ע, קמג ,פסיקתא דרב כהנא" )כנזיר הזה שמנשרים בשערו"למשל   387
המלכה מרגיעה את היועץ הממשלתי ". טחנת הכוח"בסיסית מופיע בסיפור -מבנה קרוב של לקסמה רב  388

ר. מובן שלא חשבתי להתיז את ראשך: "ואומרת יר-הרי זה לגמרי לא בַּ זִׁ " חזיר-בר"הצירוף (. 11' עמ, שם" )חָּ
יר"ומהתואר החדש ( בארמית ֵבן" )בר"מורכב מהתחילית  זִׁ יר"בשונה משם בעל החיים הנכתב " )חָּ שזרחי "( ֲחזִׁ

ר"התחדיש (. הפיך)=שאפשר לחזור ממנו למצב הקודם  –הוראתו . ר למשקל קטיל"יצרה ביציקת השורש חז -בַּ
יר זִׁ שבהם הרכיב השני הוא , (ב"השגה וכיו-בר, ביצוע-בר, ביטול-כמו בר)שונה מצירופים מילוניים דומים " חִָּׁ

ירחֲ "ההומופון . שם עצם יר-בר"המהדהד ב" זִׁ זִׁ   .רומז על סגנון הדיבור ההמוני של המלכה" חָּ
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א"ייתכן שזרחי התכוונה ל. ליתמשק ְקפָּ על פי הזיקה בין מרקם המאכל למשמעותה , (jelly) 389"מִׁ

ייתכן גם שהשם נוצר בהשראת הדמיון הצלילי . זעזוע, רעידה – "רטיטה"המילונית הוותיקה של 

טּוי"ל טָּ  שכחה היא"במשפט . תיכוני-מילה איטלקית המציינת תבשיל ירקות ים, ratatouille)" )רָּ

ת ְלַאחו ת זה איך ללבכ " ְלַאחו ת"השם ָאחו ת מעניק משמעות חדשה לשם הפועל ( 17, תנינה" )ָאחו 

להתייחס "או " לפגוש אחות"משמעו " ְלַאחו ת ָאחו ת"הצירוף ; ויוצר משחק מילים, המופיע לפניו

ופיעה לילה מ, במשמעות ערב" נשף" – (19, תנינה" )אתם מוזמנים לנשף ביום ו"במשפט ". לאחות

הנערכת  391אך בעברית של ימינו היא משמשת בעיקר במשמעות חגיגה או מסיבה, 390כבר במקרא

ים . בלילה וצורת , (72..." )בחדרים פשטו הנושפים" :"הנושפים"מוזמניה של תנינה לנשף מכּונִׁ

כפי שקורה לעתים קרובות במקרים של גזירת  .מסיבת הלילההבינוני הוותיקה מכוונת למבלים ב

ים"הפועל התחדישי גם כאן גם , 392ל משםפוע ְשפִׁ " ֶנֶשף"של המקובלת משמעות המתרחק מ" נו 

 . 393הוצאת האוויר מן הריאות – פ"ורש נשמשמעותו השגורה יותר של השבעברית של ימינו ורומז ל

 394הרכבים – מיזוג של שני בסיסים או יותר 

חמש דקות מקגנוקה בספר : ייםזרחי חידשה הרכבים שרכיביהם עבריים וכאלה שרכיביהם לועז

צרו את י]...[  מי שלא יכול לקום מוקדם בבוקרל: "המלכה מציעה פתרון למלך המתקשה להתעורר

יָּד"משמעותו של ההרכב  .(17" )דיָּ מִׁ קּו נובעת משני רכיביו "( רמקול"או " מגדלור"כמו " )קּומִׁ

יָּד"ו" קּום"העבריים  . יעודו ורומזים לתוצאה הרצויהשיחד מבטאים הוראה ההולמת את י, "מִׁ

סבתא שסיימה קורס ; 7המסע בפרוסה הרכב תחדישי ששני רכיביו אינם עבריים מופיע בסיפור 

ְסֶטְרֶטְסט"מפעילי טוסטרים עברה את ה ְסֶטְרֶטְסט שני רכיבים(. 8" )טו   – טוסטר: בהרכב טו 

רית במשמעות מבחן לקבלת שם לועזי שהתאזרח גם בעב – ֶטְסט-ו, המכשיר שסבתא למדה להפעיל

ְסֶטְרֶטְסט. רישיון נהיגה רומזים שהטוסטר בסיפור הזה עתיד לשמש , כמו גם שם הספר, התחדיש טו 

 .כלי רכב

 395הלחמים – מיזוג של שני בסיסים או יותר 

שם התואר מופיע  משושיםבסיפור : זרחי יצרה הלחמים מפתיעים מְרכיבים עבריים ולועזיים

עשויה להיות כאן הלֵחם של , המשמש בעיקר כשמדובר בתבואה או בעשב, "צּורקָּ (. "18" )רצּוקָּ "

                                                           
 .המוגש כמנת קינוח, שקוף ורוטט, מאכל מתוק  389
 .יא, ישעיהו ה, "מאחרי בנשף]...[ משכימי בבוקר "  390
 .ד, ישעיהו כא, "את נשף חשקי שם לי לחרדה" –משמעות זו שאולה מפסוק מקראי   391
 .22' עמ, 2221, בורוכובסקי וסוברן  392
 . שמשמעותה הוצאת אוויר או נשיבה הן הומונימים" ֶנֶשף"לילה ו, שמשמעותה חושך" ֶנֶשף"  393
ה אחת  –הרכב   394  (. 1989, ניר)שתי מילים הנכתבות ְכֵתבָּ
הרכבים "רפאל ניר מציע לכנותם ". קרנף"או " מדרחוב"כמו , שמות שנוצרו ממיזוג של חלקי בסיסים: ֶהְלֵחם  395

 (. 71' עמ, 1989, ניר" )בסיס-צוציק
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ר" צָּ צּוץ"ו" קָּ יהילדה של  ּהרָּ עָּ ער והולמים את ש ְ שני תארים המשמשים בהקשר של ש ֵ , "קָּ נִׁ בהלחם . פָּ

המקשיבה לשני ( אמורי אשיג אטוסה)אמורי : לזהות חלקים משלושה בסיסים שונים אפשראחר 

כּו בכנפיים היבשות שלהם איזה ֶזֶבב"רים סבורה שהם וקים השחו'הג י'ּוְקג'ג 396הִׁ " ֶזֶבב"; (11" )ּוקִׁ

" ֶזֶבל", "ֶזֶמר" – המופיעה כאן בהקשר של צליל עשויה להתפרש כהלחם של שלושה בסיסים

רומזות על זוהמה " זבוב"ו" זבל", עשויה לרמוז על הצליל שמשמיעות הכנפיים" זמר"; "ְזבּוב"ו

מבטא את דעתה של אמורי על  ,המזכיר רעש או רחש מונוטוני ,"ֶזֶבב"המצלול של . רךוחוסר ע

,  ִּי  בתוספת סופית הגזירה" ּוק'ג"נוצר בהכפלה של " וקי'וקג'ג"התואר המומצא . וקים'קולות הג

והוא קושר , ב"וכיו" בריאותי – בריאות", "תפקודי – תפקוד"המאפיינת גם את קבוצת התארים 

גם הם מזוהים לעתים קרובות עם הזנחה ועם ; הירודה של השיר לזהות מבצעיו את האיכות

 . 397זוהמה

ט היה הוא: "הלחם שרכיביו לועזיים, "מכטומט"נזכר ה תנינהבאחד מסיפורי  מָּ ְכטו   רק שיודע, מַּ

ט"נראה שהרכיב הראשון ב(. 22" )אחד כישוף ְכטו מָּ ְכט" – "מַּ נגזר משם הפועל הגרמני  – "מַּ

machen – או מהשם הגרמני, לחולל, לעשות macht והרכיב השני הוא , שמשמעו כוח או עוצמה

משהו של -בהלימה למצלול המכני(. שפועל בכוחות עצמו – יוונית" )אוטומט"ההברה האחרונה ב

ט"ה ,ועל פי הטקסט" מכטומט"המילה  ְכטו מָּ הוא קוסם חסר תחכום המבצע רק סוג מסוים של " מַּ

 . קסם

יש "כשתנינה נכנסת לקניון ומדווחת ; ים התחדישיים של זרחי נוצרו מראשי תיבותחלק מההלחמ

ְסְתְז שלך"המאבטח שואל ( 11 ,נינהת" )לי בתיק חמש פצצות מִׁ מספר "ומסביר שמדובר ב" ?מה הַּ

ים"בסיפור אחר המכשפה תנינה מספרת על ה". תעודת הזהות יטִׁ בהשראת הסלנג ; (92, ינהתנ" )ֶנְטבִׁ

 (. 92" )נטולי ביטחון עצמי"הנטביטים הם , אי שהמציאה תנינהצב-הכמו

 398שלא היה להן פועל מקביל (בעיקר שמות עצם) הפקת שורשים חדשים ממילים 

" ה נהדרתשמל"הפסקה  אלמשך ימים ובה בתהעכבישה סיגי טוולאחר ש, בוטיק סיגי וחוטבסיפור 

וציוותה להגיש לה בדחיפות , נה רעבהשסיגי הקט"ניחשה  הנסיכה, 399סיכה תמרייה של הנכלולותל

                                                           
ם המילה מופיעה אחרי ; (81" )היא שמעה קול ֶזֶבב מוזר: "מי מכיר את תנינהמופיעה גם בספר " ֶזֶבב"המילה   396 שָּ

 ".ק רובינסון'ג"שהוא חלופה לביטוי " זבובים יבשים"הצירוף 
שני ; "רוצים-וזילברס במלכודת הכלוילברס ", תחדיש במבנה דומה מופיע בסיפור אחר על אותם גיבורים  397

(. 21..." )וברגע שגמרו לזמזם את הֶזֶמם המכושף", וקים השמיעו לחש קסם כדי להפוך ילדה למאלפת חיות'הג
מ במשמעות "והשורש זמ( מאותו שדה סמנטי" )זמזום", (מאותו משקל" )ֶזֶמר"מהדהדים " ֶזֶמם"בתחדיש 

ם יוצר דריכות או מתח ההולמים את הצירוף "וצרת הכפלת המהמצלול המתמשך שי". להתכוון", "לחשוב"
 ".הֶזֶמם המכושף"

דרך גזירה זו של פעלים דנומינטיביים מחייבת יותר יצירתיות מאשר דרכים אחרות , (2222)על פי שלזינגר   398
 . סוג זה של תחדישים ניתן למצוא בכל סוגי הטקסטים. בחידוש מילים

מופיע שיר שגם במרכזו עכבישה ( היפנודרוםבקובץ " )הלילה הוא יום חזק"במחזור השירים למבוגרים   399
ֵעֶשב: "]...[ העוסקת בטווייה ְקֵצה הָּ ל בִׁ ה / , ֲאבָּ ישָּ ְכבִׁ ֶשֶבת עַּ בּור יו  שָּ ֶפק הַּ א  ְקֵצה הָּ ּה // בִׁ ְלּדּות –ְשמָּ ֶשֶבת . / יַּ יו 
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ב ב"נראה שהתואר ". ולמלא אותו מדי שבוע 400מגש ְמֻזְבזָּ מזונה , מכוון למגש שעליו זבובים" ְמֻזְבזָּ

זרחי חידשה את ; שנתגלגל לעברית מאכדית או מארמית אין שורש עברי" ְזבּוב"לַּשם . של העכבישה

" מזובזב"ולהדהד בתואר  Zי לחזור על העיצור ככל הנראה כד, (ב המתבקש"תחת זב)ב "השורש זבז

ה"באותו ספר מסופר שהמכשפה . את הקולות שעלו מהמגש יפָּ ְתנִׁ את הזנב של קורקבן אל תוך  401הִׁ

פ "המילונית אך העדיפה את השורש החדש תנ" הניפה"זרחי יכלה להשתמש ב(. 11" )צלחת השכן

גביר את ההומור שבלשון המיוחדת של מבליט את התנופה שנלוותה לפעולה של תנינה ואגב כך מ

 .הנונסנס

: הוא קובע, כשהקוסם רואה את שלושת הילדים שברחו מהמוסד ,חמש דקות מקגנוקהבספר 

ֵיק אותם" שם הפועל (. 22" )402ֵחיק גדול וסבלנות"הקוסם מסביר שלשם כך דרוש (. 21" )צריך לחַּ

ֵיק" , לרוב במקום מוגן ,תוכו, ים של משהונִׁ פְ שמשמעותו המושאלת היא , "ֵחיק"נגזר מהשם " ְלחַּ

הקוסם רומז ; 403מהּות או טיפול בתינוקיא, הוא הורּות" ֵחיק"הֶהקשר המיידי של . העוטף מכל עבר

שיוכלו לגדול צריך לאפשר להם לשהות בתוך ֵחיק  וכדי, ששלושת הילדים לא זכו לאהבת אב ואם

ֵעל "טה השורש חיבהמשך הסיפור ני. מוגנים ואהובים, ולחוש בטוחים ק בזמנים ובגופים שונים בפִׁ

ל ְיקּו אותנו" – ובֻפעַּ ים לגמרי"; (22" )אנחנו לא רוצים ֶשְיחַּ חידוש השורש (. 29" )הילדים כבר ְמֻחיָּקִׁ

כמו , מאפשר לזרחי לדייק בקביעת הטיפול בילדים הבורחים ולהימנע מפעלים כלליים יותר

ֵיק"רבה וההגנה המוחלטת שיש בהם הקִׁ שאין ב, "לגדל"ו" לטפל", "לאהוב"  . 404"ְלחַּ

מר זּום  להתראות באנטארקטיקהבספר : הצורך של זרחי בשורש מדויק הוליד שורש חדש נוסף

י הפינגווין ינִׁ י אותו ? איך אלך ואשאיר את התינוק כאן: "מתקשה להיפרד מפִׁ ְנתִׁ ְנְגוַּ כי ( ]...[ 12)הרי פִׁ

                                                           
ְך חּוט מּול חּוט יִׁ לַּ ֶמֶמת עָּ ֵעֶשב ְוזו  ְקֵצה הָּ ֵלינּו// ]...[ // . בִׁ ֶרֶגת עָּ יא או  ּה הִׁ ּדָּ ב ֶקר. / ְלבַּ נָּה ֶשל , בַּ ית ְקטַּ ֶבֶרְך ְתלּולִׁ ד לַּ עַּ

ְגֵדי ֶכֶסף ם. / בִׁ יִׁ ֳהרַּ צָּ ֶלֶחם, בַּ ין הַּ כִׁ ד ְלּסַּ  . / ]...[". עַּ
ְבְזבּו"מופיע הפועל " אמורי אשיג אטוסה בטלפון סנטר"בסיפור   400 , "נבחו"או " לויל"נרדף ל, כפועל אמירה" זִׁ

ְבֵזב"במקום אחר באותו סיפור מופיע . וקים בכנפיהם היבשות'המתייחס לקול שמשמיעים הג ְבֵיב"לצד " זִׁ , "יִׁ
ְבֵזב הזבוב /  –! להיות זבוב/ מה עלוב , מה קשה/ הוי : "הלל' מאת ע" מזבוב עד פיל"השאול מהשיר  בקול / זִׁ

 (. 1977, בתוך עומר" )עצוב
ה: "ופיע גם בשיר למבוגריםפ מ"השורש תנ  401 פָּ צָּ יָּה הַּ ֳאנִׁ ְבֵלי הָּ עַּ / , ֵאֶלה ֵהם חו  ת ְזרו  ל ְתנּועַּ ם כָּ ים עִׁ ֶשיהָּ ֻמְתנָּפִׁ ְפרָּ " מִׁ

ת)" עַּ ְמֻקְעקַּ יָּה הַּ ֳאנִׁ  (. היפנודרוםבתוך " הָּ
ֵיק"הקוסם מוסיף הסבר בסגנון פיוטי לחיות שהתנדבו   402 ו תרמיל אתן תתנו להם מקלט כמ: "את הילדים" ְלחַּ

 (. 22" )כדי שיהיה להם כוח לעוף או לפרוח, לזרע או גולם לפרפר
ערב "או כמו בשירה של לאה גולדברג ( יב, במדבר יא" )שאהו בחיקך כאשר יישא האומן את היונק"כמו בפסוק   403

ֵאם": "מול הגלעד ֶלה ְבֵחיק הָּ  (.1929, גולדברג" )יָּנּום טָּ
יֵ "כשהקוסם שאל   404 הבחירה של . ירפי והשועלה האדומה'הג, התנדבו הדובה הלבנה" ?ק את הילדיםמי מוכן ְלחַּ

ירפה מצטיינת בצוואר ארוך אך חיקּה 'הג)שעלול להתעורר ספק בנוגע לכישוריהן " מחייקות"זרחי בשתי 
מסמנת נקודת השקה לסיפורים אחרים ( והשועלה האדומה ננטשה בידי בן זוגה ושקעה בעצב, מוגבל

וו ת אימהּות בלתי מספקת שגיבורותיהן משמעית על חיוניותו ועל עצמת -זרחי משמיעה כאן אמירה חד; חו 
זרחי מבטאת את עצמת ; ילד המשמר את האחדות ביניהם גם בתקופה שלאחר הלידה-משמעותו של הקשר אם

יּוק של החיות המתנדבות ורומזת לתאוריה של ויניקוט או כל אישה , אם מאמצת"הטוען כי , הקשר בפעולת החִׁ
המונח , Primary maternal preoccupation]' מושקעות אימהית ראשונית'שיכולה להיות חולה במשמעות של 

מחלה של האם להמשיך לשמר את אשליית -שטבע ויניקוט כדי להגדיר את יכולתה העוצמתית עד כדי כמעט
משום שיש לה יכולת , דיה-יש בידיה לעשות התאמה טובה[ לידתית גם לאחר הלידה-האחדותיות הקדם

, דיה בשלב המוקדם ביותר מאפשרת לתינוק להתקיים-הספקה סביבתית טובה]...[ להזדהות עם התינוק 
' עמ, 2229, ויניקוט" )לשלוט ביצרים ולהתמודד עם כל הקשיים שהם חלק מהחיים, לבנות אגו אישי, לחוות
121–111 .) 
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ים אף פעם ְנְגְונִׁ ְתפַּ מִׁ " מתפנגוונים"והבינוני " פינגוונתי" הפועל(". 11" )לא ייפרדו פרידה ארוכה הַּ

י אותו"המשפט ; למהות ההורות אבל בהוראה מורחבת הקשורה, כמובן, "פינגווין"נגזרו מ ְנתִׁ ְנְגוַּ " פִׁ

ים"ה; "כָאב גידלתי ואהבתי"משמעו  ְנְגְונִׁ ְתפַּ העדפת . ילד-הם אלה החולקים אהבת הורה" מִׁ

 ובהקבלה, ישים הללו רומזת שבשפתה הפואטית של נורית זרחי ההתפנגוונות טבועה בפינגוויןהתחד

וקובעת שאהבת , הבחירה הזו מאפשרת דיוק של הרגש. היכולת והצורך לאהוב הם טבע האדם –

מהשם : זרחי מחדשת שורש גם משמות פרטיים. ילד אפשרית גם כשיש פער בין השניים-הורה

ומיזגה אותו עם צורן , נ"הפיקה את השורש תנ – תנינהשמה של המכשפה בספר  – "תנינה"העברי 

ֵנן יותר עוד רק – להתאמן מה יש ולה" – בניין הפעיל ליצירת שם פועל תַּ כלומר להתקרב , (11" )ְלהִׁ

כשהילדה הקטנה מיכל מצליחה : זרחי מפיקה שורשים גם מביטויים". תנינה"יותר למהות של 

ומוצאת את קומקום האדים ( מיכל וקומקום האדים" )כוס החלב"לי הקרוי לברוח מהעוף הלי

אבל , (12!" )סוף סוף אני מוצאת אותך" – שאמור להחזיר אותה הביתה היא קוראת בשמחה

י לי"הקומקום עונה  ְפְספִׁ את השורש המרובע זרחי (. 11..." )זה אני' סוף סוף'מי שצריך לומר . אל תְסַּ

ומשמש לעתים קרובות להבעת קוצר רוח לאחר  ,"אחרי הכול"שמשמעו  "וףסוף ס"יצרה מהצירוף 

ֵעלפ עם צורן בניין "מיזגה את ספס היא; המתנה ממושכת ויצרה פועל שמשמעותו המשוערת כאן  פִׁ

ובלשון בוטה  ,"אל תטילי עליי את האחריות למה שקרה"או " אל תרמזי לי שלא הייתי בסדר"היא 

בקשר שלו עם ; "תצפצפי"ייתכן שיש כאן רמיזה לפועל הקרוב ". מוחאל תבלבלי את ה" – יותר

והוא מוחה על כך , כלומר להיות הקובע – מיכל הקומקום רגיל להיות זה שמשמיע צפצוף או שריקה

 .  שהילדה הקטנה העזה להיות עצמאית

 החייאת מילים מן המקורות 

, מלשון המקרא ומלשון חכמים, בסיפורי המכשפה תנינה מצויות לא מעט מילים ותיקות מאוד

 – המכשפה תנינה הגוערת בחתול שלה אומרת; שזרחי ֶהחיתה והיא משתמשת בהן במשמעות חדשה

ֵנב מנפנף, פה מסתובב עוד ואתה" על ; (81, תנינה" )?לזוז מקום פה שאין רואה לא אתה, לך ּוְמזַּ

ֵנב"משמעותה המילונית של  קיצץ את ; (ל האחרונים בשיירהובהשאלה חיסו)קיצץ את הזנב  – "זִׁ

ֵנב :זרחי הוסיפה משמעות משלה – (לשון הדיבור)לקח ללא רשות ; (לשון חכמים)הקצה  מנופף  – ְמזַּ

 . בזנב

לו ת שהיו, התאומות"במשפט  לו ת" ,(11 ,תנינה" )הישרים לקווים אחראיות היו, לגמרי ְמֻסְרגָּ " ְמֻסְרגָּ

נראה שבתואר ". שהועברו בה קווים ישרים"פירושה  405"ְמֻסְרֶגֶלת"; לקוחה מלשון חכמים

לו ת" כלומר היו מה שנהוג לכנות , כוונתה של זרחי שלאחיותיה הייתה חיבה לקווים ישרים" ְמֻסְרגָּ

                                                           
 . ב"וספות גטין ז עת –" יריעה שאינּה ְמֻסְרֶגֶלת פסולה"  405
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לו ת"לעומת ". מרובעות"בעגה  יכו ת", הנדיר בלשון הדיבור" ְמֻסְרגָּ התואר ; הוא תואר שגור" ְסמִׁ

אבל בפיה של המכשפה תנינה יש לו משמעות , צפוף, ו מעובהומשמע 406קיים כבר בלשון חכמים

יכו ת אחיות שאנחנו יודע אותנו שמכיר מי כל: "חדשה  שיסמכו רוצה את איך]...[  אבל, מאוד ְסמִׁ

יכו ת"; (19 ,תנינה" )?עלינו יר"כמו כמו , תואר במשקל קטיל, לסמוך עליהן אפשרש – כאן" ְסמִׁ תִׁ  "פָּ

ירגָּ "; לפתור אותו אפשרש –  .לגזור אותו אפשרש – "זִׁ

לא רק שאני " – מתלוננת היאצומח בתוך החלום של תנינה לממדי פיל ( תנינה)כשהחתול קורקבן 

י בגללך, ממש נחנקת פה ְנתִׁ ְקטַּ נ בבניין נפעל הייתה בשימוש בלשון "נטיית קט; (18" )לדעתי ממש נִׁ

בתחילת המשפט מופיע ; ה מקריתהבחירה בנפעל איננ. חכמים אך אינה בשימוש בעברית החדשה

י", בבניין נפעל והוא משפיע גם על צורת הפועל שאחריו" נחנקת"הפועל  ְנתִׁ ְקטַּ השינוי בגודל אירע ". נִׁ

 ". נשברתי"או  "נבהלתי"בגלל החתול והוא מתבטא בפועל סביל כמו 

 עיון תחבירי בפרוזה של זרחי לילדים. ג

אפשר . משמש אותה כאמצעי פואטי, דשנותה של זרחיאף כי אינו הצורה העיקרית לח, התחביר

שבדרך כלל תורמים , 407לילדים דפוסים אחדים של שימוש במבנים תחבירייםבסיפוריה לזהות 

 . של תכונות ושל מאפיינים של הדמויות, להבלטה ולמשמוע של התנהגות

 אורכם וסדר המילים בהם, מבנים תחביריים. 7

אותה ה של הדובר אפשר לזהות בדבריה של הדודה חסיה בסיפור זיקה בין אורך המבע לבין הגיש

הדודה חושבת , 408כשנקודת המבט של הדודה משתנה במובן המילולי של המילה. קיבלו חינם

צריך לאהוב . יותר מזבוב או נקודה – וכמה ילד אחד בעולם הוא קטן, כמה העולם גדול": מחדש

שעוסק  ההחלק הראשון במחשבתה של הדוד .(12" )כדי שיתאים לגודל של העולם, אותו מאוד

. ואילו החלק השני העוסק בילד הקטן כולל עשר מילים, בעולם הגדול כולל שלוש מילים בלבד

ועמדתה החדשה משתקפת גם במספר המילים , מטבעה משווה בין כמויות, הדודה היא סוחרת

שלא , את התובנה החדשהחוסר הסימטריה בין שני חלקי המבע משקף . במבע המתנסח בתודעתה

: זןַאת של הדודה מובילה אותה לניסוח מהחשבונאות החנווני. הגדול הוא החשוב אלא דווקא הקטן

 (. שם" )כדי שיתאים לגודל של העולם, צריך לאהוב אותו מאוד"

                                                           
 . ב"סוכה מח ע, בבלי –" מיא קליש, חמרא סמיך"  406
 (.72' עמ, ן א"תש, פרוכטמן" )סוגלים סגנוניים"  407
מעלים , תופסים את הדודה חסיה בשמלתה"זוג האווזים שמרגול מגדלת בחצר הבית למורת רוחה של הדודה   408

ממרומי השמיים מתבוננת הדודה באחייניתה ומגיעה  (.12" )ומעיפים אותה לכיוון הים, אותה על הגב שלהם
 . לתובנה חדשה
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בתיאור . מדגים סוג אחר של זיקה בין המבנה התחבירי לתוכן דודה יוספינהמשפט ארוך בסיפור 

 ,שהיה אופה הכפר ,חברתה נחמה ואביה של נחמה, עמליה, ם וסוער שבמהלכו עמלו הדודהלילה גשו

מחו , בשארית כוחן גררו השתיים את תנור הברזל הגדול למרכז החדר: "על אפיית לחם לכפר כולו

הסבלנות -לקול נעירותיו חסרות, ובחצי הלילה, את האבק מעליו ומעל למחתה שהוציאוה מן הארון

יוספינה והאופה לוסטיג מסביב לתנור כשלחייהם לוהטות והם , עמדו עמליה, בחצרשל מתניה 

נטלה הדודה יוספינה מתוך  409אותם, רודים מתוכו כיכרות לחם קטנות זרויות שומשומין וכמון

שלושה  ובומשפט איחוי  – קריאת הרצף התחבירי הארוך והמהודק; (18" )צנצנות הזכוכית העבות

המבנה מבקש לשקף את . כרוכה במאמץ ובנשימה ארוכה – משפט מורכב איברים שכל אחד מהם

 . העמלנות ואת עומס העבודה שהיה מוטל על האופים כדי להשלים את מלאכתם בזמן

 "תחביר מחשבות" .1

 מבעים שמבחינה סינטקטית הם תוצאה של תפירה גסה של מבניםאפשר לזהות בסיפוריה של זרחי 

לעתים אסוציאטיבי )שתפקידם לשקף רצף מחשבתי , אסוציאטיביים םהנושאישקצרים תחביריים 

ם בתחילת הסיפור . םלבין דברי זולת יםוליצור חיץ בין הדוברים בסיפור( לעתים מכוון מטרהו שֵּׂ

. המטפלת בבית הילדים חוקרת מי חרת את שמו בבטון הלח ומפרטת את הצפוי לעברייןבעננים 

נתקות מהסיטואציה המאיימת והתמקדות במראה עמליה מתמודדת עם המתח באמצעות הת

הולך , נושא את הפועל הערבי מחמוד, אחריו צעד בן זוגו]...[. גמל כרע על ברכיו : "הנשקף מן החלון

רגע במסתרי ארנבות וכיסו  לפני עד שעמדו, הכרותים האורנים גזעי גבו ועל, הולך וקד, וקד קידה

 ,המשפט(. 27" )הקיץ ראשית עם שגולחו, של הבניםעתה עירומה כראשיהם  שנגלתה, את הקרחת

המציבה את , משקף את תודעתה של עמליה ,המורכב מחלקים מאוחים ומצרור פסוקיות זיקה

יומי המטפלת דגם תחבירי . המראה מן החלון ואת האסוציאציות שהוא מעורר בה כחיץ בינה לבין אִׁ

שהמטפלת בבית הילדים מתפרצת עליה , ילדת חוץגיבורת , מאפיין את מחשבותיה של דפנה דומה

כשנשמע רצף שאלות רטוריות דפנה . מאשימה אותה ולועגת לה בפני הילדים האחרים, בזעם

אם עוצמים עיניים רואים , האור הצהוב: דפנה חושבת: "שותקת ומתכנסת בתוך מחשבותיה

היא , ש שלי ריקהרא, והיא שומעת את נשימותיה לידה, המטפלת הגדולה נושמת. סדקים שחורים

המבנה התחבירי (. 27" )וגם המילים של המטפלת לא נכנסות, אין בו מחשבות בכלל, אומרת לעצמה

ר של מבע מרובה איברים המאופיין במעברים מנושא תחבירי אחד לאחר ובעמימות בזהות המספֵ 

אותו בפרק אחר ב. משקפים את החשיבה האסוציאטיבית הבלתי מפוקחת של הילדה ברגעי הפחד

                                                           
 . כך במקור  409
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מרחיקה של דפנה -אסוציאטיבית-המהדהד את החשיבה האישית, ספר מופיע מבנה תחבירי דומה

צאו נעליים בשבילה דפנה , יש פה ריח של עור, יש פה אפלולית נעימה: "המחכה בסנדלרייה עד שיימָּ

 הזמן בידיו של דב, לכן לא תהיה אשמה אם תאחר לכיתה, הזמן לא בידיה, יושבת על חבית הפוכה

, ובמקור היונה פתקה, על החבית ממול מצוירת אישה מחזיקה יונה. היא מתבוננת סביב. 410הפולני

יש ? עד סוף העולם, ועד לאן זה נמשך והולך כך, ועל הפתקה מצוירת אישה זעירה מחזיקה יונה

אולי לכן לקחו הכלבים את נעליה והיא לא יכלה להבחין , צלילים שרק כלבים יכולים להבחין בהם

בהמשך הסיפור השימוש בכינוי גוף אחד מטשטש את " תחביר מחשבות"במבנה נוסף של (. 11" )בכך

קשה , אצבעותיה אדומות מהמאמץ, הסמרטוט את טובלת היא: "המעבר ממבצע פעולה אחד לאחר

אבל היא מעבירה אותו בכיוון , הוא עדיין לח מדי, תפוח מים, לה לסחוט את הסמרטוט הגדול

היא , ככה זה כששוטפים, עכשיו היא לא תבדוק את כיוון הפסים. בלבל את הפסיםההפוך כדי ל

המשקף את מחשבותיה של דפנה כשהיא עושה את עבודתה  ,במבע(. 21, ילדת חוץ" )אומרת בלבה

בפעם הראשונה ובפעם ; שלוש פעמים" היא"מופיע כינוי הגוף , תחת עיניה הבוחנות של המטפלת

בפעם השלישית הוא מתייחס למטפלת ובפעם הרביעית שוב , נה עצמההשנייה הוא מתייחס לדפ

שמות הדמויות משקף את רצף החשיבה  תהשימוש החוזר בכינוי הגוף במקום נקיט. לדפנה

 . פרטית בתודעתה של דפנה-האישית

 הקדמת משלימי פועל ופסוקיות משועבדות. 3

המשפט הראשון . ת העיקרהקדמת משלימי הפועל לתחילת משפטים משמשת את זרחי להדגש

גַּּה  ."הספר לבית יותר הולכת לא אני האלה האוזניים עם"הוא מפרשיות גיבורת , שיוצא מפיה של נ 

ּה ואת הציר שסביבו נטווה הסיפור גַּ . הקדמת המושא מבליטה את הבעיה שמעכירה את חייה של נ 

מתנפלים , יה מדברתהמשפט הראשון בדברי הילדים החושדים שהבובה של עמל, שיקוץבסיפור 

 היא מניין לראות, פנימה ידיים לה תכניסו. תבדקו שלה הפה את" :הוא, עליה וחוטפים את הבובה

הקדמת המושא במשפט הראשון בדברי הילדים ממקדת את תשומת הלב באיבר (. 22" מדברת

]...[( תכניסו . תבדקו"]...[ והסמכת הנשואים של שני המשפטים , שמעורר את זעמם של הילדים

 העולים עם" – דודה יוספינההמשפט הראשון בסיפור . אלימות האקט של הילדים את מעצימה

נפתח גם הוא ( 11" )החדשים שהגיעו לכפר שעועית באו גם הדודה יוספינה ואחייניתה עמליה

גם . העלייה והשתלבות העולים בארץ – בהקדמת המושא כדי להציג את עולם השיח של הסיפור

 "אבל הדודה יוספינה לא יכלה להיכנס, מראש דירות הוכנו העולים לכל" – י בסיפורבמשפט השנ

                                                           
 . אחד משני הסנדלרים בסנדלרייה הקיבוצית  410
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שבהמשך , היא רומזת על חריגותה של הדודה יוספינה; הקדמת המושא משרתת את התוכן( 11)

 . עומדת במרכז הסיפור

ים יושבת -ביום שבו מצא מר יגידו בת"תחילת המשפט : סיפורים אחדים נפתחים בפסוקית זמן

ְטָים" )הוא ברח מן הבית והסתובב ברחובות עד הערב, בכורסה הכי טובה שלו ממקדת את ( 12, ַאְמב 

בריחה מן הבית ונוכחותה של  – תשומת הלב באירוע הדרמטי יותר מבין השניים שהמשפט מזכיר

בדיוק כשהיה לסולי " :מחלת הגעגועיםכך גם במשפט הפותח את הסיפור  .בת ים בחדר המגורים

פסוקית המושא קובעת את האירוע  – "צריכים לנסוע לארץ אחרת הילדים היו – ם הולדתיו

 . המשמעותי יותר בסיפור מהשניים שהמשפט מזכיר

 

 

 

 עיון סמנטי בפרוזה של זרחי לילדים. ד

 חדשנות בצירופים. 7

את פרק הסמנטיקה בדיון דישיה של זרחי בפרק המורפולוגיה טבעי לפתוח לאחר הדיון בתח

תופעת השימוש הסוטה בצירופים כבולים נסקרת בהרחבה במאמרם של . בצירופים שחידשה זרחי

ביטוי ]...[ כל רצף של מילים הנוטות להופיע יחד ובסדר קבוע "צירוף כבול הוא . 411טורי ומרגלית

הוא צירוף כבול ביחס לשכיחות ההופעה של מבעי מילותיו בצמידות ובסדר מסוים וביחס 

 414וביטויים אידיומטיים 413אידיומטיים-כולל ביטויים לא" צירוף כבול"והמונח  ,412"למשמעותו

בספרות היפה ובכל תחומי , השימוש הסוטה בצירופי לשון הוא תופעה רווחת בלשון הדיבור. כאחד

יצירתי -ובמקרים שבהם הוא נעשה במכוון הוא משקף את ההיבט הבוראני, הביצוע הלשוני שביניהן

חוליות , מבנה תחבירי)מבנה . ב; יחידות לקסיקליות. א – ו של צירוף כבול הםרכיבי. "של הלשון

, דרך ההצטרפות של משמעויותיהן, מידת ההדיקות ביניהן, סדר היחידות, הקישור בין היחידות

השימוש הנורמטיבי  ,לפי טורי ומרגלית. 415"ההקשר שהצירוף נתון בו. ג; ('גבולות הצירוף וכו

וכל שימוש הפוגע באחד הרכיבים הללו , שמירה על כל האלמנטים האלה בצירוף הכבול מחייב

-טורי ומרגלית מתארים את השימוש הסוטה המודע בצירוף כבול כדה. ייחשב שימוש סוטה

                                                           
  .1972, טורי ומרגלית  411
  .122' עמ, שם  412
 סכין"למשל , אידיומטי הוא צירוף כבול שמשמעותו היא פונקציה צירופית על כל משמעויות מרכיביו-צירוף לא  413

  (.121' עמ, שם" )ומזלג
כפתור "למשל , צירוף אידיומטי הוא צירוף כבול שמשמעותו אינה פונקציה צירופית על כל משמעויות מרכיביו  414

 (.שם" )ופרח
  .121' עמ, שם  415
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כדי . כלומר כשימוש בביטוי שהפך אוטומטי בדרך שונה כדי שיעורר שוב עניין, אוטומטיזציה

לצירוף " חדש"להתבונן בהבדלים בין הצירוף השאפשר יהיה לזהות את השימוש הסוטה יש 

דקדוקית : שימושים סוטים בצירופים כבולים נעשים בדרכים שונות. וברכיבים ששונו, המקורי

טויים בינעדרים כמעט לחלוטין של זרחי לילדים יצירתה מ. 416סמנטית והקשרית, (תחבירית)

כמותם בפי דמויותיה הם משמשים  כשזרחי שמהו, 417קלישאיים וצירופי לשון שהפכו לביטויי שגרה

ים" ,למשל ;חוסר רגישות וחוסר אמפתיה בלטתלה ֲחדִׁ ים ֹלא פו  אומרים ההורים לבתם , "ְכֶשְיֵשנִׁ

ֵלב/ , ֶכֶלב ֶזה ֶכֶלב" או, 418הנמר שמתחת למיטההקטנה הפוחדת מהחושך בשיר  ח לָּ קַּ אומרת " ְוַאל תִׁ

אומרת לה ( משושים)מא של פני יא ,למשל ;סיפוריהכך גם ב .419ביליילד בשיר -אמו של הדובר

 :מטיחה בה( ילדת חוץ)והמטפלת הגוערת בדפנה , (22" )מי שיודע משהו הרי יודע תמיד" :בטרוניה

 (. 21" )נראה הקיבוץ כמו שהוא נראה בגלל אנשים שכמותך]...[  ידיים שמאליות שכמוך"

הצירופים בקריאת וטומטיזציה עת אהמוניצירתית -גישה בוראניתאצל זרחי אפשר לזהות 

. משמעותמעצימה מקריאה אוטומטית והתרחקות בה ביטויים בלשון הדיבור לצורך ירחמ, הכבולים

הוספת מידע לצד פונקציות . א: השימוש הסוטה בצירוף הכבול משרת את זרחי בכמה דרכים

; ומטיזציה ושבירת ציפיותאוט-דה. ג; ריבוי משמעויות תוך חיסכון באמצעים לשוניים. ב; רטוריות

 . שילוב הומור. ד

 בצירוף מבלי שהאיבר ( או לאיברים אחדים) הרחבת צירוף כבול בהוספת תוספת לאיבר

  'וכו את מעמדו התחבירי, את תפקידו בו, המורחב משנה את מקומו היחסי בצירוף

 עין מעיפה אוהי"מילים בַּ " הגדולה"מתארת את המטפלת שהיא מכנה ילדת חוץ המספרת בספר 

 420"העיף עין"הצירוף הכבול שבבסיס מבעּה של זרחי הוא ; (21" )הקטנה במטפלת מזעם מבריקה

שבצירוף השגור " עין"זרחי מרחיבה את השם הכללי . "הביט לרגע קצר, הציץ הצצה חטופה"כלומר 

ו מחלצת את הצירוף מן המשמעות האגבית משה, "עין מבריקה מזעם" – בהוספת תואר מאייְך

" עין"ההרחבה ממקדת את תשומת הלב ב. ומעניקה לו משמעות מדויקת 421מחייבת שלו-והלא

וה אותו והן את , היחידה מבליטה כך הן את המראה הקיקלופי המאיים של המטפלת כפי שדפנה חו 

                                                           
 : ואלה העיקריות בהן בקיצור  416

דרה מאיגרא רמא הפועל תל אביב התדר)"הכנסת הצירוף להקשר בלתי הולם מבחינת המשמעות או הסגנון 
שפתיים גמולות מחלב )"הרחבת צירוף כבול ; "(פתפותי ביצים שלא נולדו)"שרשור צירופים ; "(לבירא עמיקתא

; ..."(דרך כוכב)"קיטוע ; "(קיים ושריר)"שינוי סדר האיברים ; "(פסק ודין)"צירוף כבול " פיזור"; "(משומר
מימוש או החזרה של צירוף כבול ; "(ן קבורה הכלבהכא)"שינויי צורות ; "(סברת בטן)"המרת איבר באחר 

"( נחמה שלמה –צרת מעטים , חצי נחמה –צרת רבים )"המשכת צירוף כבול ; (רק בביטוי אידיומטי)למרכיביו 
 . וכן עוד

 .ד"תשס, פרוכטמן  417
 .112' עמ, לעיל  418
  .18' עמ, לעיל  419
 ".העיף מבט"ירוף מקביל לו הוא צ  420
 ".הילדים לבדם בחדר, תעיפי עין"למשל   421
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 :אמבטָיםדוגמה להרחבה מסוג אחר אצל זרחי מצויה בסיפור . רגשותיה של הילדה כלפי המטפלת

זרחי . מציפה במים את דירתו של מר יגידו כדי שיבין שהוא חי במציאות משתנה ורבת הים בסיפ

מוסיפה התייחסות ו, 422"ל זורםוהכ" – שמה בפיה של של בת הים מטפורה שקפאה כצירוף כבול

" הכול זורם"הצירוף הכבול (. 11" )שלא פנים להעמיד טעם אין, זורם הכול: "דיבורי-בסגנון אישי

זרימתם של מים -תנועתם)תוספת הדיבורית מרעננת את משמעותו המילולית וה, נשמר במלואו

והמטפורית ( השיטפון בדירה של מר יגידו משֶנה את סדריה)ההקשרית , (בנהרות היא תמידית

ורתימתם לאמרה אחת , שלושת מישורי המשמעות רלוונטיים; (המציאות משתנה ללא הרף)

 . ישמבליטה את השלכות האמרה על חייו של הא

 כשהאופרציה מופעלת בתוך גבולות הצירוף וגורמת תמיד לשינוי , המרת איבר בצירוף

 במילותיו

ניצי מהסיפור  :סינונימיות-בין ההמרות שביסודן עקרון המשמעות גם המרה בסינונים או בקרוב

 :יודעת שאסור לה לגלות לאף ילד במוסד שבו היא מתגוררת את כוונתה לברוח ניצי בזווית העין

כמו דליקה "בדימוי של זרחי (. 11" )יבש בשדה דליקה כמו עובר הוא' ביתנו'סוד ב כשמספרים"

זרחי המירה את ; 423שמקורו מקראי" כאש בשדה קוצים"מהדהד הצירוף הכבול " בשדה יבש

ואגב כך  ,"קוצים"בהיפונים " יבש"הנרדפת ואת הסומך " דליקה"שבצירוף המקורי ב" אש"הנסמך 

בתהליך זה של התרחקות מהצירוף הכבול היא מבליטה את המשמעות . יכותפירקה את הסמ

הצירוף הכבול המהדהד ברקע מציע השוואה אפשרית בין , בזמן-בו; המילולית של הביטוי החדש

וגורע מתדמיתם , לבין קוצים( שבקרבם יתפשט הסוד" )ביתנו"מוסד ההילדים המאכלסים את 

מאיימת שתמרוט את נוצותיו של העורב שלה ( יוני והסוס)כשהמכשפה כברנגסתי  .הגרועה ממילא

היא כנראה " קמו מפחד"ההשראה לצירוף (. 12" )מפחד קמו מריבה של נוצותיו" – ותבשל אותו

י"הפסוקים  נָּה-ֶבן, ְוֵעלִׁ ֶנה שָּ ים ּוְשמ  ְשעִׁ ה; תִׁ מָּ ת, ְוֵעינָּיו קָּ ְראו  ל לִׁ  או( טו, שמואל א ד" )ְוֹלא יָּכו 

יָּה" ֲאחִׁ ְראו ת-ּו ֹלאוַּ ל לִׁ כ  ֵשיבו  , יָּ מּו ֵעינָּיו מִׁ י קָּ עיניים המביעות הן " עיניים קמות"; (ד, מלכים א יד" )כִׁ

כאן מדובר בתגובתו הגופנית של . ןעיניים שמבט של זוועה נשקף מה, חרדה גדולה או תימהון רב

אלה שמגיבות הנוצות הן  – מכיוון שהיא איימה שתמרוט את נוצותיו; עורב לאיומי המכשפה

גַּּה לארמון שבמעמקי הים ופוגשת את בתּהיורדת מפרשיות בסיפור . ומבטאות את פחדיו  הילדה נ 

הן היו דומות זו לזו בדיוק כמו שתי "ת זרחי כותבת כדי לתאר את הדמיון בין הילדו  . של מלכת הים

                                                           
 . אמירה המיוחסת להירקליטוס. Τα Πάντα ῥεῖ –ביוונית   422
י"ומקורו בפסוק המקראי " צץ במקומות רבים תוך זמן קצר"צירוף שמשמעותו   423 ים-כִׁ צִׁ ְצָאה ק  , ֵתֵצא ֵאש ּומָּ

יש דִׁ ל גָּ  (. 212' עמ, 2229, רוזנטל)ה , שמות כב, "ְוֶנֱאכַּ
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אבל בגלל , "ת מיםכמו שתי טיפו"הוא הצירוף הכבול  425הדימוי השגור בעברית. 424(21" )טיפות ים

ייתכן גם שההבדל ". ים"הכללית בהיפונים " מים"זרחי ממירה את  – מעמקי הים – ההקשר

  .בין הילדו ת מדגיש את גודל הדמיון" ים"ל" טיפה"בממדים בין 

  :היפונימיות-עוד סוג של המרה שביסודה עקרון המשמעות הוא המרה על יסוד יחסי שותפות

ק טיפשה ובורה ציפור"מכנה את העורב שלה וס יוני והס המכשפה בסיפור זרחי המירה (. 12" )ְסרָּ

שאינו סינונימי או אנטונימי לו אלא "בשם  426מלשון חכמים" אילן סרק"את הנסמך בצירוף הכבול 

והיחס בינם , כלול יחד אתו במונח אחר שהוא גבוה מהם בהיררכיה של התארגנות אוצר המילים

ועל יסוד , משמעה ריקנות" סרק. "427"שוויון ברמה ההיררכית( תרפחות או יו)לבין עצמם הוא 

ויכוח ", "הילוך סרק"נתחדשו בעברית החדשה הצירופים הכבולים " אילן סרק"הצירוף התלמודי 

ק"שבהם הסומך , "רעיון סרק"ו "כדור סרק", "סרק מתן פרי והיעדר תועלת או -מציין אי" ְסרָּ

טיפשה " – שהתארים שאחריו, ככינוי גנאי" ציפור סרק" זרחי מחדשת את הצירוף. תוצאה מעשית

הצירוף שזרחי חידשה משמר את הניחוח הקדום של הצירוף הכבול . מחזקים אותו – "ובורה

מיתי של הסיפור ומתאים לשמות ולכינויים בסביבת העלילה כמו -הולם את ההקשר הכמו, המקורי

נָּה ואחרים, הושענא, קדישא ירָּ  .   ְזמִׁ

היפונימיות מצויה בתיאור -ספת להמרה של אחד האיברים בצירוף כבול על יסוד שותפותדוגמה נו

זרחי ממירה את האיבר הראשון בצירוף הכבול (. תנינה)התלחשותם של תנינה וחתולּה קורקבן 

גם , כמו הצירוף המקורי(. 21" )לאוזן אוזן התלחשו הם"ומחדשת את " אוזן"בשם " מפה לאוזן"

ֶזן"ב" ֶפה"והחלפת ה, בטא העברת מידע בחשאימ" אוזן לאוזן" מעלימה אף את הלחש השקט " א 

אוזן "בהמשך המשפט מצטרף ל. בהתאמה לקושי הכרוך במאבק במכשף, ביותר ומשאירה אפס קול

ובשורה חזיתית החלו לצעוד  יד בידולבסוף נתנו , אוזן לאוזןהם התלחשו : "צירוף כבול ותיק" לאוזן

חזרה על צירופים בעלי מבנה זהה מבטאת את הקרבה בין תנינה לבין החתול שלה ה(. 21..." )לעבר

 . במאבקם המשותף במכשף

המרת איבר  – סוג נוסף של המרה שביסודה עקרון המשמעות הוא המרה על יסוד היפונימיות

 החמור הלבנה .אביגיל מהר המלכיםבסיפור  מופיע – הנמצא נמוך ממנו בסולם ההיררכיה, באיבר

חידוש של  נשמעהמבע (. 12" )הקדימה את לעצור אסור"אומרת לאביגיל  (כך במקור, כאמור)

                                                           
את חייבת להישאר פה : "בת הים הקטנה, מלכת הים דרשה מנוגה להיות תאומתה של בתּה, בסיפורה של זרחי  424

לעולם " –" לעולם"המילה " הסירונית הקטנה"במעשייה האמנותית של אנדרסן (. 27" )ולהיות תאומה לעולם
קשורה גם היא לשינוי שאין חזרה  –( 1971, אנדרסן" )ן אביךלא תוכלי לרדת במים אל אחיותייך ואל ארמו

 . איננה מהססת, שלא כמו נוגה, בת הים של אנדרסן. ממנו
כמו שני אפונים "למשל , ודימויים במשמעות דומה קיימים גם בשפות נוספות, המקור ביידיש וברוסית  425

 (. אנגלית" )בתרמיל
 (.בראשית רבה טז" )אילני סרק קולם הולך"וגם ( ה, כלאיים ו" )תכל שאינו עושה פירו? סרק-איזהו אילן"  426
  .11' עמ, 1972, טורי ומרגלית  427



192 
 

דמה 428אסור"האמרה  ה"זרחי המירה את השם ". לעצור את הקִׁ ְדמָּ , "קדימה"בתואר הפועל " קִׁ

ללמד אותה להביט אל העתיד ולהשתחרר ממוראות  – כמתחייב ממטרת המסע המצֶפה לאביגיל

 . העבר

מבחינת הצליל לא חל שום שינוי בין האיבר שבצירוף : חר היא המרה בהומוניםהמרה מסוג א

מיכל  מיכל וקומקום האדיםבסיפור . אבל יש שינוי במשמעות, הכבול לאיבר שבשימוש הסוטה

הענפים נפער -סבך"בתיאור . 429והקומקום מגיעים לסביבה שבה האובייקטים כולם קשורים לחלב

היא כלי  כוס חלב; 430"כוס החלב"מופיע הצירוף ( 21" )החלב-ב של כוסהל-לרגע ונתגלו הפנים דמויי

 – "כו ס"אבל זרחי מעניקה לצירוף משמעות שונה באמצעות המרה להומונים , לשתייה מלא חלב

מתן משמעות חדשה . הפנטסטית" לבנה"שעל פי הסיפור מתגורר אף הוא בסביבה ה, עוף דורס

 .431הנמענים מעצימה את הפנטזיה ויוצרת הומורלביטויים המשמשים בשגרת חייהם של 

שבה אין כל קשר סמנטי בין המונח המקורי למונח הממיר אותו ואין , "שרירותית"ההמרה ה

ביניהם גם דמיון צלילי היא האחרונה ברשימת סוגי השימוש הסוטה בצירוף הכבול באמצעות 

ם : המרות דָּ סמדם ( תנינה" )מגעיל"במילה כשתנינה מביעה את דעתה על הצעתה של המכשפה ְסמָּ

קשה להצביע כאן על קשר שביסודו עקרון המשמעות בין  .(81)" מצלצלת מילה זו" – מוחה ואומרת

 – לאיבר שהחליף אותו בצירוף שזרחי חידשה" סטירה מצלצלת"האיבר הראשון בצירוף הכבול 

" מילה מצלצלת" וףהציר; עם זאת היא איננה מקרית. וההמרה היא שרירותית, "מילה מצלצלת"

ולכן היא מילה שקשה  – ומעניק לה מימוש הן בדיבור והן בצלצול" מילה"מכפיל את רישומה של ה

ם היא מעין גרסה מעודנת של . מנהלהתעלם מ דָּ אך , "סטירה מצלצלת"תגובתה של המכשפה ְסמָּ

חרצת על הצירוף הכבול המקורי מהדהד בה ומבטא במדויק את העלבון שחשה סמדם ואת דעתה הנ

 . מה ששמעה מתנינה

 החזרת צירוף כבול למרכיביו 

והתייחסות לצירוף כאילו היה , להקשר המחזיר אותו למרכיביו( אידיומטי)הכנסת צירוף כבול 

יתוקנו זלזל )כשהילדה זלזל והכלבה זזינה נכנסו לחדר מאובק גדוש חפצים ישנים : ביטוי מילולי

בלשון הדיבור משמש (. 12" )אלף בת כלבה כמו ונראתה כבישע בקורי כולה כוסתה זזינה", (וזזינה

של , זרחי מכניסה את הצירוף הכבול להקשר של יושן. כינוי גנאי בוטה 432"בת אלף"הצירוף הכבול 

הכלבה העטופה קורי עכביש ; עזובה והזנחה ומחזירה אותו למרכיביו כאילו היה צירוף מילולי

                                                           
 ".אי אפשר"או   428
  .182' עמב, "שביל החלב"וראו להלן בדיון בצירוף הכבול   429
 .שאינו צירוף כבול מובהק  430
 .1' עמ, ן"תש, ל השימוש בהומונימים ראו גם חובבעל האפקט ההומוריסטי ש; 2211, בונה  431
 (.12' עמ, 2229, רוזנטל)קיצור של בן אלף זונות . קללה –בן אלף   432
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" בת אלף"גם שגם משמעותו של הצירוף הכבול  אפשר. כבת אלף שנה, נראתה עתיקה ממש

מיכל בסיפור . כביטוי לכעס רגעי על הכלבה שהעלתה בחדר גל אבק והתלכלכה, משתרבבת פנימה

 שבו מקום, החלב לשביל טסה [ל"נ – מיכל] נרדמה שעליה העננה"מסופר כי  וקומקום האדים

ואיילת החלב הייתה תופסת אותן ]...[ החלבי  בצבען נצבעות הן ושם הלובן בבריכת טובלות העננות

בתיאור בולט הצירוף (. 21" )יער החלב, היה שם יער שלם. ומתוכה זרחו עצים לבנים]...[ בקרניה 

זרחי אכן נוטעת את הצירוף בהקשר שיש ; 433שיש לו משמעות מדעית מדויקת ,"שביל החלב"הכבול 

 – עננים ועננות מואנשים, כוכבים, רוחהנוסעים משייטים בשמיים שיש בהם  – 434"חלל"לו נגיעה ל

שביל "המקום נקרא ; למרכיביו" שביל החלב"ההקשר מחזיר את  – אבל כפי שעולה מהתיאור

הילדה , ילדת חוץבסיפור . משום שיש בו פרטים הקשורים כולם לחלב במשמעותו המילונית" החלב

 וגם, נכון זה, חוץ ילדת אני" – מטיחה במי שעלבו בה, המושמצת פנינה שגם היא ילדת חוץ במשק

 אחד אף ובכלל, שלכם ללב מחוץ, חוץ ילדי, שלכם לשכל מחוץ, חוץ ילדי, כולכם, חוץ ילדי אתם

שהתייחד " ילדת חוץ"לצירוף הכבול (. 99" )בעפולה חולים בבית נולדתם כולכם, פה נולד לא מכם

, הכללית, ת המשמעות הרחבהלהגדרת הסטטוס של עירוני שנשלח להתחנך בקיבוץ זרחי מחזירה א

מחוץ )"הם אלה שנטשו את ההיגיון " ילדי חוץ", על פי קביעתה המתנגחת של פנינה; של איבריו

בהמשך דבריה חוזרת פנינה אל המשמעות המקובלת "(. מחוץ ללב שלכם)"ואת הרגש "( לשכל שלכם

ילדה שנולדה  – שלה בייאושה היא מבקשת להשוות בין מעמדה; של הצירוף הכבול ומרחיבה אותה

ומוכיחה להם שמכיוון שהם כולם נולדו , האותנטיים, למעמדם של בני הקיבוץ הילידיים – בעיר

 . ממש כמוה, "ילדי חוץ"בבית החולים בעיר הריהם 

 סיפוריותשל אפיזודות ברקע הנרמזים  צירופים כבולים 

(. 12" )מבול טיפת כמו גדולה שלו דמעה כל"... נשמע בכיו של התנין ש זוגות וזאתבתחילת הסיפור 

השתתפות פומבית מזויפת בצער , בכי מדומה"שכוונתו , "דמעות תנין"התיאור רומז לצירוף הכבול 

משמעותו של הצירוף הוותיק המהדהדת בתיאור התנין הבוכה מעוררת את החשד . 435"הזולת

ה"מכריו -המקונן על שכניו, שהתנין צָּ באספת החיות . יות תמיםרחוק מלה – שנעלמו" מאותה בִׁ

דברי (. 9" )לומדים אינם, פוחדים שאינם תלמידים"טוען המורה ש חמש דקות מקגנוקהבסיפור 

" פוחדים"ואת " תלמידים"מא שפנה בהקשר של למידה וכוללים את יהמורה שנאמרו לא

אך לא  ;(כד ,משלי יג" )חוֵשך שבטו שונא בנו"הם מעין גרסה אישית למכתם המקראי " לומדים"ו

ֵמד"במקרה הם רומזים גם לצירוף הכבול  ן לָּ ְישָּ בַּ ֵמד, ְוֹלא הַּ ן ְמלַּ ְפדָּ קַּ , (ה, מסכת אבות ב" )ְוֹלא הַּ

                                                           
 (. ביוונית גלקסיה)מערכת השמש היא חלק משביל החלב   433
 ". שמיים"נרדף של -כמעין –כפי שהמונח נתפס אצל ילדים צעירים מאוד   434
, ביידיש, באנגלית, והצירוף קיים גם בערבית, עשרה-ום ומתועד כבר במאה השלושהרעיון שמאחורי הצירוף קד  435

 (. 188' עמ, 2229, רוזנטל)בגרמנית ובצרפתית 
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" ביישן"אזכור התואר , אגב כך. של השפנה שילדיה פוחדים מהמורה טענתה המשקף את צדקת

הידועה בספרות , רבצירוף הכבול המשנאי מפנה את תשומת הלב דווקא לתעוזתה של השפנה בסיפו

ואף על פי כן נאבקת בנטייתה להימנע , העממית ובספרות הילדים כחיה שהאומץ ממנה והלאה

 .מתלוננת על המורה האלים ומשיגה את השינוי שייחלה לו, מעימות

 שבזכות היותם , ך"חלקי פסוקים מוכרים היטב מן התנאינטרטקסטואלי של  דוגמאות לאזכור

 נחשבים צירופים כבולים  שגורים בפי הדוברים הם

הטקסט שלה  מגביהה אתזרחי  – באמצעות שיבוץ של צירופים כבולים מן הסוג הזה בסיפוריה

לפי הפרק תנינה והתינוק : משמעויות נוספותב את האזכורמטעינה גם הקנוני ובעזרת הטקסט 

" לא לשפשף אותו מכשפות אמיתיות לעולם אינן קוראות זו לזו בשמן כדי, (בספר תנינה)גריגורים 

ואולי גם את היכולת , רומז על פעולה פיזית העלולה לבלות את השם" לשפשף"שם הפועל ; (79)

 436"תנימה"כשהתינוק שתנינה אספה לביתה פנה אליה בכינוי . ביצועית של המכשפות-המקצועית

" לשווא מיש את לשפשף שלא ידעת איך]...[ חכם שלי : "תנינה החמיאה לו ,ומילא אותה קורת רוח

א ֶאת"רומז לפסוק " שלא לשפשף את שמי לשווא"הביטוי (. 79) שָּ ְוא-ֵשם-ֹלא תִׁ שָּ ה ֱאֹלֶהיָך לַּ . 437"ְיהוָּ

הרמיזה החתרנית לטקסט המכוֵנן של עשרת הדברות מציעה שוויון ערך בין המכשפה תנינה לבין 

ד וההדר ומעשירה את מסירה מן הפסוק המקראי ומן המעמד המקודש את ההו, אלוהים( ?המכשף)

; זיכרונות מן השרוולכך גם בשיחה בין שתי דמויות בסיפור . הרובד האנרכיסטי של הסיפור

את : "החתולה מּורקה מרגיעה את העכברה המעודנת החוששת מחתול זר שנראה משוטט בבית

הפסוק  בדבריה של מורקה מהדהד; "ילך הרחוב ואל בא הרחוב מן]...[ יודעת שאין לו שום ייחוס 

י"... המקראי  ה-כִׁ תָּ ר אַּ פָּ שּוב-ְוֶאל, עָּ ר תָּ פָּ גם כאן הרמיזה נועצת . מתיאור הגירוש מגן עדן, 438"עָּ

שיח  – סיכה חתרנית בדרמתיות של הטקסט המכונן וממקמת את הפסוק בהקשר מאוס בעיני רבים

 .אשוןגורלו של החתול יהא כגורלו של אדם הר: כדי להרגיע ולומר – עכברים וחתולים

 שמות. 1

, רובם אינם אקראיים או סתמיים; בסיפוריה של זרחי הרבה מאוד שמות מקומות ושמות דמויות

 . במגוון אופניםהמסופר לתוכן שיש לה זיקה משמעות  םנושאיהם אלא 

 שמות מקומות (א

                                                           
 ".אמא"ו" תנינה"הלחם של  –" תנימה"  436
 .ו, שמות כ  437
 .יט, בראשית ג  438
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למהלכי העלילה ולתהליכים שהדמויות , לנושאים שמות המקומות בסיפוריה של זרחי קשורים

יש המבליטים או מחזקים רעיונות המלווים , יש שמות המוסיפים מידע שלא נאמר במפורש. ותעובר

ויש המוסיפים , חלק מהשמות מפנים את תשומת הלב למסרים סמויים אך חשובים. את הסיפור

ויש הלקוחים  ,חלק מהשמות מוסיפים הומור. נופך של קלילות או סלחנות לתכנים מורכבים רגשית

 . לערך ולדרמטיות של האירועים, יים או היסטוריים כדי להוסיף למשמעותממקורות מית

  עבריים אותנטיים –מקומות שמות 

. מדגישים בעיקר מה שחסר במוסדות הללו – "ביתנו"ו" אהבה" – שני שמות של מוסדות חינוך

יום  חובר( 21" )אהבה"הלומדים בבית הספר ששמו ( חמש דקות מקגנוקה)מומי וננס , הילדים שימי

התגלתה  ,(22" )עליזים ומרוצים"שהשלושה נראו , טענתה של המחנכת שלהם. אחד אל היער

חיה ( ניצי מזווית העין)ניצי . התברר שהבורחים סבלו מהיעדר חמור ומתמשך באהבה; כחסרת שחר

רחוק מלהיחשב בית בעיני יושביו וכל שאיפתם ה, מעונם של ילדים חסרי בית, "ביתנו"במוסד 

על משמעותו הרגשית וכינוי " בית" – על שני רכיביו" ביתנו"השם . לץ ממנו ולמצוא בית אמתילהיח

מכפיל את המסר  – (ומגדיר את הזיקה בין הבית לשוכניו" שלנו"המייצג את " )נּו"השייכות החבור 

האפקט של שני השמות . המתגוררים בו על כרחם, אינו של דייריוהוא ו, אין זה בית; השקרי

הנסיכה שינגלונגה : יש בסיפורי זרחי שמות מקומות הרומזים על ייעודם. חסדים הוא טראגיהמת

יְנָגלוְֹנָגה) ן מרגלית"נשלחת ( מיטה מסודרת שִּ ְתקָּ לשם שולחים את הילדים שלא צחצחו ", (12" )למִׁ

בדה העו(. 21" )אלה שהתחצפו או דיברו בלי רשות, לא סגרו את הטושים, לא רחצו ידיים, שיניים

ן"שהשם  חמורה מזה  .ן משמש גם בשיח הצבאי רומזת על רוח החינוך בו"שנגזר מהשורש תק" מתקָּ

נרמז  – "מתקן מרגלית" – בסיפור בשמו של המתקן. "מתקן כליאה"בצירוף " מתקן"של הופעתה 

" מתקן"הקשר בין . 439כינוי לדבר יקר ביותר – ובהשאלה, היא פנינה" מרגלית: "ייעודו של המקום

(. 12" )היא לא ידעה איך בדיוק מתקנים ילדים במתקן מרגלית: "מדאיג את הנסיכה" תיקון"ל

רומז על הציפייה ששינגלונגה תהיה מושלמת ותתנהג ללא  – "מרגלית" – הרכיב השני בשם המקום

 .השם יוצר הומור כשמתברר שהשהות בו השיגה את ההפך. דופי

  עבריים מומצאים  –שמות מקומות 

מקום לפתוח עסק "חיפשה ( בוטיק סיגי וחוט)העכבישה סיגי : הלימה לנפשות הפועלותשמות ב

את ממדיו ואת ממדיה , השם הולם את טיב העסק. לבוטיק שפתחה" סיגי וחוט"ובחרה בשם " זעיר

הוא " חוט"ו, הוא חנות קטנה" בוטיק", (22" )בגודל של חצי ציפורן"סיגי הייתה ; של בעלת העסק

, ההקטנה הולמת את ממדיה של הגיבורה .עשוי סיבים המזכירים קורי עכבישחפץ דק וקל 

                                                           
 .להלן 518-ו 229ש "ה םראו ג(. א, חגיגה ג, משנה" )מרגלית טובה הייתה בידכם וביקשתם לאבדה ממני"  439
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. טוויית שמלת כלולות מופלאה לנסיכה תמרי – ומעצימה את רושמו של ההישג שלה, העכבישה סיגי

דודה שמות שני כפרים בסיפור כאלה הם  :שמות עבריים מומצאים שנעשה בהם שימוש ציני

 ,אולם הדודה יוספינה, ו להתחיל חיים חדשים בכפר שעועיתהדודה ואחייניתה קיו. יוספינה

הוא שמה של " שעועית. "נקלעה לעימות קשה עם אנשי הכפר ,ספור חפציה-שסירבה לוותר על אין

ית ְטנִׁ ְטנּות  – ן גוררת קונוטציה לנגזרות השורש"מילה שהקונוטציה הפונטית שלה לשורש קט, קִׁ קַּ

מזכירים את אנשי הכפר שהם , האחידים בצבעם ובגודלם, םזרעי השעועית הקטני: וקטנּוניּות

חסרי ייחוד ובכך שונים בתכלית מהדודה יוספינה ואינם יכולים להבין או להכיל את , קטנוניים

ת, לכך רומז גם שמו של הכפר הסמוך. אישיותה ואת צרכיה יִׁ אחידים , גם פירות הזית קטנים; כפר זַּ

י השמות רומזים על הבדל מהותי בין אנשי הכפרים לדודה שנ. בצורתם ובצבעם ודומים זה לזה

שמשמעות שמה כמעט הפוכה , כנדיבה וכמוסרית מאוד, המתגלה כחזקה, יוספינה היוצאת דופן

ְניָּה". קטן"ל תַּ בכפרם של האנשים צרי העין רק שמו של ; בהקשר זה כדאי להזכיר את החמור מַּ

נשאלת בביתו של מנהל , יתוקנו זלזל וזזינההספר גיבורת , הילדה זלזל. החמור מעיד על נתינה

ְכלּום"וכשתשובתה , היא שייכת( כלומר לאיזה אורח)השגרירים מי היא ובעיקר למי  אינה ( 12" )לִׁ

מצטרפת " כלום"לשם (. 12" )היָּ ְר מֶ לּואני שייכת לכְ "מתקבלת היא מרחיבה ואומרת בלגלוג מסותר 

 ,ושמות מדינות כמו נורווגיה או שבדיה 440ומותסיומת המזכירה סיומת צרפתית לשמות מק

 . המחזקת את אמינותו

  מומצאים ברוח פיוטית , עבריים –שמות מקומות 

כדי ללמוד לחיות עם העצב הגדול שעטף אותו ( יוני והסוס)יוני יוצא למסע הרפתקאות עתיר סכנות 

מן התהום שלמטה שב "כשסוס לבן מביא את יוני אל מרגלות הר הוא שומע ש. כשאביו מת פתאום

, יוני חשב על כל האנשים שניסו לטפס למעלה וצמרמורת חלפה בגבו. קול הרוח במעין אנחה

שם שהוא ייצוג מטונימי  – (1" )הוא הבין שזוהי ארץ ההרים הנאנחים. כשתיאר לו מה עלה בגורלם

רגשות  שמות המייצגים .כלומר למצוא את הסיבה לצערם, לסבלם של אלה שניסו לטפס כאן

הקוסם מסביר לילדים איך עליהם להגיע ; חמש דקות מקגנוקהבתהליך נפשי מופיעים גם בסיפור 

. אל המכשף המהופך כדי שניתן יהיה לרפא את חיות היער מהמחלה המסתורית שתקפה אותן

ואחריו מעלה בית , פה יש ואדי עמוק: "... הקוסם והילדים מתבוננים במפה והילד שימי אומר

שמות המקומות מאורגנים כסדרת מטפורות (. 11" )מוביל אל מקום ששמו מרבית הרע קרהה, חשש

, תחילת הדרך היא בוואדי עמוק; ומבטאים אופטימיות" גבוה הוא יותר"בהתאמה למשוואה 

מעלה ", התחנה הבאה היא במקום גבוה יותר. הרע ביותר כלומר במקום נמוך ביותר המייצג את

                                                           
440  boulangerie – אטליז ;patisserie – קונדיטוריה ;gendarmerie – ב"תחנת משטרה וכיו. 



191 
 

שההעפלה אליו מייצגת את ההיחלצות מן הרע ביותר והגעה למקום שאין בו סכנה  ,"בית חשש

התחנה האחרונה היא במקום ששמו מפחית עוד יותר את הרגשות . אמתית אלא רק חשש

סדרת השמות רומזת על ". מרבית הרע קרה" – משום שכולו משפט חיווי חיובי, השליליים

במקום . ל הסוף הטוב המצפה הן לגיבורים והן לסיפורוע, התקדמות מן הרע מאוד אל שארית הרע

ה"אפשר להבין את , "מרבית הרע קרה", האחרון בדרך רָּ כלומר הקור , הקרה: גם כשם עצם" קָּ

זהו אזכור לכך שהילדים ; היא הגורם למרבית הרע בתהליך גידולם, הרגשי בתהליך גידול הילדים

 . בסיפור נקלעו למצוקה משום שגדלו בלא אהבה

  ל מבנה ומשמעותעשמות מקומות שמקורם במניפולציות 

ההורים אמרו שאפשר " ,כשהכלבה של הילדה מלכי מורדוך נעלמה: קיצור שם כסמל לקוצר רגש

הוא " צער"השם (. 11." )'צער'לנסוע בהזדמנות הראשונה ולבחור כלב נחמד ב, להשיג לה כלב אחר

המילה שנבחרה מן , 441שמות אחרים של מקומותכמו בקיצורים של ". צער בעלי חיים"קיצורו של 

הרגש שמילא את מלכי לאחר שהכלבה שלה שמהדהד בה  – "צער" – הצירוף היא המילה הראשונה

 . בתם לרגשי שה הצבוורים למיהע, הבחירה בשם המקוצר רומזת לאטימות הלב של ההורים. נעלמה

קחי אותי ": על המעליתד המכשפה תנינה מצווה יום אח: הומוראפקט של שמות היוצרים 

השם רומז על בירת צרפת אך ההארכה המלאכותית מגחיכה אותו ומכשירה (. 1, תנינה) !"הלפריזֶ 

ארץ "בהמשכו של הספר המכשפה תנינה הגיעה ל. אותו לשמש במרחב האיגיוני של הסיפור

ְפּוְדחו ס ְפּוְדחו ס"השם (. 129" )ְצפו  פ "צפ האחד מהשורש, ("ְדחו ס"ו ,ְצפו ף")כולל שני רכיבים " ְצפו 

לקרבה פיזית , שורשים הנושאים משמעויות קרובות הקשורות לדוחק – ס"והאחר מהשורש דח

וכל הזמן הם היו הולכים "שבו , השם משקף את האפיון הבולט של המקום. ללחץ ולעומס, מוגזמת

כדי שהאנשים לא יצטרכו וכל הדלתות בצפופודחוס היו רחבות כמו פתחי מנהרות ]...[ שלובי ידיים 

 . 442(129" )להיפרד אף לרגע

 שמות מקומות בהשראת מקורות מיתיים והיסטוריים 

 :הילדים הפונים למקומות ששמותיהם מוסיפים להם נופך מיתי או היסטורי הם מחפשי מקלט

אילון עד  שמש בגבעון דום וירח בעמק. נמצאת עכשיו בכפר גבעון" (אביגיל מהר המלכים)אביגיל 

                                                           
שיכון"; "בהיכל התרבות"במקום " בהיכל"; "ראשון לציון"במקום " ראשון"  441 " ְבשיכון ותיקים"במקום " בַּ

 . ב"וכיו
מזכיר את השמות שבחרו מתרגמים שונים ליצור המוזר בעל שני הראשים בספריו של " צפופודחוס"מבנה השם   442

פּומשו ך"כינה אותו , צבי ארד, (1998) הקרקס של דוקטור דוליטלמתרגם . יו לופטינג על דוקטור דוליטל ; "ְדחו 
יק"בחרה בשם , זהר שביט, (1971)ת דוליטל הרופא עלילומתרגמת  יק ְסלִׁ סיפורו של דוקטור מתרגמת ; "ְדחִׁ
י"העניקה לו את השם , עטרה אופק, (2211)דוליטל  ְכתִׁ  ". ְדחו פּום שו 
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המתאר  ,443והציטוט שאחריו רומזים לסיפור המקראי" כפר גבעון"השם (. 8" )יקום גוי באויביו

לא זו בלבד שבמלחמה שגזלה ; לא זה מה שחוותה אביגיל; קרב שבו נעשה צדק והאל עמד לצד עמו

הרי שכפר גבעון שהיא חיה בו , והאלוהים לא עמד לימין בני עמו, ממנה את משפחתה לא נעשה צדק

את עמק , את הנחל ששכח את שמו"בדרכה היא עוברת . יו רחוק מלהיות לה סמל לישועהעכש

המוֶרה , לֵשם האחרון(. 18" )המזדקר ככיפה בלב העמק' אל תקומי'את תל , החושך הקדמון

שלפי המסורת  ,444!"קומי, אתָּ יְ לְ טַּ "זיקה פונטית למילים  – שלא להתעורר, לאביגיל שלא לקום

דורש מאביגיל -מפציר" ֵתל ַאל תקומי"כאן השם ; 445כדי להחיות נערה חולה הנוצרית ביטא ישו

אסוציאטיבי לסיפור -האזכור הכמו. שלא להפסיק את המסע אל העבר טרם זמן, שלא להתעורר

גם אביגיל זקוקה הייתה למעשה נסים שיחזירה לחיים ; הנוצרי רומז על הדמיון בין שתי הילדות

עמק "ו, 446רומז לאביגיל שלא ידעה את זהותה" הנחל ששכח את שמו"השם . במובן הנפשי והרגשי

בהמשך אביגיל מגיעה . שהיה מבחינתה אפלה גדולה ,רומז על עברּה של אביגיל" החושך הקדמון

תהליך שהוא מטונימיה  – המתיםֵשם המאותת שרק אחרי שתעלה באוב את , "שער ארץ האובות"ל

 . היא תוכל לבחור בחיים – נותרה בחייםלהתייצבותה מול רגשות האשם שלה על ש

הקרן -היא חיפשה את המעין שחדי: "יתוקנו זלזל וזזינהבסיום הסיפור  שמו של מקום עתיק מופיע

ן, היו רועים על גדותיו בשחר הזמן (. 91" )אבל הנחל נסתם מאז בחול ובבטון, את מוצא הְפלּוְסיו 

הקרויה הזרוע , מזרחית של דלתת הנילוסהיה שמה של עיר נמל סמוכה לזרוע ה" פלוסיון"

זמניות ונופך של -קרן ממד של על-הבחירה בשם ההיסטורי נועדה להוסיף לחד. 447הפלוסית

יש עיר "; חותרים להגיע לבירתם העתיקה קרון ושמו מקרוןהעכברים גיבורי . קדמוניות ומסתורין

-הקפה חבורות-אליה עכברי בתיעולים , מדי שנה בשנה. שמּה' לחם-ְפרּור'אחת ליד ירושלים ו

" לחם-פרור"נראה שהשם (. 17" )הם מחליטים החלטות חשובות, בהיותם יחדיו, ושם]...[ חבורות 

בה נולד דוד ונמשח )רומז בקריצה על בית לחם שבקרבת ירושלים ונהנית ממעמד מיוחד הן ביהדות 

קה חשיבות למסעם של העכברים הזיקה לבית לחם מעני(. בה נולד ישו הנוצרי)והן בנצרות ( למלך

]...[ עלינו גם להחזיר להם , מפני שאנו לוקחים מן האנשים: "ומתקשרת גם לרמה המוסרית שלהם

 (. 18" )עלינו לגמול לאנשים לפחות במעשה טוב אחד לשנה

                                                           
ֻשעַּ "  443 ֵבר ְיהו  ה, ָאז ְידַּ יהוָּ ה ֶאת, לַּ י-ְביו ם ֵתת ְיהוָּ רִׁ ֱאמ  ֵאל, הָּ ְשרָּ ְפֵני ְבֵני יִׁ י א; לִׁ ֵאלוַּ ְשרָּ ן ּדו ם, ֶמר ְלֵעיֵני יִׁ ְבעו  , ֶשֶמש ְבגִׁ

ֵרחַּ  ן, ְויָּ לו  יָּ ד. ְבֵעֶמק אַּ מָּ ֵרחַּ עָּ ֶשֶמש ְויָּ ּד ם הַּ יִׁ ד, וַּ יו-עַּ ְיבָּ י א  ק ם גו  ה-ֲהֹלא--יִׁ יא ְכתּובָּ ל, הִׁ ר-עַּ יָּשָּ ֶשֶמש ; ֵסֶפר הַּ ד הַּ ֲעמ  יַּ וַּ
ם יִׁ מַּ שָּ י הַּ ֲחצִׁ ם-ְוֹלא, בַּ א ְכיו  בו  ים ָאץ לָּ מִׁ הּוא. תָּ יו ם הַּ יָּה כַּ יו, ְוֹלא הָּ נָּיו ְוַאֲחרָּ ה, ְלפָּ עַּ ְיהוָּ ְשמ  יש, לִׁ ל אִׁ ה: ְבקו  י ְיהוָּ , כִׁ
ֵאל ְשרָּ ם ְליִׁ ְלחָּ  (.יד–יב, יהושע י" )נִׁ

א"  444 יתָּ הוא שמו של מוסד ליתומות ערביות שנוסד בירושלים " טליתא קומי. "ילדה קטנה –בארמית סורית " ְטלִׁ
 . עשרה וששרידיו הם חלק מנוף העיר-התשעבאמצע המאה 

]...[ ויחזק ביד הנערה ויאמר טליתא קומי "שעליה כתוב בברית החדשה , בתו של ראש בית הכנסת בכפר נחום  445
 (.מא, הבשורה על פי מרקוס ה" )ותקום הנערה פתאום ותיהלך והיא בת שתים עשרה שנה

 (.8" )גם את שמה קיבלה במחנה האיסוף"  446
 . 271' עמ, 2221, פי הראל על  447
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 שמות דמויות (ב

 כינויים 

-של מצוקה נפשית שמתוארים בהם מצבים, שמות שהם כינויי גנאי מופיעים בסיפורים נטולי הומור

. קיצור שכיח של שמּה –מכונה מרגול  ,אותה קיבלו חינםגיבורת , מרגלית: רגשית אצל גיבוריהם

נשמע נלעג ומבליט את הרכיב " מרגול"אבל הקיצור המלעילי , מרגלית היא אבן יקרה או פנינה

 449"מרגלית"ם שעל רקע משמעות הש, (17) 448"מרגול חרגול"ילדי הכיתה מכנים את מרגלית ". מר"

ר" – גם שתי ההברות הראשונות של מילות הצירוף. מבטא דווקא את חוסר הערך שלה בעיניהם " מַּ

ר"ו רגול"ההברה הראשונה ב: חורזות וממקדות תשומת לב במשמעויות השליליות שלהן – "חַּ " חַּ

א"מהדהדת את  רָּ  הסוסויוני בספר  – כינויי גנאי אחרים במבנה של צירוף חורז. הוולגרית" חָּ

יל"אנפילה בכינוי -המכשפה מכנה את רגל פִׁ טַּ יל הַּ ומבטאת את דעתה על המשרת האומלל ( 21" )ַאְנפִׁ

פליטת מלחמה שאיבדה , נפתח בתיאור קשייה של הילדה אביגילאביגיל מהר המלכים הספר . שלה

נקראה זמן מה "על עברה נאמר בין היתר ש. 450להיקלט בחברת הילדים ביישוב בארץ, את משפחתה

הסימון במספר רומז לסימון יהודים בידי (. 8" )על שם המספר הסידורי שלה' עשרים ושתיים'

אך הוא בעיקר מאיר את מצבה , תכן שהוא רומז גם לשיטת סימון הבגדים בקיבוציםיוי, הנאצים

מה שאינם יכולים להבין  ,ילדי הקיבוץ. נטולת ייחודיות, בעיני הילדים היא חסרת אישיות; בהווה

ולכן : "בכינוי שנוצר תוך החלפת אות בשמהגם מבטאים את הסתייגותם ממנה , עבר על אביגיל

ּה (. 9" )אביגועל או בקיצור גועלהילדים קוראים לה  גַּ  (מפרשיות)אוזניה הגדולות והעומדות של נ 

 עם" להתיידד"כינוי הגנאי מתהפך כשנגה מנסה . 451"מפרשיות"גרמו לכך שהילדים מכנים אותה 

וכאן המילה , "המפרשיות"לשאלת הילדות מניין העגילים היא עונה ; צורת האוזניים ועונדת עגילים

, לחלק אחר מכינויי הגנאי אחראים דווקא הפגועים עצמם. נתפסת כמסתורית אך חיובית

 (ילדת חוץ)בבית הילדים בקיבוץ . שהכינויים משרתים אותם כביטוי לתוקפנות שהצטברה בהם

המטפלת "ו" המטפלת הגדולה" – כינוייהן. יעות שתי מטפלות ששמותיהן אינם נמסריםעובדות בקב

אלא מייצגים , אינם נובעים מממדיהן של השתיים –"( הקטנה"ו" הגדולה"ולעתים גם רק " )הקטנה

, גיבורת הסיפור, את הן את הבדלי האישיות ביניהן והן את ההבדלים ברגשותיה של הילדה דפנה

, זו שדפנה תופסת כתוקפנית, הרודה בילדים, היא הדומיננטית" הגדולה"; הןכלפי כל אחת מ

שמצליחה לעשות מעשה , צייתנית והססנית, היא חסרת ביטחון" הקטנה"; משפילהככפולשנית ו

                                                           
 (. 17" )מרגולית חרגולית" –במקום אחר   448
 .להלן 518ש "לעיל וה 219ש "ראו גם ה; נוצצת, אבן יקרה, פנינה –מרגלית   449
 . אבל רומז לחוויה הטראומטית של השואה ומלחמה העולם השנייה, חמה מדוברהטקסט אינו מפרט באיזו מל  450
אולי מפני שסיפרו "הילדים החליטו להתנקם בעמליה ; "שיקוץ" –הסיפור מתכתב עם סיפור אחר של זרחי   451

 (. 21" )אותה קצר מדי והאוזניים בלטו לה עכשיו כמו מפרשים
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שגרו , אבק הברבורשתי האחיות בסיפור ". הגדולה"למען דפנה רק כשהיא בטוחה שלא תיתפס בידי 

ה ו"נקראות בפי הילדה עמליה ( 11" )בבית של המשונים" פָּ אם קו  אדַּ פו  "מַּ אם קו  אדַּ הטקסט ". מַּ

ושערותיה קצרות , פניה שחומים וארוכים"על מאדאם קופה נאמר ש; רומז על מקור השמות

 (.17" )עמליה מצדיקה את הילדים שקראו לה קופה. נוטפות סביב פניה, וחלקות מאוד

 ויות או רומזים עליהןשמות המבטאים את תכונותיהן הגופניות של דמ 

בגלל זה קראו לה "כתוב  מיליגרםירפה הקטנה בסיפור 'על הג – יש שמות הרומזים על ממדי גוף

אלפית , יחידת משקל" )מיליגרם"השם (. 81" )כי היא נולדה קטנה וקצרה כמו אפונה. מיליגרם

ות ששמותיהן יש דמוי. 452מוסר בהגזמה את ממדיה של הגיבורה כדי להדגיש את קטנותה( הגרם

יתוקנו זלזל וזזינה השדון הקטן בספר  – משקפים את צבעיהן או רומזים לתכונות הקשורות לצבע

ֶלש"נקרא  " או מפני שלא מזמן נולד, אולי מפחד. גופו עוד היה כחלחל]...[ זה היה שדון ילד : "453"ע 

" ֶוֶרד"נגזר מ, (בלוםוולפיניאה מומי )שכנתם של מומי ואמו , שמה של הגברת ורדינה פורר(. 11)

בזמנו כתבה : "והולם את מראיה ואף את נטייתה לגילויים שונים של אסתטיקה ורומנטיקה

הלחיים שלה ]...[ היא הייתה פעם מאוד מפורסמת ]...[ מנגינות להרבה שירים של משוררים 

" קום בידרוהוא "כיסא והיא נתנה לאמו של מומי במתנה ]...[ והשפתיים שלה היו צבועות מאוד 

חַּ  .גם לתכונות גופניות אחרות יש ביטוי או רמז בשמות(. 11) ( קרון ושמו מקרון)הדחליל שפגש נ 

גם שמו ושם , כמו מראהו(. 22" )אולם זקן שחור ועבה ירד לו מסנטרו, מהוה במקצת"בשדה היה 

המלצרית  ידיה של. רומזים בחיוך לחוזה המדינה ,(27" )חורין-הרצל בן" ,משפחתו של הדחליל

נפגעו מן  ]...[וידיה אלו ", עוסקות בהדחת כלים כבר שנים רבות( קרון ושמו מקרון)בבית הקפה 

 לידיים נותנת זרחי שמות משעשעים(. 19" )ואינן עוד זריזות כשהיו, הן התנפחו והתקשו. הרטיבות

ח" – ְצמַּ ח ויו  ְצמַּ 454"הו 
לפחות , יוצלחית אחרת-לא. 455המוסיפים לגלוג וזלזול על תיאור מצבן – (18) 

ְנק, בעיני מלכת הֵפיות יְנֶקְרטַּ " טינקר"הרכיב (: טינקרטנק)ֵפיָּה שלומיאלית ומסורבלת , היא טִׁ

ינקרבל אבל , 456בשמּה מאותת אמנם על קרבת מוצא בין הגיבורה לפיה הידועה קלת התנועה טִׁ

ְנק"; 457משמעויותיו המילוניות רחוקות מלהחמיא לפיה  – ששתי משמעויותיה היא מילה אנגלית" טַּ

ל" נותן ביטוי לדמותה " טינקרטנק"ההלחם . חדרו לעברית –" כלי רכב צבאי משוריין כבד"ו" ֵמכַּ

אבל מסורבלת וגסת תנועה ומראיה רחוק מלהזכיר , היא אמנם ֵפיָּה על פי מוצאה; של בעלת השם

                                                           
 . סיפורית-ת החוץירפה במציאו'כשברקע גודלה עצום של הג  452
 .צמח בר שפרחיו כחולים  453
 . יוצלח-לא, בסלנג שעבר זמנו הוא מין שלומיאל" יוצמח"; שתי צורות הגייה של אותה מילה –ביידיש   454
" ימין אני ושמאל"מזכירים את השיר  –הוצמח ויוצמח  –הדברים שאומרת המלצרית לביבה גיתה לשתי ידיה   455

 .גם כאן ימין היא החיובית ושמאל היא זו הראויה לכל גינוי; (118' לעיל עמ)
 (.1982, ברי)פיטר פאן יו ברי 'יימס מת'מספרו של ג  456
 . לנסות לתקן משהו בחובבנות – tinkerהפועל ; "פרחח", "צועני"ובלשון הדיבור " פחח"באנגלית  – tinkerהשם   457
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, שקופיה, הי, הי"בידיה  מכנה את הילדה השבויהיוני והסוס המכשפה בספר . לאי קליל וזריזיצור פִׁ 

כשמת כלבּה האהוב בכתה ; (21" )את לא נראית ולעולם לא תצליחי להיראות לאיש מלבדי]...[ 

 . 458(21" )עד שהיא נמסה כולה בדמעות של עצמה ונהפכה שקופה"הילדה ובכתה 

 שמות דמויות הרומזים או מעידים על תכונות אישיּות 

דודה )הגרלה שנערכה במסיבת פורים בכיתתה של עמליה ב – יש שמות המייצגים תכונה שלילית

ן בבובת בד ישנה זכתה הילדה( יוספינה לו  י אַּ רִׁ מי צריך את '. "תרומת דודתה של עמליה, שָּ

(. 12..." )שרי אלון הייתה הכי נפוחה מבין כל הבנות]...[ צעקה שרי אלון בבוז  – ?'הסמרטוט הזה

י שנגזר משר רִׁ הר ונושא משמע"השם שָּ רָּ ן הקשור , אדנּות ומרּות, ות של ְשרָּ לו  ושם המשפחה אַּ

 . 460הולמים את הילדה 459לחוסן ולגודל, לעוצמה

ידיה אינן די : "רחוקה מלהצטיין בעבודה החקלאית שבה מועסקים ילדי הקיבוץילדת חוץ גיבורת 

 וער בדפנה בגסותג, החבר האחראי על עבודת הילדים, ַאְרֵיה(. 12" )והיא שוב בסוף השורה, מהירות

בשמו של החבר  .(11–12" )אני אומר לך, תרצי, תאמצי אותן, סמרטוטים יש לך במקום ידיים" –

המכשפה נתנה יוני והסוס בספר . נרמזים הכוחנות והאלימות שבהתנהגותו והפחד שחשה דפנה

באותו . יהנכלולי והתככנ, ההולם את אופייה שלה, (12" )מריבה"הכנף שלה את השם -לעורב קטוע

י"המכשפה המרושעת נקראת , ספר ְסתִׁ ְרנָּגַּ ס "לפועל משורש נג ;הלחם המאחד שתי מילים, (9" )ְכבָּ

המעיד על הניסיון האלים שצברה , רבָּ שעניינו חיתוך או נשיכה בשיניים קודם תואר הפועל כְ 

ידּו מהספר . המכשפה גִׁ ר יַּ ים -הביתה בתהנדהם למצוא בשובו , הוא איש פשוט ורגיל אמבטיםמַּ

את : "קרואה-ועל תדמיתו והוא אומר לאורחת הלא 461הגילוי מאיים מיד על שגרת חייו. תובכורס

ביטוי המסגיר , 462"מה יגידו"מהדהד את " מר יגידו"השם (. 12" )מתארת לעצמך מה כולם יגידו

מה הסכי דודה יוספינהבספר : יש גם שמות המשקפים תכונה חיובית. תכונה מרכזית באישיותו

ן וקיבלה את הבובה ששרי , (11" )לא הייתה נחשבת ביותר"ש, הילדה נחמה לו  י אַּ רִׁ להתחלף עם שָּ

והילדה המנחמת הפכה ( 12" )נחמה היא שעמדה במבחן"עמליה חשבה ש. דחתה בשאט נפש

חַּ . לחברתה הקרובה ֵלו, הוא אדם נוחקרון ושמו מקרון גיבור הסיפור , נ   נדיב ורגיש לזולתו גם, שָּ

על פי מיטב כללי , חענה לו נ   ',כן'"וגם ( 11" )אני אוהב אנשים וחיות: "כשמדובר בבעלי חיים

ֵרר(. 12" )האדיבות ח נוסע -הְמקָּ ן שבו נ  רו  חַּ המקראי בהזכירו את קָּ תיבת רומז לזיקה של האיש לנ 

                                                           
אלא אף , גם אמּה של שקופיה לא זו בלבד שלא ניחמה את הבת הבוכיה, (18' יל עמלע) "בילי"כמו הֵאם בשיר   458

 (.21" )קטן ומכוער ועלוב"השמיצה את הכלב במילים 
 (. 91' עמ, 1989, שטיין" )שם עברי המעיד על חוסן ועל הכאת שורשים בארץ, אלון –שם משפחתה "  459
י קשור להתנהגות לא חבריתהשם שָּ משושים גם בספר   460 י זוכה באות הוקרה מהמשטרה; רִׁ נִׁ היא שומעת , כשפָּ

י מדברת בגנותה רִׁ  (. 11" )כבר לא נאה לה לצאת יחד עם כל הילדים! תראו איך היא מיוחסת כזאת: "את שָּ
 .11' עמ, ב2221, להמן-אלקד  461
בשם מובלעת דעתו של הכותב על הרכלנות ועל ; "מה יגידו"מאת יהונתן גפן הוא " נומה עמק"שם הכפר במחזה   462

, גפן)השם מבליט את התכונה המגדירה את אישיותו של גיבור הספר . אימת דעת הקהל המאפיינות את המקום
1992 .) 
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, אחדפתחו בו חלון מצדו ה, שהרכיבו לו ארבעה גלגלים, היה זה מקרר ענק" – נ ח המקראית

 ניצי מזווית העיןבסיפור . לנ ח להציל בעלי חייםהקרון כמותה סייע  .(1" )אוויר מן התקרה-וארובת

אלו המחפשים להם ילדים ', ביתנו'האורחים הבאים ל: "מתואר תהליך האימוץ במוסד לילדים

" ורד" השמות(. 12" )תינוק קטן ומתוק, בוחרים בתינוקות כמו ורד המתוקה או ערן]...[ לאימוץ 

, (ערן)לתבונה ולזריזות מחשבה , (ורד)לעדינות , נושאים משמעויות חיוביות הקשורות לחן" ערן"ו

על  463ה"שמה של ניצי מזכיר את השורש נצ. ויוצרים תחושה שהעדפת ילדים כאלה היא מוצדקת

גם  מזכירשמּה אבל  ,ובה אין איש מתעניין, לוקת ולמאבקלמח, לקטטה, נגזרותיו הקשורות לריב

שניהם רומזים על הפוטנציאל של ניצי ללבלב ולפרוח  – צ"ואת השורש נצ" ניצן"את השם 

 .כלומר להתפתח ולהצליח, של המילים במשמעות המטפורית

 מבליטה את הסתירה , שמות שמשמעותם סותרת את מאפייניהם השליליים של בעליהם

 הפער בין הציפייה לבין המציאות 

דו ש"מילה ארמית שפירושה , (22" )קדישא"נקרא  ני והסוסיובנה של המכשפה בסיפור  לא זו ". קָּ

" חברה קדישא"מהדהד בו הצירוף , בלבד שהבן רחוק מלהיות קדוש ושמו הוא לשון סגי נהור

ואחרי שעות העבודה , הוא גר בטירה השחורה והקודרת שלו: "הרומז על הֶקשר של קדישא למוות

ֵּדלשלו במכשפּות היה מורט את הרגלי (. 22" )זו הייתה ההנאה שלו. ים לעכבישים ולזבובים שהיה ְמגַּ

ר", אם את לא יכולהבספר  האגף לביטוח לאומישמו של מנהל  רומז על התקוות שאמּה , (22" )מר יָּשָּ

, היא כותבת אחד כזה כל שבוע" – אבל מהמשך הטקסט, של מלי תולה במכתב שהיא כותבת לָּאיש

רומז דווקא על מפח הנפש הנגרם  להבין שהשם אפשר – (22" )לביטוח, ללחברת חשמ, לקופת חולים

היא לא באמת הילדה של " אותה קיבלו חינםגיבורת . גם בגלל אותו מר ישר, למשפחה שוב ושוב

ְסיָּה ובן ה להיות אמפתית , דודתּה ודודּה אמנם אספו אותה לביתם; (12" )חַּ אבל הדודה מתקשָּ

רומז על היחסים , (ס"י וחו"חס)יליו מזכירים שני שורשים קרובים שצל, ושמּה, לילדה שננטשה

ה ; המורכבים בין הדודה לאחייניתה הקטנה בצל דודתה שהעניקה לה ( י"שורש חס)הילדה חו סָּ

סּות ה , חָּ סָּ ה )על הילדה הבודדה ( ס"חו)אבל הדודה אינה חָּ סָּ על האוכל ( ס"חו)לעומת זאת היא חָּ

דעתה של הדודה על אישיותה ועל התנהגותה (. 11" )הם ממש חזירים": שאוכלים אווזיה של הילדה

ה"של הילדה רומזת שגם השם  . רלוונטי כאן, המשקף דעה שלילית על הילדה ,(י"שורש חס) 464"חו סָּ

שלא , התגרשו התגורר בבית בן זוגה החדש של האם( וולפיניאה מומי בלום)אחרי שהוריו של מומי 

בסתירה ; (9" )מרות שאני חושב שבלי ְדרו ר זה הרבה יותר נעים בביתל"... ; היה חביב על מומי

                                                           
ה  –ה "מהשורש נצ  463 צָּ ה , (רב, התקוטט)הפעלים נִׁ צָּ ה , (עורר ריב)הִׁ ְתנַּצָּ צּוי ( נאבק, נלחם)הִׁ , קטטה, ריב)והשם נִׁ

ים" –במקרא (. לוקתמח צִׁ ים נִׁ ְברִׁ ים עִׁ ֵנה ְשֵני ֲאנָּשִׁ י ְוהִׁ ֵשנִׁ יו ם הַּ ֵיֵצא בַּ  .(יג, שמות ב" )וַּ
ֶסה   464 קנה או לָּקות שכלית, מי שחי במוסד טיפולי בגלל נָּכות –חו   .או נפשית זִׁ
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אני חושב שצריך " :דרור דוגל בהטלת עונשים והגבלות ומצר את צעדיו של מומי, למשמעות שמו

י (. 22" )לקחת לו את המפתח של הדירה נִׁ " אבא כורש"נקרא פה ושם בסיפור ( משושים)אביה של פָּ

ֵמל, הרחוק מלהתאים לו, "גבריאל"פרטי אבל נזכר גם בשמו ה, (11) עמוס , עייף, בהיותו אדם עָּ

רגליו "כשהוא עובר בעגלת האספסת . ומפח נפש( 21, "'קרן למשקי עזר'ול' תנובה'ול, לבנק)"חובות 

הוא מחפש . היעדר הרגליים מייצג חוסר אונים(. 11" )כאילו אין לו רגליים. מכוסות בעשב הקצור

יואת מזלו בהגרלות ומ לָּ לו היינו זוכים , אה]...[ לו רק לא הייתי טיפש כזה : "ייסר את עצמו על ְכשָּ

ואחר כך נתפס לחלומות , (22..." )וחדרים לאפרוחים, רפת חדשה? מה לא הייתי עושה]...[ בהגרלה 

 . 465נוסח החלבנית בסיפור העממי

ות שלהם סותרת את קבוצה של אנשי חינוך מספרים שונים של זרחי מאופיינת בשמות שהמשמע

ה" – תכונותיהם מָּ נגזר  (חמש דקות מקגנוקה)שמה של המחנכת של הילדים הבורחים , "רּוחָּ

אך בדברים שהיא אומרת אין רגישות או חמלה אלא רק ניסיון להתנער מאחריותה , מ"מרח

ליח אבל נראה שהוא הצ, נכון הוא שלמומי היו חיים קשים]...[ הם ילדים רגילים : "... לבריחה

 – שם משפחתה(. 22" )בתוך חיי בית הספר נראו כל השלושה עליזים ומרוצים. להתמודד אתם

אינה אמפתית להם ואינה קוראת , היא אינה תומכת בילדים; sh מסתיים בצליל המשתיק–" ְברו ש"

אך שמּה עומד בסתירה למה שמספרת , נקראת ברוריה אם את לא יכולההמורה בספר . להם לחזור

מרוב דיבורים לא "אבל כשהיא עונה , היא דורשת שהתלמידים ידברו בבהירות; ה תלמידתהעלי

מנהל  .(12" )?מי שלא תופס או מי שמדבר, מי אשם, ומתחשק לי להגיד לה אז תגידי]...[  מבינים

י  נִׁ ְפרו  , אזן את מספרי הילדים בכיתותשיפורים ומבקש לשואף ל (אותה קיבלו חינם)בית הספר מר שִׁ

זה לא נורא לחזור "בנימוק ש, ומטעם זה בלבד הוא שולח את מרגול המוכשרת ללמוד שוב בכיתה א

 (. 18" )זה מבסס את הידע, על החומר

 שמות שמגולמים בהם עיסוקיהן של הדמויות  

המתקשר " ֶאֶרץ"מכיל את הרכיב , (11" )זו ָאֶרץ" ,יתוקנו זלזל וזזינהשמו של מנהל השגרירים בספר 

, הוא הבעלים של חנות הפרחים בשכונה וולפיניאה מומי בלוםמהספר ם לּומר בְ . ו של האישלעיסוק

י עציצים של סחלבים כדי שיטפלו בהם בזמן חופשתו רתוהוא שנתן לגב מִׁ ; עליזה שחף ולילד מו 

ח – באנגלית( bloom)ְבלּום  ה, ֶפרַּ יחָּ ח – בגרמנית blume; ְפרִׁ לדירתה מומי מביא את הסחלבים . ֶפרַּ

ף"השם . ל"שנסעה לבתּה החיה בחו, שחף' של הגב חַּ מעוף על ו (חוף הים)קצה הארץ מרמז על " שַּ

 . למרחקים

                                                           
עד  –שר הצפוי לה בסיפור העם מתוארת דמותה של חלבנית הנושאת על ראשה כד חלב ושוגה בחלומות על העו  465

 . שהכד מתהפך והחלב נשפך ועמו כל חלומותיה
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הוד "מהצירוף " הו ד"השם מזכיר את (. 9) המלך הּודינקרא  דקות מקגנוקה חמשמלך היער בסיפור 

גם המעבר ; לפעוטות שיר, 466"הּודי חמּודי"אבל גם מזכיר את , המשמש בפנייה למלכּות" מלכותו

ה ל" הו ד"מ י"הֲחלּומָּ ה מבטא הנמכה" הּודִׁ ְשרּוקָּ נתפס כשם רְך הרחוק " הּודי. "בדמות המלך 467הַּ

י"התואר . מלבטא עוצמה ואף מלגלג על דמות המלך בסיפור המשלב את הרמז  ,(9" )הראשון הּודִׁ

 .ל המלךמגחיך את ההכרזה הדרמטית על בואו ש ,לפעּוטּות עם רמז לשושלתיּות

  רומזים על היבטים בתפקידיהן בסיפורים השמות דמויות 

כלתו הדחלילה של הדחליל הרצל קרויה  – חלק מהשמות מתייחסים למקום שבו נמצאת הדמות

ל בגלל המקום שהיא ניצבת בו לָּה פו  יתכן שמה נועד יו, (22, קרון ושמו מקרון" )שדה פולים: "פו 

ּה . הרצל לזהותה של פולה בן גוריוןלקשור בין תפקידה העתידי כאשת  גַּ נוחתת  (מפרשיות)הילדה נ 

יף חַּ 'בדיוק בפתח החלון השחור של החַּ " א'לִׁ יפָּ רומז על הסביבה  468"ליף'חַּ "השם הערבי ; (21" )לִׁ

א'חַּ "; מדברית שבה נטוי אוהלו של האיש-הערבית יפָּ יף'חַּ "שם שנגזר מ, "לִׁ מזכיר את , "לִׁ

ה" יפָּ  ,רומזים על החלפת הכובעים החוזרת ונשנית לאורך הסיפורהעברית שמשמעיה  469"ֲחלִׁ

גַּּה תחליף את ביתה באוהלו ותישאר עמו במדבר'ומזכירים את הצעת החַּ  יף שנ  הכפלת השורש . לִׁ

 . ומורהפ מוסיפה "חל

חַּ מהעיר  .הםבעלי יש שמות שלשורשיהם זיקה להיבטים בתפקידי קרון ושמו )השוטר שגירש את נ 

גם ֵשם הצפרדע שיוני . ש"שם רוסי נפוץ הכולל את אותיות השורש גר, (11" )ישהגר"נקרא ( מקרון

, ואל תספרו לאיש שאני, 'כחכחה בגרונה,' זה סוד': "פוגש בפרדס נטוש קשור למה שיוצא מפיה

נָּה ירָּ נָּה"בשם (. 8, יוני והסוס." )'גיליתי לכם אותו, ְזמִׁ ירָּ יר"; שני רכיבים" ְזמִׁ מִׁ ר "משורש זמ" זָּ

נָּה"ו מלבד שהוא מלגלג על , והשם, שני השורשים נושאים משמעות הקשורה לשירה. נ"משורש רו" רָּ

. מסגירה סודות כלומר, "מזמרת"היא  – רומז למה שעושה צפרדע מסוימת זו, קולות הצפרדע

מתואר אוסף החפצים הגדול שהדודה יוספינה הביאה אתה ממולדתה דודה יוספינה בסיפור 

בשם , 470אירופי הנפוץ בקרב דוברי גרמנית-שם מרכז, "יוספינה"מקור השם . כשעלתה לישראל

של חפצי המשפחה  – פ"שורש אס – פ שהשם נגזר ממנו רומז לאיסוף"השורש יס. המקראי יוסף

 – שמות רבים רומזים על הייעוד של בעליהם או על גורלם. 471המשמרים בעיניה את זהותה ועברה

                                                           
 ".?למה"שם השיר במקור היה . כתב משה דפנא לנכדו אהוד דפנא בתחילת שנות הארבעים  466
 ".עּוזּו"על השם  197' וראו להלן בעמ  467
 . ל מוחמד הנביאמשום שנחשב מחליפו ויורשו ש, כינוי בימים עברו לשליט מוסלמי  468
 .שינוי, גלגול, התחלפות, תמורה  469
 . וזפין'בצרפתית ז, וזפין'באנגלית ג –מקביליו   470
הם קרובים ; כיחס אל העולים החדשים, ריחוק-יש התייחסות מעורבת של קרבה –' דודה יוספינה'בצירוף "  471

, 1989, שטיין" )במנהגים ובתרבות, האך במקרים רבים זרים ורחוקים בשל השוני בשפ, אלינו בהיותם בני עמנו
 (. 92' עמ
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יָּהוט בוטיק סיגי וחהעכבישה גיבורת  יְסֶטרִׁ גִׁ  sagittal שייתכן שהוא הלחם של, 472נושאת את השם סַּ

למשל בשמות , ממדי-תלת, קשה, תחילית יוונית שמשמעויותיה מוצק) stereo-ו( 473דמוי חץ)

על מהירות עבודתה , ורומז על איכותם הגבוהה של הקורים שהיא טווה (474סטראוטיפי, סטראופוני

. מידע שיש לו ערך מרכזי בסיפור – לת הכלולות של תמרישמ – ממדי-ועל התוצר המפתיע התלת

דווקא בפי הֵאם חסרת המעוף שאיננה  ,אבל השם הארוך מופיע רק פעם אחת בתחילת הסיפור

" אמרה אמא שלּה,' סגיסטריה, אל תקשקשי במוח': "ובטון מזלזל, מבחינה בכישרונותיה של הבת

עברי וישראלי ההולם את מי שאיננה נסיכה  הוא שם ,"תמרי" ,שם הנסיכה באותו ספר .475(22)

לבושה , הייתה הולכת יחפה עם שערות מפוזרות]...[ תמרי לא סבלה בגדים הדוקים : "טיפוסית

( כרונות מן השרווליז) וזפינה הרמינה פון יוסטינה'ג העכברה(. 8" )בחולצה המלכותית של אבא שלה

מפני שהייתה מרבה בקריאת רומנים "ּה בבית אצילים התכבדה בשם ארוך שנתנה לה אמ שגדלה

, אמנם מוסיף לה אצילות 476"וזפינה'ג"השם (. 12" )ומפני שהאצילות מחייבת, כרס-היסטוריים עבי

אבל הרכיב המשמעותי יותר , 477מאזכר את שמו של בית האצולה פון יוסטינוב" פון יוסטינה"ו

על הנוסעים והשליחים הוא האל המופקד , צורת הנקבה של הרמס, "הרמינה"בשמה הוא 

אבל בעיקר מעניק לה נוכחות , שם ארוך כל כך לעכברה זעירה מעלה חיוך. במיתולוגיה היוונית

תיעוד מסעו של פון יוסטינוב  – וחשיבות העומדים ביחס ישר לתפקיד שנטלה לעצמה כנוסעת סמויה

הם הנסיך  (מקגנוקהחמש דקות )ילדיהם של מלך ומלכת היער . מגרמניה ליפו ותיאור חייו בארץ

רומז על הקטנת דמותה  478בעוד השם נָּאנו, מבקש להעצים את הבן" עּוץ"השם . עוץ והנסיכה נאנו

לחשה , הנבונה והאחראית מבין השניים, אבל אלה הן העצות שנָּאנו, עּוץ נותן למלך עצות; של הבת

ואינו יודע שהיא , (12)" היסה אותה המלך,' אל תפריעי, נאנו'" :המלך משתיק את בתו. על אוזנו

שבת יכולה להיות שופט , את רוצה להגיד לי)"יוצאת באומץ למשימות שאחיה היה אמור למלא 

יֶדְליָּה המלך אינו מצטיין בחכמתו והמלכה : גם בין ההורים יש הבדלים על רקע מגדרי(. 18" ?היער פִׁ

                                                           
, שפירושה נבון sagaciousאולי אפשר לפרשו בעזרת המילה האיטלקית . שמה של סיגי מעורר תמיהה"  472

רמז לסיגי כמי שיודעת לכוון , מזל קשת, sagittariusאו באמצעות המילה ; בעל יכולת שיפוט טובה, אינטליגנטי
 (. 21' עמ, ב2221, להמן-אלקד" )ולהשיגה, למטרתה

 .2221', וקסלר ואח  473
 .שם  474
י"לאורך הטקסט מופיע רק השם המקוצר   475 יגִׁ נָּה, "סִׁ ְקטַּ , לעיל בדיון בשמות מקומות, כחלק מרצף של ביטויי הַּ

 .181' עמ
 . רעייתו הראשונה של נפוליאון, שמה של קיסרית צרפת –וזפין 'ז  476
זיכרונות מן גרמני פלטון פון יוסטינוב עומדת במרכז ספרה של זרחי -האותנטית של הברון הרוסידמותו   477

התיישב בעיר והתערה במושבה , עשרה-פון יוסטינוב הגיע ליפו בסוף שנות השבעים של המאה התשע. השרוול
ח בהם מלון לאחר שרכש מבנים ששימשו את הקהילה הטמפלרית ביפו פת. גרמנית ששגשגה בה-האמריקנית

מסע , במלון זה התאכסנו הקיסר וילהלם השני ופמלייתו בדרכם מחיפה לירושלים. והקיף אותו בגן מרהיב
, הברון פון יוסטינוב היה אספן עתיקות. שבמהלכו נפגשו הקיסר ובנימין זאב הרצל בכניסה למקווה ישראל

 (. 1992, שחר-בן)מלחמת העולם הראשונה הוא חי ביפו עד שובו לרוסיה מולדתו סמוך לפרוץ . מלונאי ונדבן
 .תחילית המשמשת ביחידות מדידה לציון החלק האחד חלקי מיליארד של משהו –נָּנו    478
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והצילה ( "22" )לצד המלךהתייצבה "היא : היא אכן מופת של נאמנות 479הנושאת שם שמקורו לטיני

מעדנת את תגובותיו האימפולסיביות , תומכת ומכילה, רכה ותקיפה גם יחד, (21" )את כבוד המלך

המלך כיסה את )"אינה מאבדת את סבלנותה כשהוא נוהג כילד , ואת התנהגותו המתנשאת של בעלה

מעוררים  480מ"התיבות מ ראשי (.19)ומרגיעה אותו כשנדמה לו שפוגעים בכבודו ( 17, "אוזנו בכפו

ְרדּוְך  י מו  ְלכִׁ כי אם : "חלומות על עתיד זוהר, ילדה אטית וקשת הבנה, (מלכי מונרו מורדוך)במַּ

זה טוב מאוד אם שם המשפחה והשם הפרטי שלו מתחילים , מישהו רוצה להיות כוכב בהוליווד

נְ "לא במקרה היא העניקה לכלבתה את השם ; (1" )באותה אות ין מו  ְרדּוְךֶמְרלִׁ השם (. 8" )רו  מו 

יל ועל גאולה (אביגיל מהר המלכים" )אביגיל" 481הרומז על גִׁ
הולם את הילדה העוברת מסע ארוך  

, כדי לעבד את אבלּה ולהחזיר לעצמה את שמחת החיים שאיבדה בתקופה שקדמה לזמן הסיפור

הגמר של בית  שלוש המילים בשמה של הילדה שכשלה במבחן. ֵאימה ופליטּות, כשחוותה אבדן

ְשפּות הן  ה"הספר לְמכַּ יג ָאטּוסָּ שִׁ י אַּ רִׁ י"; (8" )ָאמו  רִׁ עברית שמקורה כנראה -היא מילה לא" ָאמו 

יג. "amore"482"במילה  שִׁ ה"ו" אַּ ; 483זמן עתידבה /הם שני פעלים עבריים בגוף ראשון יחיד" ָאטּוסָּ

ית הקשורה להישגים לשניהם משמעות מילונית הקשורה להתקדמות מהירה ומשמעות מטפור

זמני כיאה -ובשניהם גלומה הבטחה שהסיומת הארכאית מוסיפה לה הקשר על, בתחומים שונים

בתחילת הסיפור אמורי אשיג אטוסה מובכת שוב ושוב . למכשפה ורומזת להתחייבות חגיגית

  . 484והשם הארוך ההצהרתי רומז על סופו הטוב של הסיפור, וכושלת במאבק על כבודה

 אירים היבטים סמויים אצל הדמויות שמות המ 

י  – יש היבטים סמויים בשמות שכיחים נִׁ מבחינה שאשת אחיה הבוגר פונה אליו ( משושים)הילדה פָּ

פני ברגישותה חשה בהבדל שבין (. 11" )לא גדעון כמו אצלם בבית. היא קוראת לו, גידי: "בשם אישי

יטורית ככינוי שייכות חבור מתפרש בעיני הנתפס אוד" גידי"הסיום החרוק של ". גדעון"ל" גידי"

שאיפה המקוממת את הילדה ומעוררת , הילדה כשאיפה של הגיסה להבליט את בעלותה על גדעון

החתולה האסופית בספר  – היבטים סמויים מתגלים במשמעותם של שמות מומצאים .את קנאתה

ך העדיפה את השמות א, "עננת הכסף"נקראה בפי הֵפיות בשם המחמיא את לא מוכרחה לעוף 

                                                           
479  fidelis (נאמן: לטינית) ;fidelity (נאמנות: אנגלית.) 
 . רמז לראשי התיבות של השחקנית ההוליוודית מרילין מונרו  480
 .11' עמ, 1987קמחי   481
 .אהבה –ית באיטלק  482
ֶדה"כמו , סיומת ארכאית" אטוסה"בצורה הארוכה   483 שָּ י ֵנֵצא הַּ דִׁ ה דו  ינָּה, ְלכָּ ים נָּלִׁ רִׁ ְכפָּ  (. יב, שיר השירים ז" )בַּ
כי מנורית תזרח השמש ולה הילה "כתבה צביה ולדן במאמרה " אמורי אשיג אטוסה"על שמו של הסיפור   484

ֵשםהיא מצביעה על ש; (ב1999, ולדן" )זוהרת טוענת לקרבה במבנה ובכוונה בינן לבין הפסוק , לוש המילים בַּ
"( אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל')ף "שבו חמש מילים רצופות הפותחות כולן באל( ט, שמות טו)בשירת הים 

ואילו האחרות  –שתי הראשונות הן שורשיות ; פים בפסוק הן שוות מעמד"לא כל האל: "ומסבירה( 21' שם עמ)
ף "האל" אטוסה"ו" אשיג"במילים : גם אצל זרחי שתי קבוצות(. שם" )נות את צורת העתיד בגוף ראשוןמסמ

והיא מזכירה , אין משמעות בעברית" אמורי"אבל למילה הראשונה , מסמנת את צורת העתיד בגוף ראשון
ת שתי המילים וכך הופכו", "(אהבה"שפירושן בצרפתית או באיטלקית ) "amore"או  "amour"בצליליה את 

 (. שם" )הראשונות כמעט לאוהב ואויב
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היא יתוקנו זלזל וזזינה גיבורת . כדי להיחשב חתולה מן השורה, (99" )485קתי"או " מיצי"

]...[ לא אמרה את לחשּה כנהוג ]...[ התגלשה ישר על הראש "שבניגוד לבנות מינה היא , "מכשפונית"

ל"השם (. 7" )לא זכרה מי היא ְלזַּ את העובדה , יתמבטא את תלישותה של הילדה המכשפונ 486"זַּ

ְטָיםהים בספר -בת. שהיא נישאת עם הרוח ואינה שייכת לאיש ל ַאְמב  יר חו  ְרגִׁ בלשון ; נקראת גַּ

הים מבקש לשכנע את מר -ושמה של בת, 487המקרא גרגירי חול הם דימוי לשכיחות גבוהה ולריבוי

ואין בה " רגילה"א הים שהגיעה פתאום לביתו הי-שבת, הסולד מכל סטייה מן הקונבנציונלי, יגידו

הקשורים להיררכיה  נושאים שמות, קרון ושמו מקרוןגיבורי הספר , העכברים. שום דבר יוצא דופן

א"המנהיגה הזקנה . בתפקידיהם זכר "נקראה כך בהשראת המונח מתחום הביולוגיה  488"ַאְלפָּ

אֶסֶגן "סגניתה נקראת כצפוי . המציין את הזכר היחיד שהוא מנהיג הקהילה, "אלפא כשם , 489"ֵביתָּ

א א" אלפא"ראש חבורת העכברים לאחר טביעתה של  .האות שאחרי ַאְלפָּ מָּ ְסקו  ֶדה גַּ , 490נקרא וַּ

אלפבית האות השלישית בבשמו מייצג את " אמָּ גַּ "הרכיב . משום שתפקידו להוביל את חבריו ליעדם

ה לחבורה אין לשמה של עכברת החרסינה שנוספ. ומודיע שגם הוא חלק מחבורת העכברים יווניה

, (11")ֶעֶשר"בהיותה העשירית בחברה נקראה . משום שהיא שונה מחבריה, קשר לאותיות היווניות

  .ולכן הולם את העכברה הלבנה המעודנת" נפלא"ול" מושלם"שבלשון הדיבור הוא סינונימי ל שם

 .בהםיש היבטים סמויים המתגלים בשמות שמשמעותם טמונה ברכיביהם או בשינויים שנעשו 

שם . צעקנית וחסרת חמלה, אגוצנטרית, היא דמות נוירוטיתטינקרטנק מלכת הפיות בסיפור 

ם"משפחתה  אך שמה הפרטי , מעיד אמנם על מוצאה האצילי ורומז בחיוך על קלילותה" ֶדה ְגרָּ

ה" ֶלְרדָּ ה"היפוך האותיות של  – "קָּ ֶקְרדָּ מעודנות וקושר אותה -מוסיף לתכונותיה הלא – 491"לַּ

י הגברת דייזי מהסיפור  .דוחים ולריחות חריפיםוולגריות ל, ותלעממי יזִּ בחרה בחנות החיות ְקרוֹקוֹדֵּׂ

התבנית הגרפית של השורוק הכפול בשם . לטאה קטנה שאיש לא רצה בה, (2" )עּוזּו המסכן"את 

ז"אבל . המתקשרת לאומללות הלטאה, והפונטיקה של הגיית השם יוצרים הנמכה 492"עּוזּו" " עו 

 .רומזת כי בלטאה טמון פוטנציאל התעצמות כפי שמתברר בהמשך הסיפור" עּוזּו"מזת בשם הנר

לא ברור אם היה (. 9" )הילד ֵאינו  "שומעת את המלך והמלכה מדברים על ( ניצי מזווית העין)ניצי 

הוא " הילד אינו"אבל ברור ש, או שהם משתוקקים לילד שמעולם לא היה להם, להם ילד ואיבדוהו

                                                           
 (.האנגלית cat-מ)  485
, ביאליק" )צנח לו זלזל על גדר וינם": "צנח לו זלזל"רמיזה לשירו של חיים נחמן ביאליק . שריג, ענף דק –זלזל   486

 (.111' עמ, כרך ב, 1992
ה ַאְרֶבה ֶאת"  487 ְרבָּ ם-ְוהַּ יִׁ מַּ שָּ ְכֵבי הַּ ְרֲעָך ְככו  ל זַּ ל ֲאֶשר עַּ חו  ת-ְוכַּ יָּם ְשפַּ  . יז, בראשית כב, "הַּ
 . האות הראשונה באלפבית היווני –אלפא   488
א   489  .שאחרי אלפא, האות השנייה באלפבית היווני –ֵביתָּ
להעמיק את השפעת פורטוגל  I-ספן פורטוגלי ומגלה נתיבים ימיים שנשלח בידי המלך מנואל ה –וסקו דה גמא   490

 (. 1998, שראל וגרסון)ינוס ההודי באזור האוקי
 .שמו של דג משומר בשמן או במלח שריחו חריף ואשר מוגש לצד בצל –לקרדה   491
י   492  .191' ראו לעיל בעמעל השם הּודִׁ
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וכך היא מעניקה לו ממשות ומבליטה את , אף שאין לו קיום בחרה זרחי לכנותו בשם. נפשם משאת

 . 493תופס בחיי הדמויות בסיפור – בֵאינּותו   – המקום שהוא

-המספרת – השמותיש שמות המעידים דווקא על היבטים סמויים אצל אלה המתייחסים לנושאי 

מפני שנתנו , יקרִׁ אנחנו קוראים לה פו  : "קשישהרת על השכנה האומ אם את לא יכולהילדה בסיפור 

ובגלל . אמרנו שקוראים לו פוריק בגלל שהוא אפור ּהאבל לָּ ]...[  לה את הגור של החתול שלנו פורמן

והיא מחבקת אותו ומנשקת , שהיא מבינה רק הונגרית היא קוראת לגור הצהוב שנתנו לה פוריק

הודבק לשכנה מעיד על התנהגותן הפוגענית של המספרת הכינוי ש(. 21) "אותו בגלל שאין לה ילדים

לוקחת את : "... חודרות לפרטיותה ומתארות אותה בלא חמלה, הצופות בשכנה מביתן, ואחותה

מנגבת את האדים מן ]...[ כשכל הפנים שלה אפופים אדי תה ]...[  הקומקום הרותח בידית הבד

, ם על הפנים באצבעות שקצותיהן אדומיםוכמו לובשת מדי]...[ מתקנת את התסרוקת , הפנים

הצבע האפור הנרמז (. 21" )כאילו גייסו אותה והיא חייבת להמשיך לשחק קלפים ולדבר הונגרית

והכינוי מוסיף אפרוריות של ֵשיבה ושל , (21)מופיע גם בתיאור בגדי השכנים ואורחיהם " פוריק"ב

( 21" )אןאי מַּ מַּ "כנה קוראת לבעלה המספרת האומרת שהש, לעומת זאת. סתמיות גם לדמויות

אן"איננה יודעת ש אי מַּ מה שמחזק את אמינותה , בגרמנית" בעלי"שם האיש אלא  אינו" מַּ

 . ילדה-כמספרת

  לספרות ולאמנות, למיתולוגיה, הרומזים למקראם יאינטרטקסטואלישמות  

ות עץ השקמה שני מוצאת למרגל (ניצי מזווית העין)כשניצי : שמות הרומזים להקשרים מקראיים

עטיפת "נקראת " שהייתה כמו לטיפה של נחמה"העץ מסביר לה שהשמלה השקופה  ,מלבושים

שהוא שמו העברי של  ,"עטיפת הלב"השם  .(22" )כתונת פסים"והשמלה האחרת נקראת , "הלב

י רומז על הן עד עדינותו ודקותו של הבד הן על ההשפעה המיטיבה של , 494קרדיאלי-הקרום הֶפרִׁ

לקוח מהסיפור המקראי על כתונת הפסים שיעקב עשה " כתונת פסים"השם  ;בגד המגן על הלבה

נאהבת , והוא רומז שניצי נבחרה להיות מיוחדת במינה, 495ליוסף כאות לאהבתו אותו מכל אחיו

אמנם בתחילת הסיפור נאמר על ניצי שהתהלכה בגן העירוני . ילדי המוסד, יותר מכל הילדים סביבה

מזכיר בית כלא או " לבוש פסים"אולם בעוד הצירוף , (9" )סים כמו של שאר ילדי המוסדבלבוש פ"

                                                           
ינו  מופיעה גם בשיר של זרחי למבוגרים-לא-דמותו החמקמקה הקיימת  493 ֵבר ְבשֶ : "קיימת של הילד אִׁ / ֶקט ּדַּ

ת  יִׁ בַּ ת הַּ ֲעלַּ י בַּ ֶחֶשת לִׁ ֵרר / לו  ְתעו  ינו  ֹלא יִׁ ֶיֶלד אִׁ ֶחֶדר / ֶשהַּ יב בַּ בִׁ יט סָּ בִׁ י מַּ ֲאנִׁ י ֵאין ַאֵחר / וַּ ּדִׁ ְלבַּ ֵהב // ]...[ // ּומִׁ י או  תִׁ או 
ֶיֶלד ֵאינו   ֵתר / הַּ ֵהב יו  י הּוא או  תִׁ ים/ או  בִׁ י הּוא  רָּ ל מִׁ ת ֲאבָּ יִׁ בַּ ֲעֵלי הַּ י/ בַּ ֲאנִׁ ֵקר  וַּ ֵפק ְוחו  ְתאַּ ֲעֵלי // ֹלא מִׁ ים בַּ ְמרִׁ ינו  או  אִׁ

ת  יִׁ בַּ ּדו  ַאֵחר / הַּ ְלבַּ נּו מִׁ ינו  ֶשֵאיֶננּו / ֵאין לָּ ֶיֶלד אִׁ ֵתר/ הַּ נּו ְביו  ינו  " )"הּוא ֶשֵיש לָּ ֶיֶלד אִׁ דן מירון (. 29' עמ אשה, "הַּ
מאיר אותו  ניצי מזווית העיןן בו על רקע הספר אך העיו, (212' עמ, 2212מירון " )משעשע"מתייחס לשיר בתואר 

 . באור אחר לגמרי
 .קרום דק העוטף את הלב  494
ֵאל"  495 ְשרָּ ב ֶאת, ְויִׁ ל-ָאהַּ כָּ ֵסף מִׁ נָּיו-יו  י--בָּ ים הּוא-ֶבן-כִׁ ה לו  ; לו  , ְזֻקנִׁ שָּ ים, ְועָּ ּסִׁ ֶנת פַּ  (ג, בראשית לז" )ְכת 
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" כתונת פסים"הרי שהצירוף , מחנה ריכוז ומטעין את הרגשות השליליים הכרוכים בהם על המוסד

 . מזכיר את הילד האהוב יוסף והרגשות החיוביים הכרוכים בו נקשרים אל ניצי

ומובילות אותה  חמור לבנההרכובה על ( אביגיל מהר המלכים)יל שלוש נערות מצטרפות לאביג

תרנגול צבעוני . הנה נפתח שער עץ. עומדות בקתות חומר קטנות]...[ בין עצי זית עתיקים . "הלאה

י"הצירוף (. 22" )'.בינה מודיע לאמא על בואנו-זה שכוי'. קרא שלוש פעמים]...[  ינָּה-ֶשְכוִׁ הוא " בִׁ

י: "ראביטוי יחידאי במק ה -מִׁ ְכמָּ ֻטחו ת חָּ ת בַּ ישָּ ן לַּ -או  מִׁ ינָּתַּ ינָּה ֶשְכוִּ י. "496"בִׁ הוא עוף מסדרת " ֶשְכוִׁ

י" המילה .תרנגול מעין, התרנגולאים הנפוץ בחצי הכדור הצפוני התגלגלה מהמקרא לתפילה " ֶשְכוִׁ

הצירוף . 497רות ולעולמות עליוניםלספֵ , והיא מתפרשת במסורת ובקבלה באופן הקושר אותה לחכמה

בטקסט של זרחי מופיע בחלק הסיפור שבו אביגיל מגיעה לכפר והתרנגול הצבעוני " בינה-שכוי"

בהתאמה לרעיון שהוא מייצג בתפיסה , הודעתו של התרנגול. בינה מודיע על בואה-המכונה שכוי

אוי היא מעין תו תקן או סמן מוסרי המאותת לאביגיל כי כאן ייעשה המעשה שנכון ור, היהודית

היונה הלבנה שחגה שלוש פעמים בחלל הבית כדי להאיץ באביגיל להמשיך בדרכה קרויה  .לעשותו

חַּ "מזכירה את הסיפור המקראי על " לדורותיה"ל" יונה"הסמיכות של (. 21) 498"היונה לדורותיה"  נ 

יו ר תָּ יָּה ְבד  ים הָּ מִׁ יק תָּ ּדִׁ יש צַּ ח ֶאת]...[  499אִׁ לַּ ְישַּ תו  -וַּ נָּה ֵמאִׁ יו  ומעבירה ליונה מסיפורה של אביגיל  500"הַּ

המלך שבא . משהו מתפקידה המקראי כמסמנת כיוון ומחשיבות שליחותה והבשורה שהיא מוסרת

הסיפור רומז למפגש (. 28" )חיילי מגוג נאספים בהר"אומר ( אביגיל מהר המלכים)אל בעלת האוב 

" מתגולל ראש המלך"טקסט והמילים בהמשך ה, 501הגורלי בין המלך שאול לבעלת האוב המקראית

ג ומגוג הנזכרת " חיילי מגוג"הצירוף . מזכירות את סופו של שאול המלך( 17) מזכיר את מלחמת גו 

המצטלב עם תהליך היסטורי , ההקשר מוסיף דרמטיות לתהליך שעוברת אביגיל. 502בספר יחזקאל

אפילו השיפוט . מר נפש הוא היה איש"אביגיל לומדת מסופו של המלך בסיפור ש. ועם נבואה מכוננת

עצב ופחד תמיד , העצב והפחד לא הפכו אותו לאיש טוב]...[ שלו לקה מפני שהיה שרוי בעצב 

                                                           
 .לו, איוב לח  496
ברוך אתה "אומרים בין היתר ( לפני תפילת שחרית, ת שמברכים לאחר ההתעוררותסדרת הברכו)בברכות השחר   497

בברכה יש ביטוי מטפורי לרעיון ". אלוהינו מלך העולם אשר נתן לשכווי בינה להבחין בין יום ובין לילה' ה
 מקום, "לב"פירושה " שכוי"המילה , על פי פירושו של אברהם אבן עזרא; הקשור לתפיסת המוסר ביהדות
כשם שהתרנגול מבחין בהבדל שבין הלילה לבוקר ומעיר את בני האדם . משכנם של הרגשות ושל התבונה

הכרת התודה על היכולת שנתן בורא . כך הלב מבחין בין הרע והבלתי מוסרי לבין הטוב והראוי, כשהשחר עולה
לשון התבוננות  –בינה ; "בינההנותן לשכווי "עולם לבני האדם להבחין בין טוב לרע היא העומדת ביסוד הברכה 

 (. ללא תאריך, הנותן לשכוי)פנימה והבחנה מוסרית 
 (. 22" )לדורותיה, רגע, רגע"בהמשך פונה אחת הדמויות ליונה במילים   498
 .ט, בראשית ו  499
 .ט, בראשית ח  500
יו"  501 דָּ ֲעבָּ אּול לַּ י אֶמר שָּ ְקשּו, וַּ ת-בַּ ֲעלַּ י ֵאֶשת בַּ ב-לִׁ ה אֵ , או  ה, ֶליהָּ ְוֵאְלכָּ ּה-ְוֶאְדְרשָּ יו; בָּ יו ֵאלָּ דָּ י אְמרּו ֲעבָּ ֵנה ֵאֶשת , וַּ הִׁ

ֲעלַּת ב ְבֵעין ּדו ר-בַּ אּול. או  ֵפש שָּ ְתחַּ יִׁ ים, וַּ ים ֲאֵחרִׁ דִׁ ש ְבגָּ ְלבַּ יִׁ מו  , וַּ ים עִׁ ֵיֶלְך הּוא ּוְשֵני ֲאנָּשִׁ יָּב אּו ֶאל, וַּ ְילָּה-וַּ ה לָּ שָּ אִׁ ; הָּ
י אֶמר סֳ ) -קסומי, וַּ יקָּ ב( -מִׁ או  י בָּ י, נָּא לִׁ י לִׁ ֲעלִׁ ְך-ֵאת ֲאֶשר, ְוהַּ יִׁ ר ֵאלָּ מַּ  (.ט–ח, שמואל א כח" )א 

המלחמה שעל פי יחזקאל לח צפויה להתרחש כשמלך גוג מארץ המגוג יילחם בעם ישראל ובאלוהיו סמוך לזמן   502
המלחמה האחרונה , מלחמת גוג ומגוג נחשבת שלב בתהליך הגאולה. לוהיא תסתיים בניצחון ישרא, הגאולה

  (.1998, שראל וגרסון)לפני בוא המשיח 
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ומבינה שסכנה מאיימת עליה אם לא תלמד להיפרד מן העצב ומהפחד ולחזור , (21" )משחיתים

  .לחיים

ֶרש אמא"והיא מופיעה כ, אינו מוזכר משושיםשמה הפרטי של אם המשפחה בספר  , "כורש(. "1) "כו 

י את האם ; 503הוא שם של כובש זר, על אף הקונוטציות החיוביות שלו נִׁ הוא מרחיק מהילדה פָּ

שאין לה ספקות ואין לה פנאי לדיבוריה המשונים של בתּה המתבודדת השוגה , העניינית, החזקה

אמרה בהפתעה שיש בה , 'אני פשוט יודעת ודי'/ ?' איך את יודעת שאני באמת אני, אמא' :בהרהורים

, שילדה שנולדה להורים מבוגרים, והיא חשבה בפעם המי יודע כמה]...[ שמץ של אי סבלנות 

  (.1" )עלולה להיות ילדה משונה, כשאחיה הגדול כבר לא בבית

שני חלקיו של השם  – "יָּת"ו" גו ל"נקראות ( נהתני)שתי אחיותיה התאומות של המכשפה תנינה 

לְ "המקראי  השמות מהדקים עוד יותר את הקשר ביניהן ומטעינים על דמויותיהן עוצמה וזדון ". יָּתגָּ

שמות הרומזים להקשרים . אבל גם נחיתות נצחית, בכל הקשור ליחסיהן עם אחותן תנינה

ה הייתה הגורה הקטנה והחלשה ביותר של הכלבה לולה  :במיתולוגיה היוונית והרומית יבָּ פִׁ

אבל היא כבר , היא עדיין קטנה כמו בהתחלה"לקראת סוף הסיפור (. 21 ,וולפיניאה מומי בלום)

התיאור מתקשר למשמעות שמה (. 18" )ער ארוך בצבע כסף וזהב כמו של לולהיותר כבדה ויש לה ש ֵ 

י ; של הגורה יבִׁ ושמה שניתן לגורה , במיתולוגיה היוונית 504היא אחת הטיטאנים( phoebe)פִׁ

 – צבע פרוותה של פיבה. וסן שאפשרו לה להילחם על חייה ולנצחהזערערת רומז על הכוחות והח

יבּוס – "כסף וזהב"  . 506אל השמש וסמל האור, שמו האחר של אפולון, 505מתקשר לשם פִׁ

, לאחר שאביגיל עוזבת את הקיבוץ היא נרדמת בשדה לצד הכביש: שמות הרומזים לטקסט ספרותי

" חל מירמיסר"הנושאת גם את השם ( 12 ,יםאביגיל מהר המלכ" )חמור לבנה"ובחלומה פוגשת 

הנחשבת ביהדות סמל , עשוי לרמוז שהחמור מסורה ומלאת חמלה כרחל אמנו" רחל"השם (. 18)

יְנְדְגֶרן " מירמיס"השם ; 507מהּותיהא יו  "מופיע בספרה של אסטריד לִׁ יו  שלי, מִׁ זהו שמו של  – 508"מִׁ

יס שלי" :אוְמנים חסרי לבהסוס שמעניק המלך לבנו שגדל כאסופי אצל הורים  מִׁ ירָּ כמה אהבתיו , מִׁ

לנאמנות , הסוס מירמיס הוא סמל לחברּות. 509"הרי הוא היפה בסוסי תבל כולה. ממש ממבט ראשון

יו  לניצחון על כוחות הרשע ולהבאת הגאולה, ולאומץ למירמיס בספרה של . והוא מוביל את הילד מִׁ

                                                           
מייסד האימפריה הפרסית שנודע במדיניותו הסובלנית וההומנית , (נ"לפסה 129–119)מלך פרס  –" הגדול"כורש   503

 (.1998, שראל וגרסון)כלפי העמים הכבושים 
 .בניהם של אורנוס וגאיה, ענקים  504
505  Φοιβος –  ורטה", "מואר"ביוונית." 
 (.1998, שראל וגרסון)לשירה ולרפואה , לנבואה, ליופי, והיה קשור גם לתבונה  506
ר ה"  507 ים ', כ ה ָאמַּ ְמרּורִׁ י תַּ י ְבכִׁ ע ְנהִׁ ְשמָּ ה נִׁ מָּ ל ְברָּ ֵחל –קו  ל, רָּ ה עַּ כָּ ֶניהָּ -ְמבַּ ל; בָּ נֵָּחם עַּ ֶניהָּ -ֵמֲאנָּה ְלהִׁ י ֵאיֶננּו , בָּ ]...[ כִׁ

ֶבכִׁ " ֵלְך מִׁ י קו  ְנעִׁ ְך, ימִׁ יִׁ ה, ְוֵעינַּ ְמעָּ ּדִׁ ֵתְך ְנֻאם: מִׁ ְפֻעלָּ ר לִׁ כָּ י ֵיש שָּ ֵיב', ה-כִׁ בּו ֵמֶאֶרץ או  יֵתְך-ְוֵיש. ְושָּ ה ְלַאֲחרִׁ ְקוָּ '; ה-ְנֻאם, תִׁ
ים נִׁ בּו בָּ ם, ְושָּ ְגבּולָּ  (.טז–יד, ירמיהו לא" )לִׁ

 . 1988, לינדגרן  508
 .27' עמ, שם  509
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בקולר הזהב של "...כתוב ( אביגיל מהר המלכים)יס ועל רחל מירמ, לינדגרן רעמת זהב ופרסות זהב

לחמור הלבנה מעתיקה אליה את תכונותיו של הסוס " מירמיס"הענקת השם (. 19" )רחל מירמיס

יו  , האסופית אביגיל, הפלאי ורומזת על הגורל הטוב המצפה לגיבורת הסיפור שכמו הילד האסופי מִׁ

 . תיחלץ בסופו של דבר ממצוקותיה

יוחנן "שנשא את השם ( יתוקנו זלזל וזזינה)הגנן בבית השגריר : לדמות בתחום האמנותשם הרומז 

ובין העלים הכהים חשף אשכול ניצנים "; מלא חמלה ואוהב יופי, היה גנן מסור( 29" )הירונימוס

. ונראו כמו כתרים זעירים, הפרחים הפתוחים היו בצבע שמנת. שקצהו נפתח כנראה הבוקר

שמו של הגנן (. 12" )?'למה אסור להרוס, 'אמר בלחש,' את מבינה'. יפות המיםמקצותיהם נטפו ט

; "גן התענוגות הארציים"שאחד הטריפטיכונים הידועים שלו נקרא , 510רומז להירונימוס בוש

 . הדמיון בשם מוסיף לכישוריו המקצועיים של הגנן בסיפור

  שמות שיש להם משמעות בשפות אחרות 

ילּוש( טינטורו)רקס בנו של הפועל החדש בק שם הנפוץ , שבא להציל את טינטורו הכלואה נקרא מִׁ

יר, milבארצות מרכז אירופה ונגזר מהשורש הסלאבי  חמש דקות )הסנאי . 511ָאהּוב, ומשמעותו יַּקִׁ

נקרא  ,(1" )הוא חייב להביא לארמון המלך כל אוצר שנמצא ביער]...[ על פי החוק "ש ,(מקגנוקה

ן-יעקב ֶדה פו  הוא שמו של מותג משקפיים  lafont, התאמה לראייה החדה המתבקשת של הסנאיב. לָּ

לו   ,שמו של המורה הנשר. צרפתי ותיק ְסקָּ לו ס" ;לקוח מיוונית, (חמש דקות מקגנוקה)דַּ ְסקָּ  512"דַּ

שם המורה מעניק לו  ,בהיות היוונית שפתם של חכמי אתונה ולשון הפילוסופיה ".מוֶרה" – ביוונית

ְניָּה : ומן היוונית ללטינית. יטימציה לעסוק בהוראהיוקרה ואף לג נושאת שם ( משושים)הילדה פַּ

י"בבית היא נקראת בקיצור . גלותי לא עברי שאינו שכיח בקרב ילדים בארץ נִׁ ובפי האב גם ( 1" )פָּ

ה" יקָּ נִׁ י : שני השמות מושכים לשני כיוונים מנוגדים. לשון חיבה, (12" )פָּ נִׁ  הולמת 513(funny)המילה פָּ

אצל חבריה ואצל מבוגרים שהיא , נוחות שהילדה מעוררת אצל בני משפחתה-את התגובות של אי

ניקה. "פוגשת ניקה (א רפה"פ" )פָּ שהתגלגלה מהיוונית לשפות אחרות , (א דגושה"פ) 514מזכיר את פָּ

י מעוררת מאז התברר שבדרך כלשהי היא יודעת  נִׁ י ואת התגובות שפָּ נִׁ ומתארת את תגובותיה של פָּ

י במעט דאגה? מה היא מחפשת: "ה עתיד להתרחשמ נִׁ הפעם היא . פני נבהלת"; (12" )שואלת פָּ

מוקסמת מפחד היא עוקבת אחריו ";(18" )פני הייתה מודאגת מאוד בבוקר"; (17" )נבהלת באמת

                                                           
 .נדיצייר הול, (1111–1212)הירונימוס בוש   510
 .ללא תאריך, מילוש  511
512  Δασκαλοσ. 
 .מגוחך, משונה, מוזר, מצחיק –באנגלית   513
514  πανικο'ς .לבהלה ולחרדה, פחד גדול שגורם להתנהגות עצבנית עד כדי היסטריה. 
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י שמה של(. 22" )בעיניה [ל"נ – אחרי הנחש] לִׁ שנשארה בהשגחת סבתא כשבני המשפחה , הכלבה סו 

הוא קיצור " סולי"; התגלגל מלטינית לשפות אחרות( מחלת הגעגועים)ל "פה ארוכה לחונסעו לתקו

והוא מבטא , (515בצרפתית" ה/בודד)" solitaireושל ( באנגלית ובצרפתית" בדידות)" solitudeשל 

 . את מצבה ואת תחושותיה של הכלבה

פ יקו  יטִׁ לִׁ  – "פוליטי: "שני רכיבים( נהיתוקנו זלזל וזזי) בשמו של השגריר האמריקני מיסטר פו 

פ"; מעיד על עיסוקו, היוונית 516"פוליס"מהמילה  כשאביגיל . מעיד שהוא אכן מוכשר לכך 517"קו 

השם . מוצא אותה מרגוליס( אביגיל מהר המלכים)חוזרת לכפר אחרי תהליך ההתמודדות עם הֵאֶבל 

שמו של . 518בר מה יקר ובעל ערךוהוא גם כינוי לד, נרדף לפנינה או לאבן טובה( ביידיש" מרגלית)"

פה "ומהדהד בו גם הצירוף , נדיר בסגולותיו הטובות, האיש רומז שאביגיל הגיעה לאדם טוב ומיטיב

תוך הכלה של , הֵכנָּה, הדברים שמרגוליס אומר לאביגיל בדרכו הישירה ,אכןו; 519"מפיק מרגליות

מרגוליס מפגיש את אביגיל עם  .מובילים אותה להחלמה ולאופטימיות, רגשותיה וראיית טובתה

 "זה קיצור של יתום באנגלית, את יודעת, יפִׁ ְר או  : "האיילה שהוא מגדל ומסביר לילדה את שמה

ה לסביבתה , אימוץ – התהליך שעוברת האיילה היתומה. (28) רָּ ְחזָּ טיפול מסור בחמלה ובאהבה והַּ

 . זהה לתהליך שנכון גם לילדה הפליטה – הטבעית

י משמעותו של הש הולמת , טינטורוהמטפל הזקן שעבד בקרקס בספר , 520(tenderly)ם מר ֶטְנֶדְרלִׁ

לדעת בעלי הקרקס , את אישיותו של מי שאיבד את משרתו כי נהג בבעלי החיים בחמלה רבה מדי

י (. 71)חסרי הלב  נִׁ י הוא אחיינה של פָּ בזמן ביקורם של האח ומשפחתו בבית . בן אחיה, (משושים)ֶדדִׁ

נִׁ  י לשחק בחוץ" – בנחש בחצר ומזהירהמבחינה י ההורים פָּ שם (. 22" )צריך להיזהר ולא לתת לֶדדִׁ

צמת הסכנה ווכל אזכור שלו בטקסט מעצים הן את ע, dead521 המילה האנגלית התינוק מזכיר את

 . שמנבאת את האסון, ינִׁ המאיימת עליו והן את תחושת האשמה של פָּ 

 םשלהמבנה השמות דמויות השואבים משמעות מ  

קורות בספר : שני שמות בשני ספרים שונים מאחדים שתי דמויות :שמות שהם הרכבים או הלחמים

. הגיבורים הם הגברת דייזי והלטאה שלה שגדלה הפכה לקרוקודילקרוקודייזי באפריקה 

י"כשהשניים בלעו זה את זה  . משקף את הקרבה בין השנייםהֶהְלֵחם  – (22" )הם היו קרוקוֵדיזִׁ

י פין'על גֶ "נכנסת לחנות ספרים היא לוקחת לידיה ספר כשתנינה  שם שהוא לכאורה , (111" )ֶקְלֶברִׁ

                                                           
 .הלטינית solo-מקור שתיהן ב  515
516  πολις – ביוונית עיר או עיר מדינה. 
 (. הגרמנית kopf-מ)ר אש  –ביידיש   517
ת " –אצל ביאליק   518 מו  יו ת –ֹלא ֲעלָּ לִׁ ְרגָּ  (. 128' עמ, כרך ב, 1992, בתוך ביאליק, "שתיים, אחת"בשיר " )מַּ
 .המביע דברים נאים במילים נאות, כינוי לדברן מעולה  519
כּות –באנגלית   520  .בעדינות, ְברַּ
 .ֵמת –באנגלית   521
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הזה  ֶקל'הגֶ , אוי"בהמשך הסיפור היא קוראת בקול . אך אינו כזה 522"הקלברי פין"שיבוש תמים של 

ר, השתלט לי על המוח אני עכשיו אני לא יודעת אם ! ]...[ אני רוצה שוקו והוא צועק לי במוח ֵשכָּ

י פין'גֶ "ומתברר ש, (112" )ֶקל הזה הוא אני'באמת אני או שהגֶ  הוא הלחם של שני שמות " ֶקְלֶברִׁ

ההלחם רומז על הסיבה לבלבול שהשתלט על תנינה . 523קיל'ר ג"הקלברי פין וד – גיבורים ספרותיים

ם הטורפת. ומחזק את האווירה הכאוטית בפרק דַּ לטורפת ": בביתה של המכשפה תנינה הופיעה ְסמָּ

השם הוא (. 81, תנינה" )כדי לטרוף כל מה שיש סביבה]...[ הייתה שן גדולה אחת באמצע הפה 

מפוצל , שהוא מטונימי לפן המטורף, ניגוד חריף מבטאים – "דם"ו 524"סמדר" – ֶהְלֵחם שרכיביו

ם, האישיות דַּ ם לא מפסיקה , תפסיקי, אלף פעמים כבר אמרתי לעצמי"; של ְסמָּ דַּ האמת  ]...[וְסמָּ

ם דַּ שם אחר הכולל את הרכיב (. 81" )קחי אותה ממני – ואם את יכולה, היא שאין לי כבר כוח לְסמָּ

ם"המאיים  רכיבי  .(11" )םדָּ קָּ עְ רַּ האדון ְק ", הוא שמו של מנהיג העטלפים( יתוקנו זלזל וזזינה" )ּדָּ

ע"השם הם הפועל  ם"והשם  ,הנושא משמעות מאיימת ,"ְקרַּ פים לערפדים הקושר את העטל ,"ּדָּ

יוצרת רצף פונטי  ,המחברת את שני הרכיבים ,"קָּ "ההברה . מוצצי דם ומעצים את הפחד מפניהם

ם"שהוא הומופוני ל ּדָּ ע כַּ מוסיפה  – לסדוק, לפצח – משמעותה; האנגלית crackומזכיר גם את " ְקרַּ

 . על האיּום שבשם

הילד , שחף בחוץ לארץ' ארוכה של גבייתה ההִׁ בזמן ְש  :שמות שרכיביהם כינויי גוף ומילות שאלה

לָּה( וולפיניאה מומי בלום)מומי  לָּה"רכיבי . מטפל בכלבתה לו  רומזים על שייכותה הכפולה של " לו 

ת לכלבה שנעשית לאם מוסיפה רכּו L הכפלת העיצור. שחף' לגב – "לָּה"ו, למומי – "לו  "; הכלבה

ילּולי)ילים של שיר ערש ומזכירה צל, ת טובה ומסירות לגוריהמהּויומפגינה א בהמשך . 525...(לּולִׁ

הגורים  –מקבל משמעות חדשה " לולה"השם  ,אחרי שהגורים נמסרים לבתים מאמצים, הסיפור

שנסעו עם ילדיהם , בעליה של סולי; מחלת הגעגועים כלבה אחרת מופיעה בספר". לָּּה-ֹלא"הם 

ה, לארץ אחרת ימָּ ה"השם . םסבתם של הילדי, השאירו אותה בביתה של מִׁ ימָּ שהוא הומופון של , "מִׁ

מה )מדגיש את הקושי של הכלבה להבין מה מתחולל סביבה , "?מה"ו" ?מי"רצף מילות השאלה 

ורומז שמימה היא מעין תחליף " מאיא"מזכיר את " מימה", כמו כן(. ?מי יחזור? קרה למשפחה

דרבן יבה לבדה ביער כדי שנעז( מיליגרם)ירפה הקטנה מיליגרם 'הג. ם המשפחה שנעלמהאֵ , מאילא

במישור )כשהיא מוצאת את קולה (. 87, "כדי שהיא עצמה תגיע לאורך של עצמה)"לצמוח אותה 

טחונה היא נפטרת מהמשמעות המקטינה יומצליחה לגרש את המאיימים על ב( הפרקטי והמטפורי

                                                           
 .גיבור ספרו של מרק טוויין  522
שהחלק , אישיות חצויה, קיל ומיסטר הייד'המקרה המוזר של דוקטור גרוברט לואיס סטיבנסון גיבור ספרו של   523

 . השפל והמרושע שבו מתפרץ והורס את חייו
 .ראשית הפרי המתגלה בצמח מיד לאחר שנשרו פרחיו, פרי בראשית התפתחותו  524
 .ב"תשע, סוברן  525
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 – רכיבי השם; (92" )!יילִׁ מִׁ , הנה אני, אמא, אבא" :של שמה ובוחרת להיקרא בשם שאינו פוגעני

מילי הבינה שצמיחה פירושה ללמוד לסמוך על ; "אם אין אני לי מי לי"רומזים לפתגם " לי"ו" מי"

מה "שהוא הומופון של השאלה שם , "ילִׁ מָּ "נקראת בביתה  (אם את לא יכולה)עמליה זנגוויל . עצמה

ל מה שנוגע להטיל ספק ולתהות ע, להתלבט, והולם את דמותה של ילדה שמרבה לחשוב" ?לי

היא התחתנה לא . והאישה הייתה אמא שלי, פעם הייתה אישה שהתחתנה עם איש" :למשל ;לחייה

אלא מפני שהיא פחדה שהיא לא תתחתן אף פעם והיא כבר ]...[ מפני שהיא מאוד אהבה את האיש 

כלומר  ,היא כבר מאוד אהבה את זנגוויל, ככה היא טוענת, ואחר כך. בת עשרים ושלוש, הייתה זקנה

ומה היא תגיד . שהיא התרגלה לזה – אבל אני מנחשת מה היא באמת מתכוונת להגיד, את אבא שלי

 (.12" )שהיא לא התרגלה לזה, שנולדה מההתחתנות הזאת, לילדה שלה

  שמות שמשמעותם קשורה למצלול 

יש : "ךשומעת קול מתגבר והול ,המדליקה אש תחת הקומקום ,הילדה מיכל: מילים אונומטופיאיות

ְעבּועַּ  – לי פזמון קבוע המילה האונומטופיאית משחזרת (. 9 ,מיכל וקומקום האדים) 526"קוראים לי בַּ

התינוק שהמכשפה תנינה מצאה בין עלי הכותרת של ורד כש .את קולות המים הרותחים בקומקום

ר גֵ ְר גַּ , דקבאמת אתה צו: "ואמרה לו, םכי אין לו שֵ הוא בוכה בכה וצרח ללא הרף תנינה סברה ש

ְרגּור(. 72, תנינה" )יםרִׁ יגּורִׁ גְ , ים יהיה שמךרִׁ יגּורִׁ גְ . ורוד עלוב מעין רעש מטריד  – 527המצלול מזכיר גִׁ

תושב : אליטרציות. רבים מעצימה את המטרד הווקלי שגורם התינוק-וסיומת הזכר, בלתי פוסק

הילדה הבודדה אביגיל אך  של( 9 ,אביגיל מהר המלכים" )רצה להיות המשפחה המאמצת"הכפר ש

ֵבן גִׁ יְבֶקה הַּ האליטרציה . אינו אלא כינוי שדבק באיש בגלל מומו" גיבקה"נראה שהשם . נדחה הוא גִׁ

 . ומגחיכה את הדמות מעצימה את המּום, משפיעה בשני כיוונים

הלועגות , (טינקרטנק)התנהגותן המקוממת של עוזרותיה של מלכת הפיות : מצלול עיצור חזק

ה" :זיכתה אותן בשמות מעוררי סלידה ,נבזות לטינקרטנק המסורבלתב יקָּ ְנטִׁ נשמע כמו " ְקֶלמַּ

ה"; "קלמנטינה"שיבוש מגוחך של  יקָּ ה"ואת הרכיב  528"קּוקּו"מכיל את הרכיב " קּוקּולִׁ יקָּ  ,"קּולִׁ

חוזר והדומיננטי בשני השמות  Kהעיצור הקשה . 529culoהמזכיר את צורת ההקטנה המשפחתית של 

חברתה הטובה : עיצור חוזר-דגם תנועה. לחוסר זרימה, לחריקה, ם חמש פעמים רומז לחסימהבה

י נִׁ י( משושים) ביותר של פָּ לִׁ י"; היא מָּ נִׁ י"ו" פָּ לִׁ עיצור קמּוץ  – תנועותאחת של חולקים תבנית " מָּ

י . המייצגת את הקשר החברי ביניהן – ועיצור חרּוק לִׁ י שיכולות לה"כשמָּ נִׁ יות לה רוצה להראות לפָּ

                                                           
עְ  –( ט"מתשל, הכלולה במחקר)בגרסת הספר הנפרד   526 טחנת בגרסה מאוחרת יותר הכלולה בספר ; בּועַּ בחיריקבִׁ

ְעבּועַּ בפתח –( 1991)הכוח   . בַּ
ְרגּור   527  .השמעת קול חיכוך מן הגרגרת, או חרחור, הקול הנשמע בזמן שטיפת הגרון במים –גִׁ
 ". פסיכי", תימהוני, בשפת הדיבור כינוי למשוגע  528
 .ישבן, אחוריים –בספרדית   529
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י, לשלום ילדה אחרתהיא מברכת ( 11" )חברות אחרות מלבדּה ילִׁ י"גם . לִׁ לִׁ י"ו" מָּ ילִׁ חולקים עיצור " לִׁ

י"ההברה  – ותנועה משותפים י"לעומת זאת ל. המאותתת על הקשר ביניהן, "לִׁ נִׁ י"ול" פָּ ילִׁ אין " לִׁ

 . כשם שבמציאות אין ביניהן שום קשר, שום מרכיב צלילי משותף

 סמנטית דחיסות . 3

של מקומות , בתיאורים קצרים של דמויות. דחיסות סמנטיתאחד ממאפייני הסגנון של זרחי הוא 

סמנטי -משפטים בודדים או פסקאות קצרות שההרכב המורפו, מופיעים צירופים ושל התרחשויות

רומז על משמעות סמויה שיש לה תפקיד במכלול הסיפורי , שלהם מבליט או מעצים את משמעותם

שמייחדת מאוד את סיפוריה של זרחי יש  תסמנטיהלדחיסות . מציע נקודות מבט חדשותאו 

  .םביטויים מגווני

( זיכרונות מן השרוול)שאומרת העכברה הנוסעת לארץ ישראל  במשפט :דחיסות בביטויי כמות וגודל

כן של גרעין התו – (12" )אוהבי ספר, משפחתנו בני כל, כולנו אנחנו" – כדי לתאר את משפחתה

כל בני ", "כולנו", "אנחנו"אבל הרצף המדורג המרחיב , "אוהבי ספר אנחנו"המשפט הוא 

מבקש לרמוז הן על הלכידות במשפחת העכברה והן על התכונה מסמנת התרבות שכל " משפחתנו

אוטיפ של הנוסע הסמוי חסר המעמד וחסר ואגב כך מרחיק את דמותה מהסטֵר , קרוביה התברכו בה

הולך בנעליים רכות וגם קולו "היא מספרת שהוא  530עכברה מתארת את סניור אמזלגכשה. הרכוש

כו ת"הביטויים (. 71–72" )שלו הלחישה בנעלי]...[ אפשר לשמוע את צעדיו -ואי, רך כשמן ְך ", "רַּ רַּ

רומזים על העידון המאפיין את האיש אבל גם " לחישה נעלי"ו" אי אפשר לשמוע את צעדיו", "ְכֶשֶמן

ציבורית כנציג -בילים בהדרגה ללשון החלקות ולחשאיות המאפיינות את התנהלותו הפוליטיתמו

 . הכתר הבריטי וכאחד ממנהיגי היהודים שתחת עול התורכים

 אחת מהדמויות שאליהן התוודע, 531בכור חסון: דחיסות כמאפיין סגנוני קיימת גם ברמת הצירוף

קטנטן מרצד  ושפמפם, עור-ספרדי שחום"מתואר כ, (וולכרונות מן השריז)הנוסע פון יוסטינוב ביפו 

הוא " שפמפם"; יש הקטנה כפולה" שפמפם קטנטן"בצירוף ; (72" )האדמונית, מעל שפתו המלאה

, מכפיל את ההקטנה וממעיט כביכול את דמותו של האיש" קטנטן"והתואר , ממילא צורת הקטנה

את לא בספר . 532ת קורותיו של פון יוסטינובאבל רומז שאך מעט היה ידוע עליו לעכברה המתעדת א

מציין את גורי החתולים שנאספו לבית התינוקות של הפיות " גורי התינוקות"הצירוף מוכרחה לעוף 

                                                           
היה איש עסקים ומנהיג קהילתי יהודי ( 1911–1828)חיים נסים אמזלג : מבוסס על אירועים היסטוריים הסיפור  530

ונחשב דמות בולטת בחיים , לאחר שעבר מירושלים ליפו שימש בין היתר סגן הקונסול הבריטי. יליד גיברלטר
 (.1991, קרק וגלס)הציבוריים והעסקיים ביפו של תחילת המאה ההעשרים 

' בידי בדואים בסיני עם יתר חברי משלחתו של החוקר הבריטי אדוארד ה 1882-נרצח ב, יהודי יפואי, ר חסוןבכו  531
 (. 2229, יצחק)נראה ששימש טבח המשלחת אך ידע גם לאחוז בנשק . פאלמר

 .וכך גם למחקר ההיסטורי  532
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מכפיל את ההקטנה ואת חוסר האונים של החתלתולים " גורי תינוקות"הצירוף . החברותיות

  .ומוסיף יוקרה לפיות – שהפיות החברותיות מטפלות בהם

 תיאור התחלת תהליך ההמלטה של: ם אירועים הקשורים בזמן זרחי מתארת במבעים דחוסיםג

הילד מומי המבחין  ;מדגים דחיסות בביטויי זמן ובהילות( וולפיניאה מומי בלום)הכלבה לולה 

, לולה, לולה': ליטפתי לה את הראש ואמרתי לה: "מרגיע אותה ומזעיק וטרינר, במצוקתה של לולה

 – (18" )ואז פתאום צלצל הטלפון" – אבל בעקבות המשפט האחרון בפסקה, (18" )'בסדר הכול יהיה

ושל  מתחילה הכברה בביטויים של מיידיות, ובהתאמה למצוקה ההולכת וגוברת של הכלבה

. ושאני אשמור על לולה, שהוא צריך לרוץ, ר וייזל אמר שבדיוק קראו לו לאישה אחת"ד: "בהילות

ליטפתי את הראש של לולה יותר ויותר מהר . והוא יבוא ברגע שיגמור, ת אחתהמלטה לא קורית בב

. מספרם ועוצמתם של ביטויי הבהילות משקפים את הלחץ המתגבר דווקא אצל הילד(. 18]...[" )

מחליט מר זּום להעביר את הפינגווין הצעיר למקום שהוא שייך  להתראות באנטארקטיקהבסיפור 

 ישר עלו על מזחלת שלג וטסו, כשירדו מן המטוס]...[ לשם  טסו שניהםו: "לאנטארקטיקה – אליו

סּו"פעמיים בפועל )ס "דחיסת נגזרות השורש טו(. 22" )למושבה במבע "( מטוס"ופעם בשם " טָּ

המילים . כמטפל אחראי ומסור, קצרצר יוצרת תחושה של דחיפות הנזקפת לזכותו של מר זום

מוסיפות לתחושת הדחיפות " '.כה לכם כבר שלושה ימיםאני מח': מישהי רצה לקראתם ואמרה"

 .    כאמירה על הצורך של האם ותינוקה להתאחד

שתיהן יוצרות  – או תבנית של מדרג, לעתים הדחיסות הסמנטית בתיאור כוללת תבנית של הנגדה

מפורט , חושי-עמוסים במידע סמנטי רב, כך נוצרים תיאורים סמיכים. מתח או מחדשות אותו

  .דקותבחנות הלינטנסיבי המעבה את הטקסט ויוצר תמונות מרובות פרטים ומוביל וא

יו  . ההולכים על הקשתתיאור הדחוס בביטויי תנועה ובביטויים הרומזים על כיוון מופיע בסיפור  , יו 

זוג מתנדבים מחוץ לארץ פונה בקול ל, בשדה ביום חורפיבנו של מרֵכז ענף המשתלה במשק העובד 

השהתה את צעדיו הבוססים , האדמה הלחה הכבדה משכה פנימה" :בקצה התלם העובדים

. של אטיות ושל משיכה מטה, המשפט דחוס בביטויים הנושאים משמעות של כובד(. 92" )במגפיים

ה"התואר  הפועל ותואר ". האדמה הלחה"מכפיל את כובד העפר הספוג מים הנרמז בצירוף " הְכֵבדָּ

והאטיות נמסרת גם , אים משמעות של כיוּון המקשה על ההתקדמותנוש" משכה פנימה"הפועל 

נושא משמעות של כובד ושל אטיות ומכפיל את " הבוססים במגפיים"הצירוף ". השהתה"בפועל 

העיקריות והשוליות של , הצטברות המשמעויות הגלויות והנרמזות. הלחות שבתחילת התיאור

אחרי המשפט הנדון מופיע . ת של הרגע המתוארהשמות והפעלים משרטטת תמונה מדויקת ומפורט

כמו אבן שמתיזה מטר פתאומי : "תיאור קולו של יויו המודיע למתנדבים שבקצה השדה על בואו
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שענו לו מן , כך התיז קולו של יויו באוויר מטח של שירת שחרורים, כשהיא פוגעת בענף לאחר גשם

, "מתיזה" – ים על קלילות ועל תנועה מהירההתיאור הדחוס בביטויים הרומז; (92" )הפרדס הסמוך

נָּף" – לאוויר, לשמיים, ובמילים המקושרות לגובה, "מטח", "התיז", "פתאומי" שירת "ו" גשם", "עָּ

התיאור המורכב הזה בן שני . מעוצב כניגוד לתיאור הכבדות והאטיות שבמשפט הקודם, "שחרורים

נמשכות מטה לאדמה אבל קולו נקשר אל המציג את יויו שרגליו המבוססות בבוץ , המשפטים

יר : "מעצים את תיאורו הדיאלקטי של הילד בתחילת הסיפור – אל האוויר ואל הקלילות, הגובה עִׁ צָּ

ל מָּ ֵקן, 533ֵמעָּ ֶבד ראש של זָּ בהמשך (. 89..." )'סבא'עד שנתבקש ממש שהילדים יכנו אותו , היה בו כ 

ולא , יויו פורץ בצחוק: "שבעקבות שם אחד מתכנסת הדיאלקטיקה בדמותו של יויו לשני תארים

התיאור  ,על אף קוצר היריעה שמכתיבה הסוגה של הסיפור הקצר(. 92" )אלא עליז וכבד, לעגני

 . להציג דמות מורכבת דרך עדשה חדה וממוקדת המפורט שבולטים בו היבטים מנוגדים מצליח

בתיאור . כפפותד השועלים בספר תנועה שגם בה נרמזים כיוונים מנוגדים מופיעה בתיאור ריקו

 אדונים. הגזעים על נעות צלליותיהם, ואחור קדימה, קול ללא לרקוד מתחילים השועלים" – הקצר

, "קדימה ואחור", "מתחילים לרקוד"ניתן לזהות את ביטויי התנועה ( 9" )ואדונים גבירות, וגבירות

כּול המילים בצירוף החוזר". צלליותיהם נעות" רומז גם " גבירות ואדונים, נים וגבירותאדו" – שִׁ

ומצליח להבנות , התיאור מופיע בסיפור פיוטי קצרצר. הוא על תנועה ואולי גם על שינויים בכיוון

-אווירה מתוחה – "צלליותיהם נעות"והצירוף " שועלים"כולל השם הטעון  – במילים ספורות

יה המאופיינת בעומס רגשי כנקודת תוך הצבת גיבוריו המואנשים של הסיפור בסיטואצ, מעודנת

 . פתיחה למצב משברי העתיד להתפתח בין השניים

תיאור הדחוס בביטויי תנועה ובביטויים של כיווניות משתנה ומועשר בביטויי קול מופיע לאחר 

ֶלש שנלכד בגינה  ן התינוק ע   ומתוארת, הוחזר לתוך הבית ושוחרר( יתוקנו זלזל וזזינה)שהֵשדו 

"...  :פעלים ותארים הנושאים משמעות של תנועה או רומזים לה, חדר עמוס שמותתנועתו בַּ 

טס אל כונניות הספרים , הוא התנפץ אל החלונות שהרונימוס הגיף כדי שלא יברח. התרוצץ בחדר

ושוב עף אל הספרים , אל המנורה וישב לרגע על ראש פסלון מחוסר ידיים שעל השידה, העמוסות

,' אני מבטיח, אני מבטיח'. טס וניגח אותה בראשו, צבר תנופה, נחת מטה, קרההת אל התדפק]...[ 

–17" )עכשיו שוב התגלגל למטה]...[ כל אימת שצנח מטה הייתה זזינה רצה אליו לתופסו . נשף ונאק

אגב כך נמסרים שינויים . האטה ועצירה, התיאור מתווה מסלול תזזיתי שבסופו איבוד גובה(. 18

 – הפסקה בתנועה וחידושה; "התקרה אל התדפק"ו" התנפץ אל החלונות" – תנועהחדים בכיוון ה

שלושה ; "צנח מטה"לעומת " טס"ו" צבר תנופה" – מהירות ואטיות בתנועה; "ישב לרגע ושוב עף"

                                                           
ל   533 מָּ  .העדה להתרחשות, שמה של הילדה בסיפור –עָּ
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התגלגל "ו" צנח מטה"לעומת , (פעולה נשלטת" )נחת מטה" – סוגים של תנועה לעבר רצפת החדר

תנועה נוספת נמסרת בפעלים המתארים פעולות של אחרים באותה (. לטותפעולות בלתי נש" )למטה

שחלק מהפעלים בו רומזים גם על קולות שנלוו לתנועות , התיאור הקצר. 534"רצה"ו" הגיף" – עת

כולל , "(נאק"ו" נשף"בפעלים )ולתנועות המזעריות "( ניגח"ו" התדפק", "התנפץ)"הגדולות יחסית 

על ראש "ו" כונניות הספרים העמוסות"כמו , יים של חפצים בחדרדקדקנ-גם אזכורים מפורטים

חושי את שהתרחש בחדר במשך זמן קצר -ומציג בתיאור רב – "פסלון מחוסר ידיים שעל השידה

 . מאוד

העומדת מול , המכשפונית זלזל. ביטויים הקשורים בקול מעצבת אירוע כמדרג של רכיביובדחיסות 

היא נוקשת בדלת . מנסה לוודא שאכן קלטה לחישות מעבר לדלת, (נהיתוקנו זלזל וזזי)דלת סגורה 

 יהָּ עֶ בָּ מַּ , "שום קול לא נשמע"אבל מאחר ש, (21" )?אתה עוד שם, זה שדיבר אתי הבוקר: "ושואלת

, אותו שיצילו שרוצה מישהו פה יש אם: "הבאים מסגירים את התרחקותה מהבעת נכונות לעזור

 אני"; "אפשרי בלתי בכלל זה, הוא מי שיודעים בלי אבל, קשה קמספי זה מישהו להציל"; "שיגיד

רק אז (. 21" )?אתם לא מדברים, אתם שם, תגידו לי]...[ ממני עזרה  שיבקש אחד אף לפני אתחנן לא

תיאור ניסיונותיה של להקת השדונים הבוגרים לחלץ את השדון , באותו ספר .היא זוכה למענה

ֶלש  מישהו התנפץ אל : "ממרבי למזערי, נמסר במדרג של פעלי קול( זזינהיתוקנו זלזל ו)התינוק ע 

ה לחשה ]...[ הם שרקו ]...[ השדונים רקדו בחוץ מתופפים על החלון ]...[ החלון   נשתתקו]...[ הֵשדָּ

; המציין רעש חזק יחיד צ"מהשורש נפ" התנפץ"בתחילת התיאור מופיעה  .(19" )החלון שמשות

מהשורש " שרקו"אחריה ; פ המציין רעש מעודן יותר אך מתמשך"ש תפמהשור" מתופפים"אחריה 

ולבסוף  ;ש המציין קול רפה"מהשורש לח" לחשה" אחר כך; ק המציין קול דק יותר ומתמשך"שר

המדרג בעוצמת ". השתתקו"ק מוסר שאפילו שמשות החלון נקטו עמדה ו"פועל מהשורש שת

הנפתחת , ה ומכין את הרקע לאפיזודה הבאההקולות שמוסרים הפעלים מגביר את רושם הרגיע

" ובדלת נשמעו שלוש דפיקות עדינות של גברת: "לקראת הסכם, בקול מסוג אחר ובאווירה אחרת

(19 .) 

נוצר  – נשמע-מן הנמוך מאוד אל הלא – מדרג קולי באותו כיוון המשתרע על חלק זעיר של המנעד

המתאר את הילד מומי , ט קצר מאודבדחיסת ביטויי קול וביטויים מפחיתי עוצמה במשפ

והיא בכתה בשקט לעצמה : "הצופה בתהליך ההמלטה של הכלבה לולה( וולפיניאה מומי בלום)

הדירוג מתברר תוך כדי קריאת מקטעיו של המשפט (. 18" )בקול שלא יודעים אם נדמה ששומעים

בכתה בשקט  והיא"; ..."והיא בכתה בשקט": "והיא בכתה"שעיקרו התוכני הוא , היחיד

                                                           
 .הלשון ריצ, צ"שורש רו  534
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והיא בכתה בשקט "; ..."שומעים]...[ והיא בכתה בשקט לעצמה בקול שלא יודעים אם "; ..."לעצמה

תיאור אחר המאופיין בדחיסות של ביטויי קול ". לעצמה בקול שלא יודעים אם נדמה ששומעים

: מן הנסבל אל מחריש האוזניים – מתווה מדרג בכיוון הפוך ותופס חלק קטן אחר של המנעד

הזמרור היתושי  – נעלמת לפתע אשתו של יצור זעיר( זוגות וזאת)כשבעלי החיים מכונסים בתיבת נח 

הזאבים . מהומה נוראה"התקלה מעוררת (. 1" )הוא בוכה ואומר שבלי אשתו הוא לא נוסע" :המצוי

ור בתיא(. 9" )והפרות תוקעות בשופרות, הציפורים צווחות בקול גבוה, התנים בוכים, לליםימי

ְוחות", "בוכים", "מייללים: "הדחוס בביטויי קול מופיעים ארבעה פעלים של הבעה קולית , "צו 

נשמרת " הזאבים מייללים"בצירוף . מהמתקבל על הדעת לאבסורדי, מהצפוי למפתיע – "תוקעות"

שלושת הזוגות הבאים של פועל וֵשם משמרים את מרכיב . משמעותו המילולית של הפועל בהקשר

יש גם היבט " בוכים"משום שבפועל " הזאבים מייללים"מתרחק מ" התנים בוכים"אבל , הקול

ְוחות", "מייללים"רגשי שאין ב-אנושי השורש  – הלימה בין השם לפועל-מבליט חוסר" הציפורים צו 

, קול אדיר שאינו מצוי אצל ציפורים, ח נושא משמעות של צעקה וזעקה אבל גם של תרועה"צו

. חוסר ההלימה בין השם לפועל משקף הפרזה לעבר האבסורד" ות בשופרותהפרות תוקע"וב

 . וגם את ההומור – הדחיסות המדורגת מעצימה את האווירה הכאוטית בתיבה

יוני פותח את עלילת  ערכית-תיאור סביבה הדחוס בביטויי צבע מנוגדים שנושאים משמעות סמלית

י מן הכיתה בגלל פיזור נפשהמורה מוציאה את יו  כש, בתחילת הסיפור: והסוס יוני עצם את ", נִׁ

 – במשפט הבא. אקט היוצר מעין חציצה בין מה שהיה עד עתה למה שיתחיל עכשיו – (1" )עיניו

דחוסים  – (1" )בבוהק מסנוור לבן – שסוידו זה לא מכבר – בשמש הבהיקו קירות בית הספר"

קב  ", "שמש"השמות : ביטויים המשליטים בהירּות של לובן  ;"סוידו", "הבהיקו" הפעלים ;"הַּ

ים" קירות" )"קירות בית הספר"גם צירוף הסמיכות ". לבן", "מסנוור"התארים  נִׁ ( נתפסים כְלבָּ

מעלימה , הדחיסות בביטויי הֹלֶבן יוצרת סביבה צחורה מוחלטת. מחזק את הלובן בסביבתו של יוני

מעין , ודת התחלה של משהו חדשאת המציאות הצבעונית שהקיפה את יוני עד עתה ויוצרת נק

יוני נענה ; לצבע הלבן כאן יש משמעות בעיקר על רקע השינוי בסביבה בהמשך הסיפור. נקודת אפס

הסוס הגדול ניער את שערות " – גם הוא בצבע הנכון)לפנייתו המפתיעה של סוס המופיע פתאום 

, בראש ההר עמדה מצודת סלע: "לסביבה כהה מאוד, ועל גבו מגיע למרגלות הר, (1, "עורפו הלבנות

ושלושה , מתוכה התנשא קצה ראשו של מגדל צר ואפל עטוף ענן, מוקפת חומת אבני בזלת שחורה

" הייתה פעורה תהום שחורה ועמוקה ]...[ משלושה כיוונים, לרגלי המדרון. עורבים חגו מעל לראשו

ובתארים , "תהום"ו" ורביםע"בשמות , "אבני בזלת"הכהּות דחוסה כאן בצירוף הסמיכות (. 2)

מוסיפים נופך " עמוקה"והתואר " מצודת סלע"גם הצירוף ". עטוף ענן"ו" אפל", (פעמיים" )שחורה"
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המנוגדת לסביבה הלבנה שממנה בא , הדחיסות יוצרת סביבה הומוגנית שחורה. של ֵכהּות לסביבה

מגדירים כאן את ההבדל  ,הרעשבאופן מסורתי מתפרשים כמייצגי הטוב ו ,הצבעים שחור ולבן. יוני

בין התום המאפיין את יוני ואת הילדים האחרים בסיפור לבין הרשעות המאפיינת את המכשפה ואת 

משמר את  – "כדמעות עליו זרועות היו שחורות אבנים רק. קֵרחַּ  היה ההר" :המשך התיאור. בנּה

זרחי . הבכי לשלטון הרשע רומז על הקשר בין" כדמעות"אך הדימוי , כרומטיים-הניגודים המונו

 . מנצלת כאן את הדחיסות בביטויי הצבע לרמיזה על המאבק המוסרי הצפוי בהמשך הסיפור

חבר המשק . אבק הברבורדחיסות של ביטויי לובן הרומזת על עמדה מוסרית מופיעה גם בסיפור 

, 535ת ועידודהגיבן נתקף זעם למראה הברבור המושלם ששיגרה לו שכנתו הפסלת כמחווה של הזדהו

הירח מאיר . "כשירד הלילה חזרה עמליה למקום ומצאה את השברים. והשליך אותו מבעד לחלון

היא רואה שנס קרה ואף ]...[ מבין השיחים היא אוספת את שברי הברבור . במבט לבן את השביל

וואי ת" )שביל"ו" ירח"השמות  – הדחיסות בביטויי הצבע הלבן במשפט הקצר(. 12" )חלק אינו חסר

 – על רקע החושך סביב" לבן"והתואר " מאיר"הפועל , (ריק מצמחייה שבהירותו בולטת בחשיכה

והאדמה שמייצג " הירח"השמיים שמייצג ) רומזת על התגייסותם של הכוחות הגדולים בעולם

לאחר שהילדה עמליה מדביקה את : להתגייסות יש תוצאה מעשית; להצלת הברבור ("השביל"

 (. 12" )הברבור כנפיים סדוקות ועף היישר אל תוך קו האופקפורש "השברים 

מופיע במשמעות אחרת בתיאור , לטוב ולטוהר, שנקשר כאן בתיאורים דחוסים לתום, הצבע הלבן

 השועלה"ו "המרהיב רמנדטה"סיפור אהבתם של : שבו דחיסות ביטויי הצבע מעצבת מצבי נפש

יום אחד הודיע רמנדטה המרהיב לשועלה "כאשר  מגיע לקצו( 11, חמש דקות מקגנוקה" )האדומה

פרוותה של השועלה האדומה דלקה כמו . זה היה בשיאו של הקיץ. האדומה שעליו לעזוב את היער

שלושת המשפטים דחוסים (. 11" )ובאותו ערב עמד להיערך טקס ארוסיהם, פריחת ההיביסקוס

ים כמו  ְקְסמִׁ ְלקָּ "ו" בשיאו", "מרהיב"בביטויים ְממַּ לצד מילים המבליטות את האקספריסיביות " הּדָּ

ֶדם ב; של הצבע האדום ה"מתחזק ב, "אדומה"מוכפל בתואר " שועלה"הא  ְלקָּ ורומז על להט אבל " ּדָּ

יְסקּוס"ו" פריחה. "גם על אסון מתקרב יבִׁ לאחר שעל . רומזים על עוצמת אהבתה של השועלה 536"הִׁ

, שצבעּה דהה והיה כצבע החלודה, השועלה. : "..אף תחינותיה מסתלק הארוס חל בשועלה שינוי

, תחילה נשרו פרחי ההרדוף והיא לא טרחה להתנער מהם. קטנה ומכווצת]...[ והיא חזרה לשבת 

, מובלעת היעלמות הצבע והנטייה אל החיוור" צבעה דהה"בצירוף (. 12" )ואחר כך נשרו פתיתי שלג

לבן גם , ל סתיו ועל קור עד הופעת השלגורומזת ע, נשירת פרחי ההרדוף מבשרת דהייה של הנוף

                                                           
צריך ללטף אותה . למשל', כמו החטוטרת של רמי ב, יש דברים שצריך לגעת בהם: "הפסלת מסבירה לעמליה  535

 (.11" )אבל רמי אינו מבין מה שהחטוטרת אומרת. כואבת ובודדה, יותר מכולם, מפני שהיא
 .ורוד ולבן, פרחיו הגדולים בגוני אדום. נפוץ הארץ כשיח נוי, סוג צמח –היביסקוס   536
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רגשי שהשועלה נקלעה אליו שואב את -המשבר הנפשי. הקובר תחתיו כל מה שהיה לפניו, הוא

 . חריפותו מן ההשוואה לתיאור השועלה בימי אושרּה

תארים ופעלים היוצרים יחד סביבה , הדחיסות הסמנטית מתבטאת לא רק במארג של שמות

לאחר שהוריהן ; גם בשימוש מרובה בכינויים ובחזרה תכופה על צירוף אחדאלא , סמנטית דחוסה

שימוש . חיות עם אמן ומבקרות את אביהן במועדים קבועיםלא לגרש שתי הילדות בסיפור , התגרשו

 איש עם תתחתן עוד היא" – המופיע כבר בפתיחת הסיפור" מאיא"במקום בשם " היא"בכינוי הגוף 

יוצר הרחקה של האם ומבטא את חששן של הילדות שיאבדו  – (7" )ורשע חורג אבא לנו ויהיה, זר

ם היא תתחתן בשנית " איש אחד"בתחילת הסיפור הֵאם מציגה בפני הבנות . משהו מאהבת אמן אִׁ

משקף את הסתייגותה של " האיש"השימוש המרובה במילה . שיצטרף למשפחה ויגור בבית( 7)

בעמוד הראשון של הספר חוזרים . ת שיהיה לה אב חורגהחוששת מהאפשרו, הבת הבכורה, המספרת

ומעצימים הן את " רשע"ו" האיש"והמילים " איש אחד"ו" זר איש"פעמים אחדות הצירופים 

המופיע בסוף העמוד הראשון " זה"גם הכינוי הרומז . החשש והן את זרּותו של האיש בעיני הילדה

 אמנם הן [...]כמו  לא, נמוך כזה, זה איש איזה חשבו הילדות" – וחוזר בעמוד שאחריו במשפט אחד

בהמשך האם אינה מציגה את בן זוגה . מגביר את הזרּות – (7" )פעמים כמה כבר הזה האיש את ראו

ההרחקה מתבטאת גם בשימוש ; (7..." )שמעכשיו יצטרף, האיש, ילדות, הנה"בשמו אלא אומרת 

. אבל זה היה הכרחי, כשיש מישהו זר בבית, על זהזה לא היה כל כך נעים לדבר : "תכוף בכינוי רומז

גם אחרי ששמו של האיש ושם משפחתו מתבררים (. 9" )?'היא חושבת שהאיש הזה יהיה אבא שלנו'

..." משבא האיש החדש הביתה, אולי עכשיו": "האיש"הילדה ממשיכה להתייחס אליו במילה , לה

ואילו , 537העמודים 11ים לאורך הסיפור בן חוזר ומופיע עשרות פעמ" האיש החדש"הצירוף (. 11)

חוזר ומופיע רק בעמוד  – (9" )שקוראים לו גבי טל" – הנזכר בעמוד השני של הסיפור, שמו של האיש

בהמשך . ה בהכרה ובחיבתה של דורי ולפיכך היא קוראת לו בשמורק אז גבי זוכֶ ; שלפני האחרון

פיעות מילים המרחיקות גם את האם מו כשנוכחותו של האיש בבית נעשית קבועה, הסיפור

עונים קול האישה ', לילה טוב'" :ומשקפות את כעסה של דורי על זו שהרשתה לזר להיכנס למשפחה

שיש לה , "אישה"היא עכשיו " מאיא"מי שהייתה ; (21" )של אמא וקול האיש של האיש החדש

בכלבה שנפגעה בתאונה כשגבי מטפל במסירות , רק לקראת סוף הסיפור. מהּותיתפקיד מלבד הא

(. 28" )אבא שלי החזיק אותה" :ואומרת לווטרינרית" האיש החדש"נוטשת דורי את הכינוי המנוכר 

 (. 12" )וגבי מביט באמא ובדורי, אמא מביטה בה ובגבי: "מאותו רגע נעלמים גם הכינויים

                                                           
 .12, 11, 12, 28, 27, 21, 21, 22, 21, 22, 21, 19, 18, 11, 12, 12, 29, 28, 27, 21, 22, 22, 19' למשל בעמ  537
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המגיעות  דחיסות בביטויים ממסגרת סמנטית אחת מבליטה את התהום הפעורה בין אם ובתּה

 .וממחישה את תחושת הזרות העוטפת את הבת בפחד ובעלבון, למקום חדש לבין ותיקי המקום

. מגיעות לקיבוץ שבו האם נשכרה לעבודה בני המשק מקבלים את פניהן( ילדת חוץ)כשדפנה ואמּה 

, ים בלב אי על ניצולות כמו הדשא בלב עומדות הן: "התיאור נמסר מנקודת מבטה של הילדה דפנה

 הפראים נשי. אחד פרא וגבר פראים נשי שתי במשלחת. התושבים שבאה לחלץ אותן משלחת והנה

 ;(12" )שלהם הלאומי הלבוש זהו כנראה]...[ כולם במכנסיים קצרים  [...]שלהן  החפצים את רוצות

התיאור (. 11" )ידה של דפנה כף את לקחה מהמשלחת האישה]...[ מבריקות עיני הפראים ]...[ "

 אי", "ניצולות" – דחוס במילים ובצירופים ממסגרת סמנטית אחת המוכרת מספרות ההרפתקאותה

 – "עיני הפראים", "הלאומי הלבוש" "פרא", "פראים נשי", "לחלץ", "התושבים משלחת", "ים בלב

מעיד על תחושת הסכנה שהשתלטה על הילדה בעקבות הדמיון שזיהתה בין הסיטואציה המשונה 

 . ות חייה לאפיזודות שקראה עליהן בספריםשפלשה למציא

במשפטים הקצרים שבתיאור נשף הריקודים של גלויים וסמויים דחוסים , רמזים על רגשות מנוגדים

. כאילו בכו, ספלי הפרחים גדושים טל. קר על האדמה בחושך" :כפפותהשועלים בסיפור הקצרצר 

אבל על הידיים הם לובשים . נעלייםכדי לא להרטיב את ה, לכן השועלים הולכים לנשף יחפים

מבליטה את הרמיזות " כדי"ו" לכן"הקישוריות במבנה המהודק שבין חוליותיו (. 9" )כפפות

מול אותנטיות "( כפפות)"אלגנטיות ו"( נשף)"מול עליצות "( בכי)"עצב : הסותרות בפסקה

 . על מתח מוסווה העתיד להתפתחומצביעה  ,"(יחפים)"

כשנודע לנעמה שהוריה נפרדו : מים וגשם מופיעה בתיאורי סכנה או מצוקה, חדחיסות בביטויי רו

החצר הייתה חשופה ]...[ ופניה מביטות אל הים , ישבה על מדרגת הכניסה"היא ( יתוקנו זלזל וזזינה)

בתיאור הקצרצר  .(17" )או שיח אחר שזהותו נמרטה ברוח, פה ושם התנופף ורד מדולדל. בת רוחגּונְ ּו

, שלפניו" חשופה"המעצים את " נגובת רוח"בצירוף ": רוח"ר מופיעה פעמיים המילה של החצ

ואת , "התנופף"הרוח נמצאת גם בפועל . שלפניו" מדולדל"המעצים את " נמרטה ברוח"ובצירוף 

הריקנות בחצר . חסר השם( צורת יחיד, אחד)מעצימה נוכחותו של השיח " חשופה"התכונה 

והדחיסות בתיאור הריקנות בחצר , גירושי הוריה עקבשחווה נעמה  מטונימית לריקנות הרגשית

קודם ]...[ כי הם מגעילים ]...[ אני שונאת את ההורים שלי : "רומזת על עוצמת רגשותיה של נעמה

שלא , הורים שלא יכולים לאהוב את הילדים שלהם]...[ ועכשיו הם נפרדו , הם היו כל הזמן רבים

 (. 18" )יולידו אותם

עטלפית משיבה על -כשהשדונית :סות בתיאור פן אחר של המים רומזת על סביבה עוינתדחי

ועל : "ְבֵני מינּה שמעבר לקיר מגיבים, (יתוקנו זלזל וזזינה)שאלותיהם של יוחנן הירונימוס ושל זלזל 
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(. 72" )כאילו ברד כבד זורק טיפותיו אבן אבן, שמשת החלון מבחוץ שוב החלו להישמע טפיחות

בהשראת  ,"אבן אבן", "זורק", "ברד כבד", "טפיחות", "להישמע" :אור דחוס בביטויי רעשהתי

עיל . דימוי צלילי הטפיחות לברד כבד ברד "העוצמה שבמילים , מייחסת כוונה לברד" זורק"צורת הפָּ

הדחיסות במילים . הנמצאת בתווך" טיפותיו"מוסיפה משקל גם ל" אבן אבן"ובחזרה על " כבד

בעקבות  – בסיפור אחר. מבליטה את המהומה שמחוללים השדונים מחוץ לבית" תמרעישו"ה

הדודה מאיימת שתעזוב את הכפר , (דודה יוספינה)הקצנת העימות בין אנשי הכפר לדודה יוספינה 

המשפט הבא בסיפור מתאר מה שאפשר לפרש כעונש ששנפל על (. 11, "ועגיליה צלצלו באיום)"... 

מי ]...[ למחרת ירדו גשמי זעף על כפר שעועית : "ו לפחות כמענה לתקוותיההכפר ביוזמת הדודה א

קרעו את חוטי , עקרו חלונות מציריהם, שיבשו את הדרכים, השיטפון חדרו ללולים ולרפתות

הסמיכות בין האיום לפורענות יוצרת ביניהם קשר של סיבה (. 11" )הטלפון וניתקו את רשת החשמל

 – יםלִׁ ְס מופיעים חמישה פעלים בגוף שלישי רבים ברצף מַּ " י השיטפוןמֵ "אחרי הנושא . ותוצאה

ומעצימים מאוד את רושם כוחם ונזקיהם של מי  – "ניתקו"; "קרעו"; "עקרו"; "שיבשו"; "חדרו"

בתו של האופה , באותו סיפור דחיסות בביטויי מים מאפיינת את בכייה של הילדה נחמה; השיטפון

יםגם כאן ויוצרת , תה את תנוריובסיפור שהפסקת החשמל השבי ְסלִׁ המים נטפו מקצות : "מדרג מַּ

שפניה היו רטובים , והתבוננה בנחמה]...[ וניקוו לשלולית קטנה על הרצפה , ממעילה, מפניה, שערה

כעבור רגע לא התאפקה עוד נחמה ופרצה בבכי תמרורים ]...[ הפעם לא מגשם אלא מדמעות , לגמרי

תיאור הבכי של הילדה נחמה שאביה (. 11" )ופרצה בבכי מחודש]...[ פחה אמרה הקטנה והתיי]...[ 

כאילו מדובר בהתפרצות בלתי , האופה נפגע מן השיטפון מעצים את רושם כוחם ההרסני של המים

 . 538מוסרית של אנשי הכפר-מרוסנת של הטבע כתגובה להתנהגות הלא

זת על תגובת הטבע לעוולה שגורמים בני רומ זוגות וזאתדחיסות בביטויים הקשורים למים בסיפור 

עוד מעט ייגעו בתורני התיבה וישקיעו אותה בעומק , וכבדו מרגע לרגע ּוכְמ השמים הכהים נָּ ": אדם

" השמיים"הוא מתחיל ב – התיאור דחוס במילים הקשורות לגובה ולאיבוד גובה .(2" )המים

ים"תואר הרכיבים היוצרים את ההנמכה הם ה". עומק המים"ומסתיים ב  "השמיים הכהים"ב" ֵכהִׁ

המבטא את איבוד הגובה של " נְָּמכּו"הפועל ; שמיים כהים נראים נמוכים יותר משמיים בהירים –

ְבדּו"הפועל ; השמיים עוד מעט ייגעו בתורני "המשפט ; מוסיף משקל ומחיש את איבוד הגובה" כָּ

נושא משמעות של " קיעו אותהויש"הצירוף ; מוסר מדד להנמכה קיצונית של השמיים" התיבה

עומק "תהליך ההנמכה מסתיים ב; איבוד גובה נוסף בתוך המים שממילא מרוכזים במקום נמוך

                                                           
 .המתחולל עקב פשעיהם המוסריים של אנשי סדום, הקונוטציה המידית היא לסיפור המבול המקראי  538
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הדחיסות והדירוג יוצרים תחושת דחיפּות מתגברת והולכת והמתח שהיא יוצרת משפיע על ". המים

 . החלטתם של נח ואשתו להכניס את את החדקרן לתיבה

אביגיל בסיפור : וקור מאפיינת מעבר מהתלהטות רגשית מתגברת לחידלוןדחיסות בביטויי חום 

מרק השיבולים ": "הרואה-היא"מתוארות ההכנות לטקס בביתה של הדמות המכונָּה מהר המלכים 

דחיסות (. 21" )אש מתרמצת כחיה בעלת אלף עיניים. הנערות בוחשות בתרוודי ענק]...[ מבעבע 

הדימוי לחיה והצירוף , "מתרמצת", "אש", "תרווד", "מבעבע", "מרק" :המילים הקשורות לחום

במהלך הטקס . סביבה מאיימת ומסוכנת יםהמאניש את הלהבות ברמץ יוצר" אלף עיניים"

אש התבשיל ]...[ האבוקות כבות בבת אחת "באופן לא צפוי : מתממשת הסכנה הנרמזת בתחילתו

לגושי ( 21) 539"החיות הלבנות"דימוי (. 27) "בזלת כגושי מקומן על קופאות החיות. גוועת באנחה

, לקשיּות הסלע את הרכּות של החיות שוחרות הפיוס, שחור של הבזלת-בזלת מנגיד את הֹלֶבן לאפור

המוות נרמז בביטוי מטפורי . לאימת הר געש מתפרץ – ואת ההתכוונות האופטימית להחלמה

, הרואה תמציא מזור לאביגיל-לא היא; כאן חל המפנה בעלילה". גוועת באנחה"המאניש את האש ה

 . אלא דווקא המפגש הצפוי לה עם ֵאיֵמי המלחמה

: ושפע אור לחום של חיים, אור לקור של מוות-דחיסות בביטויים חושיים אחרים קושרת מיעוט

הם ראו איך הירח . "חיכו ביער לקוסם שיבוא לרפאםחמש דקות מקגנוקה הילדים החולים בסיפור 

את מחטי , הם ראו את קעריות הפרחים נוטות למלא עצמן באור הדק, ת היערמאיר את קרח

(. 29" )אבל איש לא נראה שם, אור-עד שהיער כולו נראה סמור, האורנים המזדקרות לעבר הירח

, (מופיעה פעמיים" )ירח" – בתיאור קרחת היער באותה שעת לילה חוזרות אמנם מילים משדה האור

קעריות הפרחים נוטות למלא . "חלק מסביבה שבה איכות האור ממועטתאבל הן , "אור", "מאיר"

, "מחטי אורנים", "דק: "חדות-בהתאמה למילים משדה הצורות הדקות, כי האור אינו שופע" עצמן

הדחיסות במילים אלה מבליטה הן את מיעוט האור והן את תחושת ". אור-סמּור", "מזדקרות"

ר בשעת לילה התיאור אכן מסתיים במילים . את התקווה לבוא הקוסם וממעיטה, הסכנה שביַּעַּ

לאחר שהילדים מצאו את הקוסם שרוע על קרקע היער משתנה (. 29" )אבל הקוסם לא בא"

בתיאור מעשיהם של הילדים להחייאת הקוסם יש דחיסות של מילים הקשורות לאור : האווירה

, הקוסם מנדוזה]...[ מו גחליליות ברוח מאירות באור חלש כ, מפיו התעופפו אותיות שמו : "...ולחום

אבל את המילים הבאות כבר ]...[ ' .חממו את המילים, חממו את האותיות': לחש, שהתאושש מעט

חיממו בכפות ידיהם עד שגדלו ואורן גבר כמו בועות חשמל זורחות ברוח ומילאו בחוזקן את עבי 

" בועות חשמל"הצירוף (. 12" )שיכו להאירהמ]...[ אותיות השם מנדוזה שנחרצו באוויר ]...[ היער 

                                                           
 .שוחרות השלום, (21)וליונה הלבנה ( 12)נראה שהכוונה לחמור לבנה   539
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שם ) "חרוץ"רומז גם על " נחרצו"והפועל , מבטא גם את הנצנוץ של החזרת האור מקרום הבועה

שבעקבותיה הצירופים " חממו את המילים, חממו את האותיות"הבקשה . 540(לאחד ממיני הזהב

את יחד מעצימים " ת עבי היערמילאו בחוזקן א"ו" בועות חשמל זורחות ברוח", "גחליליות ברוח"

 .העצמת האור והחום הולמת את המעשה הגדול של החייאת הקוסם. נפח האור והחום ואת היקפם

רוח ומים מופיעים לאורך היממה בעלילות הספרים , חום, תיאורים הדחוסים בביטויי אור

אינטימית -ישיתהתכנסות א, רגעים דרמטיים, ומשקפים מצבים של סערות נפש, שגיבורותיהן בנות

סיות ופלאיות   .והתרחשויות נִׁ

. גיבורותיהם של חמישה ספרים של זרחי, דחיסות סמנטית מאפיינת את תיאוריהן של חמש ילדות

( יתוקנו זלזל וזזינהמהסיפור הפנטסטי )זלזל , (ילדת חוץאליסטי מהסיפור הֵר )אלה הן דפנה 

י ועמליה , ואביגיל נִׁ ים המשלבים מציא)פָּ רִׁ אביגיל פנטסטית -דמיונית-ות והתרחשות חלומיתֵמהְספָּ

, חשה שהיא יוצאת דופן, כל אחת מהן חווה בדידות. (העורב מהסיפורו משושים, מהר המלכים

חשה שאינה יכולה לשתף את זולתה , אליה קשרבעיוורונם של המבוגרים  בשלמתוסכלת 

מתבוננת בסביבתה , פלאהכל אחת מהן בורכה ברגישות מו. בחוויותיה ,ברגשותיה, במחשבותיה

אפיוניהן אלה באים . ומקיימת בתוככי נפשה ודמיונה עולם פנימי עשיר, מנקודת מבט אישית מאוד

בתיאורי הקליטה החושית שלהן , לידי ביטוי בתיאורים דחוסים של ההתבוננות שלהן בעולם

אביגיל )גיל כשאבי. 541דופן של כל אחת מהן-ובתיאור הדהודם של המראות במרחב הרגשי היוצא

השעה כל כך מוקדמת שרואים איך ", מחליטה להשאיר מאחוריה את הקיבוץ( מהר המלכים

כך וקר -בהיר כל, כחול שותים והעשבים הקטנים הצפופים בוואדי כאילו. האוויר נוגע ממש באדמה

קטנים "שני המשפטים דחוסים בשמות שהם (. 11" )עד שנדמה שמעלי הקקטוס הגדולים עולה אד

כּות )של צבע ושל מרקמים , יש בהם ביטויים של טמפרטורה, "גדולים"ושמות שהם " פופיםוצ רַּ

התיאור החושני . ומתואר בהם מגע קרוב של אוויר סמיך ומוחשי באדמה ובמה שעליה, (ודו קרניּות

נמסר דרך עיניה של אביגיל ורומז על רגישותה ועל דקות ההבחנה שלה לעולם הפועם והמפעים 

קרן -יצאו להציל את החד (יתוקנו זלזל וזזינה) גם כשהילדה זלזל והגנן יוחנן הירונימוס .סביבה

" האוויר היה טלול ומואר באור הנוזל מן השמיים לפני עלות השמש: "הייתה שעת בוקר מוקדמת

ובמילים הקשורות "( שמש"ו" אור", "מואר)"גם כאן התיאור דחוס במילים הקשורות לאור (. 71)

הדחיסות בתיאור "(. אוויר"ובמילה  "טלול"במילה )ויש לו זיקה לצלילות , "(נוזל"ו" טלול)"לנוזל 

המתקשר , של הזמן שבו לא הייתה הפרדה בין מים לשמיים, של בראשיתיות, מחזקת רקע של טוהר

יוצאת עם בוקר ( ילדת חוץ)הילדה דפנה . קרן ורומז שהשעה כשרה להצילה-לקדמוניותה של החד

                                                           
 . ג, למשל בזכריה ט  540
 . כל אחת מגיבורות הילדות הללו משקפת היבטים באישיותה של נורית זרחי בילדותה, במידה רבה  541
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כדי לחפש את נעליה ( 11 ,"?את שומעת אותי, אבל בבוקר, מחר בבוקר)"ראת המטפלת לפי הו

, העננים מפשירים ומתגלה השמש, מזמן לא ראתה את זריחתה, ן המזרח עולה השמשמ: "שנעלמו

השורש , מופיעה פעמיים" שמש" – התיאור הקצר דחוס בביטויי אור וחום(. 11]...[" ), כעין ביצייה

את , מדגישה את צבע השמש" ביצייה"והמילה "( זריחתה"ו" מזרח"במילים )עמיים ח מופיע פ"זר

תיאור כוחו . מוסיפות גם הן חמימות ובהירות" העננים מפשירים"המילים . צורתה ואת חומּה

, "הגדולה"המתחזק של הבוקר הבהיר והחמים עומד בניגוד גמור לאווירה הבלתי נעימה שהמטפלת 

המחלצת את , שוקקת חיים ואופטימית, ומבשר אווירה חדשה, ת הילדיםמשליטה בבי, הכוחנית

ונדמה לה שהיא מלכת : "דפנה מנוכחותה המצמיתה של המטפלת וממלאת אותה התרוממות רוח

ר הגדול היושבות יחד תחת ( משושים)נוכחות הצהוב בולטת בתיאור של פני וחברתה (. 11" )הכַּ

, נעדרת הרוח מן התיאור( 19" )צהובה אבקה נושבת חטיםהמ מן"במשפט . האורן בחצר בית הספר

גם בהמשך נוכח . כאילו האבקה היא הפעילה" נושבת"ב התלכדו בפועל "ר ונש"והשורשים נש

אז הן עפות להן כמו אלף ריסי עיניים , צריך לשבת בשקט, צריך להיזהר מן הדבורים" :הצהוב

כורך צבעים וחושי -רב, התיאור סינסתטי(. 19)" שר הקיץ, זמזומים וספוג מתוק האוויר. סמיכים

צורה , "(סמיכים)"מרקם , "(מתוק)"טעם  עם (וצבעי הדבש הנרמז" דבורים"צהוב הגלוי שב-החום)

, הדבורים הן הפעילות, הילדות יושבות שם בשקט ."(שר", "זמזומים)"וצליל "( ריסי עיניים)"

-ההתרחשות המינימליסטית. המורכב ביניהןרומז על הקשר " מתוק"עד " להיזהר"והרצף הנרמז מ

(. 19" )שואלת מלי?' תבואי אלי היום הביתה': "חושנית ששתיהן עדות לה מולידה מחווה של חברות

על גג בית הקירור : "על גג בית הקירור( אביגיל מהר המלכים)בשעת העבודה עומדת אביגיל 

אל מאחורי , כמו עין דלוקה, דומהמשם רואים איך השמש יורדת א. ממיינים עכשיו את הדלעות

התיאור הקצרצר דחוס בשמות ובתארים המעצימים את רושם (. 8..." )הוואדי של כפר גבעון

" אדומה"ב, צבע הדלעות רומז על צבע השמש". גבעון"ו" דלוקה", "אדומה", "דלעות: "השקיעה

שמש "ר גבעון רומז על וכפ, גלומים אודם ואש" דלוקה"ב, גלומות שרפה וכוויית שמש" דלוקה"וב

ההכברה במילים הקשורות לאש ולחום ולאירוע מקראי מכונן יוצרות מחזה . 542"בגבעון דום

מקום ששומר על הטמפרטורה , השונה מאוד ממה שמתרחש למטה בבית הקירור, דרמטי, מהפנט

הרצויה ואינו מאפשר חריגות ובמידה רבה משקף את אורח החיים ואת המסרים של המשק 

רואים , מאחורי בריכת השחייה, מן העבר השני" – המשפט הבא(. ציות למוסכמות, איפוק, דותאחי)

 כאילו הוא צומח, החושך אביגיל עוקבת אחר תנועת. הארנבות את מסתרי, הגדולה את החורשה

                                                           
השקיעה של גבע היא מעל הוואדי של כפר : "בריאיון לרוביק רוזנטל סיפרה זרחי על מראות ילדותה בקיבוץ גבע  542

ופתאום מתחוללת התרחשות , ם האלה היו נקודות קטנותהקיבוצי. היא מאוד אדומה ומאוד נוכחת. יחזקאל
 (.2222, רוזנטל." )כאילו מישהו שלח לגבע שקיעה פרטית, כזו קוסמית
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בשני התיאורים יחד שתי . כהה וקרירה, מוצלת, מתאר סביבה נסתרת – (8" )החורשה מעומק

שתי הסביבות . תאפיינת באור ובחום והאחרת מתאפיינת באפלולית ובקוראחת מ – סביבות

רומזות על שתי נטיותיה  ,המעצימות זו את זו דווקא מפני שהן מובהקות ומנוגדות ,המנוגדות

, הרצון לבטא בגלוי את אישיותה ואת עמדותיה וחיפוש הביטחון בבדידות – הסותרות של אביגיל

מתוארים רגעי , לאחר שתם הקרב בין המלך הטוב למלך מגוג. ותבהתבודדות ובהימנעות מהיחשפ

; (11" )אור שארית השמש בא זהור כרמץ" :הדחוס בביטויים מפחיתים, השקיעה במשפט קצר

שגם צורת הסביל , תחדיש של זרחי, ר"בינוני פעול משורש זה" )רזהּו", 543"בא", "שארית השמש"

יסות הסמנטית בביטויים מפחיתים משרתת גם את הדח. 544"כרמץ", (שלו רומזת על הפחתת האור

בסופו של הסיפור חוזר ומופיע התיאור המבליט את האור . האווירה הקשה עקב התבוסה בקרב

הפעם הדחיסות מבליטה את ; (11" )אש כמו אדומה שמש דולקת השכן למושב מעל" :והחום

מקבעת את השמש המיטיב ה, (11" )שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון"קריאתה של אביגיל 

עד שהמטפלת פורסת את העוגה שאפו לכבודה , עד שאביגיל נכנסת אל בית הילדים"במקומה 

כלומר עד לניצחון  – (11" )והחושך לא בא, עומד השמש והערב לא יורד]...[ ומחלקת לילדים 

ת זמן באחת מתחנותיה הראשונות של אביגיל במסעה מופיעה פסוקי. האופטימיות וכוח החיים

" שקוף אור ושופך המזרח במעלות מטפס ציפורן כמו דק כשירח" :המתארת את ראשית הלילה

דק כמו "הירח הוא : דחוס בביטויים מפחיתים, מינימליסטי, התיאור המבקש לתאר אור ענוג(. 21)

רומז על עלייה אטית ואורו עדיין נטול " מטפס"הפועל , הוא נראה בראשית דרכו מעלה, "ציפורן

" נשטפת אור בהיר וחד"רק בהמשך היא , בשלב זה אביגיל עדיין אינה נזכרת בדבר". שקוף", בעצ

תיאור הופעתו בבית (. 21" )זהו שעליה לשכוח]...[ זה הזיכרון "ומבינה ש"( שקוף"שכאן כבר אינו )

 דחוס בביטויים המעצימים את (העורב)הילדים של העורב שבא להוביל את עמליה אל אביה המלך 

 אותה הייתה בעיניו]...[ , בערב בא העורב: "טבעיות של ההתרחשות-המסתורין ואת הפלאיות והעל

התיאור הקצר דחוס (. 11" )הוא עמד בשלולית האור שנשפך מן הפינה. לילה כמו, בוערת כעס אש

; "בשלולית אור שנשפך מן הפינה"ו" אש כעס בוערת כמו לילה: "במילים הרומזות לסתירות

מתאר את עוצמת הרגש במונחים של צבע ושל " לילה"המדומה ל" אש כעס"המטפורי  הצירוף

מתאר את האור במונחים של " בשלולית אור שנשפך מן הפינה"הצירוף המטפורי . טמפרטורה

במקום שהעורב הוביל אליו את עמליה שררה אותה אווירה פלאית , בהמשך. מרקם ושל תנועה

הדרך הייתה בהירה כל כך : "ומרקם נוזלי" אור", "אש", "ילהל" – שתוארה באותו מבחר סמנטי

                                                           
 .יא, בראשית כח, "כי בא השמש"על פי , שקע –בא   543
צים, שיירים של גחלים לוחשות –רמץ   544  .אפר חם שעדיין יש בו גִׁ
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ְמצּו, היה שקט. ישב המלך ועל ראשו כתר אש]...[ מאור הירח  באוויר הייתה מתיקות , הלפידים רָּ

  (.11" )של אש וטל

 

 משמעות-דו. 4

ות משמעות היא מציבה את הסיפור או אפיזוד-כשזרחי בוחרת במילים ובביטויים המאופיינים בדו

מטילה ספקות ויוצרת מצבים של , מערערת מוסכמות, יציבה המשתנה תכופות-ממנו על קרקע לא

משמעות מציפים מסרים סמויים הנובעים מהרלוונטיות של משמעויות -לעתים ביטויי דו. הומור

הנמצאת בחנות ( תנינה)המכשפה תנינה : יסטיהומוראפקט  יוצריםמשמעויות -וצירופים רבימילים 

 והספרים", ומחזירה אותם לכוננית, (11, "האלו המילים קופסאות)"אינה מוצאת בהם עניין  ספרים

במשמעות : משמשת כאן בכמה משמעויות" סתומים(. "19" )וסתומים רציניים במקומם שוב עמדו

ובמשמעות , שאינו מובן כראוי, לא ברור – במשמעות המטפורית ;סגור, אטום – המילונית

בשתי המשמעויות הראשונות " סתומים. "קשה הבנה, מטומטם – בשפת הדיבורשנתייחדה למילה 

ומשמעות התואר בלשון , במשפט רומזות על חוסר יכולתה של תנינה להבין מה טמון בספרים

בחנות הספרים . ר מבטאת את התסכול שלה על כך ואת העוינות שהספרים מעוררים בהוהדיב

 גם" :המו כרתמשיבה " ?חי או מת הוא, מה" :ולשאלתה, 545"קלברי פין'ג"תנינה פותחת את הספר 

 אבל גם, לאמור ֵמת, כשם תואר( על חבל" )תלוי"; כאן במשמעות כפולה" תלוי" .(111" )תלוי, וגם

שתי המשמעויות . במשמעות של תואר פועל המשמש להבעת חוסר ביטחון או ריבוי אפשרויות

 . על פי מוסכמות הנונסנס, את השאלה ללא מענהוכפל המשמעות יוצר הומור ומשאיר , אפשריות

 :במקרים אחרים מילים וצירופים המאופיינים בריבוי משמעויות משמשים להצפה של מסר סמוי

הוא שקיבל מבין שעליו לדגור על הביצה שבחבילה ( להתראות באנטארקטיקה)כשהפקיד מר זום 

בהקשר : משמעי-הוא דו" יבה חשובהיש"הצירוף ". ישיבה חשובה"תולה על דלת המשרד את השלט 

המילה " ביצה"ובהקשר של , התכנסות של אנשים כדי לדון בעניין משותףמדובר ב" משרד"של 

ולהגן עליהן עד  מןכדי לחמהטילה על הביצים ש ףישיבה של נקבת עו, "דגירה"מתפרשת כ" ישיבה"

מי שינסה להיכנס : ותשתי המשמעויות משמשות כאן וממלאות כמה פונקצי. לבקיעת האפרוחים

ואילו מר זום יישב מאחורי הדלת הסגורה וידגור על , ישיבה ואין להפריע יבין שמתנהלת במשרד

. בזמן מציף את חשיבות פעולתו של מר זום-ובו, משרת את ההומור" חשובה"התואר . הביצה

אתה אבא " – ונתווכו" ?אבא: "כשהפינגווין התינוק פיני בוקע מן הביצה הוא פונה למר זום בשאלה

                                                           
  .222' לעיל בעמ  545



227 
 

י הוא "כאילו אמר , "במידה מסוימת"מר זום עונה ". ?לקרוא לך אבא"או " ?שלי במידה 'ְשמִׁ

לאחר שמר זום מוסר , בהמשך". זה מי שאני במידה מסוימת"אבל בעצם התכוון לומר " 'מסוימת

נה אליו פו"( שעוד לא למד לגמרי לדבר)"פיני , את התינוק לאמו באנטארקטיקה ונפרד מהשניים

מתפרש גם כאן בשתי " במידה מסוימת"והצירוף , (12" )לא תלך מכאן, במידה מסוימת: "ואומר

, וכביטוי מסייג המעיד על רגישותו של הפינגווין, ככינויו של מר זום בפי הפינגווין הקטן: דרכים

פיכך ול, משהו ממנו יישאר תמיד קשור אליה, המבין כי גם כשמר זום יעזוב את אנטארקטיקה

כשמר זום כבר יושב במזחלת היוצאת , לקראת סוף הסיפור". לא תלך מכאן, במידה מסוימת"

" ?תחזור! גם אני פינגוונתי אותך! במידה מסוימת" :פיני שוב פונה אליו ואומר, מאנטארקטיקה

ככינויו של מר זום וכהבלטת : מתפרש בשתי דרכים" במידה מסוימת"וגם כאן הצירוף ( 11)

 . בקשר בין השנייםההדדיות 

הוא נפרד מהילד , (וולפיניאה מומי בלום)לאחר שאביו של מומי חזר מאמריקה ונפגש עם בנו 

: לא במקרה המשפט משתמע לשתי פנים(. 11) "אותך שלקחתי תחשוב שלא]...[  ,לאמא לך" במילים

צרה שלנו לא שהפגישה הק; כפועל בגוף שני זכר הנאמר כהתראה לבן שיחו בנו מומי" תחשוב. "1

כפועל בגוף שלישי " תחשוב. "2! שמעכשיו אתה חי אצלי! תפתה אותך לחשוב שלקחתי אותך אלי

הכפילות ! לא תחשוב שלקחתי אותך אלי, אמא שלך, שהיא; נקבה המתייחס לאמו של מומי

ואולי אפילו נזהר מצעד , מעצימה את התחושה שאביו של מומי אינו מתכוון לקחת את הילד אליו

משמעיים להדגשת שוויון מעמדן של שתי -זרחי משתמשת בביטויים דו. ה או חושש ממנוכז

מתיישבת בפעם השנייה על עוגת יום ( טינקרטנק)כשהפיה המסורבלת טינקרטנק : המשמעויות

" מעיפה"ב; (8" )הממלכה מן מעיפה אני אותך, ואותך: "המלכה צורחת, ההולדת של מלכת הפיות

שהרי היא מעיפה את הפיה , "השליכה, זרקה: "שמעות המילולית של הפועלהמלכה מתכוונת הן למ

היא מרגישה איך היא צונחת לארץ , ולפני שטינקרטנק מספיקה להתנצל") הקטנה מממלכת הפיות

. מגרשת, מסלקת – והן למשמעותו בלשון הדיבור, למקום שיש בו בני אדם ("כמו שק תפוחי אדמה

ה צרית המל קרון ושמו מקרוןבסיפור  יתָּ ה גִׁ יבָּ מרגיעה את העכברה המגלה שזנבה ניתק מגוף ְלבִׁ

אלא שמתברר שהפעולה הזו צריכה ; ומבטיחה לה שאפשר להדביק את הזנב, החרסינה שלה

ן(. 12" )באפס מעלות חום"להיעשות  רו  קָּ של נ ח ברחוב ולביבה גיתה אומרת  546באותו זמן עובר המַּ

, היא מתכוונת למשמעות אשיג" אדביק אותו"בצירוף ; (12" )אותו ואדביק ראשונה ארוץ אני"

 – "אדביק אותו"אבל ברקע מצויים הזנב שניתק והמשמעות הראשונה של , ארדוף ואגיע אליו

. כפל המשמעות מכפיל את נדיבותה של לביבה גיתה ואת נכונותה לעזור. אצמיד אותו, אחבר

                                                           
 .קרון המורכב ממקרר ומארבעה גלגלים  546
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 כל? ֶקֶצר עם אתחבר שאני: "כשפה ֶקֶצרהמכשפה תנינה מסבירה למה אינה רוצה להתיידד עם המ

הוביל " ֶקֶצר"ר שממנו נגזר שם המכשפה "השורש קצ(. 11, תנינה" )יתקצר שלי הכישוף כוח

" ייפגם, כוח הכישוף שלי ייעשה קצר יותר"כוונתה ל" יתקצר"כשתנינה אומרת : למשחק מילים

חשש שכוח הכישוף שלה ייעלם היא מביעה  – "ֶקֶצר"בזיקה למשמעות של שם המכשפה  – אבל גם

  .כפל המשמעות מגביר את החשש של תנינה מפני המכשפה ֶקֶצר. תקלה בזרם החשמלבשל 

  אינטרטקסטואליים ארמזים. 5

כדי להטעין משמעויות נוספות על מילים או ביטויים בסיפוריה זרחי עושה שימוש בארמזים 

באמצעות  .היסטוריות ולדמויות מופתלדמויות , ליצירות ספרות אחרות, למקורות היהודיים

הארמז היא יוצרת השוואה בין דמויות ואירועים בסיפור שלה לדמויות ואירועים בסיפורים של 

ולמעשה מוסיפה נפח לדמות או לאירוע  מבליטה היבטים ומוסיפה אחרים, אחרים או במציאות

ורמי מתח דווקא ארמז עשוי לפעול להחדרת ג .547ומרחיבה את קשת האפשרויות הפרשניות

ובכל : "מתאר בסופו תהלוכה יוצאת דופן יתוקנו זלזל וזזינההסיפור  ;כשסיפור מתקרב לסופו הטוב

ולבבות הפרחים נהרו ונפתחו , הציפורים עד לבלי הכילשל מקום בו עברו נמשך אחריהם קולן 

]...[ לא ראה אותם איש . והלכו אחריהם, עיניהם עדיין עצומות, ילדים יצאו מפתחי החצרות. לעברם

גם אלו שישנו אותה שעה , וכל מי שהיה שם אותו בוקר, כך הלכו כשהשמש מלווה אותם ממסלולה

זהו תיאור (. 89" )יזכור תמיד אותה שלווה מתוקה המלווה בתחושה עצומה של געגועים, במיטתם

-הבראשיתיתקרן -החד; פעמי-מרוממת רוח ובעלת אופי מיסטי חד, חגיגית, של התרחשות פלאית

קרן מידי השדונים מובילות את ילדי השכונה -פלאית והילדה המכשפונית זלזל שהצילה את החד

. בעקבות צליליו של החלילן 548נהירתם של ילדי המלין-בתהלוכה יחידה במינה המזכירה את נהייתם

, יתהרומזת על כוחה הממגנט של החיה הפלא, הרמיזה הסמויה יוצרת השוואה בין שני האירועים

. קרן לטוהר שביסוד מהותם של הילדים-ומציגה רגע של חיבור מופלא בין הטוהר שמייצגת החד

-מוצאה של החד: סימני שאלה המאיימים על הסוף הטוב של הסיפור גם אבל ההשוואה מעוררת

בכוחות מאגיים שניהם קרן והחלילן מאופיינים -החד; קרן עלום וחידתי כמו מוצאו של החלילן

קרן תנצל -האם גם החד – אנשי המלין עשו עוול לחלילן ונענשו בהיעלמות ילדיהם לנצח. פןיוצאי דו

על עוול הכליאה וההשפלה שנעשה לה בהם את רגעיה האחרונים בסביבת בני האדם ותנקום 

 ? במחיצתםכששהתה 

                                                           
 .1981, פורת-בן; 1978, פורת-בן  547
 . 1989, בראונינג  548
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 :היש בסיפוריה של זרחי ארמזים המסמיכים גיבורים ומאפיינים מספרות הילדים אל גיבוריה של

, (12" )זו עונת הנדידה של הקומקומים"מסביר לילדה ש מיכל וקומקום האדיםהקומקום בסיפור 

 .(12" )הבר לענני להצטרף רוצים ואנחנו בית-עננת היא שלנו העננה. בר ענני אלו הם"ומוסיף ש

ים הפלא-מסעמתוך " אווזי הבר"ואת " הבית אווזי"מזכירים את " עננת בית"ו" ענני בר"הצירופים 

הרמיזה לטקסט . 550ממיטב ספרות הילדים העולמית, 549של נילס הולגרסן הקטן עם אווזי הבר

שניהם עשו מעשה אסור ויצאו בעקבותיו למסע ; למיכל הקלאסי קושרת בין נילס הולגרסן

הרמיזה המסמיכה את מסעו של הילד השוודי למסעם של מיכל ושל הקומקום . הרפתקאות דמיוני

לא  7המסע בפרוסה מאחר שבני הבית בסיפור  .וגם לסוף טוב – להרפתקאות מגבירה את הציפייה

דמותה של (. 1" )לקחה את העניין לידיה"סבתא הייתה זו ש, (1)ידעו לתפעל את הטוסטר החדש 

, קש על זרועה סל היא לקחה"התיאור : סבתא נבנית גם בעזרת ארמזים לטקסט מעשייתי מוכר

מזכיר תיאור קרוב ( 8" )חבשה לראשה כובע רוח, שקוף יין בקבוקו [...]כריכים  לתוכו הכניסה

כי היא חולה , הביאי אותם לסבתא. הרי לך חתיכת עוגה ובקבוק יין: "במעשייה על כיפה אדומה

סבתא היא תחילה קרבנו , במעשייה – כאן הרמיזה ההיא על דרך ההיפוך. 551"וחלשה והם יועילו לה

במעשייה הילדה חובשת את . סבתא היא עצמאית ובעלת יזמה ואילו בסיפור של זרחי, של הזאב

ובסיפור של זרחי סבתא היא זו החובשת כובע , הכיפה האדומה המייצגת בין היתר את עצמאותה

הרמיזה למעשייה בחילופי התפקידים בין הדמויות . רוח הרומז על הגבהים שאליהם היא חותרת

והן על , כלומר לצאת להרפתקה, "יער"כת אל הרומז הן על רוחה הצעירה של סבתא המוכנה לל

ח . 552תושייתה של סבתא כפי שהיא מתבררת בסוף המעשייה קרון )מעשייה אחרת נרמזת כשמר נ 

בה ! ]...[ זו היא השעה – עשרה-שתים: "מחליט שייצא לדרכו רק בשעת לילה מאוחרת( ושמו מקרון

נשמעו שנים עשר הצלצולים של שעון כש, באותו זמן(. 21" )אחרוני המבלים עולים על מיטתם

ומנהיג  ,(21" )?כן לא האם ]...[עשרה -שתים: "מעירה" גנדרנית"העכברית המכונה , העירייה

רומזים על תפקידה " גנדרנית"והתואר  ציון השעה על החזרה". זו השעה המתאימה"העכברים עונה 

בל עבור העכברים ומר נוח א; שבו בשעה זו מתפוגג הקסם – 553של שעת חצות בסיפור סינדרלה

מר נ ח מקווה שיצליח לצאת בשלום מן העיר שבה הוא והקרון שלו . הקסם רק מתחיל בשעת חצות

הרמיזה . והעכברים מקווים שיצליחו לחצות את הרחוב ולהגיע לתחנתם הבאה, אינם רצויים

                                                           
  .2221, לגרלף  549
כשהיא עושה בהם שימוש אישי והופכת אותם לחלק , זרחי הטמיעה בספרה אלמנטים מתרבות העולם"  550

הפלאים של נילס הולגרסן על פני שוודיה עם אווזי המסע על גב האווזים מזכיר את מסע . אינטגרלי של הסיפור
, אך בעוד שלגרלף השתמשה במסע האווזים ללימוד גיאוגרפיה]...[ של הסופרת השוודית סלמה לגרלף , הבר

 (. 1991, גור-בן" )זרחי משתמשת בו ללימוד טופוגרפיה של הנפש
 . 11–7' עמ, 1991, גרים  551
 . 11' עמ, שם  552
פעמוני חצות התרו בסינדרלה לחזור מיד לביתה כי הקסם , ידועים למעשייה של האחים גריםעל פי עיבודים   553

 . יפוג מיד
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כשהמלכה . תשאכן מתממש – למעשייה יוצרת ציפייה להתרחשות פלאית גם בסיפורם של העכברים

לך במקומי למשפט  אתה"המלך מורה לבנו , (מקגנוקה חמש דקות)מחליטה על שינוי בסדר היום 

י"כמו " )לב היער"הצירוף הכבול (. 18" )בלב היער בִׁ השכיח בספרות , (554המופיע בהמשך" היער עָּ

י המודע ל, הילדים בהקשרים מעשייתיים ונפקד מלשון הדיבור תפקיד מלגלג כאן על המלך הּודִׁ

קוסם ואירוע , ממלכה, מלכה, מזכיר לקוראים שגם בסיפור הזה כמו במעשייה יש יער, שהוא ממלא

גם בהמשך הסיפור נרמז . ורומז שגם כאן צפוי סוף טוב, דרמטי שבעקבותיו מאבק בין טוב לרע

כשמתגלים שלושת הילדים שברחו מהמוסד מזמינים אותם המלך והמלכה ; הקשר למעשייה

 אבל: "אבל נזהרת מלהבטיח נוחיות, המלכה מציינת שיש בארמון מיטות לילדים. ארמוןלהתארח ב

, היא אומרת 555"לא כל מיטה מתאימה לכל אורח, הדובים שלושת על מהסיפור ידוע שכבר כמו

עד שכל אחד מהם מצא לו , והמיטות הצלחות, הכיסאות פי על עצמם את מדדו האורחים הילדים"ו

  (.27" )סידור מתאים

ל"עמליה נדהמת לשמוע את המורה אומר . נפתח בתיאור שיעור בבית הספר העורבהסיפור  ד ֵאין  עַּ עַּ

ר עמליה (. 12) 557"ספר ישן מאוד בספרייה של אבא שלה"צירוף שהיא מזהה כשורה מתוך , "556דו 

 היא חשבה שזה לחש קסם]...[ בראש העמוד הייתה מצוירת ציפור כועסת ", זוכרת שבספר של אביה

לאחר שעמליה הנרגשת מבררת אצל המורה מה משמעות (. 12" )שנתגלגל לידיה דרך הספרים, פרטי

" לחש קסם"והצירוף  558העורב מהפואמה האפלה של אדגר אלן פו. מופיע בחדרה עורב, הצירוף

כמו , בעיניו הייתה אותה אש כעס בוערת" – מעצימים את תיאור העורב המופיע בחדרה של עמליה

ומלבים את אווירת המסתורין המובילה אל  – (11) "א עמד בשלולית האור שנשפך מן הפנסהו. לילה

שם פוגשת עמליה את אביה המת ולמעשה מחזירה ; מיסטית בלב החורש-ההתרחשות הפנטסטית

השורה מתוך הפואמה של אדגר אלן פו איננה נשארת בחזקת רמיזה . אותו לזיכרון שלה ולעולמה

מסביר לבתו את  – הוא האב המת של עמליה – המלך, בסוף הסיפור; ווירהלחיזוק התפאורה והא

כל עוד הפגימה : "ומשתמש באותו צירוף, נצחיות הקשר ביניהם על אף היעדרו מחייה הממשיים

 (.71" )אל עד אין דור, תמיד אנו אב ובתו, קיימת

                                                           
 (.29, חמש דקות מקגנוקה" )ניכנס לעבי היער, הילדים, ואנחנו"  554
כאילו זרים "פני חשה , כשאחיה הגדול ומשפחתו באים להתארח; מופיע רמז למעשייה הזומשושים גם בסיפור   555

זהבה "הרימוז ל(. 22" )ואוכלים בכלים שלה, יושבים לה בכיסאות וישנים לה במיטות. על הבית שלההשתלטו 
 . מבטא את הזרות שחשה פני אפילו בקרבת אנשים הקרובים לה" ושלושת הדובים

 ".העורב"כך הכתיב בסיפור   556
 nevermoreרגם כך את בוטינסקי ת'המתרגם זאב ז; מאת אדגר אלן פו" העורב"הצירוף לקוח מהפואמה   557

 .(1912, פוא)שבמקור האנגלי 
ן   558 לו  חַּ סֶגֶרת הַּ י ֶאת מִׁ תִׁ ימ  ל –ֲהרִׁ פֶאֶרת -ּוְגדָּ ח / תִׁ ֵנצַּ יש כַּ ֵרב יָּשִׁ א עו  ֵדר –בָּ ב הַּ ְוקו  א גָּ י/  ,בָּ נִׁ יטַּ יר ְכלו רּד ברִׁ הִׁ א יָּ , בָּ

י נִׁ ה ֹלא ֵבְרכַּ ּדָּ יא לו  /  ,ְבקִׁ מרִׁ י, ְוהִׁ נִׁ תַּ , ְזכּורָּ תלַּ חַּ ית תַּ ֵנר-בנִׁ ֵנר/  – הַּ ר הַּ י ְבאו  ירִׁ ל קִׁ נָּה עַּ ית ֶשל ר אש ַאתו  בנִׁ תַּ ה / – לַּ מָּ שָּ
ֵתר –נָּח  ֵרי]...[  .ְוֹלא יו  מָך ֵבין שָּ ה שִׁ ֶפת-מַּ ם, ת  ר, שָּ כו  יא עָּ ֶפל גַּ א/  "?ְבא  קרָּ יִׁ ד: "וַּ ר -ֵאין-ַאל עַּ ' עמ, 1912, פוא)ּדו 
27 .) 



211 
 

 ביטויים אוקסימורוניים  .6

ף כי א, אוקסימורונים, שבשורשיהם צמדי ניגודים בסיפוריה של זרחי מצויים לא מעט ביטויים

מצירופים עד מבעים בני משפטים  – ברוב המכריע של הביטויים הללו ;הם נדירים הפכים ישירים

הניגודיות איננה מילולית ישירה אלא מנוסחת במידה כזו או אחרת של עידון ובלשון  – אחדים

הם מאופיינים ; רות במסלולו של הסיפורהביטויים האוקסימורוניים הם מעין מהמו. 559עקיפה

וכמעט תמיד מפתיעות ותובעות התמהמהות , לעתים בלתי הגיוניות, במשמעויות בלתי טבעיות

בסיפוריה של זרחי מטעני המשמעות של . ובחינה שנייה לטובת התבוננות במטען שהם נושאים עמם

 . הביטויים האוקסימורוניים הם חלק חשוב בתצרף הסיפורי

שמה בפיהם של דוברים הפונים לדמות שנויה במחלוקת או כזו המעוררת אנטגוניזם כינויים  זרחי

את הטענות נגדה או את הרגשות , אוקסימורוניים המשקפים את הדימוי החברתי של אותה דמות

אבל גם מציעים , הכינויים והפניות מאפשרים זיהוי עמדת הדוברים .השליליים שהיא מעוררת

 .ענים אף שלא ניתן להם פתחון פה והם אינם מבטאים את רגשותיהם במיליםהזדהות עם הנמ

הוד "במילים  גוער בה( אביגיל מהר המלכים)מנהל העבודה במשק שבו חיה הילדה הפליטה אביגיל 

היא )"התואם את דעת הילדו ת במשק על אביגיל , "הוד מעלתה"הביטוי  ."?אולי תתכופפי! מעלתה

מעמדית -בלתימחריג את אביגיל מן החברה המתיימרת להיות שוויונית ו, (9, "גאוותנית ויהירה

במשמעותם " נמוך"ו" גבוה" צירוף הניגודים הוא של. ורומז לה להידמות לסובבים אותה

לבין הנחיתות " הוד מעלתה"בין המוצא המיוחס הנרמז ב; חברתית של התארים-המטפורית

נשמע חריף יותר בגלל הסמיכות " אולי תתכופפי" כביכול-הציווי המעודן". תתכופפי"הנרמזת ב

, אצלנו מתכופפים"בהמשך הוא מוסיף . ומעצים את הטון הציני של דברי המנהל, "הוד מעלתה"ל

, "(מתכופפים"הפועל " )נמוך"ו"( גברת"התואר " )גבוה"שוב פנייה שיש בה סמיכות של , "גברת

עומד מול צורת " אצלנו"יבוי במילת היחס הר". אצלנו"לבין " גברת"המדגישה את המרחק שבין 

וגם ההבחנה הזו מבדילה בין בני הקיבוץ לבין החדשה שאיננה נכללת , "גברת"היחיד של 

ילדת )אומרת המטפלת לדפנה , (92" )ל ובקשי שיתקן אותובָּ רוצי עם הסיר למלך הזַּ . "560"אצלנו"ב

ל"הכינוי (. חוץ בָּ שמו ; גרוטאות הוא אוקסימורון מעודןשל חבר המשק המטפל באשפה וב" מלך הזַּ

ל. "על עושר ועל ראוותנות, על ייחוס, רומז על הוד והדר 561"מלך"הפרטי  בָּ הוא מי שעוסק  562"זַּ

                                                           
 . 2221, שן; 2222, פישלוב  559
למזלה התיידדה עם עמליה "... : "דודה יוספינה נשארת באסם"וריאציה על הפנייה לאביגיל מופיעה בסיפור   560

בלשון ; (11' עמ, "דודה יוספינה נשארת באסם" )"'רוזנת האורווה'עוד לפני שהחלו אנשי הכפר לקרוא לדודה 
" רוזנת"והכינוי , תואר אצולה אירופי גבוה –זן רו. היא כינוי למקום מגורים עלוב ומוזנח" אורווה"הדיבור 

שאף , הוא כינוי מעליב המלגלג על הדודה" רוזנת האורווה. "בלשון הדיבור הוא לעתים כינוי לטיפוס שחצני
 . שהיא מתגוררת באסם היא מתנָאה בחפציה ובמעמד משפחתה ואיננה מוכנה להידמות ליושבי הכפר העברי

 (.92" )אלימלך"קיצור מ  561
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ל"ו" מלך" – המתח בין שני הרכיבים הללו, אלא שכאן. באיסוף אשפה בָּ הכבולים זה לזה בכינוי " זַּ

הוא מתפוגג כשמתבררת השקפת עולמו של  אחד לא זו בלבד שאינו משקף דימוי חברתי שלילי אלא

המאפשרת שכנות הטובה של שני  – (92" )הוא חושב שהֶזֶבל הוא הזהב של האדמה" – האיש

ל"ו, המיוחד שהוא מטפח" זהב"רומזת על ה" מלך"; השמות בָּ . רומזת על יחסו המיוחד לאדמה" זַּ

ל"צירוף הניגודים בכינוי  בָּ איש ורגישותו המיוחדת למה משקף את סובלנותו של ה" מלך הזַּ

 . ורומז על האופן שבו יתייחס לאביגיל וייענה לבקשותיה, שהאחרים דוחים בשאט נפש

ביטויים אוקסימורוניים מופיעים בתיאורים בסיפורים שעלילותיהם מתרחשות בסביבות 

שני ב: זרחי יוצרת גם אוקסימורונים של שני שמות תואר .ומחזקים את הפן הפנטסטי, דמיוניות

קרון ושמו " )ְפרּור ֶלֶחם" – מקרים שבהם נעשה ניסיון לברר את הדרך לעיר הבירה של העכברים

ח אומר ;הנשאלים מתארים חוויה דומה -(מקרון הוא נראה לי ]...[  ...היכן שמעתי את השם הזה" :נ 

כּור כּוחַּ  זָּ ר נשמע]...[ ? פרור לחם" :ועכברי הכיס בתורם אומרים, (11" )כאחד ושָּ ר ומּוכָּ " כאחד מּוזָּ

בזמן להציגה כחמקמקת ובלתי -ת זיכרון מוצקה אחת ובוישני הצירופים מבקשים לגבש חווי (.28)

אף שמשהו בצליליו של השם מהדהד ; כיאה למושא געגועים קדמוני של ציבור שלם, מושגת

 . כמעט ונשכח לגמרי – בתודעתו של הציבור

תמונה כזו יוצרים שני  :שים תמונה אוקסימורונית רחבהיש בסיפוריה של זרחי תיאורים הפור

המכשפונית זלזל מחליטה לסייר  :יתוקנו זלזל וזזינהתיאורים המופיעים בזה אחר זה בפרק מתוך 

אי אפשר היה לשמוע , כיוון שהמדרגות היו מכוסות בשטיח: "בה לביתובבית השגריר ונכנסת בגנֵ 

היה ]...[ לא היה איש ]...[ מעליו מנורת בדולח , שולחן גדול.[ ]..חדר האוכל הריק ]...[  563את צעדיהן

השרכים , העלים הטרופיים הרחבים. ]...[ שקוע בתרדמה. כמו ארמונה של נסיכה נרדמת. שקט כולו

זר ]...[ היו שם נשיאי ארצות הברית ]...[ מנורות הקריאה ]...[ הפרחוניות ]...[ דממה ]...[ והקיסוסים 

שילוב , בהירה ונינוחה, התיאור מציג סביבה שקטה – (12–11" )כדוריות טל]...[ חבצלות לבנות 

רה מפֵ  ,"נכנסה בזמזום מן החלון"אשר  ,דבורה כניסתה של. לביתיות נעימה מרגיע בין הידור קפוא

כאן מתחלפת התאורה והתיאור אוקסימורוני . את השקט וזלזל ממשיכה ועולה לקומה העליונה

]...[ חשיכה ]...[ רחש מוזר ]...[ לעלות במדרגות שהיו עכשיו חשופות וחרקו  המשיכו: "לקודמו

]...[ לחשו העטלפים ' ...צססס']...[ מנמיכים וצוללים סמוך לראשה , עטלפים חגים במעגלים גדולים

 שני חלקיו(. 12" )קורי עכביש]...[ ' .מגעיל פה']...[ ערמת אבק ]...[ חדר גדוש ומגובב חפצים ישנים 

ריקּות , דממה ורעש, בהירות ואפלה, חורן וְש בֶ ֹל: ממדי-של התיאור יוצרים צירוף ניגודים רב

                                                           
ל הוא מי שמטייב את השדות בזבל; לשון חכמים  562 בָּ  . על פי שיר השירים רבה הזַּ
 .של הילדה ושל הכלבה זזינה  563
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ֶשן, שלווה ופחד, טחון וסכנהיב, אפס תנועה ותנועה, ומלאּות המעבר . קיון ולכלוךינ, רעננות וי 

מהסביבה הנתפסת כחיובית ומיטיבה לסביבה הנתפסת כשלילית ומאיימת משחזר את המעבר 

מהסביבה  – קרן המסתורית שזלזל הייתה עתידה לגלות בעליית הגג-תה לפני כן החדשעש

הדרך שעשתה זלזל . הבראשיתית הטהורה שבה חיה שנות נצח אל ממלכתם של השדים העטלפים

-קרן לפניה קשרה בין השתיים והכשירה את זלזל להיות מושיעתה של החד-במסלול שעברה החד

ניים הפועלים לערעור תחושת המציאות בסיפורים שיש בהם מעָבר יש ביטויים אוקסימורו. קרן

אביגיל מהר סיפור צירופי ניגודים כאלה מופיעים ב :אליסטית לסביבה פנטסטיתמסביבה רֵּׂ 

כשאביגיל מחליטה לעזוב את המשק שבו הייתה אומללה היא יורדת בשביל החוצה את : המלכים

" יורדת בכביש העולה"הצירוף (. 12" )הת בכביש העולֶ טה היא יורדלאִׁ "עוברת בכפר השכן ו, הוואדי

וכמוהו גם האוקסימורון המצוי בתיאור , מבשר את ההתערערות הקרובה של חוקי המציאות

אביגיל . "הרגעים שבהם אביגיל מתעוררת מן התנומה שחטפה לאחר שהדליקה מדורה בשדה

היא חשה נישאת ]...[ עולה על גבה  אביגיל]...[ מולה עומדת חמור לבנה . פוקחת עיניים ומביטה

וכן , להגבהה, קשורה להתרוממות" נישא" המשמעות הראשונית של הפועל(. 11" )פנימה פנימה

ר ממקום למקום המעמיד , הוא תיאור אוקסימורוני" נישאת פנימה פנימה"לפיכך . להרמה ולמעבָּ

יל וכמו קודמו יוצר בסימן שאלה את חוקי המציאות שהגדירו את הסביבה שממנה באה אביג

 . 564יהיה אפשרי – דריכות ורומז שמעתה והלאה מה שהיה בלתי אפשרי

לאחר שאביגיל  :סיפוריםה מצבי נפש ומצבי רגש אצל גיבורימביעים ביטויים אוקסימורוניים 

מבינה שניתנה לה הזדמנות להתחיל מחדש את חייה היא מתאמנת בהתבוננות חדשה בחיים במשק 

להרחיק מעליה את החושך  כשהיא פוסעת בין הילדות המפטפטות היא מנסה. ילהובעיקר בבנות ג

( המטפורית לכוח חיים ולשמחת חיים)ומשביעה את השמש ( המטפורי לרגשות קשים כעצב וככעס)

שמש בגבעון דום "המשפט המתאר את אביגיל המבטאת את הפסוק המקראי . שתישאר במקומה

צועקת אביגיל בלחש בקולי "במשפט ; רופים אוקסימורונייםכולל צמד צי 565"וירח בעמק איילון

בקולי "ו" צועקת" –המילים המבטאות עוצמה המכוונת החוצה אל העולם  .(11" )קולות בתוך לבה

בתוך "ו" בלחש" – מסורגות במילים המסמנות אפס עוצמה ומכוונות פנימה אל הנפש ,"קולות

ו של הפסוק המקראי את האינטנסיביות של דרך הסירוג האוקסימורוני מוסיף על עוצמת". לבה

לרחוק והגלובלי ולקרוב והפנימי  – הציווי שביסוד ההשבעה מיועד לכול; כיוונית-המסירה הדו

                                                           
ומורה לה , מנהל בית הספר לכישוף מבקש לדרבן את אמורי להצליח בבחינה "אמורי אשיג אטוסה"בסיפור   564

' עמ, "אמורי אשיג אטוסה" )"וך העולםנקלה וכבר הרחיקו עמוק אל ת-מה שכל התלמידים ביצעו על"לזכור 
" עמוק"תואר הפועל ; עשויות להתפרש כביטוי אוקסימורוני" הרחיקו עמוק אל תוך העולם"המילים (. 12

ה"מתפרש גם כ טָּ ְעלָּה"בניגוד ל, "מַּ פרשנות כזו לא תהיה בגדר דרבון עבור . שנתפס מטפורית כהצלחה, "מַּ
 . של אמורי לעבור את הבחינה נכשל ואכן ניסיונה, אלא בגדר איום, אמורי

 .יב, יהושע י  565
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מתוארת ( טינטורו)גם מורכבות מצבה של הפילונת טינטורו . ומבטא עוצמה והתכוונות ,ביותר

יו מלאות החמלה של מר טנדרלי והיא כשטינטורו מטופלת ביד: באמצעות צירוף ניגודים מעודן

 עלי כמו מזדקרות ואוזניה: "היא מתוארת בביטוי המשמר משהו מחולשתה, מוגנת ומצוברת כוח

מרת את שַּ ט שמשמעויותיהם מנוגדות זו לזו ְמ "ר וקמ"הסמכה של השורשים זק". מקומטים כרוב

. ביטחון וחוזק, הדגיש זקיפותבתיאור המבקש ל ,המטפורי לחולשה ולחוסר ביטחון, הרכיב המנמיך

תנינה עוסקת בשאלה מי יציל אותה אם : זרחי מגייסת צירוף ניגודים לטובת ההומור תנינהבספר 

הצירוף (. 91" )בדעתה שעלה בטוח הכי המסוכן המקום היה"ומוצאת שהים , משהו יסכן את שלומה

בל בלשון הדיבור משמעות של א, הוא אוקסימורוני ואיגיוני ברמה המילולית" המסוכן הכי בטוח"

 ". הכי מובהק"היא " הכי בטוח"

  שדות סמנטיים .7

ים של ביטויים , זרחי מעצבת סביבות סיפוריות גִׁ ֲארָּ זירות התרחשות ומצבי רגש בסיפוריה כמַּ

המשמשים , ברבים מסיפוריה אפשר לזהות רשת של שדות סמנטיים. משדות סמנטיים מוגדרים

. 566שעליה נארג הסיפור – ראשית או משנית, גלויה או סמויה – החוטי השתי והערב של התמ

השדות הסמנטיים הפרושים בחלקים גדולים של הסיפורים או אף לאורכם מנכיחים את נושאי העל 

  .את ערכי התשתית ומגדירים את הסביבה שבה נעה העלילהאף או 

משופע במילים ( ילדת חוץ)ה תיאור חייהן בקיבוץ של הילדה דפנה ואמ: שדה הקיבוץ ושדה העונש

או במשפטים המדגימים שימוש בעגה הקיבוצית תוך הבניית , הקיבוציובצירופים מהשדה הסמנטי 

ורובם , רוב המונחים משמשים בטקסט במשמעות שהיא ייחודית לקיבוץ. אורח החיים הקיבוצי

; (12..." )שזקוקהאחת  רהביש לנו חֲ "כתוב  בתיאור הגעתן לקיבוץ: מופיעים בטקסט ללא הסבר

את הפסנתר "במשפט . ביטוי המשמש את תושבי הקיבוץ, "חברת קיבוץ"היא קיצור של " הברחֲ "

אין פסנתרים "במשפט . מייצגת מוסד קיבוצי מוגדר" מועדון"המילה  ,(11" )ים במועדוןכמובן נש

ולכן , ר לדפנההידע הזה חס. היא המונח הקיבוצי לדירה קיבוצית" חדר"; (11" )פרטיים בחדרים

התבטאויותיהם של אנשי הקיבוץ שקיבלו את פניהן בהגיען אינן בהירות והן מעצימות את תחושת 

, "בית הילדים" – המילים והצירופים המופיעים לאורך הסיפור. וחוסר האונים של דפנה 567הזרות

" קואופרטיב"; (12" )ילדי הגולה"; (21" )המחסן הכללי"; "ועדת החינוך"; (18" )המטפלת הגדולה"

                                                           
על שדות סמנטיים ככלי לפענוח שירה מובא כאן כאמצעי , ג"תשע, ואצל רותם, א2211, הנאמר אצל סוברן  566

 . פרשני שיכול לחול על הפרוזה הפיוטית של זרחי
אני חושבת : "מן סיפרה זרחילה-בשיחה עם אילנה אלקד. תשתית אוטוביוגרפית רחבה" ילדת חוץ"לסיפור   567

לא , לא ברור לי –משפחה , קיבוץ, קבוצה, תחושת הזרות נבעה מכיתה]...[ ' להיות מתאימה'שעשיתי מאמץ 
הייתי . לא נתתי לזה לגעת בי, אבל לא חשתי בזה, הייתי ילדה מאוד מבוהלת. אולי מכולם גם יחד, יודעת בדיוק

, להמן-אלקד" )באופן כזה יצרתי את זרותי, בוצה של דברים נוספיםסגרתי את זה עם ק. די אטומה כלפי עצמי
 (. 179' עמ, ב2221
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; (82" )חברת הילדים"; (11" )עלון החברים"; (11" )חדר הקריאה"; (17" )המחסן המשותף"; (11)

ה"; (82" )בגדי הערב" ְלֵחמָּ והמונחים , יוצרים את המציאות שבה מתרחשים הדברים – (92" )מַּ

תה הנותרים בלתי מוסברים משחזרים את חוסר הנוחות וחוסר ההתמצאות של דפנה בסביב

כשחילקו במחסן ביסקוויטים ]...[ נגמרו להם כל הדפים לכל החודש "כך גם תיאורים כמו . החדשה

להאכיל "; (12" )אצלם נפתחת כיתה כל שנתיים"; (11" )אבל קיבלו רק שניים בשביל כל אחד]...[ 

 (. 92" )לדאוג לסירים של המוסדות]...[ מאתיים וחמישים ראש עם ההכשרה ביחד 

היא הייתה : "הפחד והבושה, העונשביטויים משדה  ףרצו( ילדת חוץ)יה של דפנה בקיבוץ תיאור ימ

דפנה "; (12" )הזה בחדר אותה סגרו הם שבעצם, כדי לסדר אותה]...[ בטוחה שכל עניין הבידוד 

" ושמחה לדעת שהאישה הזאת מפחידה גם ילדים מקומיים, חשבה שזמירה ברחה מפחד האישה

" כדי שתהיה מוכנה ולא יתפסו אותה"... ; (11" )אז תגני עליי"; (12" )לך לצאתאבל אסור "; (11)

 את ממנה שיגנבו פוחדת הילדה"; (21" )הפחד את בו ישמעו שלא כדי קולה את משטיחה"; (19)

 למקלחת שנכנסים ברגע רעד קל כמו עבר דפנה של בגבה"; (21" )הקטנה המטפלת לחשה, הבגדים

ומה , עוד רגע תיאלץ לצאת החוצה, דפנה שמעה את הלמות לבה"; (21" )שריםפו מים בתוך ודורכים

דפנה "; (21" )פה אותה לופתים והם, הילדים מחדר יצאו 568שהפסים לה נדמה"; (22..." )יהיה

" אומרת המטפלת הגדולה כאילו תפסה אותה בפשע,' את צוחקת'"; (21" )יודעת שזאת מלכודת

אלה ודומיהם משקפים את המצוקה  – (27" )ניצלה היא, לרווחה מתנוש, דפנה אומרת, טוב"; (21)

, שאורבים לה ביקורת, שהיא נתונה בסכנה, את התחושה שהיא נרדפת, הגדולה שדפנה נתונה בה

 . גינוי ועונש בכל מעשיה

 בחלק מהסיפורים שני שדות שונים שאף שאין קשר ביניהם פועלים יחד להצגת התהליך שעוברת

והמודעות  תלמידת בית ספר שהישגיה בבית הספר, (569מלכי מונרו מורדוך)כה מורדוך מל :הגיבורה

 – 570מ"מ – ראשי התיבות של שמה, לדעתה; תכננה להגיע להוליווד, שלה לכישוריה נמוכים להביך

האחד הוא : הסיפור עמוס במילים ובצירופים משני שדות סמנטיים בולטים. מנבאים לה הצלחה

צבעה את "; (1" )בלונדינית אמתית"; (1" )מפורסם"; (1" )כוכב בהוליווד: "הזוהר והבידורשדה 

מי רוצה "; (8" )יתפרסם בעולם"; (8" )הרבה כסף"; (1" )מרלין מונרו מורדוך"; (1" )השיער לבלונד

" שחקן מפורסם"; (12" )להגיע בזמן לצילומים"; (12" )לימוזינה ורודה"; (11" )?להגיע להוליווד

החלו "; (19" )תכנית טלוויזיה בהשתתפות שחקנים מפורסמים"; (17" )א לא שמה איפורהי"; (11)

                                                           
 .הסימנים שהותיר הסמרטוט על הרצפה –הפסים   568
המסורבלת והבלתי מוכשרת מלכי מורדוך הוסיפה לעצמה שם אמצעי , הילדה האטית; בשם הספר גלום הומור  569

 . מרילין מונרו, נערצת עליהכדי להבליט קרבה מדומה לכוכבת ה –מונרו  –
ראשי התיבות של מלכי מורדוך ; רומז על הסיבה למחשבה המופרכת של מלכי, מונרו, השם האמצעי בכותרת  570

 . השחקנית שהפכה אלילת קולנוע וסמל לחיי זוהר, זהים לאלה של מרילין מונרו
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" בנים יפים כאלה"; (22" )שחקנים גבוהים"; (22" )הבלונדיניות הכי יפות"; (22" )הכוכבים להופיע

עם סיכות ]...[ חולפת "; (21" )על המרקע ]...[הכוכבים והכוכבות "; (22" )נבחרת כוכבים"; (22)

; (21" )עם פנינים וזהבים על הצוואר וציפורניים צבועות בלק סגול, ערהלומים נעוצות בש ֵ י

 שהמילים והצירופים, הראייההשדה האחר הוא שדה (. 29" )להאמין שמרלין תופיע בטלוויזיה"...

מרלין הייתה : "571מטפוריים לתפיסה ולהבנה( ר"בר, ט"נב, ן"בו, ה"מהשורשים רא) המופיעים בו

אבל בעיניים שלה לא ראו בכלל שהיא "; (9" )ה בה ולפי המבט שלה ראו שהיא תפסה את זהמביט

" מלכי הביטה אחרי המכונית המתרחקת"; (12" )נדחפה כדי לראות מה קורה"; (12" )משועממת

ולא ראו ", (11..." )מן הגלויה הביטו בה בחיוך פנים של שחקן"; (11" )מלכי רק הביטה בהם"; (12)

; (17" )זה לא ברור, אולי"; (17" )לפי מה שרואים זו מאה אחוז מרלין מונרו מורדוך"; (11) "מי זה

זה ]...[ הם הביטו בה ואמרו " ;(17" )אבל מלכי ראתה מצוין]...[ גם אבא שלה לא ראה כל כך ברור "

או לא ר"; (18" )מלכי כבר ידעה שיש כאלה שרואים רק מה שמאוד ברור"; (18" )בכלל לא ברור

" אני לא רואה כלום"; (21" )תביט, תביט"; (21..." )חולפת, את מי היא רואה"; (21" )לא ראו, אותה

" אבל אני כן ראיתי אותך"; (28" )?כשאף אחד מלבדה לא ראה, איך היא יכולה להסביר להם"; (21)

ה חוסר המודעות של מלכי לעצמה ולנחיתות. ועוד ועוד( 11" )בלי שאף אחד ראה"; (11)

הקוגניטיבית מאפשר לה לבנות בתודעתה עולם של פנטזיות חסרות שחר שאין להן דבר וחצי דבר 

ככל שמתעצמת תשוקתה להגיע להוליווד היא מוכנה לא רק להאמין שהכלבה שלה . עם המציאות

אלא בטוחה שגם האחרים שותפים , זכתה במקום הראשון בתכנית טלוויזיה ושהיא נוסעת להוליווד

כל תכנית טלוויזיה וכל עלון , בדמיונה היא יוצרת קשרים סיבתיים בין כל אירוע. תהלהתרשמו

ר בסופו של דבר . בתיבת הדואר לפנטזיה המתרחבת שלה על הצלחותיה של הכלבה בעולם הזוהַּ

אינו מזיז אותה מעמדתה ואינו מעורר  אך הגילוי, מלכי מסיקה שרק היא רואה את הדברים נכונה

, שגובר השימוש במילים ובצירופים משדה הזוהר והבידור וככל שהפנטזיהככל . בה ספקות

כך גוברת נוכחותו של  – מכה שורשים במוחה של מלכי, באמצעות פרשנות אבסורדית של המציאות

נכשלת כשל  שהתלמידה הקטנההמוכיחה דווקא , שדה הראייה כמטפורה להבנת ולראיית המציאות

  .מוחלט בהבנה

, הראייהבולט גם כאן שדה וולפיניאה מומי בלום בספר  המשפחהולטת של שדה לצד נוכחותו הב

תרפויטי שהילד מומי עובר במהלך -משקף את התהליך הרגשישדה הראייה אלא שבסיפור זה 

מכאן . כשמומי מבקר בדירת אביו הוא מבחין בֵקן על עץ סמוך. התמודדותו עם משבר משפחתי

בציפורים המציגות מופת של  ,אחר כך בעצמו, תחילה עם אביו, ואילך מתוארת התבוננותו של מומי

                                                           
 .2221, סיידון, 1982, ונסון'לייקוף וג  571
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 יכולתי ובגלל שלא היה מספיק אור לא: "ם הראייהתחותוך שימוש נרחב בביטויים מ, חיי משפחה

; (12" )בקן להסתכל נוכל ואז]...[ משקפת  בשבילי שלח שלו אבא אמר שדוד. אותן בדיוק לראות

ֶרן על אז שראינו ב שהקןאני חוש [...]אור  היה עוד בחוץ"  [...]במשקפת  הסתכלתי [...]ריק  הא 

 בוא ]...[קן קטן ועגול כמו סל קטן [ ...]ראיתי ממש מתחת למרפסת , העיניים את כשהחזרתי

 אחת איך ראינו [...]בצופיות  שוב שנביט אמר אבא והציע"; (11" )מיוחד משהו תראה, תתקרב

 [...]במשקפת  מסתכל בינתיים אני"; (12" )מאושרת משפחה ושגילינ אמר אבא [...]עפה  הצופיות

ב את  קו ב אחרי עוקבים אנחנו"; (11" )אני מצליח לראות את המקור[ ...]הרבה  רואה אני 572קו 

ינָּה בִׁ  ראיתי, העצים על ככה סתם במשקפת והבטתי" ;(27..." )של הביצים את בקן ראינו..[ .] וקו 

נדמה לי ]...[ אני מתחיל לעקוב ]...[ קן  שזה וראיתי המשקפת שם אתל כיוונתי [...]משהו תלוי 

ים עוד לחפש המשקפת עם]...[  ואני יואב" ;(11..." )שגיליתי בקן"; (17" )שראיתי שם צופית נִׁ " קִׁ

קשורות גם  הראייההמילים משדה (. 18" )גוזלים להן שיש במשקפת ראיתי. הצליחו הצופיות"; (11)

וריבוי הבחירות בפעלים נרדפים , נוכח לדעת, הבין, היא תפס" ראה"ויות של אחת המשמע: להבנה

משקף את העניין של מומי בחיי משפחה ואת ההבנה שהתפתחה ( עקב, גילה, הסתכל, הביט, התבונן)

ורומז על ההשוואה המתבקשת שהילד עושה בין ההרמוניה , בתודעתו תוך כדי צפייה בצופיות

 . משפחתו שלובמשפחת הצופיות למשבר ב

שימוש נרחב  .ציפורים וכלבים, של בני אדם ושל בעלי חיים – הספר כולו מציג כמה משפחות

החיזור והמחויבות שדה  – שדות סמנטיים הכלולים בשדה המשפחה-במילים ובצירופים מתת

מבליט את מרכזיות נושא המשפחה על מגוון  – הטיפול בצאצאיםשדה , ההיריוןשדה , הזוגית

 :ו כפי שהם מיוצגים בסיפורהיבטי

אני לא [ ...]שלו  מתאים לכלב הוא מחפש שידוך" :המשפחה של הכלב סרפיקו והכלבה לולה. 1

 הוא. אם את מסכימה שהם יתחתנו [...]מתאימה  לולה היא כלה"; (12" )חושב שהיא רוצה להתחתן

 מבינים לא כלבים"; (11" )כי עכשיו זה הזמן המתאים בשבילה להיכנס להיריון]...[ בהמלטה  יטפל

 אליה להתנהג צריך]...[  573"לתמיד אותם שעוזבים חושבים הם זמן לקצת אותם וכשעוזבים ]...[

 בטח זה"; (18" )ריקים גרביים בגודל גורים שלושה לה יש"; (19" )מחלה לא זה הריון כי, כרגיל

 . ועוד( 19" )שלה מהגורה אחת בבת להיפרד ללולה קשה יהיה

                                                           
ב   572  . ומי לצופית הזכרהכינוי שנתן מ –קו 
הם חושבים , וכשעוזבים אותם לחצי יום, הסברתי ליואב שכלבים לא מבינים מה זה זמן"וגם במשפט , כאן  573

שבו סבתא מסבירה , מחלת הגעגועים של סולייש רמיזה לספר , (22" )שכבר אף פעם לא יבואו לקחת אותם
כלבים לא מבינים ]...[ ושבת שעזבתם אותה לעולם והיא ח, לכלבים אין חוש זמן" –לנכדיה החיים בארץ אחרת 

  ".'אולי'
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אבל היא כן רוצה למצוא חן , אבא בעיני חן רצתה למצוא לא אמא: "מא ומומייפחה של אהמש. 2

שדרור , עכשיו"; (11" )אמא אמרה לי שהוא נסע לנואיבה לנוח קצת מאתנו"; (12) 574"בעיני דרור

זה רק בגלל שהוא לא ]...[ כי אנחנו באמת זקוקים לזה , דע שהוא צריך לשלם את הכסףאבא יֵ , הלך

 (. 22" )שהוא במקרה גם הילד שלו, י לגדל את הילד שליעוזר ל

אתמול  התחתן שלי אבא; (17" )להתחתן הולכים ואני ניבה: "המשפחה החדשה של אבא ובת זוגו. 1

 האח יהיה הזה התינוק. תינוק ללדת מתכוננת ניבה"; (21" )הוא הבטיח לי שעכשיו יהיה לי אח]...[ 

 (. 17" )שלי

; (11" )יולדת כשהיא שלך הבת אצל להיות רוצה את: "עליזה ושל בתה המשפחה של השכנה. 2

 (. 19" )לך שנולד הנכד על טוב מזל לך מוסרת אמא"

 [...]שלה היה חולה  אבא [...]שלו  את המכתב כתבה עבורו הבת: "המשפחה של מר בלום ושל בתו. 1

את אבא שלה ]...[ בלום  קיבלתי עוד מכתב מהבת של מר"; (11" )הביתה אליה אותו לקחה היא

 (. 21" )לבית חולים

סבא שלהם מת והם עברו לגור ליד [ ...]בגילי  בדיוק ילדה להם יש: "ר וייזל"המשפחה של ד. 1

 (. 12" )אותה שישמח משהו צריכה היא, מת עירית של שסבא אחרי"; (11" )סבתא

 לטפל תמיד יכולה לא אני [...]אותם  תיקח אתה היום: "החבר של מומי, המשפחה של יואב. 7

 מהאחים לו שנמאס לי אמר יואב"; (21" )אמא לא אשמה שנולדו לה תאומים]...[ שלה  בילדים

 (. 27" )האלה

; (11" )חן בעיני הנקבות למצוא בשביל מתקשטים הזכרים: "חיי המשפחה של ציפורים בכלל. 8

 (. 12" )מאושרת הגילינו משפח]...[ מזון  לה מביא והזכר דוגרת 575הצופית הנקבה

והנשים מתקשטות כדי למצוא חן ]...[ לנו טוב שאנחנו לא ציפורים  :חיי משפחה של בני אדם. 9

 (. 11" )בעינינו

 הגורים את ר וייזל דחף"ד: "הטקסט גם מתאר את הטיפול המסור של בני האדם בבעלי החיים

; (21" )תי אותה כדי שלא תפחדוכל הדרך ליטפ]...[ הכנסנו את לולה ]...[ "שיינקו  כדי ללולה

]...[ הבקבוק  את שלה לפה הכנסתי [...] [ל"נ – הגורה הזעירה של הכלבה לולה]פיבה  את הרמתי"

שני הגדולים דוחפים אותה הצדה בגלל . גורה אחת לא יונקת"; (21" )מבלילה אני מאכיל אותה חוץ

 . וכן עוד( 21" )שהיא קטנה

הורות וטיפול בבני , זוגיות, חיזור – ים הנוגעים לחיי משפחההריבוי והמגוון הסמנטי של מבע

מתח , התפשרות, מצוי בסיפור שיש בו מטען רגשי כבד ומציף סוגיות כמו אחריות – משפחה

                                                           
 .בן הזוג של אימא שעזב את המשפחה –דרור   574
 .הצופית  575
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ה מָּ שכולן רלוונטיות , גמישות והבנה, קבלה, דאגה, אהבה, סיפוק, הקרבה, מסירות, ויתור, והאשָּ

המאפשרות , מי חי בצומת של מערכות משפחתיות מגוונותהילד מו. בהצגת המורכבות של משפחה

הבשלה של מושג המשפחה אצל הילד ומסייעות לו לפתח רגישות ופתיחות ולחוש מסוגל לקבל את 

 . משפחתו ולחיות עמה בשלום

עולות , הדודה יוספינה ואחייניתה עמליה: הזמןושדה  החפציםבולטים שדה  דודה יוספינהבסיפור 

לפיכך פינה לה . בגלל חפציה הרבים שהביאה עמה"ו להיכנס לדירה שהוכנה עבורן לא יכל, חדשות

חם תה מֵ : "הפסקה השנייה בטקסט מתארת את חפציה של הדודה(. 11" )ם הישןסָּ ועד הכפר את הָא

כדי , שידה עתיקה מכורסמת מעט, מכונת תפירה מדגם ישן, ל אריגה שיצא מכלל שימושנּו, ענק

טלת שעון מטּו, צנצנות זכוכית מלאות תבלינים, נים רבות לכיבוש מלפפוניםחרס ששימשו לפני ש

בו שמרה הדודה יוספינה את הבולים , טה צבעונישק יּו, תיבת עץ גדושה מכתבים, שספרותיו דהו

מערכת כוסות לקפה שנשתמרה , (את כל הבולים שהסירה מעל כל המכתבים שקיבלה מעולם)

עליו למד , כינור נטול מיתרים, יצאו מן האופנה לפני כחמישים שנהה שלָּ מָּ לְ גלילי בד מַּ , מסבתה

ף של לָּ מקל טיולים מגּו, ר שרגליו מסולסלותֶד שולחן עץ אֶ , בשעתו ילד מילדי המשפחה פרק בנגינה

דן ועוד חפצים רבים שאין בַּ -ןֶד ארבעה דובוני עץ קטנים שהביאה דודתה ממרחצאות בַּ , אבי אביה

התיאור . (11" )הואיל והדודה יוספינה לא השליכה חפץ כלשהוא מימיה, רםאפשרות למנותם ולתא

מדגם "; "שיצא מכלל שימוש" – הרומזים לא רק על גילם של החפצים, הזמןשופע ביטויים משדה 

שנשתמרה " ;"שקיבלה מעולם"; "שספרותיו דהו"; "לפני שנים רבות" ;"מכורסמת מעט" ;"ישן

אלא גם על  – "של אבי אביה"; "בשעתו" ;"ני כחמישים שנהשיצאו מן האופנה לפ" ;"מסבתה

מילים ; ולפיכך מעידים על ערכם בעיני הדודה, התקופה הארוכה שבה הייתה להם זיקה למשפחתה

כמו , בלשון הדיבור הפזורים לאורך הסיפור הביטויים הנדיריםוצירופים עבריים ולועזיים משדה 

מלקחי "; "קומפוזיטור"; "פרוטומה"; "מרחצאות" ;"מלמלה"; "שעון מטוטלת"; "בית נכאת"

מגבירים את רושם הזרות של הדודה , "קפריזות"; "סוכך פיפים"; "חריט"; "תופיניה"; "פחמים

מוסיף  – החלוציותמול שדה  הכישוףשדה  – שימוש בביטויים משדות סמנטיים מוגדרים. יוספינה

הצלחה את תפקיד הדמות הרעה בסיפור המכשפה כברנגסתי מגלמת ב :מסרים חתרניים והומור

פוליטי -מוסיפה לה רקע תקופתי, אבל זרחי נמנעת מהשטחתה הגמורה של הדמות ,יוני והסוס

-הציוניבאמצעות מילים השייכות לשדה  – המפקיע אותה לרגע קט מתחום הכישוף ויוצרת

שמיעה ולפיכך מגוחכת ברצף הסיסמאות שהיא מ אך דמות הנתפסת כאנושית יותר – התיישבותי

אני אכה '"  – כשכברנגסתי חשה שביעות רצון על שהצליחה לחטוף ולכלוא את יוני: ניתנת להכנעה

כשהמשרת שלה (. 11" )'!אני אקים פה מכשפיה לתפארת, 'היא צווחה בהתלהבות' !פה ושרש
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יום : "אמשוחח עם יוני הכלוא הוא מספר בין היתר על הרגע שבו כברנגסתי הופיעה בביתו של הרופ

היא . עיירה שלו-שלא הייתה בעצם שום קרובה אלא בת, זו הייתה כברנגסתי]...[ אחד באה לבקר 

חלומות מפחידים "וכן (. 18–17) "כדי להכות שם שורשים, שהיא עולה לארץ חדשה, סיפרה לו

 (. 12" )בהם התגשם חזון המכשפייה בארץ החדשה, ומאושרים מאוד

את החתולה שבמרכז הסיפור  :ק הסמנטי שבין שני השדות הבולטיםבחלק מהסיפורים בולט המרח

קשרו לה : "זוכה ליחס מיוחד, בלילה חשוך" הפיות החברותיות"אסופית שמצאו , לא מוכרחה לעוף

שעובר בעדה אור הכסף , כי היא הייתה דומה בדיוק לעננה לבנבנה, סרט ורוד וקראו לה עננת הכסף

אבל החתולה לא (. 91" )ה כנפיים לבנות ושקופות ולימדו אותה לעוףואפילו נתנו ל]...[ של הירח 

לכן , (97" )היא רצתה להיות שייכת למשהו שיהיה פרטי משלה"; רצתה שיאהבו אותה בזכות יופייה

הטקסט (. 98" )חתולה שיודעת לעוף מחפשת בית עם סלסילה ועכבר גומי וקולר: "פרסמה מודעה

אפשריּות -כמטפורה מורחבת מסביר את הבלתי" ?תר חשובמה יו, סלסילת קש או כנפיים"

ים לבין הבנאליות של הקיום ְפעִׁ הסביבה הסמנטית של הסיפור . 576שבבחירה בין המעוף אל המַּ

 השמייםשדה  – מורכבת מכמה שדות שאינם משיקים ואף מייצרים תחושה של סתירה בטקסט

 שעובר בעדה אור, מה בדיוק לעננה לבנבנהכי היא הייתה דו', עננת הכסף'וקראו לה  "... :והמעוף

היא הייתה "; (91" )נתנו לה כנפיים לבנות ושקופות ולימדו אותה לעוף"; (91" )הכסף של הירח

שהיו עמוקים כמו קערה שבתחתיתה מצוירים כוכבי , ומתבוננת בשמים]...[ יושבת בלילות מככבים 

" והיא שטה וריחפה בשמים"; (122" )עפההרגישה שהיא מתרוממת מעצמה ו"; (122" )כסף זוהרים

שאף עמוק את אוויר הלילה "; (122" )עננת הכסף הרגישה שגעגועי הגובה שלה מתמלאים"; (122)

" ,יהיו לך כנפיים משלך לעוף, כשתגדל"; (122!" )יותר גבוה, תעופי יותר מהר"; (122), "הכוכבי

השקו , האכילו אותה, תינוקות שלהןאספו אותה לבית ה: "המשפחתיות והטיפולושדה  ;(122)

]...[ סרקו "; (92" )הגורים האבודים]...[ אותה והשכיבו אותה במיטה עם כרית פרחונית ושמיכה 

" את יכולה להישאר בבית התינוקות ולשמור על הגורים"; (91" )קשרו לה סרט ורוד, הברישו אותה

מבוהל וקצת ]...[ ינוק היה מתוק מאוד הת"; (99" )מחפשת בית]...[ חתולה בעלת אחריות "; (97)

מי "; (122" )לעולם, אף פעם. ואף פעם לא תעזבי אותי, אני רוצה שתאמצי אותי"; (122" )נודניק

, ומתנדנדת עם התינוק האבוד על הידיים"; (122" )שאתה מאמץ מוכרח לקבל אותך כמו שאתה

כי בשום פנים "; (122" )של עצמםומצאה לשניהם בית מיוחד מ"; (122" )עטוף בשמיכה פרחונית

מתנת הכנפיים שקיבלה החתולה מהפיות החברותיות (. 122" )אסור להשאיר תינוק לבד בלילה

                                                           
 (.אלף" )כובע עשוי שמים"כמו בשיר   576
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לא במקרה . 577לעוף ולהיות אם מסורה לגור שאימצה; אפשרה לה לממש את שני המאוויים שלה

יהם מאדן החלון ובחצות ניתרו שנ: "שלובים בפסקה האחרונה של הסיפור שני השדות הסמנטיים

רחיפה . ושניהם שטו בין הכוכבים. שהיו פתוחים ועמוקים כמו פעמון חושך, אל תוך שמי הלילה

 (. 122" )משפחה מאוד מיוחדת במינה! עננת הכסף, רחיפה נעימה! וירגיליוס, נעימה

בארבעת  :זרחי מתארת תהליכי שינוי באמצעות ביטויים משדות סמנטיים שיש ביניהם ניגוד

י, משושיםודים הראשונים של הספר העמ נִׁ יש ריבוי של , המתארים את הסביבה שבה חיה הילדה פָּ

איך פועם בה "; (1" )זבוב חצה את שביל הדבש: "הצורות הצרות והארוכותמילים וצירופים משדה 

היא בנתה רשת "; (1) 578"מושכת באצבעה שביל חלב שפוך לאורך השולחן"; (1" )וריד כחלחל אחד

כיוון , המגדל הזדקר מכל מקום במשק"; (1" )?אני יכולה לעלות למגדל המים"; (1" )שלמהכבישים 

הסולם היה ארוך מאוד "; (7" )אפשר היה לראות מעבר לשדות רצועת ים"; (1" )שהיה גבוה כל כך

צל " ;(7" )ובְקֵציֶהן רצועה כחולה נוצצת"; (7" )זה היה סולם ארוך כמו מרבה רגליים"; (7" )ודק

 אל ישר אור בשביל מחוברות כמו ,והמדרגות[ ...]התות  עץ, השיחים"; (22" )קוף של חיה ענקיתז

נחש ]...[  ?החצר לתוך ישר וחודר הדרך את חוצה, הארץ על ומתפתל אפור מתנוצץ" ;(22" )הבית

י מכינים אותה לצפוי לבוא מראות של צורות ארוכות ודקות המקיפים את(. 22!" )בחצר שלהם נִׁ , פָּ

מניחים "הם ; (9" )שתי דמויות ארוכות בעלות כנפיים", ומבשרים את הופעתם של אנשי המשושים

כל , בכוחם את יכולה להרגיש כל דבר]...[ אלה הם המשושים : "ואומרים( 9" )משהו סביב לראשה

(. 12" )כוכב האם, ובעזרת המשושים האלה את תכווני אותנו חזרה לכוכב שלנו. מה שיכול לקרות

י נִׁ  –הם ממחישים ומבליטים את הייחודיות ; המשושים הדקים הארוכים משנים את חייה של פָּ

עד שמורתּה לאמנות שכינויּה  ,באישיותה ומביאים אותה אל סף התפרקות–שלא לומר החריגּות 

אינה שייכת " כובע. "מן השונּות, מן הייחודיות, מראה לה שאפשר לשאוב כוח מן הסוד" כובע"

, רות הצרות הארוכות שאליו שייכים אנשי המשושים אלא לשדה אחר שנוכחותולשדה הצו

אחרי שיחה מלב " כובע"כשפני נפרדת מהמורה , משמעותו ועוצמתו מתבררות לקראת סוף הסיפור

. הולכות בדרך' כובע'פני ו: "המעוגלים והמתגלגליםמכאן התיאור משופע במילים משדה ; אל לב

שמש שפוכה על השדות . דמה ועפרונים רצים כמו כדורים שמדרדריםנחליאלים מתנדנדים על הא

שמש רכה של אחר , בשדה הזוהר משמש" :ובהמשך ;(11" )כאילו מטגנים אותם במחבת אור

הפער בין הצורות הדקות והארוכות המייצגות (. 12" )וכל השדה מתגלגל מצחוק"ו( 11" )הצהריים

הכלה ומלאּות משקף את , ון לבין הצורות המייצגות נפחשבירּות וחוסר ביטח ,חדּות, בסיפור מתח

                                                           
, בתוך המשחקיות הלשונית בסיפור קיים כאב מסביב לפצע המשפחתי, בהלימה לשני השדות המרוחקים  577

 . והדמיון מנסה לרככו
 . 91' בעמ, ילדת חוץמופיע בספר , "דפנה שמשכה שבילי חלב שפוך על השולחן: "ביטוי דומה  578
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ני מתחושת הבדידות והחריגּות ואת היכולת , את השתחררותה מן החרדות, השינוי שעברה פָּ

 . שנבנתה בה לקבל את עצמה ולהיות שלמה עם הייחודיות שלה

קטנה מיליגרם ירפה ה'הסיפור על הג: מיליגרםשני שדות מנוגדים מצויים גם בתשתיתו של הסיפור 

הסיפור משופע בביטויים (. 81" )כי היא נולדה קטנה וקצרה כמו אפונה : "...נפתח בהנמקת שמה

היא " נולדה קטנה"האמירה : הפועלים להמעטת קומתה ומידותיה של מיליגרם הֹקֶטן והֹנֶמְךמשדה 

, היא גוף כדוריאפונה ; היא יוצאת דופן" קטנה וקצרה כמו אפונה"בעוד האמירה , אמירה מקובלת

בארבע הפסקות הראשונות של ". קצרה"שאין מבחינים בו כלל בממד של אורך ואינו מדגים את 

את חסרונו אצל  – באופן ישיר או עקיף – המבליטים האורךהסיפור מופיעים ביטויים משדה 

אינו  שגבעולו היא פרח" גלדיולה"; (81" )כי גם כשגדלה נשארה בגובה גלדיולה לבנה: "מיליגרם

עד , נאמר גם שגופה היה כה קטן. ושמו הולם את מראהו 579זוויתיים וצרים, עליו ארוכים ,מעונף

. מצב המאיים על השתייכותה לקבוצת בני מינה, (81" )בגוף שלה לא היה מקום לשום כתם"ש

אובייקט לא  ,מחזקת את הדימוי לפרח – "מיליגרם יכלה להגיע רק לעלי הרקפת" – אמירה אחרת

הוא מחזק ( 81" )ירפות חטפו ואכלו ישר מן הצמרות'כשכל הג"וכשהוא מופיע לצד , וך במיוחדאר

הגיעו עד חוטי "הוריה של מיליגרם  :האורך והגובהבהמשך מופיעים ביטויים משדה . את נמיכותה

ניון אל גג הק, עוד יותר גבוה]...[ במדרגות והגיעו למדרגה הגבוהה ביותר ]...[ עלו "; (81" )החשמל

נוכחותם של שני (. 88" )ועלו עוד יותר גבוה אל ראש ההר"; (87" )לבדוק אם היא מתארכת]...[ 

על רקע התרחקותם אל המקומות ; את ההבדל בין מיליגרם להוריה ההשדות המנוגדים מעצימ

כאן נוספים ; נראות חריגות וקיצוניות יותר משתנות של מיליגרם-מידותיה הבלתי, הגבוהים יותר

רועדת מיליגרם כמו כלנית לבנה "ו( 88" )רועדת מיליגרם כמו ענף דקיק ברוח" :ימויים מחלישיםד

 – הצרימה בין הגובה והצורך להתארך לבין הֶכֶשל המתמשך מניעה את העלילה לעבר פתרון". ברוח

פותחת : "יכול להתממש משום שמיליגרם מתעצמת וצומחת רגשית, על פי בחירתה של זרחי, שכאן

 (. 89" )'!תסתלקו': וצועקת. פותחת אותו מבוהל ועמוק, פותחת אותו בכל הכוח, מיליגרם את פיה

  סגנוניותבחירות  .8

התבוננות מקרוב בלשון הפואטית של זרחי בסיפוריה לילדים מאפשרת הצצה אל מאחורי הקלעים 

, ת משמעותהדגש, משמעותבבתחום הסמנטיקה לטובת דיוק  השל אמנות הבחירה הפואטית של

באות לידי גנוניות הבחירות הס. הבלטת משמעות סמויה והטענת משמעות נוספת, הרחבת משמעות

בהמרת משמעות מילולית , בהעדפת נרדפת אחת על פני אחרת, ביטוי בהשמטת שם או פועל

                                                           
ן"שמה העברי של הגלדיולה הוא ; ֶחֶרב –" גלדיולוס"בלטינית   579 ְיפָּ ף"מ, "סַּ יִׁ ההשוואה לסייפן רומזת ". סַּ

 . עליה רק לגלותם; ירפה הקטנה'שהכוחות להתמודדות עם איומים כבר טמונים בג
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, בשימוש בלשון הדימויים, סמנטיים-בשימוש במאפייני שיח וברכיבים מורפו, במשמעות שאולה

  .סיפוריים ובדרכים מגוונות אחרות-ברמיזה להקשרים חוץ, ת הומוריסטיותבאמירו

מאבדת ( טינקרטנק)מלכת הֵפיו ת : משמעותהה את טיבלמ מילה ה שלשמטהיש סיפורים שבהם 

חומרת מעשיה ". אסונית"את סבלנותה למראה הנזקים שגורמת הפיה טינקרטנק ומכנה אותה 

 שלושה לשבור טינקרטנק הצליחה הבוקר מאז: "וחי זמןמועצמת בזכות תיאורה כרצף נטול רו

ההולדת  יום עוגת את ועכשיו, שיח תותי יער למעוך, עורבים קן להפיל, צעירות צמרות שתי, עננים

חסר ֵשם  – "ההולדת של המלכה יום עוגת את ועכשיו" – בחלקו האחרון של הרצף; "של המלכה

, "להפיל", "לשבור" – בחלק הראשון של המשפטפועל ובהיעדרו הוא מבליט את שמות הפועל 

. והדהודם מעצים את הפורענות שהביאה טינקרטנק על העוגה, ששלושתם מתאימים כאן" למעוך"

היא " – בתחילת הסיפור( אותה קיבלו חינם)המשפטים שנמסרים מנקודת המבט של הילדה מרגול 

ושל אמא , ל עוד לפני שנולדה"והיא הילדה של אבא שנסע לח, 580לא באמת הילדה של חסיה ובן

אך בסוף ; רומזים על הכמיהה והגעגועים להורים שלא הכירה – (12" )שנסעה לחפש אותו ולא חזרה

היא נמנעת , וממריאה אתם 581"קחו אותי אתכם"כשמרגול צועקת לעבר האווזים , הסיפור

, וף לחוץ לארץמרגול יכולה לע: "עמדה אחרת ותמייצגבחירותיה ו" מאיא"ו" אבא"מהמילים 

. שמרגול לא מכירה, מכירים לא שאנחנו, שם מסתובבים אנשים אחרים, לארצות אחרות ורחוקות

 יכול]...[ ואולי אנשים שהכירו את מרגול ועכשיו הם שם , מפה ונסעו הכרנו שפעם אנשים אולי

, אוד מעטיםוהאנשים שאנחנו מכירים שם מ]...[ אותם  ושהכרנו אותנו שמכירים אנשים שיש להיות

בעצם הם לא חיפשו אותנו . נוסף לזה שקשה למצוא אותם. כמו תותים על עץ אחרי סוף העונה

נקודת , אחרי הזמן הרב שחלף .(28–21" )למקום שם אנחנו נמצאים, אחרת הם היו באים הנה, בכלל

 "אבא"כאן אין : מאפשרת למרגול לראות את מצבה בעין מפוכחת – מגובה רב – המבט החדשה

יםותחתם נבחרו , "מאיא"ו אנשים שהכירו את מרגול ", "הכרנו שפעם אנשים" – ביטויים ְמנְַּכרִׁ

 – "בעצם הם לא חיפשו אותנו בכלל", "נוסף לזה שקשה למצוא אותם", "ועכשיו הם שם

אף . לחפש אותההמרחיקים את הוריה של מרגול מרגשותיה ומשקפים את הבנתה שאיש לא יבוא 

מרגול מבינה  – "זה לא צודק"ואף ש, "שיהיה מישהו שיאהב אותה יותר מן הכולהכי טוב היה "ש

סופו של (. 29" )ואותם היא ממש מכירה, דודה חסיה ודוד בן גרים פה: "את היתרון שבמציאות

כשהאווזים : מדגים איך היעדרו של שם פועל מעיד דווקא על חשיבותואותה קיבלו חינם הסיפור 

ת המגדלת את אחייניתה מתוך מחויבות ובלא , ם למעלה את הדודה חסיהממריאים ומושכים אִׁ

                                                           
 . הדודים שבביתם גדלה מרגול לאחר שהוריה נטשו אותה, הדודה חסיה והדוד בן  580
, (אלף" )שיר כל לילה עולים"לילדים הכחולים ב" לבנה כמו טלאי"ילדה שהייתה -בדיוק כמו שקוראת הדוברת  581

 .91' לעיל בעמ
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]...[ וכמה ילד אחד בעולם הוא קטן , כמה העולם גדול"הדודה מצליחה להכיר בכך ש, ביטויי אהבה

אבל כשהדודה מבטאת את המחשבה החדשה הזו במילים היא שוב (. 12" )צריך לאהוב אותו מאוד

, אני מבטיחה" – וחוזרת ומשמיטה אותו בהמשך דבריה" ובלאה"מתקשה להגות את שם הפועל 

אף שהוא אמור להיות המילה המשמעותית ביותר ( 12" )כמו אמא אמתית, ממש כמו אמא

  .היעדר הפועל מותיר פינה של ספק בסופו האופטימי של הסיפור. בהבטחתה

של השועל והשועלה רומנטי -התיאור ההרמוני: לעתים המרת מילה באחרת מבשרת שינוי באווירה

ֵתיֶהם"כולל את השורה  (כפפות)הרוקדים  יו  לִׁ אך לאחר שהשועלה מגלה ; "נעות על הגזעים ְצלָּ

ְלֵליֶהם על הגזעים מתנדנדים"מופיעה השורה , לחרדתה שציפורן מזדקרת מכפפתּה בעוד ". צִׁ

ים"ל, היא מילה ניטראלית 582"צללית" לִׁ משמעות ה לעיש נוסף , "ֵצל"צורת הרבים של , "ְצלָּ

צדדים " )אורות וצללים"המילולית גם משמעות מטפורית שהשתגרה המשתקפת למשל בצירוף 

מוסיפה " צלליהם"ב" צלליותיהם"המרת ". אין אור בלא צל"ובניב ( טוב ורע, חיוביים ושליליים

ֵמם , ואכן השועל נדקר שוב ושוב. מתח המקלקל את האווירה הנינוחה השועלה הנבוכה מנסה להתָּ

או לפחות עד ]...[ , שלעולם לא יחזור האור"ולהסתיר את הציפורן הדוקרנית ומבקשת בלבּה 

 (. 11" )שתחמוק מכאן

מבקשת ( משושים)י נִׁ מא של פָּ יא: פואטי 583"אוסטינטו"הנכחת מילה מנחה לאורך הסיפור כ

מעות י שמתייחסת למשנִׁ על פי תשובתה של פָּ ; (1" )עין עלייך שישים לאבא ותגידי"מהילדה 

ובין כך אבא נסע לשדות ]...[ עין  צריכה לא אני" – "לשים עין על מישהו"המילולית של הצירוף 

כשפני עוקבת במבטה אחר , בהמשך. ברור שהיא מבינה היטב את כוונת האם – (1" )הרחוקים

" השמים צלולים ועמוקים כאישון עין"היא רואה ש( 9" )פרפרי ים ענקיים"היצורים המתוארים כ

מלבד הרמיזה לכך שאף שאביה אינו בסביבה יש עין שמתבוננת בה ; הדימוי אינו מקרי(. 12)

שתי "היצורים שביקרו אותה מתוארים גם כ: העין מייצגת את השינוי הגדול שחל בחיה, מלמעלה

והם מעניקים לפני את היכולת לדעת מה , (9" )כנפיים מלאות עיניים. דמויות ארוכות בעלות כנפיים

 עיניים מלא הכחול האוויר" – אזכור נוסף של העיניים. לראות את הנולד – ומטפורית, לקרות צפוי

מופיע לאחר שפני מצליחה להסתיר מהוריה איך ידעה איזה מספר  – (27" )פרפר כעיני צבעוניות

אבל , המראה הפנטסטי הוא מעין פרס על שהיא משתפת פעולה עם אנשי המשושים. יזכה בהגרלה

קטגם סוג  יום שָּ תחושה זו מרחפת באוויר . העיניים נמצאות בסביבה ועוקבות אחר מעשיה; של אִׁ

י יושבת בחצר עם חברה ודבורים עפות סביבן  נִׁ   (.19" )סמיכים עיניים ריסי אלף כמו"גם כשפָּ

                                                           
יא נראית בצל בהבלטת הקווים החיצוניים ובהשחרת כל דמות של אדם או של עצם כפי שה, סילואט, תמונת צל  582

 .החלקים הפנימיים שבה
 .127ש "לעיל ה  583



221 
 

איננה מוכנה להכניס לביתה שני אפרוחי אווזים שמרגול קיבלה ( אותה קיבלו חינם)הדודה חסיה 

 פנסים של במכפלה מוקפת חושך של גדולה שמלה כמו החצר: "מחפשת להם מקום בחצרוהילדה 

המוקפת  – בגד המקושר לנשיות – אבל הבחירה בדימוי השמלה, החצר אמנם חשוכה(. 12" )דלוקים

שהודיעה על כוונתה , מהּות מנחמת המיוחסת לחצר אך חסרה לדודה חסיהינקודות אור רומזת על א

והם  584כביכול-רק לאחר שמרטה את נוצות האווזים המתים. לאורחיה ווזיםלהגיש את בשר הא

מתעוררים רחמיה של הדודה חסיה והיא מציעה להלביש את האווזים בבגדים  – חוזרים לחיים

וכנראה גם , ווזיםזהו ביטוי ראשון לכך שניעורה בדודה דאגה אמהית לא; (17)ישנים מהמחסן 

. רים לבגדים נעשים תכופים יותר ככל שמתקדם הסיפורביטויים הקשו. לילדה שבאחריותה

, כנפיים והפסקה, והפסקהכנפיים  .חוט אפור של ציפורים בצורת חץ"האווזים מזהים בשמיים 

מושכים בשולי "האווזים העורגים לבני מינם שעפים מעליהם ; (22) 585"כאילו תופרים מכפלת

" הוא מרחף מעל לגג, האווזים של המשולש החוט הנה" –ואחר כך  ,(21) 586"השמלה המנוקדת שלה

. הזיקה שנוצרה בין האווזים לכסותם של בני האדם מבליטה את קרבת האווזים לבני האדם(. 21)

כשהאווזים נענים לדחף הטבעי ומצטרפים לאווזי הבר הם נפטרים מן הסממנים , בהמשך

מעילו של רמוס "; (21" )נהגם המעיל נושר ממ]...[ הכובע נושר מראשה של רומולה : "האנושיים

דה של האווזים מעולם בני האדם ועל בחירתם השלת הבגדים מאותתת על הפֵר (. 28" )צונח אל הים

תופסים את " – דה האווזים אוחזים בדודה חסיה בבגד המשקף את נשיותהלפני הפֵר . בבני מינם

משום שהם , (12" )מעלים אותה על הגב שלהם ומעיפים אותה לכיוון הים, דודה חסיה בשמלה

מבינים שמשהו בגישתה וברגשותיה של הדודה צריך להשתנות כדי שהם יוכלו להשאיר את מרגול 

 . מאחור בביטחון שתחיה במשפחה אוהבת

כששלושת הילדים : משמעותהמבקשות לרמוז על משמעות סמויה או להוסיף  גנוניותיש בחירות ס

יפטר מצלחת מרק שאחת מהם לא הצליחה לאכול הם רצו לה( ם בענניםשֵּׂ )בבית הילדים הקיבוצי 

 נכנסה במתיקות"התיאור (. 11" )נחכה עד שיהיה חושך"אבל  – החליטו לשפוך את המרק בחוץ

הופך את  (11" )לישון עצמם את ובולבולים שחרורים השכיבו במתיקות [...]הילדים  לבית החשיכה

כשהילדה שופכת את המרק : כך גם בהמשך .י בריתם של הילדיםעלהֲחשיכה ואת ציפורי הערב לב

שעה , כמו חצאית שמיישרים מתחת, מעליו הניחו הפרחים את עליהם"התיאור , מתחת לשיח

כדי שלא תיענש בידי " עבריינית"רומז שגם הפרחים שיתפו פעולה עם ה( 11" )שיושבים על כיסא

                                                           
ה "  584  (. 17" )של הבירה והשתכרו מזה( pulp)הם אכלו את הפּוְלפָּ
ב וַּ (: "אשהבתוך " )נכחדה רגל הצבי"מטפורה דומה מצויה בשיר למבוגרים   585 ן רַּ ר ְזמַּ בָּ י ֶאת / ֲאְּוֵזי הַּ יתִׁ אִׁ ֹלא רָּ

ם  יִׁ מַּ ֵפר שָּ ם תו  אר/ חּוטָּ ּוָּ ְקֵצה צַּ ם ֻמנָּח בִׁ בָּ  ." ּוְלבָּ
 .של מרגול  586
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הנוסע  587"מקרון"ץ מן הפוקד עליהם לקפו( קרון ושמו מקרון)מנהיגם של העכברים . המטפלת

 !קפוץ !קפוץ !קפוץ !קפוץ – שני! קפוץ – ראשון"ההוראה . ולעבור אל צדה השני של המדרכה

המזכירה את הפקודה המקובלת שניתנת לצנחנים ביציאתם ממטוס מוסיפה סמכות  (22" )!קפוץ

ומוסיפה  – מבצע מכונן – מציגה את נקודת המבט של העכברים על האירוע, ומקצועיות למנהיג

בצע המעבר מצד אחד של הכביש לצדו האחר חמש )כשהילד מומו . דרמטיות מהולה בהומור ְלמִׁ

: הארנבת מגיבה, שברח אל היער מספר לחיות שעם לידתו מסרה אותו אמו למוסד( דקות מקגנוקה

" לועו מתוך הזאב אמר" :מתוארת כךתגובת הזאב (. 11" )אולי היא חשבה ששם תהיה מוגן יותר"

ארבע מתוך חמש משמעויותיו של ; "מתוך לועו"הבנאלי אלא ב" מתוך פיו"זרחי לא בחרה ב(. 11)

מיוצג פוטנציאל האיּום של " אמר הזאב מתוך לועו"ובתיאור  588קשורות לאלימות ולסכנה" לוע"

י גזוזת . החלטת ֵאם להפקיר את ילדּה במוסדסכנה שבהזאב כמטפורה ל נִׁ כשהילדים לועגים לפָּ

י שופכת בפניה את לבּה, מתקרבת למקום המורה לאמנות( משושים) ערהש ֵ  נִׁ היא בגדה באמונם : ופָּ

ולעולם לא , לעולם בחלל ישוטו הם ועכשיו", של אנשי המשו שים שהשביעו אותה לשמור את סודם

 – מתקשר לתיאור הראשון של היצורים המוזרים" ישוטו בחלל"הצירוף (. 19" )יגיעו לכוכב שלהם

ישוטו "וכך גם ב, יש רמז למעוף ומים" פרפרי ים"בצירוף ; (9" )היו שני פרפרי ים ענקיים לפניה"

הרמיזה לתחילת הסיפור יוצרת מעין מסגרת לסיפור ומאותתת . תנועה במים ורמז למעוף – "בחלל

 . שהוא מתקרב לסופו

תואר מעונו של מקרון ושמו מקרון בתחילת הסיפור : המשרתות אפיון דמות גנוניותיש בחירות ס

 ,זעיר קש-וכיסא, קטן עמד בו שולחן]...[ שהרכיבו לו ארבעה גלגלים "שהיה בעבר מקרר ענק , מר נ ח

ח מצליח להסתדר בתוך (. 1" )מים בכוס ואפילו פרח ,]...[צרה  מיטה כדי להסביר איך אדם כמו מר נ 

ה"ו" זעיר", "קטן"התיאור ממעיט מאוד בממדי החפצים בבית באמצעות התארים , מקרר רָּ גם ; "צָּ

מבליטים את " אגרטל"או " צנצנת"במקום " כוס מים"ברבים ו" פרחים"ביחיד במקום " פרח"

בוחרת בחנות החיות דווקא את ( באפריקה קרוקודייזיקורות )גברת דייזי . אווירת הצניעות בקרון

שהיה מכווץ , עוזו"... ; (2" )עוזו המסכן"חברתית הם -שהביטויים הבונים את דמותו הרגשית, עּוזּו

 אליו פונה לא אחד ואף, הערה אף מעיר לא, מדבר לא .בשתיקה שרוי תמיד הוא"... ; (2" )בפינה

שמות בעלי החיים בחנות ; סמנטית-החריגות של עוזו בולטת גם בזכות בחירה מורפו(. 1" )בחזרה

והייתה שם לטאה "למעט  – "עכברים לבנים, אוגרים, תוכים, חתולים, כלבים" – כולם בצורת רבים

 .השם האחד בצורת יחיד – "קטנה

                                                           
 .קרון העשוי ממקרר בעל גלגלים  587
כינוי לפיו של הר ; למשל לוע האריה, החלק העליון של צינור העיכול שבין חלל הפה לוושט, בית הבליעה: לוע  588

 . בור כדורי שנוצר מהתפוצצות של פגז או פצצה; פי הקנה של כלי ירייה; שגע
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הוא מונולוג הנמסר במשלב אם את לא יכולה הסיפור : עיצוב רגישות לשפה כמאפיינת דמות

פרט המסגיר את היסוד האוטוביוגרפי , בתו של הסופר המנוח זנגויל, דיבורי מפיה של עמליה

המספרת . שנפטר בילדותה ,רך ישראל זרחיהסופר המוע, שבסיפור ורומז לאביה של המחברת

בסרקזם וברגישות לשפה המשתקפים במחשבותיה ובדברים שהוא , מאופיינת בין היתר בשנינות

המבטא  ,(ב"נוהגת לקרוא שירה וכיו, למשל נוהג להתעמל..." )נוהג ל"במבנה המוצרך : מספרת

 כנראה סופרים" – ו נטייהגם כששם הפועל אינו הולם הרגל א היא משתמשת, הרגל או נטייה

נראה שהבחירה במבנה  .(12" )מביאליק מהר יותר עוד למות נהג שלי שאבא אלא. למות נוהגים

. אלא גם לגלגנית, אלא מספרת שהיא לא רק מפוכחת, הולם איננה משקפת מספרת עילגת שאינו

ד נדרשת ומי, "תשתקי – אם את לא יכולה לדבר יפה" :המספרת מצטטת את אמה האומרת לה

נכון שבדרך כלל האנשים לא צורחים את כל מה שבא להם להגיד כשהם : "לשוניות-למחשבות מטא

תארו ? אבל מה הם עושים אם את הדברים שהם רוצים להגיד אי אפשר להגיד יפה – מתעצבנים

שתצא נשמתך , בבקשה, בני יקירי'( שהוא בנה)לעצמכם גברת שאומרת בנימוס מושלם לילד 

התאם וגולשת למשלב המאפיין בני נוער(. 11)' !מגופך למשל , לעתים המספרת מוותרת על דיוק בַּ

ולעתים משתמשת , (12" )ושיהיה לו קצת נחת כשהוא הולך אתה ברחוב וכולם מסתכלים"ב

אבל היא (. 22" )?נכון או לא"או , (21" )צחוק ממנה עשו החיים אבל: "בביטויים משפת המבוגרים

ן לצורך הקטנה Xמשתמשת בצורן , למשל: פה בדרך יצירתית כדי לדייקיודעת להשתמש בש ו 

היא מביעה (. 18" )שפמון, שפם קטן ושחרחר"וב( 18" )ירוקונת לשון פתאום לי שהוציאו הפקעות"ב

היא , כשהאם מראה לעמליה מכתב המאיים בעיקול חפציהם, למשל, את דעתה על שימוש במילים

 החיים של לא, קופרפילד דוד כמו ספר של טעם לה שיש מילה זו. אלתשו אני? נעקל זה מה: "שואלת

היא , כשעמליה מאזינה לשני הסופרים בטקס האזכרה לאביה .(11" )תקווה בפתח הממשיים

 כועסת ואני]...[ ואולי טוב שאבי מת מזמן ולא מדבר אתנו בשפה שכזאת : "... מבקרת את לשונם

 מגעילה בלשון המדברים ,ל כל הסופרים העבריים האלהוכועסת על אבא שלי ועל אמא שלי וע

אני לא יודעת בכלל איך בכלל : "היא גם מודעת לקושי שלה לרסן את עצמה(. 72–19" )כזאת ונפוחה

 לא זה]...[ כי אין לי שום שליטה על זה , ולמה אני מדברת ככה. אפשר לדבר יפה על דברים כאלה

מגלה ילדת חוץ  גיבורת, גם דפנה (.22" )הכעס מחושך חשמל כמו פתאום שיוצא הדיבור רק אלא אני

 :כשדפנה לא מצליחה לבלוע את הביצה והמטפלת הגדולה מאיימת: רגישות לשפה לאורך הסיפור

 :חולפת במוחה של דפנה מחשבה על הדיבור של המטפלת ,"?את רוצה לשבת פה עד הצהריים"

רים אומרת היא צהריים במקום" הַּ את "שהילדים קוטפים פטריות המטפלת מסבירה בזמן (. 22" )צַּ

 מהרהרת? הצבע בגלל, כלב למה אבל. רעל פטריות של שמן זה, כלב פטריות הן]...[ השחורות אסור 
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הרגישות לשפה באה לידי ביטוי גם בהבחנה שהיא עושה בין (. 28" )לבנים כלבים גם יש והרי, דפנה

, אומרת ציפי,' לילד נקרא איציק'" :בין השתייםהדיאלוג . כשהיא מכינה עם חברתה הצגה, שמות

הרי החלטנו שנקרא לו כדרלעומר והוא יהיה סייס , 'אומרת דפנה בלהיטות,' לא' '.נהג והוא יהיה'

]...[ ונציה ושהיא תהיה חולה אנושה  ת החלטת שנקרא לנסיכהַא]...[ תמיד את רוצה '' .המלך

ה ושהיא תהיה עיו ְרפּו  רָּ זה לא על , אין פה מקום לנהג, את לא מבינה... ' '.ורתשנקרא למלכה פִׁ

ספרותיים של -הדברים רומזים על ההבדל בין עולמותיהן הלשוניים". '.זה על ארמון, הקואופרטיב

אחת אינה רואה אל מעבר למציאות הקיבוצית והאחרת רואה למרחקים ועורגת  – שתי הילדות

סקה המתארת את . אגדית-למציאות חלומית  ',שושיק'" :589הפנייה של דפנה לשושיק האקונומיתהפִׁ

 אבל, מעולם אתה דיברה שלא לאישה חיבה בשם לקרוא, מוזרה הרגשה לה והייתה, חרש אמרה

משקפת את השפעת הצירוף של " ?שושיק לה קורא המשק כל אם שושנה לה לקרוא יכולה היא איך

צורך להיערך לקראת פנייה פשוטה  נוחות כללית במשק אצל דפנה החשה-איתחושת רגישות לשפה ו

ל כדי שיתקן את הסיר של בית . לדמות מבוגרת בָּ כך גם כשהיא נשלחת למסגריה אל מלך הזַּ

ל, שלום' ?לו תגיד ומה, אליו תיגש היא: "הילדים בָּ ואולי '? שושיק אמרה שתתקן את הסיר! מלך הזַּ

אם הוא מכנה ]...[ עליה להתבייש  ולמה, אבל אף אחד לא קורא לו כך]...[ היא תקרא לו אלימלך 

איפה "כשדורי חוזרת הביתה היא שומעת את אמה שואלת  ,לא לגרשבספר (. 92" )?את עצמו כך

היא ממלמלת ', הילדה': "ומהרהרת במילה" הילדה"מבחינה בבחירה ב, (11" )?יכולה הילדה להיות

 דורי אני, 'מהרהרת דורי בקול', ילדה לא אני אבל'. שלה השם את יודעת היא אין כאילו, לעצמה

(. 11" )ילדה לסתם ותיהפך דורי להיות תפסיק היא, הביתה החדש האיש משבא, עכשיו אולי .'שלה

היא ביטוי שמבוגרים משתמשים בו בינם לבין עצמם " הילדה"המילה , כפי שהאם משתמשת בה

מהיותה  –לשינוי סטטוס  בעיני דורי זהו ביטוי; כשהם מדברים על ילדיהם או על ילדים של אחרים

שמה איבדה את שיחד עם , "סתם ילדה"להיותה , מאיבתה הידועה של א, דורי, ילדה מסוימת

  .קשריה המשפחתיים ואת מעמדה

 הלשון הציורית. 9

מגוונת ועשירה בעולמות התוכן , מפתיעה, לשונה הציורית של נורית זרחי בסיפוריה היא מקורית

, היא נמנעת מדימויים צפויים. גוון פואטי ייחודי םוריפה לסיוהיא מקנ ,שמהם היא שואבת

ת -ציורי הלשון שלה מבטאים חוויה סובייקטיבית חד; ממטפורות שגורות ומפיגורות לשון ֻמְתנו 

רבים מציורי . ומהדהדים חוויות אישיות מאוד אצל הקורא, פעמית הצריכה התבוננות ופענוח

                                                           
במקומות רבים כונה כך האחראי על רכישת מוצרי מזון ומוצרי ; מנהלת המטבח בעגה הקיבוצית –אקונומית   589

 . צריכה עבור חברי המשק
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אסתטי הגלוי למחצה נמסרים רמזים המבליטים -התיאורי מתחת לרובד; הלשון של זרחי מרובדים

מזכירים פרט שהופיע בשלב מוקדם של הסיפור או מכשירים את התודעה , היבט זה או אחר בסיפור

  .להתפתחות חדשה

ירפה 'למשל מדמה את תנועות צווארה של הג) זרחי קושרת בציוריה בין עולמות תוכן מרוחקים

יוצרת דימויים שבהם התכונה המשותפת למדומה  היא; וחש למופשטובין מ (590"שליו בים גלים"ל

ולמדמה איננה התכונה הדומיננטית שלהם אלא השולית דווקא ומאירה כך פנים נוספות של 

הדרך שבה הוא מבאר את המדומה היא ו, לעתים אחד מרכיבי הדימוי הוא ביטוי מטפורי. הדימוי

של ביטויי הלשון הציורית יוצרת תיאורים  המקוריות(. 591"חרישי כנשיפת נוצה)"חידתית ומרתקת 

יש . תות או פנימיוחיצוניות חווי יבתיאורשהם עוצמתיים ומעודנים גם יחד ומצליחים לדייק מאוד 

וגם השימוש הנדיר , בין ציורי הלשון כאלה ההולכים ונטענים לאורכם במשמעויות מדייקות

 .ההולמת במדויק סיטואציה נקודתית בביטויים המייצגים את הסמלי נעשה בייחודיות

דימויים . בסיפור הלשון הציורית בסיפוריה משמשת את זרחי להרחבה אסתטית של הקשרים

אדוות של משמעויות מתרחבות השופכות אור על מה  יםיוצר, כאבנים הנופלות למים, ומטפורות

 זרחי. הדימוי כולהמשמעות את סביבת ב יםעשירשקדם לביטוי הציורי ועל מה שיבוא אחריו ומ

מתארת תהליכים של השתנות בעזרת מערכות ביטויים ציוריים ומשווה גם באמצעות תבניות 

    .ומצריך בירור ותשומת לב, םפני-אוקסימורוניות כך שגם הדימוי נעשה רב

  אור ואש ירואית( א

מרקם , צורה, טמפרטורה, מאיכויות חושיות חדות כמו צבעשל האור והאש שאובים ציורי הלשון 

מן המועט  נמסריםצמתו ואיכות האור וע. תרבותיות-וכן מסמלים וממוסכמות לשוניות, וטעם

עד איבוד כוח וייצריות בביטויי חלק מהתיאורים מועצמים . מסנוור-מעודן אל המתפרץ-המאופק

. הייתה אפלה מוחלטת"הובלו ליער הקוסם ( חמש דקות מקגנוקה)שחיות היער החולות כ .שליטה

ֶצֶרף דומה חידשה זרחי ". לא הצליחו לחדור חַּ ֵר יָּ י הַּ יֵק קִׁ פה היו הענפים עבים כל כך שאפילו ּדַּ 

ֵרחַּ זרחו על האדמה]...[ ופגע בלבנה ]...[ ושוב הרים אבן : "... העורבבסיפור  יֵרי יָּ ְברִׁ (. 17..." )ואלף שַּ

יק"אר זרחי השתמשה בתו; שני הצירופים המטפוריים מתארים את אור הלבנה קִׁ כאילו היה ֵשם " ּדַּ

דקיקּות קרני הירח מדגישה את אורן המועט ; "קרני הירח הדקיקו ת"כחלופה ל" חַּ ֵר יָּ י הַּ יֵק קִׁ ּדַּ "וב

הצירוף , לעומת זאת. בסבך הצפוף אבל גם את חדּותן הרומזת על תחושה של סכנה ביער האפל

                                                           
 .27' עמ, חמש דקות מקגנוקה  590
 .11' עמ, קרון ושמו מקרון  591
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ֵרחַּ " יֵרי יָּ ְברִׁ ה הקשה בלבנה ולהדגיש את הרכות והעידון מצליח להקהות את רושמה של הפגיע 592"שַּ

ברגע " :יוצר אווירה הפוכהההולכים על הקשת תיאור האור בסיפור . שברסיסים המפיצים אור

ה טָּ מַּ  כפר הודלק כאילו, על הרכס שממול, אחד נבקעה האפרורית הכבדה ואור בוהק נשפך מִׁ

 הטקסט מתאר אור במונחים של(. 89" )כמו נבחר בקפדנות אל האור, כל בית, כל עץ .מלבו יחזקאל

ה)"פלאי , יוצר חיזיון דרמטי, נוזל ושל אש טָּ פעמי הנברא מול עיניה המשתאות של -וחד"( נשפך ממַּ

" הודלק"הפועל הסביל . כאילו ְדלקה מתפרצת מתחתית העמק ומתפשטת מעלה, הילדה המספרת

מוסיפים לחזיון נופך " אל האורכמו נבחר בקפדנות "הרומז על אש הניצתת מכוח נסתר והתיאור 

עמליה אספה את שברי ברבור  אבק הברבורבסיפור . דתי ורומזים שהאירוע אינו מקרי-רוחני כמו

כשעמליה והפסלת משוחחות בחוץ על . והדביקה אותם כן הגיבן השליך מבעד לחלוןהחרסינה שהש

התיאור מופיע (. 12" )שבא בוערת כאילו הגבעה וכל]...[ הוואדי  מעל השמש שוקעת"מה שקרה 

" אז פורש הברבור כנפיים סדוקות ועף היישר לתוך קו האופק" – טבעית-בסמיכות להתרחשות על

בתיאור ההתבהרות עם תום המבול . 593ולמעשה מעצב את הזירה כעלייה בסערה השמימה – (12)

המציג , "ותחדש זהב ידיות כמו השמים באמצע נצצו והשמש הירח"מופיע הדימוי ( זוגות וזאת)

בהלימה משעשעת לאירוע , אחרי שיפוץ וחידוש – כד או סיר, כלי קיבול – בהומור את העולם כחפץ

 שמש"מופיע הדימוי ניצי מזווית העין בסיפור . המבול שטיהר את הרע מן העולם וחידש את פניו

המרקם ; פויהמתרחק מן הקרוב והצ (11" )הגרניום שיחי על אור של כחולה אבקה כמו בגן מפוזרת

המלכה הלביאה . והצבע המפתיעים מסמנים שזוהי שעת כושר להתרחשות של קסם או כישוף

 האור אפילו, תראה: "משתמשת בביטוי מטפורי (חמש דקות מקגנוקה)המנסה להעיר את המלך 

ֵשל כבר מאייך את האור באמצעות מונח הקשור למשמעות הזמן בתחום " בשל"התואר ; (11" )בָּ

גם הסיפור . עשוי לרמוז על עולם המושגים של הגיבורים דרי היערוהביטוי הסינסתטי ו, הצומח

השמש  "...איך  רואים הגברת דייזי והקרוקודיל: קושר אור לטעם קורות קרוקודייזי באפריקה

התיאור הפיוטי הקצר (. 21" )האדום של אפריקה זורע על המים השקופים אורות תּוֵתי תותים

ששגירּותו גורעת , הצפוי" זורח"הפועל במשפט אינו . כאן במין זכר, "ש האדוםהשמ"מעצים את 

צירוף הסמיכות . לפעיל" השמש האדום"ההופך את , המפתיע" זורע"אלא , מהאקטיביות שלו

נובע מתיאור השמש שקדם לו ומחזק את הנוכחות הקורנת של הצבע  כמו" אורות תותי תותים"

מש הזכרי רומזים על להט של יצריות ויוצרים דרמטיות המועצמת שפע האודם ופעילות הש. האדום

, האווירה המיוחדת הופכת את אפריקה לזירה חושנית מאוד. בהשתקפות המרֶאה על פני המים

                                                           
למשל , שבעקבות לשון חכמים" שברירי השמש"או , ב"שבמסכת יומא כח ע" שברירי דשמשא"את אולי בהשר  592

ר"אצל ביאליק ב הַּ ים": "ז  ֲהרּורִׁ ח זַּ ְשטַּ ר ֶשֶמש ּומִׁ יֵרי או  ְברִׁ  (.91' עמ, כרך ב, 1992ביאליק " )שַּ
ֵנה ֶרֶכב"  593 דּו ֵבין ְשֵניֶהם, ֵאש ְוסּוֵסי ֵאש-ְוהִׁ ְפרִׁ יַּ עַּ ; וַּ יַּ יָּהּו, לוַּ ה, ֵאלִׁ רָּ ְסעָּ ם, בַּ יִׁ מָּ שָּ  (יא, ב, מלכים ב" )הַּ
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 – המטהרים, המצננים – והטבילה במים, 594בהלימה לקרבה המפתיעה בין הגברת דייזי לקרוקודיל

 – של דבר להיוולד מחדש לקראת חייהם החדשים מאפשרת להם להיפרד לשתי ישויות ולאמתו

 . והקרוקודיל כבעל משפחה" ראש שבט הפראים"גברת דייזי כאשת 

נטֶוה תיאור הערב היורד לאחר הקרב בין המלכים סביב שאריות של אביגיל מהר המלכים בסיפור 

ר כמו התעמעמו השקדיות עצי .כֶרֶמץ זהּור בא השמש שארית אור: "אודם ואש " פורח עשן יתימו 

ובעצי , ברמץ יש רק רמזים לאור: מדומיםדשני הדימויים גורעים לכאורה מממשותם של ה(. 11)

בשני הדימויים בולט . השקדיות התקהתה תכונת החומר והם נראים כעמודי עשן המתאבך מעלה

והם מרחיבים את המנעד החושי , בהלימה לזמן שאחרי קרב, רכיב השרפה המיוצגת באש ובעשן

הילדות "כשאביגיל מבינה ש, אביגיל מהר המלכיםבסוף הסיפור . משמעותו הסמויה של התיאורב

, גם תיאור הנוף טבעי יותר, (11" )מעורבבות, ילדות רגילות]...[ הן , האלה אינן טובות או רעות

 כעשויות נעות השיבולים, רוח קלילה חולפת על פני השדה: "כמו הילדות" מעורבב", דרמטי פחות

שני הדימויים משקפים נוכחות מרגיעה (. 11" )מעל למושב השכן דולקת שמש אדומה כמו אש. יםמ

 . של המים בסביבת האש

חור( ב  תיאורי חושך ושְׁ

מטפורות ה ;לעתים מתרחקת מסמליּות ולעתים נענית לה, מציגים מהות חיה ומשתנההתיאורים 

 פה: "עושים את החושך פעיל וחושני מאוד (אם את לא יכולה)והדימויים בתיאור החצר בשעת לילה 

 מצד אלא, בכובד מלמעלה לא שלי הגינה את מכסה, אפרפר כחול אלא שחור לא החושך בעיר

החושך זוחל גם . שלי הכלניות גביעי תוך אל להיכנס כדי מלמטה צומח החושך כאילו, הגבעולים

החושך מכבה את הפרחים ]...[ חה כל החצר מלאה ריח כבד ומתוק של פרי]...[ לעבר עצי התפוזים 

נכנסים החושך וריח הפריחה ]...[ וכשאני פותחת את דלת הבית ]...[ הלבנים של עצי התפוזים 

שם הוא רבץ ]...[ בעיר החושך לא מפחיד אותי ]...[ מעורבבים בסלסולים יחד אתי אל תוך הבית 

" עירוני"החושך ה .(11" )ש פנימהכל רגע יכולה לפלו, חיה גדולה שכל רגע]...[ כמו חיה גדולה 

ואף שהוא פולש מטפורית הוא נתפס כחוויה , חי ובעל רצון והתכוונות משלו-מתואר כיצור כמו

החושך ; "ריח כבד ומתוק של פריחה"גם בזכות התוצאה המתוארת בביטוי הסינסתטי  – חיובית

אבל , "(כמו חיה גדולה)"שה מתואר גם הוא במונחים של פלי, שהדוברת זוכרת מן העבר, "קיבוצי"ה

בימים  .ילדת חוץהמתיקות נקשרת לחשכה גם בספר . נתפס כחוויה מאיימת ולפיכך שלילית

מתוקה  חשכה עיניה ובתוך במיטה שוכבת היא היום: "הראשונים שלה בבית הילדים חלתה דפנה

                                                           
 (.קורות קרוקודייזי באפריקה" )הם בלעו אחד את השני"השניים התקרבו זה לזה עד כדי כך ש, על פי הסיפור  594
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המתאר את  595דןהוא אוקסימורון מעו" חשכה מתוקה"הצירוף המטפורי (. 19" )חולה היא כי]...[ 

והתואר , בבחינת לא קיימת, המחלה מאפשרת לה להיות מופרדת מן הכלל; הרגשתה של דפנה

המשך החושך הוא בבחינת מפלט. מסמן שזו ההעדפה שלה" מתוקה" העומדת ליד חדר , דפנה: גם בַּ

 – ההגייה של אמה ולגלוג הילדים – קולטת את הפרטים הקטנים, מכינה הצגה הפסנתר שבו אמּה

החושך , מתחבאת בתוך החושך]...[ על המדרגות , והיא יושבת פה: "ומעדיפה להישאר מחוץ לחדר

יתוקנו זלזל בספר : במקומות אחרים החושך ממלא את תפקידו השגור(. 11) 596"שעוטף הכול

(. 71" )בחדר האחרונה נשימתו את נשם עוד החושך", בתיאור רגע המעבר מלילה ליום, וזזינה

, נישה את החושך ומטעינה על השם משמעויות המציגות אותו כסמל לעגמת נפשהמטפורה מא

דמהללפשיטת רגל מוסרית ו, לבערות, לפורענות אם את בספר . ומותו מבשר שינוי לטובה, דחיית הקִׁ

לאחר שנשאה בטקס האזכרה לאביה נאום מתריס וסיפרה לסופרים הנכבדים על מהומת , לא יכולה

עמליה חזרה הביתה וראתה מבעד לחלון את אמה מנגנת , נגוויל ובנותיוחייהן של אשת הסופר ז

, וקירות הבית כאילו הגנו עליה, קטנה, היא הייתה הרבה יותר קטנה משזכרתי אותה: "בפסנתר

" האור מעגל אל להצטרף הבית לעבר החושך מן יצאתי ואני]...[ ועצרו את החושך שלא ייכנס פנימה 

במופעה הראשון : נושאת משמעות מילולית וגם מטפורית ,מופיעה פעמייםה ,"החושך"המילה (. 72)

, השני היא גם מטפורית לעצב ולמפח נפש מופעוב, המטפורית מייצגת צרות וחובות" חושך"המילה 

 .אופטימיות וגישה חיוביתמסמל בסוף המבע " האור"שכשם 

  תיאורי קול( ג

משמעויות רגשיות נטענים בסיפורים בומר שונים מנעד רחב של קולות בציורים חושיים ובמושגי ח

קול לעוצמה ולרוחניות מופיע כשהגנן הירונימוס מזעיק את -תיאור הקושר דממה ואפס .והקשריות

קרן פורצת ממקום כלאה -החד. להצלת המכשפונית הפצועה זלזל( יתוקנו זלזל וזזינה)קרן -החד

" בנופלו הטל כמו, בשקט בו והביטה "...ן קר-החד. והגנן מניח את הילדה חסרת ההכרה על גבה

ההשוואה מוסיפה לֶשֶקט המאפיין את . ואגלי הטל הם צלולים וזכים, בלא קול, הטל יורד חרש(. 88)

כּות וטוהר בראשיתי-החד קרן מתוארת בביטויים -והחד, הפעם אין מדובר בשקט רגיל. קרן גם זַּ

סובבה ראשה מזרחה אל "היא ; דתית-כמו שיש להם זיקה לטקסיות" עמדה בתפילה"ו" מזרחה"

שלווה עצומה ירדה על החצר ועל . כאילו עמדה בתפילה, עיגול השמש העולָּה מאחורי הבתים

: בביטויים ציוריים תוך הטלת ספק בקיומם מוצגים קולות חרישיים מאוד(. 88" )הרחוב

                                                           
 (. 2222, פישלוב)על פי הבחנתו של פישלוב בדיונו בישיר לאה גולדברג   595
ְילָּה : "כותבת זרחי( אלף)" אני נותנת ללילה לבוא"בשיר   596 לַּ ה ֶאת הַּ תָּ י שו  יו/ ֲאנִׁ ְרוּולָּ ְך שַּ ְכֶנֶסת ְלתו  נָּה ְכמו  . / נִׁ ְקטַּ

ֶשְך  ח  ְך הַּ ן ְבתו  יִׁ ה / עַּ בָּ ֲאֵפלָּה ְרחָּ י/ ְכמו  יַּם בַּ תִׁ א או  ְמצו  ל לִׁ נָּה ֹלא יּוכַּ ְלבָּ יש הַּ ב . / אִׁ כָּ כו  ת בַּ ַאחַּ י הַּ ְגלִׁ י / רַּ ה ֲאנִׁ ּופ 
בְ  ְתחַּ   .11' לעיל בעמ." ָאהמִׁ
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עד "בכתה  היא (מא שלייאם א)כשהחתולה הקטנה הגיעה למסקנה שאמה איננה אוהבת אותה 

שהוא מושג , "קול" – (22" )שקוף בקול פטוניה אמרה', זה לא נורא'. שנמסה ונעשתה שקופה

מערבת כאן אם " קול שקוף"הסינסתזיה . נבחן בעוצמה ולא בשקיפות שהיא מדד חזותי, אודיטורי

נה כדי להדגיש שהחתולה מרגישה שקולה אינו נשמע ושהיא עצמה אי, כן מושגים משני חושים

הקטנה טענה  כשאמּה של החתולה; וריאציה על אותה סינסתזיה מופיעה בהמשך הסיפור. נראית

הולמת " מחקה"הבחירה ב". מחקה את קולה"הסתלקה ו, החתולה נעלבה ,שהיא מדברת יותר מדי

חוץ משתי  – והיא נעלמה: "את תחושתה של החתולה הפגועה וגם את היעלמותה כשנעשתה שקופה

ההימחקות רומזת להפנייה אינטרטקסטואלית לחתול (. 22" )שנשארו תלויות באוויר ,הדמעות שלה

, ואילו כאן, אחרי שהחתול נעלם נשאר החיוך שם; בארץ הפלאות אליסדמות מהספר , 597שיר'צ

הסינסתזיה . הדמעות הנשארות תלויות באוויר מייצגות את העלבון הנורא של החתולה שאינו נשכח

אחרי שניצי גורשה מגן הארמון היא מתהלכת . ניצי מזווית העיןגם בספר מופיעה " קול שקוף"

, שקופה, זעירה"בעלת הקול היא פיה (. 19" )ושקוף דקיק קול"ולפתע שומעת , ברחובות החשוכים

מקדים ורומז עליה בתואר המתאים למראה ולא " קול שקוף"והציור , (19" )כמעט לא קיימת

סיפוריה זרחי מתארת בדימויים ובמטפורות המדגימים את את הקולות החרישיים ב. 598לקול

ח . עוצמת הקול חש  הוא (קרון ושמו מקרון)כשהעכברים מתגנבים אל הכלא כדי לשחרר את נ 

קול (. 11" )נוצה כנשיפת חרישי פה נושם מישהו"וסבור ש" אוושה מעבר לקיר"שומע , בנוכחותם

, פרת מתארת את צורת הדיבור של הנער יויוהמס. ההולכים על הקשתמסוג אחר מתואר בסיפור 

ג חול, באותו קול צרוד, משך את הדיבור כמו אביו"ש פַּ השוואת קולו של הנער לקול (. 89" )כמו סָּ

האב הוא מרכז ענף המשתלה : אביו בדימוי המתאר את צרידותו כקול ְספּוג חול איננה מקרית

יתוקנו זלזל מתואר בספר " וספס וגרגרימח"קול . העפר הם חלק ממהותווהאדמה  ,והחול, במשק

הן . ידוע שמכשפות אינן נולדות)"זמן קצר אחרי שהמכשפונית זלזל התגלשה אל העולם  :וזזינה

 הראשונה בפעם: "ושאלה אותם למעשיהם, היא ראתה ילדים מתעללים בכלבה( 7, "מתגלשות

הביטוי הסינסתטי  .(8" )וגרגרי מחוספס, החול כמגע, באוזניה מוזר היה והוא קולה את זלזל שמעה

י שבו היה האירוע לִׁ . שפת הים – המשווה איכות צלילית לאיכות של מרקם רומז על המקום החו 

הצירוף המטונימי : זרחי מתארת סוגים שונים של קול צחוק בציורים לשוניים הקשורים למים

יך על מי הים את חיוכו משל (97 ,תנינה" )צוחקים מים מלא בקול מישהו פתאום אמר"... במשפט 

                                                           
, חתול שיש לו היכולת להופיע ולהיעלם כרצונו, דמות בספרו של לואיס קרול –( Cheshire Cat)שיר 'חתול צ  597

שהוא האחרון  –ולמראה חיוכו , באחת הפעמים שאליס רואה אותו הוא נעלם בהדרגה; בבת אחת או בהדרגה
זה הדבר הכי מוזר שראיתי ! אבל חיוך בלי חתול, כבר ראיתי הרבה חתולים בלי חיוך: "תאליס אומר –להיעלם 

 (. 72' עמ, 1997, קרול" )בחיי
סיפור לא " )קול שקוף מלמעלה"הוא  –המצליחה להמריא ולהתעופף , הפיה טיק –גם קולה של פיה אחרת   598

כתוצאה , בעוצמתו או בבהירותו, ת הקולכאן רומז הצירוף על השקיפות כמייצגת הפחתה באיכו; (שימושי
 .מהתרחקות הדובר
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תיקון , לעומת זאת. ויוצר מתח לקראת הופעתו המאיימת של כריש בסביבה, 599המדומה של כריש

 הציפורים כבר וצפצפו"מלּווה בתיאור מלא העליצות ( קרון ושמו מקרון)זנבה של העכברה עשר 

קושר בין הפועל  "טל-כמשרוקיות מלאות מי"הדימוי  .(12" )טל-מי מלאות כמשרוקיות, המשכימות

צלילותם הנרמזת של מי הטל מוסיפה לצלילּות : ל"לשתי משמעויות של השורש צל" צפצפו"

( אם את לא יכולה)עוד תיאור של קולות זכים מופיע כשאמה של עמליה ". צפצפו"הצלילים שב

העושים  עמליה מתארת את הנגינה במטפורה ובדימויים. תלמידיהלמשמיעה לה שיר שחיברה 

 קודם, מהפסנתר לנטוף מתחילים והצלילים" – וש במושגים הקשורים הן למוזיקה והן למיםשימ

כּות – (28" )מים סילוני כמו כך ואחר, יקרים בדולח פירות כמו אחד אחד : צלילּות וצליליּות, זַּ

המופיע גם בהקשרים , פ"זרחי בחרה בשורש המקראי נט ."בדולח", "סילוני מים", "לנטוף"

מעדנת את האופן " לנטוף מהפסנתר"והמטפורה , פ"יותר מאלה של הנרדף היומיומי טפט 600חגיגיים

 . כמו מים מסלע, שבו בוקעים הצלילים מכלי הנגינה הגדול והכבד

כשעמליה נכנסת לאולם שבו תתקיים האזכרה לאביה פונה : זרחי משליכה על קול תכונה של חומר

קול "הסינסתזיה (. 11" )אומר קול מצוחצח?' ילאת לא בתו של זנגוו': "אליה אחד הנוכחים

 לעמתארת את הקול במונח חזותי ועשויה לרמוז על הופעתו המוקפדת של האיש או " מצוחצח

גם (. 11" )קרחתו מבריקה כאילו צחצחו אותה"בהמשך מחוזקת הרמיזה בדימוי . מעמדו הרם

החדש שחיברה ומלווה את עצמה כשהֵאם שרה את השיר : לעוצמת הקול או לנפח הקול יש משמעות

עמליה יודעת שאנשים ברחוב עשויים היו לחשוב שהם . עמליה ואחותה מצטרפות לשירה, בפסנתר

(. 29" )מאושרים להיות מכדי דקים שלנו הקולות אבל" :אך טוענת, מאזינים למשפחה מאושרת

, לקול שמח – ןהמתפרש כקול עדי – באמצעות התואר המטפורי היא יוצרת ניגוד בין קול דק

עושים את דרכם אל ( אביגיל מהר המלכים)כשאביגיל והמלך . ומגדירה את העוצמה כמדד לאושר

 תוצף רגע עוד כמו, והולך מתקרב הים כמו, סוס פרסות מן העברים נשמעת הלמות", שדה המערכה

ז כאן ומה שרק נרמ, דימוי הלמות הפרסות לקולות שמשמיע הים מבשר אסון גדול(. 12" )הארץ

ים הולכים : "משפטים אחדיםאחרי נמסר במפורש  גִׁ מכל ארבעת העברים רואים את גדודי המגו 

כשהמטפלת יוצאת מהחדר : עוצמת הקול מייצגת עוצמה של סמכות(. 12" )הולכים וגדלים, וקרבים

ם בעננים) ה נילדה והן ב( 12, "...ועד מחר אני רוצה ש)"לאחר שהתרתה הן בקבוצת הילדים , (שֵּׂ מָּ ו 

 יורה הייתה כמו פעמיים אחריה נטרקת הרשת דלת"מופיע הדימוי , (12..." אחרת, אכלי, אכלי)"

הדימוי לא רק מעצים את אלימותה של האישה ובהתאמה את הפחד (. 12" )צאתה עם כבוד מטח

                                                           
 .שצורת פיו מזכירה חיוך  599
לָּב"למשל   600 ְכנָּה חָּ ת ֵתלַּ עו  ְגבָּ יס ְוהַּ סִׁ ים עָּ רִׁ ְטפּו ֶההָּ הּוא יִׁ יו ם הַּ יָּה בַּ ל "; (יח, יואל ד" )ְוהָּ יס ְוכָּ סִׁ ים עָּ רִׁ יפּו ֶההָּ טִׁ ְוהִׁ

ְגנָּה גַּ ְתמו  עו ת תִׁ ְגבָּ  (.יג, עמוס ט" )הַּ
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את עמליה בחריתת מאשימה המטפלת בהמשך הסיפור ; אלא גם רומז על העתיד להתרחש, מפניה

היום את תמחקי את שמך מן התאים ותפרמי אותו מן " :ענישה אותה בחומרהמון הלח ושמה בבט

-היא לא תקבל דואר ולא יחלקו לה בגדי? לא יהיה לה ֵשם, מה" :הילדה חושבת...". הבגדים שלך

כאילו , העונש האלים כמוהו כמחיקת קיומה של הילדה(. 11." )היא לא תהיה היא יותר? שבת

 ". כמו הייתה יורה מטח כבוד"בלע בדימוי התממש האיום המו

כשעמליה מתגברת על הילד המתחרה בה במשיכת חבל : עוצמת הקול נקשרת גם למעמד חברתי

 קולה בוקע הכפיים ומחיאות התרועות ובתוך: "היא שומעת את קולה של עירית( אם את לא יכולה)

אבל לא פחות , עוצמת קולה של עיריתהדימוי רומז הן על ; (12" )בתים מעל עץ צמרת כמו עירית של

המשליך על הדרך שבה מתקבלת דעתה בקרב יתר , מזה על הסטטוס החברתי הגבוה של עירית

 . הילדים

להבלטת הדרמטיות בתפקידו של הקול בהתרחשויות מיתיות זרחי מגייסת קולות בלתי טבעיים 

( ילדת חוץ)ות לבדן בבית הילדים נמצא – שתי יַּלדות חוץ בקיבוץ – כשדפנה ופנינה: כמבשרי אסון

? מה דופק כך על הגג" – צרור הדימויים והביטויים המטפוריים. פולשים רעשי החּוץ אל החדר

 תשמעי איך החלונות]...[ השמיים כהים ועבים כמו בחורף ]...[ מייבבות  הקזוארינות צמרות

דרות , מצוקה ובשנרמזות  –( 121" )העצים מתכופפים עד שהם כמעט נשברים, צועקים קַּ

ואכן בשּורות הבאות מתוארת פגיעתן הרעה , אסון מתקרב על מבשר, והשתוחחות מול כוח עוצמתי

קתרטית המכלָּה את הרע שהיה ומפנָּה -של השרקייה והשרפה שבעקבותיה כתופעה אפוקליפטית

    .אופטימית, מקום למציאות חדשה

נפתח בשני דימויים  הוא. זרע החייםסיפור ה לאורךדימויים משתנים של צלילי החצוצרה שזורים 

מבין עצי : "המתארים את הצטרפות פס הקול של החצוצרה למציאות הסיפורית כמוזיקת רקע

ואחרי כן תקיעות , כמו מישהו המנקה גרונו לשיר, תחילה מגומגם. החורשה בקע קול חצוצרה

ז-ותו הנסתרתשני הדימויים רומזים על נוכח(. 11" )ענק ציפור כשל, קטועות רו  בהשמעת  עדיין של כָּ

קודם לכן את צלילי החצוצרה  שחיפשה עוד, צחקה עמליה"... התיאור . ניסיון ראשונה ומפתיעה

ואיכות צליליה מתוארת שוב כשהבחור , מחזק את אופיה הדרמטי של החצוצרה( 11" )מעל לצמרות

י מנגן יבִׁ ]...[ עם החצוצרה ומנגן בעיניים עצומות  הבחור]...[ ליד האש יושב : "מן ההכשרה הקרוי צִׁ

דימוי המעביר את  – (17" )כזאת עצובה במתיקות לישון היום את משכיב כמו, לו מנגן והוא

זי ל משאיר בהשהיה -החצוצרה מתפקידה הכרו  דרמטי לסיטואציה הורית ענוגה בסופו של יום ֲאבָּ

 – מנסה לנגן בחצוצרה של ציבי אחיה הקטן של עמליה, כשאורי. 601רמז לשגרה של מחנה צבאי

                                                           
 (.2211, אנדרסון) שיר הערש של החצוצרן –בהקשר זה כדאי להזכיר את יצירתו של לירוי אנדרסון   601
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ְרגּור החצוצרה"הביטוי המטפורי  – (19" )החצוצרה גרגור את שומעים בחושך" רומז על גילו " גִׁ

ברצף הציורי המתאר . לחצוצרה קיום מובחן משלה יםאפיוני הקול השונים מעניק. הצעיר של אורי

את צלילי ]...[ שחיפשה "; (11)" ענק ציפור כשל; כמו מישהו המנקה גרונו לשיר" – את צליליה

 בחושך"; (17" )כזאת עצובה במתיקות לישון היום את משכיב כמו"; (11" )החצוצרה מעל לצמרות

דרך הצטמצמות , מניסיון לקול אדירים :קל להבחין בדינמיות – (19" )החצוצרה גרגור את שומעים

ישארות האש רק בהשתקפות ה, דעיכת הצלילים המלווה בדעיכת האש. לשיר ערש ועד ספק צליל

והתפתחות העלילה כחיפוש " עצובה"התואר , הדימוי המתאר את הנגינה כהשכבת היום, במתכת

נפילתו בקרב של החצוצרן חבר  – כל אלה רומזים על האסון הצפוי ,של הילדים אחר זרע החיים

מסרבים להרפות  ,כָאֵבל שבור לב, צלילי החצוצרה, לאחר מותו של ציבי, בסוף הסיפור. ההכשרה

התן הראשון נשמע כמו . בוואדי מתחילים התנים ליילל: "מציבי ונאחזים בנוכחותו בכוחו של דימוי

 (. 21" )חצוצרה פראית

 תיאורי תנועה ( ד

בתיאור : ביטויים ציוריים המבקשים לתאר תנועה שואבים ממגוון תחומים ודרכי מימוש שונות

; (11" )ערש כשיר התנדנדה שוב האונייה"כתוב ( השרוול זיכרונות מן)השקט שאחרי הסערה בים 

חיק ההורה או העריסה שבהם מנענעים  – תנועת הנדנוד קשורה לזירה שבה מושמע שיר הערש

יוצר זיקה בין נדנוד האונייה על הגלים לבין התחושה " התנדנדה כשיר ערש"הדימוי ; פעוטות

 והניעה, ירפי'הג אמרה "...בתיאור . מאזינים לוהנעימה של שלווה וביטחון ששיר הערש משרה על ה

ירפי מדברת כמי שיודעת 'הג, (27, חמש דקות מקגנוקה" )שליו בים גלים כמו ברכות צווארה את

ֵיק -כשהמלך מפתיע את היא. והדימוי נותן מושג על איכות השירות שחוו הילדים( 22)ילדים  602לחַּ

" והעלי לי באוב, מכשפה, קומי"מצווה עליה  הוא( אביגיל מהר המלכים)הרואה במהלך הטקס 

פטרייה זעירה הולכת , עשן צומח מן הסיר"ובתיאור , המכשפה רוקחת את סמיה בסיר(. 27)

הולם את התנועה מעלה " צומח"הפועל  – (28" )בעשן צוללים האחרונה המכשפה של פניה. ומגביהה

אף כי כאן היא מופיעה , "פטרייה" ואת המשמעות המילולית הראשונית של המילה" פטרייה"של ה

מוסר תנועה בכיוון " צוללים"אבל הפועל המטפורי ; פטריית עשן – במשמעות מושאלת שהתמסדה

 ".    פטריית העשן"ו" עשן"ותורם את חלקו לתחושת האסון שיוצרים השמות  יוצר רושם כאוטי, הפוך

הוא פותח את החלון ( ושמו מקרוןקרון )כשנ ח מנסה לברר מדוע השמיים נראים חשוכים כל כך 

ְרְּדרּו כבדות לילה ציפורי"ו ּדַּ ר המופיע בלשון חכמים "משמעות השורש דרד; (12" )פנימה בבעתה נִׁ

אולם בעברית של ימינו הוא קשור לעתים קרובות בתנועה של , לפיזור ולגלישה, קשורה לגלגול

                                                           
 .171' עמ, ק"לעיל בדיון בשורש התחדישי חי  602
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ְרְּדרּו"הפועל , המטפוריתבמשמעותו , כאן. אבנים או סלעים ממקום גבוה למקום נמוך ּדַּ משווה " נִׁ

יות . לאבנים או לסלעים ומוסיף להן משקל" ציפורי לילה כבדות"את  ילִׁ גם בהמשך מתוארות הלִׁ

כאן יוצר הדימוי זיקה ; (11" )החוצה לחלון מבעד פרחו כבדים גשם וכענני הליליות נבעתו: "ככבדות

 – ושוב" ענני הגשם כבדים"הכהה של אותם  לצבעם (לילה, לילית)בין צבען של ציפורי הלילה 

ְרְּדרּו"מייחס להן את הכבדות המשתמעת מ ּדַּ  ". נִׁ

בשעת ; מצבי התרגשות מתוארים בביטויים המשלבים תנועה וניגודיּות להמחשת חריגה משגרה

 בזו זו מפרפרות, חיות 603שלנו הידיים את מרגישה ואני" :(אם את לא יכולה)משחק אומרת עמליה 

כל אחד ; ידיהם של שני הילדים אוחזות זו בזו בכוח רב ומנסות לשפר את האחיזה(. 11" )וניםי כמו

עמליה מתארת את התחושה . מהם מנסה למשוך ולהעביר את האחר אל מעבר לקו המתוח ביניהם

ייתכן . יש חיים משלהן והן מפרפרות משום שהן נתונות במתח, שבהן תלוי המאבק, שלידיים

או מעתיק את התרגשותה של , ע רומז על משיכה מתעוררת של השניים זה לזהשהדימוי המפתי

, באותו סיפור. אל ידיה את פרפורי הלב שהיא חשה בעקבות המגע הגופני הפתאומי, עמליה

ונופלת "היא פותחת את הדלת , כשעמליה מגיעה בריצה הביתה לאחר שמישהו רודף אחריה ברחוב

נייר )הדימוי רומז הן על קלות רגליה בעת הריצה הן על חולשתה (. 21" )פנימה כמו נייר קשור באבן

לאחר שניצי . והוא גם משקף את עוצמתו וכובדו של הפחד שדבק בה, (הוא חומר הניזוק בקלות

היא , ולאחר שהשומרים מסלקים אותה מגן הארמון( ניצי מזווית העין)עזבה בחשאי את המוסד 

, "לנתר"תיאור התנועה בביטוי המטפורי (. 19" )פתיחתו אל לנתר שעמד ורד"שומעת את קולו של 

ץ ְקפ  ֵפץ, שנרדפיו הם לִׁ מעניק לו כוונה ורצון , מאניש את הוורד, לדלג או לזוז בתנועה מהירה, ְלקַּ

: כפי שמתאר המשך המשפט, פלאית, וכאן גם רומז שהסביבה הסיפורית היא סביבה פנטסטית

ה זעירה" ימָּ נִׁ  גודלה. כמו ציורים מאחורי עפעפיים עצומים, כמעט לא קיימת, ופהשק, ובתוכו ֶגנו 

, "זעירה" – שלושת התארים(. 19" )הלחים הכבישים על הזוהר השמן צבע וצבעה נר שלהבת כגודל

, מתארים מהות נקביתהם אך , אינם מסבירים מהי גנונימה –" כמעט לא קיימת", "שקופה"

 כגודל", "כמו ציורים מאחורי עפעפיים עצומים" – ייםשלושת הדימו; חמקמקת וכמעט לא נראית

מחזקים את משמעות התארים  –" הלחים הכבישים על הזוהר השמן צבע צבעה"ו "נר שלהבת

, איננה רק זעירה אלא גם נטולת צורה מוגדרת או קבועה" שלהבת נר. "בהירות-ומשמרים את האי

הלוכד את , מקסים ופלאי, ע לרגע ונעלםמראה המופי – "צבע השמן הזוהר על הכבישים הלחים"ו

כל אלה יוצרים דמות . משתנה גם הוא בהתאם לאור ולמקומו של המתבונן – עיניהם של מעטים

                                                           
 .ידיה שלּה וידיו של הילד המתחרה בה  603
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 ילדות אנחנו: "שחלק מהערפל האופף את מהותה מתברר רק במשפט שאחרי התיאור, אניגמטית

 (.  19" )604הוורד עלי את מותחת אני]...[ הגנים 

ת מתוארות יבהתרחקות ממצבי מצוקה או בבריחה ממציאות בלתי אפשרתנועות הקשורות 

ולאחר שהסביר לה , פנתה עמליה בשאלה למורה( העורב)במהלך שיעור : במושגים מתחום המעוף

הדימוי משקף את (. 12" )גרגר שום מצאה שלא ציפור כמו, מיהרה לפרוח משם"מה שביקשה 

כדי , לא היו משמעותיות בעבורה – ותשובת המורה – ניסיונה של עמליה להעמיד פנים ששאלתה

המתרחשת  ,הדוגרתעלילת הסיפור . כסוד בינה לבין אביה המת, לשמור את הדברים לעצמה

מתארת את ההזדהות המוחלטת של עמליה עם הביצים  ,כשעמליה תורנית בחדר האינקובטור בלול

על אף האיסור ומעבירה את  כשהתורנית הבוגרת יותר יוצאת מחדר האינקובטור. שבאחריותה

ית ומבהילה את הילדה, הביצים ואת האחריות לעמליה נִׁ מול עיניהן ניתקת . "נכנסת לפתע הלּולָּ

לוח (. "12" )ביצה אחת מלוח לבה הסרוג של עמליה ונטרקת ברצפת האבן וכל תוכנה נשפך החוצה

, כדי לחמם את הביצים מייצג ברמה הקונקרטית את הסוודר המיוחד שלובשת הדוגרת" לבה הסרוג

את החמלה ואת , אבל ברמה המטפורית מבטא את הקשר של עמליה לביצים שהופקדו בידיה

 של הלבנות מתקדמת לעבר פניה"הלולנית הזועמת ". דוגרת"המסירות שלה לביצים שעליהן היא 

בדה כשעמליה נשארת שוב ל, לאחר מכן. אונים ובה במידה חסרות, הביצים כמו לבנות – "605עמל

בסוודר , על לוח לבה: "מתרחש בו אירוע פלאי שגם הוא קשור ללבה של הילדה ,בחדר האינקובטור

העוף המטפורי (. 11" )עמליה של מלבה בוקע גשם אחרי כדשא ירקרק ועוף]...[ בוקע משהו , הדגירה

א המראתה הדמיונית עם העוף משחררת אותה מכל. הבוקע מלבה הוא ייצוג מטונימי של חירותה

, וגם מחוסר האונים שלה מול הלולנית הבוטה, התורנות בלול אך בעיקר מן הפחד ומהבדידות

כשהעוף והילדה ממריאים דרך חור שנבקע בתקרה העוף (. 12, "ילדה עלובה שכמותך)"המשפילה 

מן הקוטב . המחבר אותך מקצה העולם לקצהו]...[ את יושבת על נתיב תעופה : "מעניק לעמליה כוח

 עף העולם, לעוף צריך אינו תעופה נתיב על אבל היושב]...[ ופה עוברת הדרך , י עד לים האדוםהצפונ

 תאפשרמההבטחה הדרמטית (. 11–12" )כולו בעולם גר כאילו טיסה נתיב על שגר מי]...[ בשבילו 

 .   הנוקשהולעמליה להמשיך להתקיים במציאות המגבילה 

  צבעים( ה

מתארת צבעי מציאות נוף , ייקטים נטולי צבע ומשיגה אפקט אחרמייחסת צבעוניות לאובזרחי 

משתמשת בצבעים להחרפת משמעותם האירונית ולהשמעת עמדה , יוצאי דופן להשיג אפקט אחר

                                                           
 . יאלמשיר בשם זה מאת מאיר אר, מזכיר את דמותו של מכופף הבננות  604
ְליָּה : בסיפור משמשים שני שמות  605 ל , שמה המלא של הגיבורה –ֲעמַּ מָּ  . שמה המקוצר –ועָּ
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היוצא אל השוטרים מתואר בדימוי המבליט את ( חמש דקות מקגנוקה)המלך הודי  .מוסרית-רגשית

 606"כצבע החשמל"על אף הצירוף ; (22" )החשמל צבעכ הזהובה בפרוותו הודי הופיע אז: "עוצמתו

לרטט הייחודי של רעמת האריה שכמו נגרם מזרם חשמלי כדי , נראה שהדימוי רומז דווקא לתנועה

הצבע הזהוב חוזר ומופיע בהקשרים של שקיעה ורומז . להאדיר את יתרון המלכות מול נציגי החוק

המים , הצהריים-שעה מאוחרת של אחר"ב; על החוףנפתח יתוקנו זלזל וזזינה הסיפור : למגע כישוף

רומז  ,"ערפל"שהוא זר ל ,"הזהיב"הפועל (. 7" )היו בצבע השמיים ואת קו החיבור הזהיב הערפל

הספר גם מסתיים . רגע שבו מופיעה המכשפונית זלזל, כאן על רגע שבו השמש מציצה מתוך הערפל

; (92..." )קרן-לא הייתה עוד חד – הוב ואפרפרוכשחזר הערב ז – אז החשיך האור לרגע: "על החוף

שבו השמש השוקעת חוזרת ומבליחה לאחר שכבר , מופיע ברגע מסוים מאוד" זהוב"גם כאן התואר 

קרן המסתורית נעלמת באחת לאחר שקיומה -החד: ושוב מתרחש אירוע מיוחד, ירד החושך

" הזהיב"בפועל , של חגיגיות וקסםשני הרגעים הללו מעוטרים בזהב . ומשמעותו הניעו את הסיפור

ממטפורה אחרת . ומסמנים את המסגרת הפלאית שבתוכה מתרחשת העלילה, "זהוב"ובתואר 

( כסף)ונצנוץ הכוכבים ( כחול)ודווקא צבעי השמים המתכהים , הקשורה לשקיעה נפקדת השמש

 . (99, תנינה" )ערב לפנות של כסף כחולת שעה הייתה: "פולשים יחד לשעת השקיעה

, אביגיל מהר המלכיםהמלך הרע בסיפור , מלך מגוג: האדום מופיע בסיפורים בהקשרים רגשיים

פצע הכניסה של החץ מדומה (. 12" )הלבנה חמור של הלבן בחזה נפער אדום פרח כמו"שולח חץ ו

 – והכפלת רמזי הצבעים" פרח"הדימוי ל. לפרח אדום בדימוי שבולט בו רמז על הדם הזב מן הפצע

 יםכיווניות של האסון ומבכ-חדהרומזים על  – חמור לבנה מול אודם הפרח והדם הנרמז, לבן חזה

צבע פרוותה של : ארוטי-בסיפור אחר לצבע האדום תפקיד רומנטי. את מותה של חמור הלבנה

מתואר ( חמש דקות מקגנוקה)השועלה האדומה זמן קצר לפני טקס ארוסיה לרמנדטה המרהיב 

הפועל (. 11" )ההיביסקוס פריחת כמו"ובדימוי " דלקה האדומה השועלה לש פרוותה"במטפורה 

של חום ושל אודם והדימוי לפרחים האדומים עזי הרושם של , שנושא משמעות של אש" דלקה"

דווקא לקראת , ההיביסקוס מעצימים זה את זה ויוצרים רושם סוער וחגיגי של אהבה גדולה

 (. 11)לרסק את אושרה  העתידה, הנטישה של ארוסּה של השועלה

  עיצוב מראות ים ומים( ו

הבראשיתיות והמיתיות של הים נקשרות : בכל פעם היבט אחרבליטים מים ומקווי מים אורי ית

-םיו-הפונקציה הפרקטית. הן מן הצד של הנברא, הן מן הצד הבורא ומכיל – לקיומה של האנושות

                                                           
 .החשמל כידוע חסר צבע  606
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( ניצי מזווית העין)ניצי שהתה במצולות הים שכ :607ים מטפורייםפִׁ רָּ בצְ מוצאת את ביטויה יומית 

 לתוך וצולל עולה בזמנו ילד וכל, ממנה עולים הים ילדי, גדולה בטן היא הים מצולת"היא למדה ש

לכאורה בהתאם למשמעותו , "ימית"כאן נאמר בסביבה סמנטית " צולל"הפועל  .(21" )גורלו

" עולה וצולל"עות אוקסימורונית והצירוף הצמוד אליו מוסיף לו משמ" עולה"אך הפועל ; המילונית

בתחילת  .כל ילד העולה מן המצולות משקע את עצמו מיד בחייו החדשים; נקרא כביטוי מטפורי

 הים. עצום ובהיר באור הירח, איך הוא משתרע"זלזל מביטה בים ורואה  יתוקנו זלזל וזזינההסיפור 

פט הראשון מתואר אובייקט ענקי המשטיח במש(. 22" )הגלים מן חלבי קצף יונק עצמו את הרגיע

המטפורה במשפט השני משווה בין אותו אובייקט אדיר לתינוק במונחים . את עצמו במרחב

במידה רבה הים היונק הוא מקור עידוד לילדה ". חלבי", "יונק", "הרגיע"; הקשורים לשדה הינקות

ולת קשרים מכל סוג וכמהה נט, אבל גם בודדה בעולם, אמנם חזקה ועצמאית כמו הים – זלזל

, האחר של המנעד המיתי מופיע הים כיצור מנוכר בקצהו .הורית מרגיעה-לחיבה ולנוכחות כמו

יתוקנו זלזל )קרן -אחרי שהמכשפונית זלזל עומדת מול הדלת שמאחוריה כלואה החד. פסיבי

ת השתוקה של תיאור הים הולם את הנוכחו. זלזל יוצאת ומתבוננת מקצה הצוק אל הים, (וזזינה

" קול בלי ים היה זה. כחולה לאדמה מתחזה הוא כאילו, שטוח היה הבוקר של הים" – קרן-החד

. מעמיד פנים שאינו קיים, ממעט את עצמו כמוה, שותק כמוה, קרן-חזק ועתיק כמו החד – (11)

 ,איהאשר  איה ,שבכוח אינו מניח לזלזל לשכוח את היצור החי-צמתוומראה הים המבליט את ע

 . והיא תמשיך ותחפש דרכים להושיעו ,שמאחורי הדלת הסגורה

( אמבטים)כשמר יגידו  ,ולהשתעשע בציור שלה עצמה זרחי מצליחה להפוך את הים לזירת חיזור

לָּב אז נפתחו פרחי" :יוצא בעקבות בת הים ושר לה בתקווה שתשוב ומתוכם עלתה , הגלים של ֶהחָּ

מתאר את שולי הקצף של הגלים " פרחי החלב של הגלים"ורי הצירוף המטפ(. 19..." )האמבטיה שלו

מוסיף רמז " פרחי"הנסמך ; 608"חלב"ול" פרחי"שעשוי להיות המכנה המשותף ל, הנשברים

על סמיכּות ועל רכּות ומעֵדן את מראה , רומז על חמימּות ביתית" חלב"הסומך  ;לחיזור, לרומנטיקה

הפועל רומז ; אינה מקרית..." ומתוכם עלתה"חלק ב" עלתה"הבחירה בפועל . הקר, הקצף המימי

שעל פי המיתולוגיה הרומית עלתה מן הים , 609הגנים והבוסתנים, אלת האביב, להופעתה של ונוס

 – המרחק הסמנטי בין ונוס לבין מה שעלה מן הים; 610והובלה אל האי קפריסין על צדף גדול

                                                           
, "מוצאי שבת"לדוגמה , והוא שקול כנגד מושג אחד, נוצר באמצעות התקשרות קבועה בין כמה בסיסים –ֶצֶרף   607

 (. 1989, ניר)ב "וכיו" צו קריאה", "תשומת לב"
 .וגם חלב הוא לעתים מוקצף, נראים כמוקצפים( למשל, ציפורנים)עלי הכותרת של פרחים מסוימים   608
 .אלת היופי והאהבה במיתולוגיה היוונית, לפני שנוצרה זהות בינה לבין אפרודיטי  609
 .פה ביםשבו האלה ניצבת על צד, (1281" )הולדת ונוס"לי בציור המופתי 'על הסיפור המיתולוגי נסמך בוטיצ  610
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סיפורית ומגחיך את הסיטואציה שבה חוזר וממקד את תשומת הלב במציאות ה – "האמבטיה שלו"

 . נמצא מר יגידו

פים מטפוריים הקשורים למים מצויים בכמה סיפורים מתוארת תחילת זוגות וזאת סיפור ב .ְצרָּ

התחדיש (. 2" )הרוח התחילה להשתולל ולזרוק אבני מים והגלים סביב גבהו וגעשו"המבול במילים 

אל המים  – קשיות ופוטנציאל סיכון, גודל, כובד – מעביר את תכונות האבן" אבני מים"המטפורי 

, קשור למים מיכל וקומקום האדיםמהספר " גרגרי גשמים"גם הצרף . 611שאבני המים עשויות מהם

 ועליו"המלך והמלכה בסיפור ישבו ליד השולחן . אך משמעותו עמומה יותר ממשמעויות קודמיו

ְרְגֵרי ובתוכה שקופה קערה עמדה על פי  .(18" )פיצחו אותם כמו שמפצחים בוטנים ]...[גשמים  גַּ

ְרְגֵרי"ההקשר נראה ש לרכיב הראשון בצרף זיקה לחטיף מבחינת . הם סוג של חטיף" גשמים 612גַּ

 .עיר הבירה של העננים – והרכיב השני רומז על הסביבה הפנטסטית של הסיפור, הצורה והגודל

 ביטויי נוף ומזג אוויר( ז

 אורות התיזה הבוקר שמש"מתארת זרחי בביטוי המטפורי ( ושמו מקרון קרון)מזג אוויר יפה 

הלשון הציורית . עליצות – מוסיף לשמש שובבות ולאווירה המתוחה" התיזה"הפועל (. 11" )פנימה

השמים מתוחים כמטפחת משי "והדימוי , בהמשך הטקסט מוסיפה פיוטיות לנוף פסטוראלי

עדינות וברק , של השמיים חסרי העננים ומוסיף להם הידורמבליט את פניהם החלקים ( 11" )קשורה

 . המאפיינים משי

כשאנשי המשושים . משושיםתיאור הנוף כמשתף פעולה סמוי עם מי שמניע את העלילה מצוי בספר 

י משקיפה אל העמק ורואה ש נִׁ  כמו, השיבולים לשדה מעל רוטטים הקיץ אדי"נעלמים בשמיים פִָּׁ

ים את המפגש של פני עם אנשי המשושים .(12" )זורח אור עשוי שדה ְּסכִׁ דימוי ; האדים הרוטטים ְממַּ

" אור"; מחליף את צהוב השיבולים בצבעים קרובים" אור זורח"שדה השיבולים לשדה העשוי 

, קר יותר, אולי מתכתי, אבל אופיים אחר – נתפסים כגוונים של צהוב בהשראת השמש" זורח"ו

מתוארות  טמפרטורות נמוכות בשעת בוקר. זה עתה נסתיימההולם את ההתרחשות הפנטסטית ש

 מעביר הבוקר אוויר: "מהקיבוץ לסבתא בירושלים( ילדת חוץ)בפרק על נסיעתה של הילדה דפנה 

ממחיש את פגיעתו המכאיבה של " מחטי צינה"הצירוף ; (18" )החשופות הרגליים על צינה מחטי

 קרוקודייזיקורות )פיע כשהגברת דייזי והקרוקודיל ביטוי מטפורי אחר הקושר קור לכאב מו. הקור

קפואים "צירוף התארים (. 21" )ובועטים קפואים מימיו"טובלים בנהר הזמבזי ש( באפריקה

                                                           
הדמעות שלה היו ", כשהמכשפה הצעירה התחילה לבכות ;"אמורי אשיג אטוסה"הצרף מופיע גם בסיפור   611

 (.11" )והן ירדו על זילברס ווילברס כמו אבני מים וקלעו בהם בדיוק, גדולות
ְרְגֵרי"מכיוון ש  612 ְרֵגר-היא צורת הנסמך" גַּ ן שכוונתה של זרחי ייתכ, צמח בר ממשפחת המצליבים, רבים של גַּ

ים"הייתה ל מִׁ יֵרי ְגשָּ ְרגִׁ  ".גַּ
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כוחה המתמעט של הרוח מתואר בביטוי . משקף לצד הקור את הכוח העצום הגלום במים" ובועטים

ונבלה "המטפורה (. 17" )בדרך ונבלה גל חצי רק הרימה" – מיכל וקומקום האדיםמטפורי בסיפור 

 . וכך מכפילה את החלשתה, מתארת את הרוח במושג ההולם פרח" בדרך

לעתים קרובות , בחלק מתיאורי הנוף מופיעים דימויים וביטויים מטפוריים המתייחסים לצמחים

זרע )רה דימוי המשקף עצב חנוק מופיע לאחר נפילתו של הבחור מן ההכש .בהקשרים של מצבי רגש

ההקשר (. 21" )הרוח יללת את בצווארם חונקים הם כאילו מתוחים עומדים האורן עצי" :(החיים

לָּה" יללת הרוח"שב ומטעין על הצירוף  עצי האורן . זעקה מרה – את המשמעות הרגשית של ְילָּ

של העצים המזכירים גרונות אנושיים חנוקים " צוואריהם"והצטברותו ב, מחניקים את העצב

( ילדת חוץ)כשדפנה  :גם פרחים מעוצבים בסיפוריה של זרחי בלשון ציורית. ימה את העצבמעצ

המראות מול עיניה מתוארים מנקודת מבט  ,(28" )לחפש פטריות"יוצאת עם הילדים האחרים 

כמו "הדימוי (. 28" )צבעוניים עפעפיים כמו נפתחו כבר בגינות הצהריים שפרחי: "... אישית מאוד

יּות לפרחים ומשקף ֶקֶשר בין , מהירה-רומז על תנועת העפעוף החזרתית" עונייםעפעפיים צב מוסיף חִׁ

הצבעוניות . בין הילדה לפרחים המעוררים את התפעלותה – המתבוננת למושא ההתבוננות

-על גבול האל, תיאור מטפורי עז רושם של פריחה. המאפיינת את העפעפיים מוסיפה להם נופך פלאי

 :(יתוקנו זלזל וזזינה)חרי בתיאור הגינה לאחר שהשדונים תיקנו את הנזק שגרמו לה מופיע א, טבעי

 אגרוף כמו מלבו נפער ורד ספלול וכל. כמטורפים פרחו והוורדים הכוכביות, הפטוניות, הביגוניות"

הביטוי . הדימוי למטורפים מבקש לרמוז על השפעתם של השדונים על הפריחה .(79" )פתוח

 – "ֵלב"מתאר היפתחות עמוקה במיוחד של כל פרח ומייחס " פלול ורד נפער מלבוכל ס"המטפורי 

יּות ורגישות מלבד הדמיון בין הצורות , "כמו אגרוף פתוח"הדימוי . לכל פרח – במשמעות של חִׁ

 .מאלימות לפיוס – משקף את השינוי בהתנהגות השדונים, "אגרוף פתוח"ו" ספלול ורד"הקעורות 

 ושפה תיאורי דיבור( ח

חולשתו : זרחי קושרת את מאפייני הדיבור של גיבוריה לזהויותיהם ולהקשרים שבהם הם מדברים

אנשים קנו כל מי שהשמיע "נרמזת בתיאור , (613באפריקה קרוקודייזיקורות )של הקרוקודיל הקטן 

. לוחברתית ש-מטונימית ללקּות הרגשית שתיקתו(. 1" )אבל אף אחד לא רצה לקנות את עוזו, ומדבר

לדבר )"מלמדת את עוזו לדבר  –שמבינה את חשיבות הביטוי האישי  –הגברת דייזי , בהמשך הסיפור

ומכאן והלאה ההתפתחות ביכולת הדיבור אצלו מקבילה לצמיחתו ( 1, "זה פשוט להגיד מה שיש

                                                           
" כאלף לשונות זהב, אלפי תנינים קטנים"את משמעותו של כוח הדיבור מבליט דימוי צאצאיו של הקרוקודיל ל  613

, "לשון"אבל גם רומז על המשמעות האחרת של , הדימוי משקף את הדמיון הצורני בין גוף התנין ללשון(. 11)
אחרי גברת דייזי לכל מקום ָטְפפּו : "המתבררת בהמשך, שצאצאיו של עוזו בורכו ביכולת דיבור כלומר על כך

 ". '!סבתא! סבתא': וקראו
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ינים דימויים המאפי. עד שגופו ומילותיו ממלאים את הבית כולו ,כלומר מעניקה לו נוכחות ,הגופנית

א : קצב ועוצמה בסגנון דיבור מופיעים בכמה סיפורים מָּ  (מא שלייאם א)אחת התלונות של ֲחתּולָּאִׁ

אבל שֵיֵרד עלי , שיחה-בדרך כלל אני אוהבת לשוחח עם אנשי: "הייתה שבתּה מדברת יותר מדי

בתשתית הדימוי מצויות המשמעות המילונית (. 12) 614"?דיבור כזה כמו גשם שוטף משמיים

הדימוי עוצמתי גם משום שבעלת הדבר היא רק חתולה ". ֶשֶטף"ממוסדת של -משמעות המושאלתוה

וזו מסגירה את , לבד מהשוואת הדיבור לגשם שוטף נרמזת כאן הסלידה החתולית ממים. קטנה

דיבור המאופיין בדימוי עוצמתי מסוג אחר מופיע . כפי שהבת חווה אותה, סלידתה של האם מבתה

כשעמליה חושדת , ימים אחדים אחרי הפגישה המרגשת עם הבחור מההכשרה; החייםזרע בסיפור 

 שיורה מי כמו, הבחורה את שואלת היא ?'ציבי איפה': "היא פונה לאחת הבחורות, שמשהו רע קרה

בהמשך מתברר שציבי מההכשרה ; התוקפנות המהדהדת בְפנייה רומזת על אסון צפוי(. 22" )מרובה

 . נפל בקרב

( ניצי מזווית העין)לאחר שניצי : מילים כאובייקטים מוחשיים מופיע גם בסיפורים אחריםתיאור 

את המלכה מזכירה שוב את הילד  תמעושהיא , (11" )שכחה מנין ברחה ולשם מה, שכחה מי היא"

" מלקוש טיפת כמו ניצי של בשכחה פגעה המילה" :השפעת האזכור מתוארת באמצעות דימוי. ֵאינו  

נפלה " ֵאינו"המילה ; מכוונת להזדמנות אחרונה" טיפת מלקוש"ו, קוש הוא הגשם האחרוןהמל(. 12)

זהו . החְיתה את הזיכרון-ולחלחה, השכחה שלה – כמו טיפת מלקוש על המקום היבש של ניצי

האזכור הבא של הילד ֵאינו  מופיע : הראשון בשרשרת דימויים המבשרים את המפנה בסיפור

אך בעוד ; גם הדימוי הזה קשור לנוזלים(. 12" )טה כגביע ריק לבלוע את המיליםכשלבּה של ניצי מּו"

כאן לבה של ניצי מתואר , השכחה של ניצי מתוארת כאובייקט סביל שטיפת המלקוש פועלת עליו

דימוי ". לבלוע את המילים"כפעיל ובעל כוונה המבקש לא רק לקלוט את המילים אלא הוא להּוט 

המטפלת הגדולה כועסת על דפנה : מציאות מאפשר התעלמות ממשמעותןמילים לאובייקטים ב

 של והמילים, עומדת היא: "אבל דפנה מניחה לה לדֵבר, שיצאה יחפה מבית הילדים( ילדת חוץ)

(. 11" )בטיסה לרחבה מעל בוקר בכל המתאמנות דואר יוני כמו מעליה חולפות הגדולה המטפלת

ולכן , המילים הכועסות של המטפלת עם מעוף שמטרתו מוגדרתכורך את " כמו יוני דואר"הדימוי 

 .משמעותן אינה פוגעת בדפנה

 תיאורי גוף( ט

                                                           
הדימוי שחתולאמא משתמשת בו לתיאור הדיבור של בתּה מזכיר את הדימוי המתאר את דיבורו של גיבור   614

-ילן" )טניות המתפזרות על הרצפהאחת כק-ומוקי התחיל מספר בבת: "ספרותי אחר המתעמת עם אמו
 (. 1982, שטקליס
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אם את לא )הקשישה  הנערה עמליה מספרת על שכנתה :סגיר מתח והסתרהעשויה להארשת פנים 

כשעליה לצאת מן המטבח עם המגש בידיה היא מרסנת . המארחת חברים ומכינה להם כיבוד( יכולה

 הפנים על מדים לובשת וכמו: "ת רגשותיה ולובשת ארשת ייצוגית ממושמעת ואטומת הבעהא

 ולדבר קלפים לשחק להמשיך חייבת והיא אותה גייסו כאילו, אדומים שקצותיהן באצבעות

בציורי הלשון . חשיפתו הדימוי רומז על מערך רגשי חבוי שהשכנה מנסה למנוע את(. 21" )הונגרית

העכברה המתעדת את מסעו של הברון : יים קל לזהות הומור המושתת על הפרזההמתארים פה ושינ

אחד מבאי ביתו של הברון , 615מתארת את דמותו של בכור חסוןזיכרונות מן השרוול פון יוסטינוב ב

 לחשוף מרבה הוא [...]תירס  כגרגרי קצובות, הוא חושף שיניים לבנות, בשעה שהוא צוחק: "ביפו

הם אכן מופת של סדירּות אבל צבעם רחוק  – תפקיד כפול כאן" כגרגרי תירס"י לדימו ."גרגריו את

ממשיך את הטון הלגלגני " הוא מרבה לחשוף את גרגריו" ההסיפ. מלהיות מופת לצחור שיניים

והסמיכות , (72, "האדמונית, קטנטן מרצד מעל שפתו המלאה ושפמפם)"בתיאור שפמו של האיש 

בתיאורי . יוצרת חשדנות כלפי האיש" גרגריו"ל"( לחשוף שיניים"המהדהדת את " )לחשוף"של 

ער תיאור ש ֵ  :משתמשת במונחים המבליטים זיקה בין דמויות, ער זרחי מחזקת מידע גלויהֹשֵּׂ 

הילדה שדפנה מבקשת את , (ילדת חוץ)ההולם סטטוס חברתי מופיע בדבריה של דפנה על נומה 

 סביב אותן ולגלגל, לקלוע צמות בעצמה]...[ יותר כל דבר היא עושה על הצד הטוב ב: "קרבתה

הולם את " כמו כתר"והדימוי , נומה היא הילדה הנחשבת בבית הילדים(. 28" )כתר כמו ראשה

מורת רוח . שבתחילת התיאור" על הצד הטוב ביותר"מעמדה כפי שתופסת אותו דפנה וגם את 

 עם הזה העסק, צרורה צרה זוהי כן: "ער משתקפת מדבריה של הנערה עמליהשגורם סוג הש ֵ 

 עשב כמו, מעלה כלפי אצלי אבל, נחל ערבת של ענפים כמו, למטה גדלות הן כולן אצל. שלי השערות

 – "עשב"ו" ערבת נחל" – שני הדימויים קשורים לצמחים(. 22, אם את לא יכולה" )גשם שמבקש

מוסיפים " עשב"ושל " יםענפ"הצבע הירוק המשתמע מהדימויים והמרקם של . ולכן גם לצמיחה

גם כאן כל אחד  – "וגשם" נחל" – שני הדימויים רומזים על מים. ּהרָּ עָּ ש ְ להסתייגותה של הנערה מִׁ 

, מדגיש כמיהה והשתוקקות כלפי מעלה" גשם שמבקש עשב כמו"הדימוי . זורם בכיוון מובהק אחר

אוכל לעשות מה שאני  אני" – ומוסיף משמעות למה שאומרת עמליה לחברתה שתי שורות לפניו

הקשור גם הוא לשאיפה לחיים שאינם , ולסוד המרגש – (22" )אני אהיה חופשייה לגמרי. רוצה

של המורה  ּהרָּ עָּ ש ְ תיאור (. 21" )?שאני רוצה להיות סופרת, מה אני אגלה לה" – דומים לחיי אחרים

, וארוכים לבנים הפני" :מתואר בדימוי המצטרף למה שקדם לו( משושים)לאמנות מבית הספר 

                                                           
  .111ש "על בכור חסון ראו לעיל בה  615
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" הנופלות", "וארוכים"המילים ; (29) 616"לברט מתחת אורן כמחטי ישרות, הנופלות והשערות

ער למחטי אורן הולמת את היו שרה של לצד דימוי הש ֵ  אשר, מדגישות צורה קווית" -כמחטי"ו

מון אבל בעיקר רומזת על קשר אפשרי שלה לאנשי המשושים ועל הפוטנציאל הט, המורה לאמנות

י( המתממש בהמשך הסיפור)בה  נִׁ . שהמשושים והצורות הקוויות שולטים בחייה, להפוך בת ברית לפָּ

שולה ( אמורי אשיג אטוסה)המכשפה הצעירה אמורי  .תיאורים של הגוף השלםיש בסיפורים 

בכל אחד משני השמות (. 11" )אטריות שבלולי שני כמו"וקים הנראים 'שני ג 617משלולית הדמעות

הוא בעל חיים רירי ורך המכנס את גופו " שבלול"; וף מצויים רכיבים של קשיות ושל רכותשבציר

הדימוי רומז על צורתם ; היא בצק מיובש נוקשה המתרכך בבישול" אטרייה"; לתוך קונכייה נוקשה

על . ויוצר הומור – את נוקשותו לאחר הטבילה בשלולית שגופם הנוקשה איבד – וקים'של שני הג

דקים "נאמר בהמשך הסיפור  (ההולכים על הקשת) העובדות בשדה" אפורות דקות"יות שתי דמו

 בסיפור. עבודה חקלאית – הדימוי הולם את הסביבה הסמנטית של העלילה; (89" )כמגרפות

; (71" )שכבה על הארץ כמו בלון ריק: "מקצינים דימויי הרפיון והחולשה של הפילה הקטנהטינטורו 

הדימויים משווים את (. 79" )הבאה מהשנה סוודר שהעור השתלשל ממנו כמו[ ]...ראשה המקומט "

היא חסרת , במצבה, ורומזים שגם הפילה, 618הפילה לחפצים מיותרים שאין בהם תועלת או שימוש

דימוי בדימויי הרפיון מתחלפים , כשהפילה מתאוששת תחת ידו של המטפל המסור. תועלת ומיותרת

הדימוי לדגל אינו (. 79" )והניפה את החדק שלה כמו דגל]...[ ואז קמה : "המבליט את מתח שריריה

אוהביה של טינטורו  – רומז על רגעי השיא של הסיפור, כסמל לחירות ולעצמאות, הדגל; מקרי

העכברים , קרון ושמו מקרוןבסיפור . משחררים אותה מן הכלא והיא יוצאת לחיים של חירות

 זעירים 619ככיסים אוזניהם"קפה מתוארים בדימוי הממזער היוצאים מדי לילה לסיור בבית ה

בולטת כאן , "כיסים"לבין " אוזניהם"נוסף על הדמיון החזותי בין ; (11" )יום-בן תינוק של במעילו

המבקשת לעורר חיבה לבעלי חיים שלרוב  – "יום-כשל תינוק בן"ו" זעירים" – ההקטנה בממדים

 . מעוררים סלידה

אם בן זוגה ביש המזל של הֵאם בסיפור , בוריס: לכאורה-על דרך ההרחקה יםאחדים באציורי גוף 

מוגבל בתפקוד ומתקשה מאוד בדיבור ואולי גם , משותק לאחר אירוע רפואי קשה את לא יכולה

]...[ ליד הרדיו : "מקרי של בעלי חיים-בתיאורי גופו ותפקודו מופיעים דימויים למבחר לא; בהבנה

                                                           
ּה, "אבק הברבור"תיאור קרוב מצוי בסיפור   616 רָּ עָּ ה  בתיאור ש ְ , ושערותיה קצרות וחלקות מאוד" –של מדאם קופָּ

פ מבקשת לתאר בעידון צמיחה הצמודה מאוד לעור "תכן שהבחירה בשורש נטיי(. 17" )נוטפות סביב פניה
 .כפי שמשתמע מכינויּה, ולרמוז כך על דמיונה של האישה לקוף, הפנים

(. 27' עמ, 1998, קרול) הרפתקאות אליס בארץ הפלאותלברכת הדמעות ב רמיזה( 172ש "לעיל בהראו )גם כאן   617
 .ההשוואה המתבקשת מעצימה את דמותה של אמורי ורומזת על יכולתה לעמוד בקשיים המאיימים עליה

כל הבתים נראים עלובים : "וולפיניאה מומי בלום דימוי דומה מופיע בתיאור רחוב אחרי כריתת עצים בספר  618
 (.21" )כמו דברים עלובים שנשארו על החוף אחרי שהים הלך, וישנים

 (. 11" )כיסי אוזניהזזינה זקרה את זנבה הקצר ואת שני " :יתוקנו זלזל וזזינהגם בסיפור   619
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, לידו מונח עיתון הבוקר ההפוך]...[ כל היום , כל יום, יושב בוריס כל יום ,בראש מוטה כתרנגולת

האוויר ]...[ מפוזרים  זבובים כמו הקטנות האותיות וכל, הפוך ושוכב כמו פיל על הגב' דבר'השם 

קולות חרקים וקול תרנגולת מודיעה שהצליחה להטיל , מלא זעזועים קטנים של כנפיים שקופות

צעות ציור לשוני מורחב מסגירה המספרת בגוף ראשון את דעתה נטולת החמלה על באמ(. 12" )ביצה

רומז על הבעה אווילית ופותח סדרת דימויים שלאורה " בראש מוטה כתרנגולת"הדימוי : האיש

אך למעשה מלגלגים על האיש הנכשל שוב ושוב בפעולות , המסורבל, אינם קשורים לבוריס הנֶָּכה

אבל גם רומז על , מתייחס לשם העיתון" שוכב כמו פיל על הגב"הדימוי  ;יום-הבנאליות של היום

זבובים "התיאור המדמה את האותיות הקטנות ל ;האיש הכבד שאינו מצליח להתנועע בכוחות עצמו

שבגלל האירוע הרפואי שפגע בתפקודו מתקשה לקרוא , מייצג את נקודת המבט של בוריס" מפוזרים

, הפיל מייצג כבדות וסרבול, התרנגולת מייצגת טמטום; בעלי חיים התיאור כולו רוחש. ולהתרכז

כולם . תנועה בלתי פוסקת וזמזום טורדני, הזבובים והחרקים האחרים מייצגים המולה חסרת פשר

דמות מסורבלת . יחד יוצרים אווירה של מהומה וחוסר שליטה המלווה את נוכחותו של בוריס

שהשניּות המאפיינת את שמה האוקסימורוני מנוסחת ( טינקרטנק)אחרת היא הפיה טינקרטנק 

 היא למה כבדה היא ואם כבדה היא למה פיה היא אם" :היטב בשאלה שהיא שואלת את עצמה

היא מרגישה איך היא צונחת לארץ כמו שק תפוחי "כשטינקרטנק מגורשת מן הממלכה  (12) "?פיה

טלטלּות , גם את הכובדאלא , הדימוי מתאר לא רק את אופן הנפילה; (8) "אדמה את הסרבול ואת הִׁ

 . האיברים חסרת החן המאפיינים את טינקרטנק עצמה

 בית, משפחה, הורות יתיאור( י

חמש דקות )לחזור להוריהם  לאחר שהשוטרים באו לדרוש שהחיות יניחו לילדים הבורחים

 620כשיהיו" :השועלה האדומה מסבירה בשרשרת דימויים חושניים מהו הזמן הנכון, (מקגנוקה

רומזים " אפרסקים" .(22" )טל מלאי פתוחים יקינטונים כמו, שמש עטופי אפרסקים כמו מוכנים

רומזים " יקינטונים פתוחים מלאי טל"; לצבעוניות ובעיקר לניחוח אופייני, למתיקות, לרכות המגע

יבות של השפעותיו המיט שני הדימויים מדגישים את. ליופי ענוג ולניחוחּות משכרת, לרעננות

יּוק הריח והחמימות  .ורומזים שהילדים יוחזרו כשחושי ההורים ימשכו אותם אל ילדיהם 621החִׁ

 ּהנָּ בְ על מה שהכינה הגרפינה לִׁ  (זיכרונות מן השרוול)נרמזים במטפורה שבדבריה של העכברה 

 .(11)" חם לזיכרון לו נתנה עוגיות מאפה ידיה שהגרפינה של אדירות כמויות: "לקראת צאתו למסע

הנקשרת לעוגיות לבין " חו ם"קושרת בין המשמעות המילונית של " זיכרון חם"המטפורה 

                                                           
 .הילדים שברחו ליער  620
פירושו הענקת חום תוך החזקה ; שמבטא חום וחיבה' חיק'מטבע לשון שטבעה זרחי בגזירת פועל משם העצם   621

 .בחיק אוהב
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תחושת קרבה שמציפה ההיזכרות באם , חיבה, לבביות – "חום"של , הרגשית, המשמעות המושאלת

הרומזת לאירופה העכברה מתארת במילים " בית"גם את ההבדלים בין יפו לבין ה. ובבית הילדּות

 ופה חלב עטופים כמו הם שם, בבית אצלנו מאשר יותר חדים פה הריחות גם: "שיםמשדה החו

על פי המטפורה (. 11" )עדינים לאפים מדי חריפים הם לפעמים כי עד מקליפתם הותרו כאילו

, אינם ישירים, מעודנים, הם מאופקים( גרמניהברוסיה או ב)הריחות בבית  "חלב עטופים"

קשר לבית הילדּות רומזת על לובן ועל" חלב"כש רומזת על " הותרו מקליפתם"לעומתם המטפורה . הַּ

דימוי המסביר איך נתפסת הֵאם בעיני ילדתה . שהיה צורך לאסור ולרסן בקליפה, טבעם הפראי

(: אם את לא יכולה)החוששת שכוחותיה של האם יאזלו , מופיע בדברים שאומרת הנערה עמליה

 גדולות תכלת עיני פותחת היא שוב לילה ואחרי, לבוקר דומה שלי אמא כי לפחד צורך היה לא אבל"

אלא הוא רומז על , הדימוי לבוקר אינו רק אסתטי(. 11" )וחזקים מצח-רחבי פנים מתוך מאוד

כשם שהבוקר חוזר ומופיע גם  ,תמידיים שהילדה מייחסת לֵאםוכוחות התחדשות בלתי נדלים 

מומי מבהירים מה דעתו על בן זוגה של אמו  גם דבריו של הילד. לאחר האפלה הכבדה ביותר

 אמרתי" :כשמומי ואמו מכניסים שינויים בדירה לאחר עזיבתו של בן הזוג(. וולפיניאה מומי בלום)

קום, שתראה לאמא מָּ  של במקום משתזפים שלא כמו, הקיר על כתם נשאר עמד העתיק שהארון שבַּ

ל לשנותו (. 22" )השעון הכתם על )למה שלא ישתנה ללא התערבות ( מיקום רהיט)השוואת מה שקַּ

הדימוי . תפוגגתרומזת שנוכחותו של דרור בבית תמשיך להעיק על מומי עוד זמן מה ואז ( הקיר

 . יקבל צבע חדש בעזרת אורך רוח וזמן" המקום של השעון" – שבחר מומי מחזק את ההבחנה הזו

, שקט שלפני הסערה, הסוואה, קהכמצב של השת, דימויים וביטויים מטפוריים הקשורים לשינה

הילדה עמליה ( הדוגרת)את מצבן של הביצים שבתוך האינקובטור  :כשלב מעבר ממצב למצב

: משום שבתוכן יש חיים ומשום שהן מעוררות בה רגשות אמהיים, מתארת במילים המאנישות אותן

המבטאת , "לבנהשינה "שנתן של הביצים מתוארת במטפורה (. 29" )לבנה שינה ישנות הביצים"

ֶסֶכת בלובן את מה שחבוי בתוכה; שינה שקטה כשאביגיל עולה על הגב של . הביצה החתומה ְממַּ

ערה ובכל זאת בתוך שינה , חשה נישאת פנימה פנימה"היא ( אביגיל מהר המלכים)החמור לבנה 

, וקהמתאר את השינה כעמ 622"שגדותיה רחוקים מאוד"הביטוי המטפורי ". שגדותיה רחוקים מאוד

ברקע : איננה מקרית" שינה היא נהר"המטפורה . קשה להגיע לגדותיה; כמצב שקשה להיחלץ ממנו

אל , הזורם דרך המערה שבה שכן היְפנו ס, נהר השכחה במיתולוגיה היוונית, מהדהד נהר הליתי

                                                           
 .לב בביטוי המטפוריההפרה של כללי הלשון ממקדת את תשומת ה  622
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המספרת מתארת את נדנוד האונייה לאחר הסערה זיכרונות מן השרוול  גם בספר. 623השינה

ים "בבסיס המטפורה (. 11" )העמוק השינה ים תוך אל ונופלת הולכת אני איך הרגשתי" :במילים

; "שינה היא מים"שהיא שוקעת בו מצויה הסכמה ( שינה)למצב ( ים)הקושרת בין הסביבה " השינה

גורמת לערפול , השקיעה בשינה או במים מנתקת את השוקע מן המציאות, בשינה ובמים שוקעים

 . המציאותההכרה ולטשטוש 

 שימוש בביטויים הקשורים לים  יםעושה ומוותחיים  תיאורי( יא

: מנסה להסביר את הקשיים במשפחה המפורקת בדימוי( וולפיניאה מומי בלום)אביו של מומי 

 שקשה כמו זה. טובות כוונות יש אם אפילו, שרוצים כמו שיהיו החיים את לסדר שקשה תראה"

וזפינה הרמינה מתארת את מעמדה כנוסעת סמויה במסעו 'עכברה גה .(11" )שקט יהיה שהים לתכנן

 ללא כנוסע אני אנונימית שהרי" :ואומרת( זיכרונות מן השרוול)של הברון פלטון פון יוסטינוב 

החיים הם "מונחת הסכמה המטפורית " אניית חייו"בבסיס הצירוף המטפורי  ."חייו תיַּ נִׁ אֳ בָּ  תעודה

ומשמעותה המושאלת מיוצגת " אניית"מיוצגת בנסמך " מסע"ל המשמעות המילונית ש". מסע

, חסרת תעודות וכרטיס נסיעה, נייהוהמספרת מתארת את עצמה כנוסעת סמויה בא". חייו"בסומך 

ביטויים המתארים מוות אך אינם כוללים את השורש . היא מטפורית לחייו של הברון" אנייה"וה

שהושארו ( אותה קיבלו חינם)האווזים : יפייה לאסוןת מופיעים בעקבות רצף רמזים הבונה צ"מו

את לא היית צריכה : "בחצר הדודים בידי זר בתמורה לבקבוקי בירה אינם רצויים בעיני הדודים

שוב שני , מה"; (11" )לא כל דבר שנותנים צריך לקחת"; (11" )יצורים כאלה"; (11!" )לקחת אותם

בעקבות רצף ביטויי (. 11" )הם ממש חזירים"; (12" )הם לא ייכנסו אצלי בשום פנים הביתה? אלה

ראשיהם ]...[ האווזים מתנדנדים בריצה " – הרומז למותם הקרוב של האווזים הגינוי מופיע תיאור

מזכירה  625"פורפרה"ה; (19" )חבל בקצה פורפרה כמו, קדימה על צוואריהם הארוכים 624מושטים

עוד רמזים מדאיגים משמיעה . זכירה תלוי על חבלמ" כמו פורפרה בקצה החבל"ו, בצורתה גולגולת

בשר אווז ]...[ צריך לחסל את הפרשה הזאת "ו( 21" )מכה]...[ מכה האווזים האלה : "הדודה בהמשך

התיאור הבא רומז על אווזים  ;(29" )הם בדיוק גדולים מספיק וצעירים מספיק. זה מאוד טעים

בכנפיים שכמו , פשוטות ברגליים, פשוטים רונותבג שוכבים האווזים: "חסרי חיים, חסרי תנועה

 . (12" )עשויות סמרטוט

                                                           
 מעבר לנהר הליתי. נהר השכחה והאבדון – Letheדרכה זורם נהר  Lemnosהיפנוס חי במערה חשוכה באי   623

משורר עברי שהיה אסיר פוליטי בסיביר ונעלם לאחר , הוא שמו של קובץ שירי חיים לנסקי( 1912, לנסקי)
 . שחרורו בזמן מלחמת העולם השנייה

ררים בשיר הקצר למבוג  624 י ב  בעלי יכולת מופלאה , מתוארים אווזי הבר כיצורים מיתיים( התקרהבתוך ) ַאְוזֵּׂ
ים: "לראות את מה שמעבר ליש טִׁ מּושָּ ְּואֵריֶהם הַּ ת צַּ ְקבו  ֲחקים ְבעִׁ ְתרַּ ה / , מִׁ ימָּ דִׁ אר ְוקָּ ּוָּ צַּ ט הַּ חַּ ֵלב ְבמַּ ים ֶאת הַּ ְפרִׁ תו 

ם/  ל ֶשל גּופָּ קו  ת הַּ רַּ ְמעָּ  ." מִׁ
 .שכדי לסובבו על חודו יש למשוך בחוט המלופף סביבו, ג של סביבון עץ בצורת חרוטסו  625
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 תיאורי אווירה ומצב רוח( יב

הנתפסים  – "צמר"ו" קורים"וחומרים מוחשיים כ" סמיכּות"תכונות של מרקם אמורפי כמו 

משמשים את זרחי בציור תחושות נפשיות על המנעד שבו  – חסרי צורה וצבע מוגדרים, כשקופים

יּותמצוי תיאור  .הנקשרים בתודעה עם אפרוריות או היעדר צבע ,ים ְלאּות ודכדוך עד כדי צמצום החִׁ

 מקיר תפל שנמתח, השיעור ובתוך: "העורבהאווירה כהשלכה של מצב נפשי פותח את הסיפור 

בסינסתזיה , תיאור השיממון בכיתה מועצם במטפורה .(12" )קיץ של משועממים קורים כמו, לקיר

א וה" שיעור"בהקשר של " תפל"; "מתארך יותר מדי"משמעותו " נמתח"הביטוי המטפורי ; יובדימו

 בהמשך. ביטוי סינסתטי המתאר מהות מופשטת במונחים של טעם ומאפיין את השיעור כחסר ערך

; צירוף המבקש להעצים בממד של אורך את ממד הזמן, "מקיר לקיר"השיעור נמתח  נכתב כי

שהם , לא זו בלבד שמדובר בקורים – מאניש את הקורים" שועממים של קיץכמו קורים מ"הדימוי 

ימים אחרי ; "סמיכּות"גם מתח מתואר כ. אפילו הם משועממים – דקיקים וחסרי יציבות וערך

עמליה מתקרבת לקבוצת נשים ומרגישה , (זרע החיים)הפגישה המרגשת עם הבחור מן ההכשרה 

, מייצגת שינוי מן הרגיל ורומזת על עמימות" סמיך(. "22" )משהו קרה. סמיך סביבן האוויר"ש

בהמשך נודע לילדים . כולאת או מעמעמת את קולות השגרה ומטפורית גם למשקלה של מועקה

יוני )סמיכות כתכונה של האוויר מופיעה בתיאור מסעו של יוני על הסוס הלבן . שהבחור נהרג בקרב

היו באוויר רחש דבורים . עונת הפריחה של ההדר זו הייתה. הוא עבר דרך הפרדסים(: "והסוס

. יש רכיב של דחיסות" דבורים"ו" פריחה", "פרדסים"במשמעות השמות ; (1" )וסמיכות מתוקה

יוצרת " סמיכות מתוקה"הסינסתזיה , הצבעים והקולות הנרמזים במשפט, יחד עם הניחוחות

מטפורי  מתוארת בדימוי (א יכולהאם את ל)האווירה בחצר בית הספר של עמליה . אווירת מועקה

כולם כאילו אחוזי שינה והמילים יוצאות מן הפה עטופות חוטים נמשכים " – תנועה-של סמיכּות ואי

הוא מקדים תיאור . המבליט מעין ֵלאּות ובעיקר מיעוט ואטיות של תנועהדימוי , (12" )של קיץ

" קצף ומקדיחה בים לרגע ברתהעו רוח כמו: "המשקף התעוררות פתאומית בקרב הילדים בחצר

נרמזות  626"מקדיחה"בפועל ; מהירות ודריכות, נרמזים שינוי בתנועה" רוח"ב: הדימוי דחוס (.12)

ה וגם תנועתו המהירה מאוד של  – גם כמטפורה להתרגשות ולסערת רוח – התחממות עד ְבֵערָּ

גם כאן יש  – שקט רגשיבהקשר של ים הוא תוצאה של גליּות והוא מטפורי לחוסר " קצף"; המקדח

המועקה סביב השולחן בעקבות אמירה על בכי , באותו סיפור. סמיכות מעיקה של חומר אמורפי

                                                           
, "הקדיח את התבשיל"ובעברית החדשה כמעט רק כחלק מהצירוף , ח בהפעיל מופיע רק בלשון חכמים"קד  626

 . השחית, הרס, שמשמעו קלקל
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אם את לא ) 627"צמר כמו, השולחן סביב מאוד צפוף נעשה האוויר"האם בלילות מתוארת בדימוי 

יוצרת , יתחוסמת תפיסה חוש" סמיכות"בכל הדוגמאות הללו האווירה המאופיינת ב(. 17 ,יכולה

  .מועקה לא מפורשת ומקדימה התרחשויות ואירועים לא צפויים ויוצאי דופן

 

 

 תיאור מצבי רגש ונפש ( יג

בתיאורי גיבורותיה וגיבוריה הצעירים של זרחי הלשון הציורית מתארת מצבים נפשיים על המנעד 

 שמפסיקות נעליים כמו הן]...[ ְּדָאגו ת " :משפטבדאגות לנעליים  של דימויה .לדיכאוןשבין דאגה 

מוסרי -מבקש למֵרק את ההיבט הלא( 11, ניצי מזווית העין" )בהן שהולכים אחרי להכאיב

על אף העוול , בהחלטתה של המטפלת הזקנה לפרוש מעבודתה במוסד לילדים ולהמשיך בחייה

מים להן מוסרי והופך את הגור-הדימוי נוטל מן הדאגות את המרכיב הרגשי. והצער שנגרם לילדים

כביכול את החלטתה -הדימוי מסביר. שבעיותיהם ייעלמו עם הזמןלכאלה , לחסרי חשיבות, לשוליים

כערכו של חפץ או של מטרד  – אבל גם רומז איך ניצי תופסת את ערכּה בעיני המטפלת ,של המטפלת

ית ספר נשלחת מן הקיבוץ לב, (לדבר על ההרים) 628"כל הדברים שקרו"אחרי , הילדה עמליה. חולף

ֶאת הגביע הפנימי השקוף תמיד לזכור : "שיעור מיוחד במינו 629שבו מלמד הקוסם אדרבא, מיוחד

מספיקה ההזנחה . כי מעצמו הוא פונה לחושך]...[ אסור להזניח את הגביע ]...[ לכוון לכיוון האור 

רי לפיתוח מטפו" הגביע הפנימי"התיאור סביב הביטוי (. 81" )הקטנה ביותר והגביע חוזר לחשיכה

  .כדי להימנע משקיעה בדיכאון, מודעות לתנודות במצב הרוח

-את המעבר הנפשי :מגייסים ציורי לשון של גובה ונמיכּות לתיאור מצבי מתח ומועקהה סיפוריםיש 

, רגשי ממצבי מועקה ומצוקה לתחושה של הקלה ושל אופטימיות זרחי מתארת בלשון פיוטית

הנפשית לנמיכות השמיים או התקרה ואת ההתבהרות הרגשית בדימויים הקושרים את המועקה 

כשהילדה  .יכולת לזקוף את הראש ולהתנועע ללא מגבלהללתוספת אוויר ו, להגבהת המרחב הפיזי

קול הלחש בחדר הסגור "מחפשת באישון לילה את מקור ( יתוקנו זלזל וזזינה)המכשפונית זלזל 

ות קוסמית המחברת חּוץ וְפנים ויוצר אווירת התיאור רומז על השתנ, (21" )שמאחורי הדלת

לאורך המדרגות הבהבו נוריות לילה ]...[ הכוכבים נעשו כאילו בולטים ונמוכים יותר : "מסתורין

רומז " מנהרה מוזהבת"הדימוי ל .(21" )מוזהבת עמומות והמסדרון כולו נראה כמו מנהרה

                                                           
; נינה להיות האחראית על קורי העכבישדימוי אחר לצפיפות ולסמיכות מופיע בתיאור כישלונה של אחותה של ת  627

. צפוף וסמיך כמו כבישהיא עשתה מן הרשת משהו , היא לא הצליחה לעשות אפילו חור אחד בקורי העכביש"
 (. ל"נ –ההדגשה הוספה ; 17, תנינה" )כולם נסתמו –החלילים , הסוודרים, החלונות

, חובשת כתר הנייריעו בסיפורים הראשונים בספר בפתיחת הסיפור נרמזים אירועים מביכים או משבריים שהופ  628
 ". לדבר אל ההרים"שבו כלול גם 

  .118ש "על הקוסמים בסיפורי זרחי ראו לעיל בה  629
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בזמן נשמרת -אבל בו, רן הכלואהק-קסומה שאכן תתממש עם גילוי החד-להתרחשות מעשייתית

גם ; תחושת הסכנה שנרמזה בהסטת הכוכבים ממיקומם ובהבהוב נוריו ת הלילה במעלה המדרגות

 . קרן-זו תתממש עם תחילת המאבק בין זלזל ובני בריתה לבין השדונים על חירותה של החד

הדימוי . ת מהמפגשחושש, (ילדת חוץ)שנשלחה לחדר האוכל כדי לדבר עם הֶאקונומית , גם דפנה

יוצר ( 89" )בפתח להיכנס עומדים העננים גם כאילו]...[ גדולות  מרכבות כמו שטו נמוכים עננים"

המועצם  ,הממחישים את הלחץ הרובץ על דפנה בגלל אירוע שולי לכאורה תחושה של צפיפות ודוחק

, עים ביטויי כעסאחרי שלאורך רוב הסיפור מופי, לא לגרשבספר . בגלל רגישותה היוצאת דופן

ֵאם  – מתרחש פתאום משהו חדש, תסכול ועלבון על רקע נוכחותו בבית של בן זוגה החדש של הָּ

, שלהם הבית של התקרה כאילו פתאום מפני שהם מרגישים, צוחקים בקול הם" :המשפחה צוחקת

עקה התקרה הנמוכה מטפורית למו(. 19" )שמש אור ונכנס, פתאום הוגבהה, מאוד נמוכה שהייתה

בחיבוק , כשדורי מבטאת בגלוי, מופיע בסוף הסיפור – מועצם – אותו דימוי. שרבצה על בני הבית

 נמצאים הם הרי? הפעם שגבהה התקרה לא זו" :את חיבתה אל האיש החדש" חזק בכל הכוח"

המתאר , עיצוב דומה של ציור לשון. (11" )שגבהו הם השמיים הפעם כאילו מרגישה דורי. בחוץ

לאחר שנחש , משושיםגוברת כהנמכה של השמיים ומגביר את תחושת האיּום מופיע בספר מצוקה 

י י. הכיש את התינוק ֶדדִׁ נִׁ מנסה לבקש את עזרתם של אנשי  ,המוצפת רגשות אשמה ,הילדה פָּ

 נמוך היה מסביבה הכול אבל[ ...]הלילה  אל יצאה היא. "המשושים שלהבנתה באים מן השמיים

 השמיים נראו, למעלה המגדל על [...]לכן עלתה למגדל המים , יוכלו לשמועהיא חששה שלא . מדי

כמו נשימות "הדימוי המאניש  .(27" )קטנות אש נשימות כמו נוצצים והאורות ומתקרבים מתנמכים

תשובתם של אנשי המשושים ניכרת בשינוי הדרמטי שחל . מטונימי לקיומו של איום" אש קטנות

חול מרוב עמוקים השחורים השמיים: "בשמיים תחושת ; (28" )חיים היו כמו מתנוצצים הכוכבים, כָּ

סופי המשתמע מהביטוי -המחנק שנרמזה בהתנמכות השמיים מתחלפת במרחב הנשימה האין

נשימות אש "והיעלמות , "עמוקים מרוב כחול"עם מראה הצבע  מקהמערב תחושת עו הסינסתטי

ם? ים)ההומוגני " לכחו"מפנה מקום לקרירות המשתמעת מה" קטנות ים-שָּ את לא גם בסיפור  (.?מַּ

שהיו עמוקים כמו קערה , מתבוננת בשמים" :הדימויים לשמיים בלשון המספרתמוכרחה לעוף 

שהיו פתוחים ועמוקים , אל תוך שמי הלילה"ו( 122) 630"שבתחתיתה מצוירים כוכבי כסף זוהרים

שממד העומק שבהם מטפורי , "(פעמון"ו" קערה)"לחפצים קעורים  הם ,(122" )כמו פעמון חושך

 . מן המובן מאליו, להתרחקות מן הצפוי; לעומק הזה חותרת הגיבורה. לעומקן של תובנה ותודעה

                                                           
ים": לילה"התיאור מזכיר את התיאור המטפורי בשירה של לאה גולדברג   630 בִׁ כָּ ֵלא כו  ים/ , ֶטֶנא מָּ ְבבִׁ ים ּדו  אִׁ , ֵריחַּ ְּדשָּ

ק/  מ  ל/ , עָּ טָּ ק בַּ מ  י/ , עָּ בִׁ ֵעם ְלבָּ  (. 18' עמ, כרך ב, 1971, גולדברג" )פו 
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ביטוי מטפורי בדברי  .מוצא-תחושת אין ,ייאוש, תיאורים של בדידות רבים של זרחייש בסיפורים 

" פוליטיקופ מיסיס של ביצים העזובותמה בטח את" :(יתוקנו זלזל וזזינה)השומר למכשפונית זלזל 

ומכוון כאן לילדים שננטשו בידי הורים חסרי  631"ביצים עזובות"נשען על הדימוי המקראי ( 22)

מצפון או חסרי יכולת ואחרים יכולים לעשות בהם ככל העולה על רוחם ואפילו לצאת נשכרים 

, חמלה על הילדהמעוררת " אפרוחים"הקרובה ל" ביצים"בהקשר הזה . מהחמלה עליהם

נחישותה וחוש ההומור שלה אינם מפחיתים מבדידותה ומצערה על , אומץ לבה, שעצמאותה

 ולפתע"הדימוי . גם ניצי החיה במוסד לילדים נטושה ובודדה. ההיעדר המוחלט של קשרי משפחה

ת חלשה וחסר, רומז להיותה קטנה( 11, ניצי מזווית העין" )ככלבלב הבוכה שלה קולה אליה חזר

( אם את לא יכולה)תחושת לחץ מעיקה על הנערה עמליה . אונים ורומז על הצורך שלה בקשר

עמליה מסבירה את ההתלבטות בדימוי . להצטרף אליהם למשחק כשהילדים המקובלים מציעים לה

 אי כמו לבדו עמד הזה הרגע. אליהם אותי גם לצרף רוצים או עלי צוחקים הם אם יודעת לא אני"

על  רומז" אי"הדימוי ל מסגרת המובחנת של הסיטואציההמלבד  .(11" )ילדים צותיוק מכל מוקף

וגם על תחושת חוסר המוצא שחשה , שאיננה שייכת, תחושתה של עמליה שהיא חיצונית לקבוצה

המתלבטת בשאלות של נאמנות לאמּה  ,עמליה. מי שנמצא על אי בודד אין לו אן להתרחק – הנערה

 רק נאמנים להיות קשה כך כל]...[ בגשם  חרגול כמו עלובה מרגישה ניא" :אומרת ,ולחברתּה

" ענף בקצה תלוי מתנדנד והוא לשבת יכול לא הלב כאילו מרגישים נאמנים וכשלא, אחד למישהו

והמצוקה של המספרת משתקפת ברמז לתלייה שברקע , תנודות הלב משקפות התלבטות קשה; (29)

הרי אנחנו " :היא מנמקת, שאינה יכולה לחשוב רעות על אמּהכשעמליה מסבירה , בהמשך. הדימוי

" כמו שני אנשים ניצולים על אי בודד שצריכים לבנות להם ולגדל לעצמם כמו רובינזון קרוזו וששת

ת  עקבמדגישים את הקשר שנכפה על האם והבת  "אי בודד"והצירוף " ניצולים"התואר ; (29) מו 

 . מוצא המשותפת להן-ל אחת מהן ואת תחושת האיןאת תחושת הבדידות של כ, האב-הבעל

תחושת פחד מתוארת במערך רחב ולכיד של דימויים וביטויים מטפוריים המושתתים על חפצים 

ירפה הקטנה 'גשבו ה, מיליגרם בחלקו השני של הסיפור: בעלי פוטנציאל הפחדה וסיכון גבוה

 תוקעים הכוכבים נעצי שרק ים כמו ליםסגלג נעשו והשמים"כתוב , ונגל בשעת ערב'נשארת לבדה בג

הדימוי מבקש להמחיש את הפחד בתיאור חיזיון פנטסטי הרומז לפציעה (. 88" )בשמיים אותו

השמיים עלולים  – וגם לתרחיש אסוני ("תוקעים אותו בשמיים") לכוח ,("נעצי הכוכבים") ולכאב

והחיות : "יים גלויים לסכנהבמשפט הבא ביטו". בשמיים]...[ רק נעצי כוכבים "ליפול שהרי 

 :בתבנית קבועה" דיאלוג דימויים"כאן מתחיל מעין (. 88" )ונגל'המסוכנות והרעבות התעוררו בג

                                                           
י"על פי הפסוק   631 ְפתִׁ י ָאסָּ ָאֶרץ ֲאנִׁ ל הָּ ת כָּ ים ֲעֻזבו  ף ֵביצִׁ  (.יד, ישעיהו י" )ְוֶכֱאס 
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עיניה , מופיעה( שנייה)חיה ; ---מיליגרם רועדת כמו, ---עיניה מבריקות כמו, מופיעה( ראשונה)חיה 

עיניהן , שתי חיות מביטות זו בזו, מיליגרם צועקת; ---מיליגרם רועדת כמו, ---מבריקות כמו

 גדולות ועיניה"מופיע הדימוי  ונגל'לאחר שהחיה הראשונה מגיחה מן הג. ---מבריקות כמו

כולל רמז לפגיעה , ברק המאיים של המתכתה לענוסף , הדימוי(. 88" )בגשם פח כמו ומבריקות

מול החיה הזו ; "(בגשםפח )"וגם רומז להשפעתו המפחידה של רעש  – הפח הוא חומר חד – ממשית

" קצרה"ו" קטנה"הדימוי מוסיף את הדקיקות ל(. 88" )ברוח דקיק ענף כמו מיליגרם רועדת"

כשהחיה השנייה יוצאת . והתכונה הזו מדגישה את נחיתות מצבה, מיליגרם ירפה'בתיאורה של הג

אך הדימוי , (88, "ךבחוש מכונית פנסי כמו ומבריקות גדולות עיניה)"ונגל מופיע דימוי שגור 'מן הג

גם ; (88" )ברוח לבנה כלנית כמו מיליגרם רועדת" – שאחריו חוזר ומתאר את תגובתה של מיליגרם

"( גלדיולה לבנה)"הצבע הלבן שכבר נזכר קודם . הידוע כענוג ועדין, כאן היא מושווית לפרח קטן

שמיליגרם פותחת את פיה כ. אולי כרמז לכניעה אפשרית, והפעם מתקשר לחיוורון ולפחד, חוזר כאן

ברק ; (89" )מחושמלים מים כמו מבריקות בעיניים, באחת שנייה חיה מביטה"ומוצאת את קולה 

 בשלהפעם זוהי תגובת הפחד של החיות . שצפון בהם מוות בטוח ,העיניים מושווה לברק המים

חייה של פני כש: משושיםהצבע הסגול המאופיין כמאיים מופיע גם בסיפור . צעקתה של מיליגרם

לכאורה שעה של , מתחילים להשתבש בעקבות המפגש עם אנשי המשושים מתוארת שעת ערב בבית

" הכיסאות את סגולים בצללים ומלטף בעדם חודר וקיץ, הלילה אל פתוחים החלונות כל: "חסד

לכאורה על פיוס  תרומזה ,"סגולים בצללים ומלטף"תחושת הרגיעה מתוארת בסינסתזיה (. 19)

והם חוזרים ומופיעים לאחר , אבל נראה שהסגול והצללים מבשרים דווקא ההשתבשות. ווהושל

 ההדס שיחי על, האיזדרכת על יצוק כהה סגול פעמון כמו: "שפני מבינה שאביה אינו מאמין לה

השתנה " סגול"ה .(22" )ענקית חיה של זקוף צל כמו ערני העומד המים מגדל על וגם [...]הקטנים 

יונים על "ואת ה" פעמון סגול כהה יצוק"הליטוף הרך בצללים השתנה כאן ל, "ל כההסגו"כאן ל

 . כל אלה יוצרים תחושה של איום ושל סכנה מתקרבת". צל זקוף של חיה ענקית"מחליף " הגג

מטפורה ודימוי הבנויים על חוסר היכולת להיחלץ מפחד מופיעים לאחר שהמטפלת דורשת מעמליה 

כדי לחזק אותך ללמוד ששמך אינו דבר כל ", (ם בענניםשֵּׂ )שמה מכל החפצים למחוק או לפרום את 

רשום "עמליה חוששת שהמטפלת תגלה את שמה , (11" )כך חשוב עד שצריך לפרסם אותו בעולם

מציגים ( 11" )במלכודת ארנבון כמו, בפחד נלכדה נשמתה"המטפורה והדימוי שבתיאור ". בעננים

המטפורה מציגה את נשמתה של עמליה כיצור חי שניצוד ואת ; צמתה כפולהוהקבלה כפולה שע

הדימוי משווה . הפחד כמלכודת משום שהוא מצמית ומשֵתק את היכולת לפעול ממש כמו המלכודת

חולשה ופחד  .בעל חיים רך וענוג הידוע כחששן בהיותו טרף נוח, את נשמתה של עמליה לארנבון
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החיוניות )ולרגליים ( החיונית לחיים)ורים לנשימה מתוארים גם באמצעות מטפורה ודימוי הקש

כדי להוכיח אותה ( 21, ילדת חוץ" )מתוק מדי"כשהמטפלת קוראת לדפנה בקול (: לבריחה מסכנה

עקבות הסחבה הלחה ]שהפסים  לה נדמה: "דפנה מתארת תחושה המזכירה חנק, על שטיפת הרצפה

בתיאור ההליכה אל המקום ; (21" )פה ותהא לופתים והם, הילדים מחדר יצאו [ל"נ – על הרצפה

, ארוכה שהדרך לה נדמה. החדר לדלת עד ריקות ברגליים הולכת דפנה" – שהמטפלת עומדת בו

מאייך את החולשה הפיזית " ריקות"התואר ; "ברגליים ריקות"בולטת המטפורה  – (21" )ארוכה

אם את לא גם בסיפור . כולה מייצגת את דפנה" רגליים"המילה ו, והרגשית של דפנה באותו רגע

כשעמליה מבינה שהאיש שהתדפק על ; מופיעה אותה מטפורה בהקשר של בהלה או פאניקהיכולה 

אני רק פוחדת פחד " :הדלת הקדמית של הבית עומד לנסות להיכנס מהדלת האחורית היא אומרת

סתבך בשערה של כשעטלף ה(. 27) 632"אוויר עשויות הן כאילו ריקות נעשות שלי והרגליים, מוות

הצירוף המטפורי  .(22" )משם אותו חילצה מתחלחלות באצבעות זלזל(: "יתוקנו זלזל וזזינה)זלזל 

 . מרחיב את תחושת הפחד והסלידה גם לאצבעותיה של זלזל

י מנסה להזהיר את בני . גם תחושות של נבצרות ואפס כוחמופיעות בין הרגשות הקשים  נִׁ כשפָּ

 :היא מנסה לצעוק אבל למעשה אינה משמיעה קול( משושים)אתה בחצר המשפחה מְפֵני הנחש שר

 נופלות והן לומר מתכוונת שהיא המילים מן האוויר יוצא, כשהיא רואה את העיניים שלהם"

תיאור המילים כאובייקט שזקוק למשב אוויר כדי לצאת  .(22" )מקופלים נייר דאוני כמו שטוחות

י בכוחה , אוויר הדרושוהרמיזה שלה עצמה אין ה, ולהישמע נִׁ משקפים את חוסר הביטחון של פָּ

י אומרת לעצמה מתוך תסכול, בניגוד לדבריה אל האחרים. ובערך דבריה נִׁ ]...[ טוב " – בדברים שפָּ

היא בטוחה  – "שייענשו אלה שאינם שומעים למזהירים, שיכיש הנחש את דדי, שישחקו שם

שרשרת של (. 22" )כל מילה נחרתת יבשה באוויר"אלא " נופלות שטוחות"המילים אינן  ;בערכם

י  נִׁ י תחשוף בפניה את סודה, לחברתה מלי( משושים)מטפורות בתיאור השיחה בין פָּ נִׁ , המצפה שפָּ

תגידי מאין ידעת את " :כשמלי מגבירה את קולה ושואלת ;מבטאת את ההבדלים בין שתי הבנות

י בקול לכוד במלכודת" :כתוב ,(22" )?זה נִׁ -ביטוי מטפורי המבטא תחושה של אין, (22" )לוחשת פָּ

לחש כמי שנאלץ לומר  בקול אומרת היא" :ופני מגיבה, (22" )בקול צלול ובהיר"מלי מגיבה . מוצא

מתארת את השפתיים במושג המשמש " בשפתיים עצומות"המטפורה (. 22" )דבר בשפתיים עצומות

שם שעיניים עצומות מאבדות את יכולת כ, של חוסר כוח, לתיאור עיניים ומבטא סוג של נבצרות

 . הראייה

                                                           
זָּ "במחזור השירים למבוגרים  2בשיר   632 ְילָּה הּוא יו ם חָּ לַּ מופיע תיאור קרוב להימנעות ( היפנודרוםבתוך " )קהַּ

פו ת: "מהקמת רעש במובן המילולי והמטפורי ֶלֶכת ְלֹלא כַּ י ְמהַּ יד ֲאנִׁ מִׁ ֵכן תָּ  ."לָּ
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געגועים מופיעים : מושגים מוחשיים של חסרנשענים על דימויים המתארים מכאובי געגועים 

 (את לא מוכרחה לעוף)בתיאור שמחתה של החתולה עננת הכסף שיצאה למעוף בשעת לילה 

במשמעותו " געגועי הגובה"צירוף הסמיכות (. 122" )הרגישה שגעגועי הגובה שלה מתמלאים"ו

ובמשמעותו המטפורית רומז , לגבהים, המילולית מכוון לגעגועיה של החתולה המכונפת למעוף

 . היות חופשייה מכבלי האדמהלליכולת להמריא ו, שהכמיהה איננה לגובה הפיזי אלא למעוף הרוחני

בשלושתם אפשר ; אור ואוויר, דימויים ומטפורות לעיצוב תחושת רגיעה והקלה מגייסים מים

הברבור הלבן . ברכּות מטפורית והיוליות, שלושתם מאופיינים בשקיפות פיזית, להתמלא ולהיעטף

 באגם שט הוא כאילו, מתגעגע הוא כאילו"ששכנתּה האמנית של עמליה נתנה לשכן הגיבן נראה 

גם מכפיל והשקט הממלא את הא, "אגם"המים המקהים זעזועים נרמזים ב .(17" )שקט מלא שכולו

הניסה את הילדים שאיימו על ( משושים" )כובע"לאחר שהמורה . את השפעתם המרגיעה של המים

י נִׁ " במים צף לבה כאילו כזאת הקלה חשה והיא", זו חושבת שגם המורה שותפה לסוד המשושים, פָּ

 – שמשכן הנפ – אין מדובר בהיחלצות הגוף אלא בהיחלצות הלב: הדימוי מדייק את ההרגשה; (19)

אבל הפעם אין , היא פוגשת את אנשי המשושים, אחרי שפני נרגעת, משושיםבסוף הסיפור . מטביעה

י נִׁ ד זכוכית בתוך מפזזות קרניים אלף כמו. וצבעוני רוטט נעשה האוויר: "הם מפחידים את פָּ ְדק  . 633קָּ

י של בגופה פושטת גדולה מתיקות נִׁ ד זכוכית "הדימוי הכולל את (. 12" )פָּ ְדק  רומז לנבואת נחמה " קָּ

ים" – לביטחון ולשמחה, שכולה הבטחה לפיוס ירִׁ פִׁ ּסַּ יְך בַּ ְדתִׁ יסַּ ְך וִׁ יִׁ נַּ פּוְך ֲאבָּ יץ בַּ ְרבִׁ י מַּ כִׁ ֵנה ָאנ  י  .הִׁ ְמתִׁ ְושַּ

ְך יִׁ ְמש תַּ ד שִׁ ְדכ  ח, כַּ ְך ְלַאְבֵני ֶאְקּדָּ יִׁ רַּ ל; ּוְשעָּ , בדימוי של זרחי(. יב–יא, ישעיהו נד" )ֵחֶפץ-ְלַאְבֵני, ְגבּוֵלְך-ְוכָּ

דזכוכית "והצירוף , "מפזזות"מעצים את העליצות הגלומה בפועל " אלף"המספר  ְדק  שאפשר  ,"קָּ

י הרבה מאוד אור ,להבינו על רקע הפסוק מישעיהו נִׁ המילה . מוסיף לתיאור ההקלה שחשה פָּ

ְדכ ד" ים  – קטן המכיל אותו-צמתו מתחזקת בזכות החלל הסגורובהקשר דומה של אור שע" כָּ כמו ְפנִׁ

י אצל זרחי נִׁ ר ֶכת: "מופיעה אצל ביאליק – נפשּה של פָּ פָּ ת לַּ יִׁ בַּ ים מִׁ לִׁ ן יָּר ק/ , ֶשל ֶהעָּ ט  י קָּ ם ֵיש אִׁ , שָּ

פּוד ֶּדֶשא ֵדד לו  / , רָּ י בו  ְצמו  , אִׁ ְפֵני עַּ ן בִׁ ט  לָּם קָּ ֲאנָּן/ , ְכֵעין עו  ֶדש שַּ יר ק  ים , ְּדבִׁ ְקֵני זִׁ -ֶשל/ ֻמְצנָּע ֵבין ֶצֱאלִׁ

ֶמר ף ּוְמֻסְרְבֵלי צָּ ֲחֵבי נו  ר רַּ ן/  [...]: / יַּעַּ ט  לָּם קָּ ד עו  י, ּובו  עו  לָּם ֵשנִׁ ּה / , עו  ע או תָּ ה זו  ּוְבֶאְמצַּ פָּ ע כִׁ ּוְבֶאְמצַּ

ה ת, זו  ֶנֶגד זו  / , ְבֵרכָּ ְדכ ד ְקבּועו  ים / , ְשֵתי ַאְבֵני כַּ יקִׁ ְבהִׁ ים ּומַּ לִׁ ים ְגדו  ְדֻכּדִׁ שו תְשנֵ /  –כַּ האור . 634"י ְשמָּ

אבל , ]...[פני רוצה לספר להם כמה קשים היו לה הימים האחרונים : "מפוגג את מרירותה של פני

 (. 12" )שינה כמו אותה שוטפת הגובר האור של ורכותו]...[ טענותיה  את מפזר האור

. רך אל הארמוןובאישון לילה היא יוצאת בד, (ניצי מזווית העין)ניצי מחליטה לעזוב את המוסד 

משקף את הניתוק התודעתי של ניצי מן  (12" )אוויר רגלי על כמו, קדימה הולכת היא"הדימוי 

                                                           
ְדק ד" –הכתיב בספר   633 ְדכ ד"על פי ההקשר מדובר ב; "קָּ  . אבן יקרה שצבעה אדום –" כַּ
ה  634 ְבֵרכָּ  .221' כרך ב עמ, 1992, ביאליק, בשיר הַּ
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לאחר איומיה של . ואת ההשתלטות של ציפייה אופטימית על מחשבותיה, המציאות שבה היא חיה

" וןובו מילאה בדקדקנות את האותיות החרוטות בבט( "שם בעננים)שיגה מלט מעמליה , המטפלת

מדגיש את פגיעתה ( 12" )מחזהו שריטה שמוחק מי כמו, קלה עצמה את הרגישה היא"הדימוי (. 12)

 . ואת ההשפעה שהייתה לדבריה על עמליה, העוקצנית, הקשה של המטפלת הכוחנית

( אם את לא יכולה)כשהנערה עמליה . זרחי רותמת את המים גם בדימוי המתאר תחושת כוח

ואני נשארת פה עם אמא במקום הסכנה " :ה ולהביא תועלת היא אומרתמחליטה להישאר לצד אמ

לכוחם של  מוסיף הדימוי(. 11" )בקבוק בצוואר עולים מים כמו וכוח אומץ הרגשת מרגישה ואני]...[ 

, אבל ישנו כאן גם פוטנציאל הכוח, המים את התסיסה ואת הסכנה להגדשת הסאה ולהתפוצצות

  .לירושלים ומתמודדת עם הצביעות בכינוס הסופרים לזכר אביההמתממש כשעמליה נוסעת לבדה 

 

 בפרוזה של זרחי לילדים בט הצלילייהה. ה

הוא אמצעי  – רציונאלי מן התחום הסמנטי-תחום הצליל אינו יותר אי"אבן זוהר סבור שאיתמר 

ות היסודות הצליליים אף הם יסוד. להעלאת משמעויות הלוואי בדיוק כמו מטאפורה ודימויים

]...[ אלא שכמו יסודות אחרים גם את משמעותם אי אפשר לקבוע אחת ולתמיד , סמנטיים

 .635"זיקליים בשירה אינם אלא משרתי המשמעותוהאפקטים המ

 וחושפיםמשמעויות ומדגישים  מוסיפיםזרחי רכיבים פונולוגיים של מילים של בפרוזה הפיוטית 

 :636את נוכחותם של בעלי חיים בסיפוריםים לעתתבניות מצלוליות מלוות  .משמעויות סמויות

; צ"מילים שנגזרו מהשורש צי מופיעות( קרון ושמו מקרון)חתונתם של הדחליל והדחלילה בתיאור 

ֵצץ", "צייצה", "ציוצים" המצלול שיוצרת החזרה על (. 21–22" )צצו", "צייצו", "הציצו", "צץ", "הָּ

בארגון ומוסיף חלקם מבליט את , העכברים – מאזכר את גיבורי הסיפורבמילים אלה  TSהעיצור 

בכפר מדרוניה מופיע ( האיקליפטוסים חורשת)בתיאור שדרת האיקליפטוסים . להמולה ולעליצות

הסותם  הגהבמצלול שיוצרים ה; "וצפצופים כנפיים משק תמיד שוקקת הייתה לכן"המשפט 

 – SHמכתשי -והחוכך הבתר Fני שִׁ -החוכך השפתי הגהה, TSמכתשי -המחוכך הבתר הגהה ,Kהווילוני 

מהדהד בליל הקולות שמקימים  – הנחווים כתערובת של נקישות חוזרות ושל צלילים נמשכים

 .העופות

                                                           
 .228' עמ, 1918, אבן זהר  635
ובייחוד הצליל , הצליל האונומטופיאי"במאמרה על ההומונימים בשירת הילדים של ביאליק טוענת חובב כי   636

 (.12' עמ, ד"תשמ, חובב)הוא המובן והקרוב ביותר לילד הרך , המחקה את קולותיהם של בעלי החיים
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כך  :בהתאמה להקשר הסיפורי, מסוגים שונים" מימיים"תבניות מצלוליות שונות יוצרות מצלולים 

כשמיכל מרתיחה מים , מיכל וקומקום האדיםבסיפור  :מדרג של היקף וכמות מיםלמשל ב

 ומלמולי בעבועים מלא קומקום של קול פעם שמעתם: "המספרת פונה בשאלה לקוראים, בקומקום

החוזרת  L-כולל ה ,"מלמולי"ו" בעבועים", "קומקום" – שלוש המילים כפולות האותיות; (9" )?מים

 משחזרות – רתמתגב 637החוזרת בכל מילות המשפט כמעט כנהמה M-ולצד ה, "של"ו" קול"במילים 

 משלולית עוברת היא( "לא לגרש)כשדורי הולכת בעליזות לבית הספר . קולות מים מבעבעים

הכפלת העיצורים ; (12" )עליזה יותר נעשית היא שלולית כל ועם בשלוליות משתכשכת, לשלולית

L/SH ,CH/SH ר אופי אחר של צלילי מים נוצ. מהדהדת את הקולות שיוצרת התנועה המהירה במים

במקום בו שקעה המה הים מין . באור שהשאירה השמש "... :בתיאור ;ניצי מזווית העיןבסיפור 

יוצרות מצלול שכולו " המה הים מין המיה"המילים , (22..." )כמי שמתגעגע זמן כה רב, המיה

ה"אונומטופיאית של -ההולמים מאוד את משמעותן הכמו – H ,M ,Y – צלילים רכים מָּ ושל " הָּ

]...[  הזמרות" :(תנינה)בתיאור בנות הים בסערה . נמוך ושקט, המתארות קול מתמשך" הֶהְמיָּ "

פ "החזרה על השורש קצ ,(82" )המגרות מן שהוציאו במקצפות הים קצף את ומקציפות שעומדות

  .שבסופו מהדהדים את האוושה האוורירית של קצף הגלים F-וה

מיכל וקומקום בסיפור : רשים הקשורים לאווירת הנרמזת בשוזרחי מבליטה את האונומטופיאיּו

(. 21" )נשּום-הנשּוף בקולה הפנים דמויי הלב של כו ס החלב שאמרה "... :המשפטהאדים מופיע 

את קולות הנשימה של העוף הלילי  SH הגהמהדהד תוך חזרה על ה" נָּשּוף-נָּשּום"המצלול של 

דבריה של העכברה : מהדהדות קולות רחש SH, V ,F תבניות מצלוליות רוויות בעיצורים .638"כו ס"

מלווים לעתים קרובות במצלול המהדהד את הרחש שמקימים  (זיכרונות מן השרוול)המספרת 

" נשף נשף נשף נשף", (18" )כרסמני יבש רשרוש", (12" )רשרושם אוושת"למשל בצירופים , עכברים

יתוקנו " )רותח ברזל על מותזות מים תטיפו לקול הדומה, לחשם את לחשו העטלפים" :במשפט(. 12)

החוזר  SH-הקולות המשתמעים מן המילים במשפט מהדהדים בו באמצעות ה, (81, זלזל וזזינה

החוזר בחלק השני ומהדהד את הצליל הנשמע כשמים  Z -רחש וה-בחלק הראשון ומהדהד לחש

יער שאלה מוסרית מציג לתושבי ה( חמש דקות מקגנוקה)כשהמלך הודי . מתאדים ממתכת לוהטת

                                                           
: הלא היא המשוררת זלדה" זלדה-מורה"זכיר מה שלימדה אותו מ, סיפור על אהבה וחושךבספרו , עמוס עוז  637

לא על קולות מלמעלה המדברים אל נשמת המשורר אלא על : אבל לא שכחתי מה שאמרה לי על שירים וקולות"
למילה , צרימה היא מילה חורקת, היא מילה לוחשת, למשל, אוושה. כך שמילים שונות עושות קולות שונים

, וראו צור(. 111' עמ, 2222, עוז" )והמילה המייה הומייה, קול עדין –מוך ולמילה צליל נהמה יש קול עבה ונ
 . 'על רכותו של הצליל ל, ב"תשע, וכן סוברן, לעניין צליל הנושא משמעות ,1992

על פי )ומכאן שמה , התנשמת משמיעה בנשימתה קולות התנשפות; נראה שהכוונה היא לתנשמת ולא לכוס  638
 (.2222, זילברמן
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החשו "החוזר בצירוף  SH-ה .(21" )בבושה החשו אחרת שחשבו ואלה", הרוב מתייצב לצד המוסר

 .מהדהד את השתיקה" בבושה

בן זוגה של  :מבעים שיש בהם מצלולים עשירים וחזרות יוצרים אווירת חוסר שקט עד כדי מתח

ביתה ביתה ביתה : "מילה היוצאת מפיו חוזר על כל( אם את לא יכולה)הֵאם בוריס שחלה והפך נכה 

]...[ עבודה , עבודה"; (11" )כן, כן]...[  [ל"נ – טיפשים, טיפשים]שים , שים"; (19–18" )כן כן כן]...[ 

הרציונל הרפרנציאלי הוא מגבלת הדיבור (. 11) [ל"נ – זנגויל, זנגויל]" זנווי, זנווי"; (18" )כסף, כסף

, והרציונל הפואטי הוא שבוריס, ר על כל הברה כדי לנסות לתקשרהמחייבת אותו לחזו, של בוריס

מוצא דרך להגדיל באופן מלאכותי את נפח הנוכחות שלו בסיפור כדי להחזיר , המושתק רוב הסיפור

  .לעצמו את המעמד שנכותו גזלה ממנו

 :פוריתשינוי במציאות הסימצביעות לעתים על מניפולציות על מילים ותבניות מצלוליות , חריזה

ומה שראתה , מתוארת כניסתה של גברת דייזי לחנות החיותקורות קרוקודייזי באפריקה בתחילת 

ְמְימּו החיות כל: "נמסר באמצעות פעלים המתארים השמעת קול ללו, נָּבחו, יִׁ ְיצּו, יִׁ בעלת החנות ". צִׁ

על בצורת כשהפו" בשתיקה שרוי תמיד הוא"במילים , היוצא דופן בין החיות, מתארת את עוזו

כשהגברת , הרגע הדרמטי ביותר בסיפור. המייצג שתיקה או שקט SHתוך הגברת הצליל  ,הסביל

נמסר בחרוזים הנוצרים תוך קיצור  – דייזי מבינה שעוזו הלטאה האהובה עליה אינו אלא קרוקודיל

א לא, לטאה לא שלה עוזו: "מילים יל ֶלטָּ את רושם  כדי לפוגג". קרוקודיל הוא, עוזו הוא / ,ֲאפִׁ

א"הנקבי ל" לטאה"המספרת מקצרת את " לטאה=עּוזּו"המשוואה  ולטובת החריזה , הזכרי" ֶלטָּ

יל"ל" אפילו"וההומור מקצרת גם את  החריזה המפתיעה וקיצור המילים מדגישים את נקודת ". ֲאפִׁ

ים פעולותיהם במ. רת דייזי מגיעים לזמבזי הם קופצים למיםבכשהקרוקודיל וג. התפנית בסיפור

מתוארות בפעלים משורשים כפולים ומרובעים ובמילים שיש בהן אותיות חוזרות ומשמעות של 

הכפילויות ". והשתחררו זה של מהפה זה שיצאו עד, והסתחררו השתכשכו, נופפו כך כל: "תנועתיות

בהמשך מסופר שהצאצאים (. איחוד של האישה והחיה)מזכירות את הזהות הכפולה של קרוקודייזי 

הפרדת ; (11" )אחרי גברת דייזי לכל מקום ְפפּו טָּ ", שרחשו חיבה לגברת דייזי, קרוקודילשל ה

ְפפּו" ההברה הראשונה של שני החלקים מופיעים בשתי ; משאר רכיבי המילה בולטת חזותית" טָּ

כך שהרווח נשמע היטב והמצלול מהדהד את טפיפות הרגליים של קטנים שעדיין , שורות שונות

 .בצעדיהם אינם בטוחים

כשזנבו : נעימות-תבניות מצלוליות המלוות מבעים של רגשות שליליים ותיאורים של מצבי איישנן 

 זה, זוועה זה: אמרה מימין והגברת", של קורקבן נכנס לצלחותיהם המלאות של אורחים במסעדה

הד צלילי מהד Z / Vהמצלול המסורג  – (11" )באוכל לי יזניבו שחתולים. מיד עוזבת אני, זוועה



279 
 

וקים שחורים 'שני ג"הילדה אמורי גילתה ששני המזלגות שהיו על השולחן הפכו ל. צרימה

 במחושיהם מוששו הם"המילים כפולות האותיות בתיאורים  (.12, אמורי אשיג אטוסה" )ומבריקים

יוצרות מצלול המשחזר רחש או ( 11" )והמגעילים הדקים במשושיהם משמשו הם"ו( 12" )הדקיקים

השליליים שחשו בני הזוג בתיאור הרגשות . רוש ומחזק את תחושת הסלידה שממלאת את אמורירש

 השדרה את ששנאו אנשים שני רק היו" – (האיקליפטוסיםחורשת )ברקאי כלפי השדרה בכפר 

" יותר עוד עליהם שנוא המחסור אבל, סוחרים להיות הם שונאים למעשה"ו( 91)מוות  שנאת הזאת

( דודה יוספינה)כשהדודה יוספינה . החוזר רומז על סלידה וכעס S-הבולט של ההמצלול  –( 92)

אפילו , לעולם לא אעלה כזאת על דעתי)"או מאיים ( 12, "?למי זה אכפת)"מדברת בטון בוטה 

כפולים אונומטופיאיים המדמה -מתלווה לתוכן מצלול של שורשים מרובעים, (11, ..."איאלץ

והולם את החומרים המתכתיים  ,(11" )צלצלו באיום"ו( 12) "קשקשה בטבעותיה" – הרעשה

 ".   עגיליה"ו" טבעותיה" – המרעישים

העיצורים החוזרים בשמות  :תבנית מצלולית של עיצורים סותמים נקשרת לכוחנות ולאלימות

ה" יקָּ ְנטִׁ ה" ,"ְקֶלמַּ יקָּ ה ֶדה"ו" קּוקּולִׁ ֶלְרדָּ ם קַּ  – Rהווילוני ו K ,T ,D ,G הסותמים – (טינקרטנק" )ְגרָּ

יוצרים תבנית מצלולית המאופיינת בסגמנטציה נוקשה ומוקפדת ומנכיחה את מעמדן הסמכותי של 

, הקלים משפחת"המצלול מטיל ספק בהתאמתן של נושאות השמות ל. מלכת הפיות ושל עוזרותיה

 ,םאביגיל מהר המלכיבסיפור . ומערער על עצם היותן ֵפיות, של הפיות "והעדינים, והמרחפים

אביגיל חוזרת במחשבותיה אל אלה , על הרוע בטבע האנושי שאביגיל והמלך המנצח משוחחיםכ

(. 21" )חתיכה חתיכה אותם ולטחון אותם ולחתוך אותם לשרוף צריך: "שרצו להורגה ואומרת

שמונה פעמים במשפט משחזרים צלילים  CH -ו Xבתוספת החזרה על  S ,TS הגייםהמצלול שיוצרים ה

 . נקמנית של המסר המילולי-ומעיכה ומחזקים את המשמעות האלימה של ריסוק

חזרה על מילה כשרק היידוע : מניפולציות על שורשים פועלות להבלטת מסרים סמויים בסיפור

מנהל בית ; אמורי אשיג אטוסההמגולם באות השימוש יוצר את ההבדל במשמעות מופיעה בסיפור 

(. 12" )לָּעולם ְלעולם לצאת"כבר  תוכל ור את הבחינה לאהספר לכישוף מתרה באמורי שאם לא תעב

לָּם" לָּם"ו, "אף פעם לא"במשמעות , מופיעה כתואר הפועל במשפט שלילה" ְלעו  עו  המיודעת " לָּ

מעצימה את האיּום שמשמיע המנהל ורומזת " עולםל"הכפלת ה. מופיעה כמושא עקיף המציין יעד

 לא ְלעולם הרי" – ם אמורי עצמה חוששת לגורלהג. על חוסר האמון שלו בתלמידתו מלכתחילה

ומעצימה את , בשני התפקידים, גם כאן המילה מהדהדת פעמיים(. 11" )לָּעולם לצאת תעודה אקבל

 .    הדאגה
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בין שורשים ומעבר קונדסי פרוע בין שורשים קרובים פונטית מופיעים לקראת סוף עלילותיה  גלישה

יםתנינה והֶנְטבִׁ "בפרק , של תנינה  – על הדברים שאומר מפקד המשטרה להגנת פקודיו". 639יטִׁ

ן עצמי פּול" חו  טָּ כנראה שיש : "ן"ח לשורש טח"תנינה עונה תוך גלישה מהשורש בט – "לכולם יש בִׁ

י וחּומּוס  ְצמִׁ ן עַּ חו  טָּ ינָּה: וטוב שהזכרת לי]...[ לו דווקא מבפנים פּול בִׁ ן , וגם ְטחִׁ חו  טָּ כי מה עושה בִׁ

ים ושמים בתוך הבן עצמי אם לא ֲחנִׁ ן. אדם-מה ֶשטו  חו  טָּ ים מהמילה זה בִׁ ֲחנִׁ  ממה רק בא זה כי, טו 

ן]...[ לגוף  ישר שמכניסים חו  טָּ ן ממה זה, ממילים לא זה בִׁ גם כאן הרצף הפונטי (. 91" )פנימה ֶשֻמְטחָּ

צעי להוספת הקונוטציות המתלוות אליו והאסוציאציות שהוא מעורר הם אמ, על שלל משמעויותיו

  .הומור בטקסט האיגיוני

 מהלכי שיח בסיפורי זרחי. ו

  משלב לשוני. 1

מוכה ומלשון ילדים ללשון מבוגרים יש תפקיד בהבלטת נדיבור למעבר מלשון גבוהה ופיוטית ללשון  

כשהילדה הפליטה אביגיל מצויה , אביגיל מהר המלכיםבאמצע הסיפור  :מסרים בסיפוריה של זרחי

ה של עצב יתמותהבעיצומו ש חָּ ְשכָּ , מופיעים מבעים בלשון גבוהה, נדודיה ובדידותה, ל תהליך ההַּ

 פי אל המתגעגע התבשיל מן: "חגיגית ודרמטית ובמבנה חזרתי המהדהדים לחש כישוף או השבעה

( 21" )הדם אל והעפר, העפר אל המתגעגעת השיבולת מן, השיבולת אל המתגעגע הקמח מן, האוכל

]...[ יהא הגרעין זוכר את העפר  ]...[השמש  את זוכר הגרעין יהא, הגרעין את זוכר םהלח יהא"או 

המשלב הקיבוצי  הפער בין(. 21" )יהא הלחם משכיח את הצער]...[ יהא הלחם תופח מלוא כל רעב 

השבעתי מגדיל את המרחק בין הקיבוץ לבין הסביבה הפנטסטית -בתחילת הסיפור למשלב הדרמטי

 . ומדגיש את חשיבות התהליך שהילדה עוברת, ה אליהשאביגיל הגיע

נוקטת לשון נורמטיבית ( זיכרונות מן השרוול)וזפינה המספרת בגוף ראשון על מסעּה ליפו 'העכברה ג

ֶפה"למשל )ואף יותר מזאת  ארזה חפציה ", "ורד שקטף בחשאי", "לא יכלה לשאת", "קול רָּ

לעברית , השמש בשמיה היא עוברת למשלב אחרכשהיא מתארת את יפו ואת (. ב"וכיו" המעטים

ובכך מבקשת להודיע שגם , "זורחת ותוקעת לך ישר בפרצוף שפריץ של אור: "עגתית-מדוברת

קופצים , טופחים זה לזה על השכם, נרגשים וקופצים, מדברים בידיהם"ש, כמו אנשי יפו, השמש

נוהגת  – (19" )צחיהם במטפחות בדמוחים את זיעתם ממ, לפתע נאנחים בקולי קולות, ושוב מדברים

ְנט, בגסות ובחוסר תרבות  . וכך מגדירה את ההבדל בין אירופה לֶלבַּ

                                                           
ים"ראו   639 יטִׁ  .172 'בעמ" ֶנְטבִׁ
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ה והתיקון, אביגיל מהר המלכיםבתחילת הסיפור  ְכחָּ , לפני שאביגיל יוצאת למסעה הפנטסטי אל השִׁ

בט של כדי להבליט שהם נמסרים מנקדות המ, מופיעים בטקסט מבעים שמעורבת בהם לשון דיבור

 מעליבה שהיא בטוחות הילדות. רגש לה אין לנָּכים אפילו אביגיל אבל: "ילדים ומבוגרים בקיבוץ

ראה לה שתִׁ , כשתרד החשיכה הן יחפשו ויניחו לה את החבילה הזאת על המיטה"; (9" )גיבקה את

 שהיא נכון זה. רוצה היא אם, התינוק על לשמור גם יכולה היא"; (9" )מה זה להתעלל בבעלי מום

 יותר, מה"; (12" )בגשם בחוץ התינוק את להשאיר במקום זה את להגיד יכלה היא אבל, מוכרחה לא

המספרת מצאה את הדרך להביא דברים בקול (. 12" )?וימות בכלבת יחלה אדם בן שאיזה טוב

ל היעדר הזיהוי גם יוצר הדהוד בחלל גדו. מפני שאין לזה חשיבות, אומרם מבלי לזהות את הדוברים

 . כאילו רבים חושבים כך, יותר

 לא אותי שילדה שלי אמא אם: "מופיעה וריאציה על שם הספרמא שלי יאם אבעמוד הראשון של 

מדגישה את הספר " שילדה אותי"התמורה ". ?בזה יצליח כולו בעולם כבר מי – עלי לשמור יכולה

המספרת , יועץ-תולכשנמאס לחתולה הקטנה לשמוע את עצותיו של הח. ומכפילה את האכזבה

ולא , הייתה כבר חתולה גדולה וחתולה קטנה וחתולה מדברת וחתולה שותקת 640היא כי"מסבירה 

ומיד בהמשך מופיע הסבר מקוצר בגוף ראשון , "זה ולא זה ולא זה ולא זה גרם לכך שיאהבו אותה

; שותקת זה לא שחתולאמא לא אוהבת חתולה גדולה או קטנה או מדברת או: "מפי החתולה עצמה

שתיהן חוזרות , כל אחת בקולה, המספרת והחתולה הקטנה". זה זה שחתולאמא לא אוהבת אותי

דווקא מבע . ואינן מניחות לסיבות הטפלות להסיח את הדעת ממנו, העיקר כינוי הרומז על, "ֶזה"על 

. 641דיבורי וחזרה על כינוי רומז שאינו מפרש דבר הם המבהירים והמדגישים את הבעיה האמתית

שאיבדה , פעם הייתה חתולה קטנה"הוא נפתח במשפט : מבנה הסיפור וסגנונו אופייניים למעשייה

רק לחתולה הגיבורה יש שם ויתר הדמויות מופיעות בעיסוק או , "את אמא שלה בחצר בחושך

חתולאמא את הדמעה  ליקקה)"יש בו אפיזודות חוזרות ומבנים תחביריים חוזרים , בתפקיד

את הראש של [ ...]ליקקה . ]...[ וחזרה העין השנייה]...[ ליקקה . וחזרה העין – טוניההראשונה של פ

 וחזרה – הבטן את ליקקה. ]...[ וחזר השפם – את השפם ליקקה. הראש וחזר – החתולה הקטנה

 – אם אמא שלי אוהבת אותי" – הסיפור מסתיים במעין לקח; "וחזר הזנב – ליקקה את הזנב. הבטן

                                                           
 .החתולה הקטנה  640
בוחנת את , מאת נורית זרחי" כתם כתר קטשופ אהבה"בדיון בשפה שבסיפור האיגיוני המחורז , צבייה ולדן  641

 12-מופיעה כ' זה, 'המילים 112-מבין כ"ומגלה כי , המשורשר כסדרה של שאלות ותשובות, המבנה התחבירי
העובדות הללו בתוספת התחביר (. 28' עמ, א1999, ולדן" )'מה פתאום'הן  19, השאלות שבטקסט 12ומתוך , פעם

מעידות על נוכחותה של שפת הדיבור בטקסט "( במיוחד והוא שפך עליהם קטשופ[ אותם]המלך הזמין )"החסר 
 (. םש" )קול העם"ומחזקות את התחושה שמי ששואל את השאלות הוא 
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יש לו ביסוס וביטוי בפסיכולוגיה ש, מעין קל וחומר הפוך – "ולו יוכל להצליח בזהכל העולם כ

  .642התפתחותיתה

הדמות , מופיע המשלב הילדי בחלקים הנמסרים מנקודת מבטה של הילדה דפנהילדת חוץ בספר 

 העונה הייתה קודם"; (11" )הולדת ליום מדודים קיבלה שנומה צבעים זה" למשל, הראשית בספר

 המשחק חוקי לפי(. "81" )הסריגה עונת הגיעה עכשיו. קלאס ואחר כך של קפיצה בחבלה של

בוד לה שהיה מי מסובבת  (. 87" )יוצאת והיא אֶָּ

סגנון  .אם את לא יכולההמספרת בגוף ראשון ב, של ילדה מאפיין את מלי, ציני, משלב דיבור מוחצן

יא בסביבת גיל ההתבגרות ומשתמעות רומז שהמספרת ה ,מאזיניו-המודע לנמעניו ,המסירה שלה

אולי אתם יכולים לחשוב שלא יפה לילדה לדבר ככה על אמא : "ממנו לגלגנות ולעתים עוקצנות

" ?נכון או לא, אבל יותר טוב להגיד שהיא ניחשה ולא קלעה מאשר שהיא הסתכלה ולא הבינה, שלה

" כזה הוא המוות עם העניין" – ךהמספרת נמנעת מביטוי רגשות גם כשהתוכן יוצר ציפייה לכ(. 22)

לעתים היא גולשת לסגנון דיבורי על ; (12, בתיאור התחלת הקשר בין הוריה" )שתבינו רבותי"; (9)

מה אני סתומה שאני לא , אני גם מבינה את אבא שלי, וכמו שאמרתי לכם קודם"; גבול שפת רחוב

פסיכית ששונאת את , י רק אני כזאתאול "...; (11" )אבל למה אומרים דברים כאלה לילדים, אבין

" ושיהיה לו נחת כשהוא הולך אתה ברחוב" – לעתים המספרת חורגת מהתקינות הלשונית(. 11" )זה

ובמקומות אחרים נסוגה  ,(11" )לזה סנטימטר עשרה לי יש עוד ואני, ושישים מטר כבר בתיה"; (12)

תנודות (. 12" )לו קרה 'זה על תצטערו דעו' לילדים שאומרים הזה המשפט וכנראה: "לסגנון ילדותי

 .המשלב מוסיפות לאמינות המספרת

; חוזר מנסיעה מתפתח ויכוח בינו לבין האם( וולפיניאה מומי בלום)כשבן זוגה של אמו של מומי 

שיבטאו את  אבל אין כאן גיוון בבחירת פועלי אמירה, מומי מוסר את הדיאלוג באופן מפורט

... ש אמר ודרור... ש אמרה אמא... ש אמר ודרור... ש אמרה אמא: "סרבוויכוח מומי מו ההחרפה

משטיח את אופן מסירת הדברים דווקא במקום שבו וכך הוא (. 21" )... :אמר ודרור...  :אמרה אמא

דפק כל כך חזק על "בסיום הדיאלוג דרור )ההתבטאויות הולכות ומחריפות ומתגברת התוקפנות 

                                                           
מתאר ויניקוט את פניה של האם כמראה המשקפת לאם את רגשותיו שלו ומשפיעה " משחק ומציאות"בספרו   642

טענתי היא שבדרך כלל ? מה רואה התינוק כשהוא מסתכל בפני האם. "על האופן שבו הוא תופס את עצמו
" למה שהיא רואה שםפניה קשור  מראהו, האם מסתכלת בתינוק, במילים אחרות. התינוק רואה את עצמו

קיומו של תהליך היסטורי התלוי בלהיות "ויניקוט מניח את (. 129' עמ, 1971, ויניקוט( )ל"נ, ההדגשה במקור)
שאמּה התייחסה , החתולה הקטנה פטוניה; (112' עמ, שם" )משמע אני קיים, כשאני מסתכל אני נראה: נראה

כל העולם  –אם אמא שלי אוהבת אותי : "תו של ויניקוטמציגה את גרסתה להנח, אליה בליקוק ובהתבוננות בה
ארגיש בטוחה ביכולתי להיות , אם אראה בפניה של אמי את אהבתה אלי, כלומר, "כולו יוכל להצליח בזה

: זרחי עצמה מזכירה את התאוריה של ויניקוט בריאיון עם הלית ישורון. ואוהב גם אני את עצמי, נאהבת
ילד שלא : ויניקוט אמר. וככה הם קונים לעצמם השתקפות, מם בעיניים של אמאילדים קטנים רואים את עצ"

' עמ, 2211, ישורון" )לפי ויניקוט אין לי את ההשתקפות. הסתכלו עליו בילדות לא יוכל לקנות לו את זה בחזרה
292 .) 
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יוצר מעין מיסוך מפני ההשתמעויות של אופן המסירה הזה (. 21)" סותעד שנשברו שתי כו, השולחן

 .     643בילד המוסר אותםכאילו אין לדברים נגיעה  שיח המבוגרים

 פתגמים וסיסמאות  .2

מגיבה  (חמש דקות מקגנוקה)למשל , המלכה פידליה ;זרחי מרבה להשתמש במבעים במבנה פתגמי

שאותם היא מעדנת בניסוח המשקף אמת , ביקורתלמה שמתרחש בקרבתה בדברי תמיכה או ב

, כשנשבר לבּה של השועלה האדומה לאחר שאהובּה שנטש אותה: כללית ולכן זוכה לתשומת לב

אבל המלכה רומזת לבעלה שגישתו מוטעית במבע ; (12" )להזדקף מלוא קומתה"המלך מצווה עליה 

למשמע טענה מסורבלת של , באותו ספר. (12" )עליו כוח שום לכוח שאין עניין היא האהבה"הפתגמי 

ולעולם לא יידעו מה , אחר כך הם ישכחו מה שרצו, ואם הם ילמדו מה שהם לא רוצים" – הנסיכה

 מה לדעת זה חשוב הכי הדבר" – המלכה חוזרת על הדברים בניסוח מכתמי קצר – (11" )שהם רוצים

 .המבליט את העיקר ותומך בעמדת בתה – (11" )רוצים

מעלים  ,כל המקיים נפש אחת)"הוא צירוף לשוני כבול שמשמעותו עשויה להיות מילולית  הפתגם

מהיותם מצביעים על חוקיות "(. לשקר אין רגליים)"או אידיומטית "( כאילו קיים עולם מלא עליו

המסמנים תוקף כללי  ,רבים מהפתגמים מנוסחים במשפטי חיווי בהווה, כביכול ועל אמת כללית

ויש הנושאים מוסר , יש בהם הנושאים אמת כללית ומנוסחים במשפט שאלה רטורית. זמני-ואל

להתנהגות טובה ומנוסחים  להזהיר או להנחות, לא מעט מהפתגמים מבקשים לתת עצה. השכל

הפתגמים השגורים בקהילה או בחברה הם חלק ממסורת תרבותית המשותפת . כמשפטי ציווי

הפתגם . 2; הפתגם הוא טקסט בן משפט אחד. 1" :נות הפתגםמונה את תכו זילברשטיין .644לדוברים

הפתגם הוא . 2; הפתגם הוא צירוף כבול. 1; מצביע על חוקיות או קובע כללים ועל כן חיוויו גנריים

הפרת )הפתגם שובר את תחביר השיחה . 1 ;המדיום של הפתגם הוא השיחה. 1; משפט מוערך

הפתגם . 8; גי ממישור הרפרזנטציה למישור הסיטואציההנמען נדרש למעבר אנלו. 7; (הרלוונטיות

לפתגם ממד אמפירי . 9; חלק ממסורת תרבותית שהמוען והנמען שותפים בה ומשמשהוא אנונימי 

הפתגם מתנסח באורח קומפקטי תוך הנחת . 12; העולה בקנה אחד עם ידיעת העולם של הדוברים

ות שלו חורג מעבר לטענה האקספליציטית יחסי שקילות בין הטענה האמפירית וכלל שטווח החל

שהפתגם הוא תבנית  סבורהו מתבוננת בפתגם מנקודת מוצא פרגמטיתהיא . 645"המנוסחת בו

                                                           
מופיע , במרכזהגם הוא בסיטואציה שמומי עומד , אופן דומה של דיווח מרחיק שיש בו גם נימה ילדותית  643

ואמא , אבא אמר שאני יכול לישון אצלו... רק ש, אמא אמרה שאני יכול ללכת... אבא שלי הזמין אותי: "בהמשך
 (.11..." )אבל אמא אמרה ש, אבא אמר לה שגם היא יכולה לבוא... אמרה שאולי באמצע השבוע

 .1991, טרומר; ן"תש, זילברשטיין  644
 .188' עמ, ן"תש, זילברשטיין  645
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מצטטת את זילברשטיין  .646לשונית שהפונקציה השיחתית המרכזית שלה היא מניפולציה של הנמען

 ,647"לרצונו של הדוברהפתגם נאמר כדי לפתור את הקונפליקט בהתאם ": סאיטל יטרטענתו של פ

נדרש לסמנן את עצמו ממשפטי השפה הרגילים כדי להיזכר , אנר אוראלי'כז, ומציינת שהפתגם

מאפיינות ות הללו להתחבואחדות מ. פואטיות-והוא עושה זאת במגוון תחבולות לשוניות, ולהישרד

 .את פתגמיה של זרחי

ם כהנחיה כללית לחיים ומופיעים יש בסיפורי זרחי מבעים פתגמיים מטפוריים ארוכים הנמסרי

, מציג את מרגול אותה קיבלו חינםהפרק הראשון של : כמוטו וכרקע מטפורי למציאות הסיפורית

שהופיע על שלט , שלוש שורות מתחרזות ובושירי -ונחתם בטקסט כמו, ילדה שהוריה נטשו אותה

 על יש. / תחוחה באדמה יםנופל הזרעים כל לא: "במוסד שבו חיה מרגול עד שדודיה אספוה לביתם

הדברים מופיעים אחרי  .(12" )הפריחה היא דרך שמפלס מה. / המדרכה על או, במדבר אבן

לכן לקחה , שהמעשה הזה של אחותה הצעירה מאוד לא אחראי", מחשבותיה של הדודה חסיה

בעים הם מקעקעים את העמדה שגורל ילד תלוי בהוריו או במקום גידולו וקו; (12" )אותה אליה

סיפור אחר שבמרכזו ילדה החיה . נחישותו ויכולותיו יקבעו איך ייראו חייו, כוחו, שהילד עצמו

היושב על " :מסתיים באמירה מנחמת ומעודדת – הדוגרת – בסביבה קיבוצית מגבילה ומנמיכת רוח

 מציבה את כוחה של הרוח אמירה זו; 648(12" )העולם עף בשבילו, נתיב תעופה אינו צריך לעוף

ֶנֶשר )המורה לחשבון דסקלו . לכללים ולשגרה, האנושית כאמצעי להמראה אל מעבר להגבלות

 אינם, פוחדים שאינם תלמידים"טוען ש( חמש דקות מקגנוקה המלמד את הגּורים ביער בספר

" חוֵשך שבטו שונא בנו"מילולית למכתם המקראי -זרחי שמה בפיו גרסה אישית; (9" )לומדים

" ולא הבישן למד ולא הקפדן מלמד"לי "אבל גם רמיזה הומוריסטית למכתם החז (כד ,משלי יג)

 ,פואטית-התחבולה הלשונית. שחלקו השני משקף בדיוק את עיוורונו של המורה( ה, אבות ב)

היא ההדהוד לפתגמים מן  ,(משפט חיווי בהווה)המסמנת את המבע כפתגם מלבד המבנה התחבירי 

כשמתקבלת באספת החיות ההצעה שהמורה יביא לכיתה כריכים , יבאותו הקשר עלילת. המקורות

השפנה מרובת הצאצאים שהתלוננה על המורה מביעה תמיכה , כדי שהתלמידים לא יחששו מפניו

 חשבון ללמוד קל יותר תמיד" – מעין פתגם עממי של שפנים – בהחלטה בהשמיעה פתגם מטפורי

: משקפים אידאולוגיה של קהילה מובחנתיקןץ שגם דברי המטפלת בסיפור (. 12" )שבע ממורה

מין בורגנית : "המטפלת בקיבוץ איימה שתשרוף אותה, כשהילדה עמליה קיבלה במתנה בובה גדולה

, "שאיננו רוצים שילדינו יכירו כלל]...[ והנעליים המצויצות , שמלת המשי המגונדרת הזאת, מפונקת

                                                           
 .181' עמ, שם  646
 . שם  647
 (. 12' עמ, "הדוגרת" )"מי שגר על נתיב טיסה כאילו גר בעולם כולו" –בהמשך מופיעה גרסה דומה   648



281 
 

המשקף , (18" )חשוב יותר מלהשמיד אלילי שקראין דבר "אמרה וחיזקה את עמדתה במבע הפתגמי 

מבעים פתגמיים אחרים אצל בגם , כמו בפתגם אחרון זה. עקרון באידאולוגיה של החברה הקיבוצית

או " אין דבר העומד בפני הרצון"כמו : זרחי התחבולה הפואטית היא הצגת טענה על דרך השלילה

 לא" הפתגמיים מופיעים המבעיםאצל זרחי  .במקורות היהודיים" לא על הלחם לבדו יחיה האדם"

 ,יתוקנו זלזל וזזינה" )לו היה שלא מה על להצטער יכול לא אדם בן"ו" לכולם שיש מה יש אחד לכל

שלושתם מתייחסים . 649(27, חמש דקות בקגנוקה" )אורח לכל מתאימה מיטה כל לא"או , (98

והשלישי , זלזל שאין לה הורים הראשון והשני נאמרים כדי להרגיע את: לאפיזודות בסיפורים

עם זאת . מבקש להזהיר את הילדים הבורחים שייתכן שלא יהיה להם נוח להתארח בארמון

 . תות כלליותמנוסחים כאמִׁ המבעים הללו 

מי יודע כמה זמן הוא , אבל לב קפוא, פירות קפואים יכולים לחכות עד בוא החום"המבע הפתגמי 

מי יגיד לאדם מה "כמו הפתגמים , בנוי כשאלה רטורית( 17 ,7ה המסע בפרוס" )יכול להחזיק מעמד

שהוא  ,"לב קפוא"פואטית היא בצירוף -התחבולה הלשונית". מי יגלה עפר מעיניו"או " יהיה אחריו

מנקודת המבט . מבליט אותו כחלק ייחוד ומעמדו התחבירילרגשותיהם של בני אדם מטפורה 

לקבל את ההחלטה הנכונה  – סבתא ומיקי – הנמעניםהפתגם נאמר כדי לשדל את  – הפרגמטית

 . לחלץ את הנסיכה מארץ הקורו

מה שיעשה הזמן לא יעשה "כמו בפתגמים , מבנה חזרתי של זרחי ישפתגמיים המבעים לאחדים מה

 היא קטנה תועלת גם ,מועילה יותר ברירה כשאין"למשל ; "נאה דורש ונאה מקיים"או " השכל

" בחיפזון להירדם אפשר שאי כשם בחיפזון לחייק אפשר אי"; (17, 7פרוסה המסע ב" )גדולה תועלת

 שיהיה כדי הכוח בכל מפחיד משהו לחבק צריך לפעמים"המבע הפתגמי (. 27, חמש דקות מקגנוקה)

פואטיות -התחבולות הלשוניות .מבקש לתת עצה או הנחיה (17, 7המסע בפרוסה " )פחות מפחיד

 שינויים"כך גם במבע הפתגמי . בו הן חזרה ואוקסימורוניות נרמזתהמבחינות אותו מן השיח סבי

 כל"המבנה התחבירי במבע הפתגמי (. 17, חמש דקות מקגנוקה" )לעין גלויים אינם לעולם אמיתיים

במעין פרודיה את  מזכיר( 2, באנטארקטיקהלהתראות " )מלעצמו חוץ מישהו לעוד לדאוג צריך אחד

אם חכם , כל אדם שכועס"ו" כאילו קיים עולם מלא מעלים עליות כל המקיים נפש אח"הפתגמים 

 .המבקשים לקבוע כלל להתנהגות מוסרית, "חכמתו מסתלקת ממנו הוא

 שהדבר חושב שנדחף מי כל"למשל , יש אצל זרחי מבעים פתגמיים שמתאפיינים בתחבולה מצלולית

/  למים שמתחת ומה/  הקר הקצה רק זה/  לעין שנראה מה" או, (11, מיכל וקומקום האדים" )דחוף

כשמר זום מחזיר את הפינגווין לזרועות אמו בסוף בחרוזים  שמזמזמים הקרחונים" העיקר זה

                                                           
 (.ירפות בחלל'שתי ג" )לא כל מקום מתאים לכל אחד: "והוואריאנט  649
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אלא שבניגוד לכוונה , "קצה הקרחון"הטקסט רומז לצירוף . (12) להתראות באנטארקטיקה הסיפור

; כאן הכוונה חיובית – תשרומז שעוד דברים רבים עתידים להתגלו השלילית בדרך כלל של הצירוף

, מתבטאים באיפוק ונמנעים מרגשנות גם כשהם מבקשים לעסוק ברגשות, מעצם טיבם, הקרחונים

 ןורומזים שרגשותיו האמתיים של מר זום היו חבויים בעומק נפשו עד שהקשר עם פיני הפינגווין נת

 .נמסרים מפי ילדיםחלק מהמבעים הפתגמיים של זרחי . םותא אלו הזדמנות להתבונן בהם ולבט

האמת הכואבת של נעמה שיש לה בלבּה על : דיבורי אינו גורע מתוקפם-הניסוח האותנטי הילדי

במבע פתגמי המצליח להיות מרחיק וכללי ובכל זאת  יתוקנו זלזל וזזינהבסיפור  הוריה נמסרת

 (. 18" )אותם יולידו שלא, שלהם הילדים את לאהוב יכולים שלא הורים: "אותנטי

  מאפייני שיח . 3

על השינויים ובשיח  תאפיוני השיח של דמויות בסיפורים רומזים על הדמויות המשתתפו

י  .בעמדותיהן או בסביבתן, ברגשותיהן נִׁ ֶשה הבודקת את פָּ סגנון הדיבור של הרופאה דוקטור מ 

צעיר של מסגירה נוקשות ורומזת על היעדר התכוונות לגילה ה, שהיא ילדה צעירה מאוד, (משושים)

, "גם למטה", "תתפשטי" – שמות פועל והוראות, היא משמיעה סדרה יבשה של פעלים: הילדה

ֶשֶבת", "בואי הנה", "להתלבש", "להוציא, ועכשיו להוציא", "תנשמי" וגם דברי ההרגעה שלה , "לָּ

והמתח אווירת הניכור . חפים מאמפתיה – (11" )קודם להבריא", "אין מה לדאוג" – המיועדים לֵאם

 . החרדה של פני ואת דאגתה של הֵאם מגבירים את דבריה שיוצרים

( להתראות באנטארקטיקה)דבריו של מר זום כשגילה שהחבילה שקיבל יודעת לבטא את רצונותיה 

זה באמת לא "; (2" )?למה דווקא לי: "מנוכרים עד כדי גסות רוח, הם נטולי סבלנות ורגישות

אחרי שהגענו עד '. התעצבן מר זום' !?אולי תדברי ברור'"; (8" )שרדאני ממהר למ, מתאים לי עכשיו

השתגעתי , מה. נמאס לי לגמרי, 'אמר מר זום,' די'"; (12" )?'מה שאת רוצה זה ממתקים, הנה

אחרי שסחבת אותי מפה לשם , 'אמר מר זום?' מה'"; (12" )'!?לעשות מה שאיזה חבילה אומרת לי

 :מהפינגווין התינוק ומאמו אומרת המספרתמר זום כשנפרד , פורבסוף הסי(. 12..." )ם לפהומש

ומשמעותו איננה , איננה מקרית" ידע לדבר"הבחירה בצירוף ; ]...["לדבר  שכבר ידע, ומר זום"

זרחי מעצבת את . מר זום כבר היה מודע לרגשותיו וידע לבטא אותם: מילולית אלא מושאלת

: מצעות בידול סגנוני של השיח המאפיין כל אחת מהןההבדל בין שתי מטפלות בבית הילדים בא

על הבדלי המעמד והאישיות ביניהן ". הקטנה"ו" הגדולה"מכונות  ילדת חוץשתי המטפלות בסיפור 

הפעלים ותוארי הפועל המתלווים לתיאור דבריה של . מעידים בעיקר מאפייני הדיבור שלהן

 חלש בקול הקטנה המטפלת ענתה"; (22" )ענתה המטפלת הקטנה בהיסוס" :המטפלת הקטנה
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מעידים על מעמדה ועל חוסר כל אלה  –( 21" )לחשה המטפלת הקטנה והסמיקה"; (22" )יותר

למשל , תשון סתמיל וכשהיא מדברת מיוזמתה היא נמנעת מציווי ונוקטת, הביטחון המאפיין אותה

למראה ְפֵני הארנבת  .".. :תיאורים אחרים מגחיכים אותה; (22" )הילדים עם לצאת כבר צריך"

חומקת מהבית כמו ילדה שפוחדת ]...[ המטפלת הקטנה "ו( 12" )האדומים והידיים הרוטטות

דיבורה של המטפלת הגדולה מאופיין במתן הוראות בפעלים , לעומת זאת(. 11" )להיתפס בקלקלתה

אם זה "; (22!" )ברגמרי כ"; (22!" )תבלעי"; (22" )העבירי לצד השני"; (18" )אכלי"כמו , בציווי

מוסיפים לכך ביטויים של חוסר ; (21" )הביטי טוב]...[ בואי הנה ; (22" )שבי לך בבקשה]...[ רצונך 

ְת "כמו , סובלנות וזלזול שהיא משמיעה ם ֶשאַּ , ועלבונות בוטים ,(21" )שטויות"; (21..." )מה יש לך שָּ

בגלל אנשים כמוך נראה הקיבוץ כמו ? המה יעשו אתך כשתהיי חבר, ידיים שמאליות שכמוך"למשל 

 (. 27–21" )?אני רוצה לדעת, מה תעשי כשתהיי חברה]...[ שהוא נראה 

חורשת : אפיוני שפה ודימויים משמשים את זרחי לביטוי פערים בין עמדות של צדדים שונים בסיפור

( 91" )העליון מפורסמת בכל הגליל"הייתה ( קליפטוסיםירשת האוח)קליפטוסים בכפר מדרוניה יהא

דלו. ביחס לחורשה אבטיחי ענק , עגבניות גדולות כאבטיחים" – הוריה של צילי חלמו על הירקות שיגַּ

. קליפטוסים ייכרתו ולא יזללו עוד כמויות אדירות של מיםילאחר שהא – (91" )ככדורים פורחים

(. 91) 650"יהכנס של קמרונות כמו"התיירים המתפעלים מתארים את החורשה באמצעות הדימוי 

וכך רומזת על , בין חומר לרוח, זרחי מעצבת את ההבדל בין שתי העמדות כהבדל בין חול לקודש

בהמשך הסיפור ידידּה ; לבין הוריה, המבקשת להציל את החורשה, הפער העמוק בין הילדה צילי

בדיוק , על הקיר המזרחי, תלי אותה בחדר שלך" – הצייר של צילי מצייר את החורשה ומציע לילדה

הולם את ו" כותל המזרח"הרומז ל ,"הקיר המזרחי"הצירוף (. 92" )מול המקום שבו עמדה השדרה

את התיירים ואת הצייר באותו צד של המתרס ומבודד את , מציב את צילי, "קמרונות של כנסייה"

 . הוריה החומרניים

( זוגות וזאת) בגפּה אפיוני השיח בין נ ח המקראי לאשתו ובין שניהם לחדקרן שהגיעה לתיבה

לתיבת נוח מגיעים זוגות זוגות ואת חשיבות הזּוגיּות  ;מסגירים פער בין עמדות מוצהרות להתנהגות

ח ואשתו והמילים   יש הנה"; (2" )אלוהים אמר רק זוגות זוגות": "זוגות"ו" זוג"מייצגים בסיפור נ 

 "...; (1" )לא מתכוונים לזוג כזה"; (2)" אני והבבואה שלי]...[ זוג  אנחנו הנה"; (2" )שניים מאתנו

יפו  "; (1..." )שקנתה הזוג, נוח גברת של האדומות נעליה אך הדיאלוג של נח וגברת נח (. 11" )הזוג הִׁ

מצטדקת , כוחנית, בתחילת הסיפור וחילופי הדברים ביניהם בהמשך מסגירים תקשורת מתנגחת

                                                           
פניה : "ר הולדת בתהבתיאור הנסיכה המקבלת את פני אורחיה לאח, "דרך הסוד"דימוי דומה מופיע בסיפור   650

אף , כאן בית הכנסת מגויס לאזכור טוהר כוונותיה של הנסיכה; (12" )ומצחה מוגבה וקמור כבית כנסת, לבנים
 . שהיא מסתירה מבעלה את האמת
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; (2" )מה פתאום אצלי, בל למה תמיד אניא" :ומאשימה אהדדית ושמים ללעג את ערך הזוגיות

ואתה כל הזמן ]...[ אמרתי לך "; (1" )לכי תבדקי, מי זה מרעיש פה"; (2" )אל תתווכחי עכשיו, מהר"

אופי (. 12" )?אתה לא מבין מה זה סכנה]...[ אתה לא רואה , אי אפשר"; (9" )הכול בגללך. מתווכח

 .מבחן המציאותשאינו עומד ב ,השיח מלעיג על המסר הצדקני

 סיכום . ז

 : מקוריותה וחדשנותה של זרחי ביצירותיה בפרוזה ניכרות בכל תחומי הלשון, יצירתיותה

בתחום המורפולוגי היא מפרה את כללי היידוע וההתאם הדקדוקי : זרחי מחדשת בכל תחומי הלשון

עמדות  לרמיזה על משמעויות סמויות או להבעת, להעשרה או להבלטה של משמעות גלויות

לעתים היא מלווה סטייה מכללי המציאות הסיפורית בהפרה של כללי לשון ובסטייה . המספרת

בהרחבה ; את הלקסיקון הנחוץ לה היא מעשירה במגוון דרכי תצורה המוכרות בעברית. דקדוקית

ְבנּונָּן)קווית של בסיס מילוני קיים  יו ת; גַּ תִׁ ְתַאחַּ ן משקל חדש במיזוג של צורן שורש עם צור, (ְבבַּ

ן) עו  קָּ ְנֵפלָּה ;שִׁ ה( )מעתק סמנטי)בהענקת משמעות חדשה לשם קיים  ,(מַּ יטָּ ים; ְרטִׁ ְשפִׁ במיזוג של , (נו 

יָּד)שני בסיסים או יותר  ֵיק)ובהפקת שורשים חדשים ממילים ותיקות ( קּומִׁ היא מחדשת (. ְלחַּ

נים תחביריים מסוימים מב. מביטויים ומחייה מילים מן המקורותושורשים משמות פרטיים 

אורך וסדר , יוצרת זיקות בין מבנההיא  .סוגלים סגנוניים ואמצעים פואטייםבידיה משמשים 

אף שהתחביר אינו תחום הלשון העיקרי  – איברים במשפט להבלטה של תכנים ולרמיזה על משמעות

 . המדגים את חדשנותה

חדשת צירופים כבולים בדרכים שונות היא מ. הסמנטי בלשונה של זרחי מרתק ומגוון ביותר הצד

היא מרחיבה צירופים כבולים בהוספת : אוטומטיזציה של משמעויותיהם ולהעצמתן-ומכוונת לדה

מכניסה צירוף כבול , ממירה איבר בצירוף תוך שינוי מילותיו, תוספת לאיבר או לאיברים בהם

כולל חלקי פסוקים )לים ורומזת על צירופים כבו, להקשר המחזיר אותו למשמעותו המילולית

שמות של מקומות . כדי להעמידם ברקע הסביבה הסיפורית (מקראיים הנחשבים צירופים כבולים

ודמויות בסיפוריה הם עבור זרחי כר נרחב לפעולת ההטענה של משמעויות ורמיזה על אפשרויות 

יש . הוספת הומוררמיזה על מסרים סמויים ו, הבלטת היבטים תוכניים ורגשיים, שונות של פרשנות

ן מרגלית")בשמות המקומות כאלה הרומזים על ייעודם  ְתקָּ על אפיוני האנשים המאכלסים , ("מִׁ

 (. "ארץ ההרים הנאנחים")ועל רגשות המבקרים בהם ( "כפר שעועית")אותם 

, (גלוי או מוצפן)אוצרים שפע של מידע  הכינויים ושמות הדמויות ברוב הגדול של סיפורי זרחי

על תפקידה ותפקודה בסיפור או על , וחומר למחשבה על הדמות עצמה או על דמויות סביבהרמזים 
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 – בהם כינויי גנאי – כינויים של דמויות. סיפורית מקבילה-מקומה של דמות כזו במציאות חוץ

יש . משקפים תכונות מוסריות שלהן או היבטים באישיות של אלה המשתמשים בכינויים הללו

ושמות שמשמעותם , של דמויות או רומזים עליהן (גופניות או אישיות) ונותשמות המבטאים תכ

. את הפער בין הציפייה לבין המציאות באופן שמבליט סותרת את מאפייניהם השליליים של בעליהם

תפקידיהן בסיפורים או , יש בסיפורים שמות שמגולמים בהם או נרמזים בהם עיסוקי הדמויות

מטקסטים , מות לא מעטים שואבים את משמעותם משפות שונותש. היבטים סמויים בחייהם

זרחי מטעינה משמעויות על שמות ותיקים ויוצרת . מקראיים וספרותיים ומן האמנות, מיתולוגיים

 .  שמות חדשים תוך שימוש בצירופים ובהיבטים מצלוליים של מילים

, יאורים קצרים של דמויותת. ברבים מן הסיפורים מצויים מבעים המאופיינים בדחיסות סמנטית

בביטויים מעצימי משמעות ( סמנטית ומורפולוגית)של מראות ושל אווירה דחוסים , של אירועים

, זרחי דוחסת משמעות באמצעות ביטויים של כיוון; ברמזים למשמעות סמויה ולפרשנות נוספתו

ידע המזמינים את תנועה ויוצרת תיאורים מרובדים שופעי מוטמפרטורה , אור, צבע, קול, גודל

  . קוראיה לחוויה פרשנית מעשירה ומורכבת

חריגה , משמעיים שמייצגים השתנות תכופה-בסיפוריה של זרחי נפוצים מילים וצירופים דו

מש תשלהזרחי מרבה . הומור ומאותתים על מסרים נרמזים לעתים הם יוצרים. ממסוכמות ורמיזות

לשונה של זרחי . בהיסטוריה ובתרבות, יות בספרותליצירות ולדמו, בארמזים למקורות היהודיים

במידות . מאופיינת באוקסימורוניות הבאה לידי ביטוי בצירופי מילים אבל גם במבעים רחבים

לערער פרשנות , משתנות של עידון היא מנצלת את הניגודיות לערער מוסכמות שהסיפור מניח

יטויים אוקסימורוניים שכיחים יותר ב. להפתיע ולכפות התבוננות שנייה על קוראיה, מתבקשת

מחזקים את הפן הפנטסטי אך גם שם הם , בסיפורים שעלילותיהם מתרחשות בסביבות דמיוניות

 . משמשים לייצוג מרובד של מצבי נפש של הגיבורים

בין . בחלק גדול מהסיפורים אפשר לזהות דיאלקטיקה או לפחות שניּות בהופעה של שדות סמנטיים

שדה השמיים , שדה הקיבוץ ושדה העונש – ם השבים ומופיעים ביצירותיה בפרוזההשדות סמנטיי

בחלק מהיצירות מעבר משדה סמנטי אחד לאחר מייצג שינוי . שדה המשפחתיות והטיפול, והמעוף

-רב, מכוון, משמעי-רב, מרובד, המבחר הסמנטי המשמש את זרחי עשיר. במציאות חייה של דמות

בחירותיה  ;להדגשה או הרחבה של משמעות, מדת במציאות הסיפוריתכיווני ופועל לתנועה מת

בהשמטת , בהשמטת רכיבי צירוף, פונולוגיים-של זרחי מושפעות גם ממאפייניהן המורפו גנוניותהס

-בשימושיהן בלשון הציורית ובהקשריהן החוץ, במשמעויות קונוטטיביות של מילים, חלקי דיבר

 .    ספרותיים
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יחודית והמקורית של נורית זרחי שואבת מעולמות תוכן רבים ומגוונים לשונה הציורית הי

הדימויים והמטפורות שהיא יוצרת רחוקים מן המתבקש ומן הצפוי ומשקפים התבוננות . ומפתיעים

חושית וחשיבה המתקיימת במרחב עתיר -קליטה רב, פעמית ויוצאת דופן-חד, מנקודת מבט אישית

 . מעודנים ומדויקים, לשון עוצמתייםכך היא יוצרת ציורי . הקשרים

בטקסטים . על בחירת המילים של זרחי משפיעים גם המאפיינים הפונולוגיים של רכיבי השפה

מוזיקלי -מצלולי הסיפוריים של זרחי יש תפקיד בולט לרכיבים פונולוגיים המעניקים להם ממד

 . עשיר ומוסיפים להם משמעויות

 .וגם את בחירותיה אלה מכתיבה המשמעות, ורמות לשון זרחי משייטת בטבעיות בין משלבים

סגנונות דיבור בין ו – לשון דיבור ולשון גבוהה, 651לשון ילדית – משלבים ובין רמות לשון מעברים בין

מאירים מאפיינים של דמויות ופערים בין סביבות סיפוריות ובין מצבים רגשיים ותודעתיים 

וו ת ומבליטים תהליכים שהדמויות בסיפורים יש  ;בסיפוריה של זרחי שכיחים מבנים פתגמיים. חו 

חלקם מאופיינים במבנה חזרתי ואחרים ; בהם כאלה המבקשים להציג השקפת עולם או כלל לחיים

      .  מבליטים את נוכחותם באמצעות תחבולות מצלוליות

 

                                                           
הצורה הספרותית קובעת את . כשאני מדברת עם ילדים אני מדברת כמו ילד: "זרחי בריאיון עם הלית ישורון  651

 (.291' עמ, 2211, ישורון" )השפה



291 
 

 

 סיכום – ונית של נורית זרחישלהיצירתיותה 

את מה  באופן מפורט ומפורשמגלה נורית זרחי  פוריה לילדים שלשיריה וסישל הבלשנית  החקירה

חשף בלשני ההמחקר . הפתעה וחידוש, משחקיות, יצירתיות, עושר לשוני: שחש כל קורא ביצירתה

זרחי מפרה  הוא הראה כיצד .את המנגנונים הלשוניים שיוצרים את התחושה הזאתאחד לאחד 

העיון . יפורים כאחדסחדישים יצירתיים בשירים ובזורעת תובמתכוון כללים של יידוע והתאם 

לב הסמנטי הוא התחום  .גיוון בסדר האיבריםאת התחביריים והמבנים ון בוחשף את הגיהתחבירי 

בצירופים ביטוי ידי באה לדשנותה ח: צמתהוה של זרחי במלא עיותו מתגלה יצירתוב המחקר

שמייחדות את זרחי סמנטיות ופעות ת. שהיא מעניקה לדמויות ולמקומות ביצירותיהבשמות ו

בחירות סמנטיות , ביטויים אוקסימורוניים, ארמזים, משמעות-דו, חיסות סמנטיתדהן במיוחד 

 פיגורטיביתהלשון הביותר היא מפתיעה ועשירה . בשדות סמנטיים דומיננטיים או מנוגדים הבחירו

חריזה ותבניות ריתמיות , זרותח, תבניות מצלוליות גם ובשירים בסיפוריםבצד כל אלה יש . שלה

בתבניות פתגמיות ומעברים בין רמות לשון ומשלבים שימוש בגם עושה  זרחי. ופרוזודיות

 . נעה בין משלבים של שיח מבוגר לשיח ילדילשונה ו ,וסיסמאיות

יחה לעורר צלהיא מ. קונה לה מקום ייחודי בספרות הילדים המעשה הלשוני היצירתי של זרחי

עם נטסטית עם מצוקות ילדותיות ופהפתעה ודאגה וקושרת את ההפלגה ה ,ב ושמחהרגשות של עצ

 ,בעלי החיים הנזקקים וגם הנסיכים, והשובבות רוההומ, הפנטזיה והשטות. בקשת חום ואהבה

 ,עדר חוםיקלה ומפלט מחוויות של הה ,פוגהה יםמאפשרכל אלה  –שבדמיון  המלכים והמכשפות

בולטת במתח הזה בין הדמיוני למציאותי  .לנפשו של הילד גריםמבושל וחוסר הבנה דות בדי

החקירה הפרטנית של . בכלי הלשון ובאופני ההבעה ותרבותיים שליטתה של זרחי במקורות עבריים

את , אל לשונה של זרחי כמהלך יצירתי המעשיר את הלשון העבריתזרקור  הפנתהאופני ביטוי אלה 

 המניחגם  ה כזאתריחקכל . נאה האסתטית בספרות לילדיםדרכי בניית המשמעות ואת גורמי הה

  . נדבך ביחסים המתרקמים בין הבלשנות ללשון השירה

מידע מציפה את הקוראים במידע גלוי וב, בין שירה ובין פרוזה, קריאה ביצירותיה של זרחי לילדים

עולם . לשוןושל רמות ה הדקדוקייםשל המבנים , טמון בין שכבות המשמעות של המיליםסמוי ה

דלגנית ', מרקוריאלית'משוררת "נה את זרחי יכדן מירון . הפיוטית בלשונהשלם וייחודי נברא 

המבחינה , על סגולתו הסודרנית, כלל הדקדוק"כי ציין ובדבריו על שירתה למבוגרים , 652"ומרחפת

                                                           
 .192' עמ, 2212מירון   652
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ים שבאמצעותו נעשים המבנים הדקדוקי, על סמנטי-אותו אמצעי, וכמוהו התחביר, והממיינת

ומשום כך מותר ; המבניים של האילוזיה-אינם אלא ביטוייה הלשוניים, לנושאי מובן ולמכילי תוכן

אף כי בעידון ובמתינות , בחנה הזו תקפה גם בכתיבתה של זרחי לילדיםהה. 653"שלא להתחשב בהם

 גם שפה של ספרות ילדים" :על כך אמרה זרחי עצמה. שמחייבים גיל הקוראים וכשירותם הלשונית

משפט לא יכול , מלודית, ברורה, השפה צריכה להיות בעלת הומור – זה עניין של תחושה. היא שונה

אלה דברים שצריך לקחת . ללא הרבה סמיכויות, התחביר צריך להיות מאוד פשוט, להיות ארוך

  .654"בחשבון כשכותבים לילדים

: י השימוש שלה בשפהלהמן את תחושתה אשר לאופ-בשיחה עם אילנה אלקד זרחי עצמה הסבירה

כי הייתי מאוד קטנה , שהיה בית שהתעסק במילים, הקרבה למילים ולשפה לא נבעה רק מהבית"

זה מעבר , אין לזה מילים]...[ אין לי מרחק מהשפה בכלל . את הקרבה הזאת, קיבלתי אותה]...[ 

, גירות שונותהן באות ממ: מילים הן דבר בעייתי. זה עניין מורכב העניין של הכתיבה, לשפה

ֵתר, ממדפים רבים יו  ואף פעם אינך יודעת בדיוק מהיכן את לוקחת , מלא ברור ועד ברור מדי, מִׁ

אם , זה לא מובן ולא נעים, אם את מדברת מדי פנימי: זה גם כן אותו דבר, וכשאת מדברת. אותן

  655."'הדיבור אינו אומר דבר, אינך נותנת את הדברים בכלל, את מדברת חיצוני מדי

 נהלשו. את לשון יצירותיה למוסכמות בדבר כישורי השפה של ילדים זרחי אינה מתאימה: לסיכום

גונית וחורגת ממעטפת המוסכמות הלשוניות המלוות את היצירה -רב ,ייחודית, חדשנית, מקורית

בחינת מרכיבי הלשון הפואטית של זרחי בכלים בלשניים מעניקה לקוראים . הספרותית לילדים

במבני העומק של היצירות ובזיקות ביניהן ומעשירה את ההתבוננות  ות חדשות לעיוןאפשרוי

הלשון הפואטית של זרחי עולות שאלות על  מתוך החשיפה וההצבעה על ריבוי פניה של. הספרותית

נורית זרחי היא יוצרת . גבולותיה ונמעניה של הספרות לילדים ועל, גבולות היצירתיות הלשונית

הנובעים מתשתית התנסויותיה , התכנים שהיא כותבת עליהם; שונית טבעית להשהמהפכנות הל

תרגמים לממשות נתפסת ובהירה תוך שאיבה מהמעיין הבלתי נדלה , הממשיות והרגשיות בעולם מִׁ

 .רבדיה ומשלביה של העברית, מקורותיה, של עושרה

 

                                                           
 .שם  653
 .111' עמ, 2212, כספי ואחרים  654
 .111' עמ, ב2221, להמן-אלקד  655
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1989 . 

, 'פרוכטמן ואח

1991 

 ,קוראים. ניבון אריאל(. עורכות)שני ניבה , נתן אורנה-בן, פרוכטמן מאיה

1991.  

 . 1987, יבנה. ך"אנציקלופדיה לאישים בתנ. דב, קמחי 1987 ,קמחי

 .עוזי פריידקין: עורך. מילים המקוון-מילון רב. יעקב, שויקה מילים המקוון-רב

<https://www.ravmilim.co.il/default.asp> 

 . 1998, קרית ספר. 2, 1כרכים  .אוצר המילים. רדיצבי ו חיים, רבין 1998, רבין ורדי

 . 2229, כתר. מילון הצירופים. רוביק, רוזנטל 2229, רוזנטל

 .1998, ספריית פועלים. מונחון לספרות. אשר, ריבלין 1998, ריבלין

 .1992, דביר. מוסיקה –לקסיקון דביר . אביבה, שלח 1992, שלח

, שראל וגרסון

1998 

, כרטא. אנציקלופדיה כללית כרטא(. עורכים)ברוך ורימונה גרסון , שראל

1998. 

 ספרים ומקורות נוספים, מחקרים

 ,(2)א הספרות". תגישה סמאנטית אל מחקר הספרו. "איתמר, אבן זהר 1918, אבן זהר

1918 :221–211. 

 .ראו פרוכטמן פרוכטמן-אגמון

טראומה ופואטיקה בשירתו  – למדוד את השטח המת. "יוחאי, אופנהיימר ו"תשע, אופנהיימר

 ,מוסד ביאליק .חנן חבר: עורך. דן פגיס מחקרים ותעודות". של דן פגיס

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91_%D7%A7%D7%9E%D7%97%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91_%D7%A7%D7%9E%D7%97%D7%99
https://www.ravmilim.co.il/default.asp
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 .18–11' עמ .ו"תשע

מפעלים . ההתחלה –ילדים העברית ספרות ה. אוריאל, אופק 1979, אופק

 . 1979, אוניברסיטאיים להוצאה לאור

, דביר. פועלו של ביאליק בספרות הילדים, נ"גומות ח. אוריאל, אופק 1982, אופק

1982. 

, דביר. כיםכר 2. 7293–7233ספרות הילדים העברית . אוריאל, אופק 1988, אופק

1988. 

-תוארי הגודל ומטענם הרגשי בשירתה של מרים ילן". דלית, אייזנקרפט 1982, אייזנקרפט

  .9–1 :1982 ,(לב)ד, 8 ספרות ילדים ונוער". שטקליס

 ."הלל' שירת הילדים של ע', ראשו בשמיים ורגלו באדמה'. "סמדר, איל 1998, איל

אוניברסיטת . מדעי הרוחהפקולטה לעבודת גמר לקראת תואר מוסמך 

 .1998, אביב-תל

 מעגלי קריאה". לילדים המשובה הדווקאית בשיר החדש. "גאולה, מוגאל 1982, אלמוג

8 (1982 :)111–111.  

, להמן-אלקד

 א2221

להתראות 'עיון ב: זה העיקר –מה שמתחת למים . "אילנה, להמן-אלקד

 ספרות ילדים ונוער". וביצירות נוספות מאת נורית זרחי' באנטארקטיקה

121 ,2221: 2–11. 

, להמן-אלקד

 ב2221

 .2221, כרמל. לבדה היא אורגת. אילנה, להמן-אלקד

קריאה ופיתוח , אינטרטקסט: הקסם שבקשר. אילנה, להמן-אלקד 2227, להמן-אלקד

 .2227, ת"מכון מופ. חשיבה

דמיון ומציאות בפנטזיה לילדים  –קול וכנפיים . "אילנה, להמן-אלקד 2229, להמן-אלקד

 .12–12 :2229, 129 ספרות ילדים ונוער ".מאת נורית זרחי

מילדת חוץ : כותבת מחדרי הילדות –זרחי  נורית. "אילנה, להמן-אלקד 2212, להמן-אלקד

–211: 2212, 12 מכאן". ועד נערות הפרובינציה העצובות והשאפתניות

212. 

 Anderson, Leroy. "Leroy Anderson: A Trumpet's  2015, אנדרסון

Lullaby". YouTube. YouTube 25 February 2015, 

<http://www.youtube.com/watch?v=wEuag5GRKzk.> (accessed 

22 December 2016) 

 .1971 ,מסדה. כל אגדות אנדרסן. הנס כריסטיאן, אנדרסן 1971 ,אנדרסן

. ספר האגדות של אנדרסן". ה על האפונההנסיכ. "הנס כריסטיאן, אנדרסן 2228 ,אנדרסן

 .9–8' עמ. 2228, דביר, ביתן-זמורה, כנרת

שימוש באלוזיות ובצירופים כבולים ושבירתם ביצירות . "אורית, בונה  2211, בונה

  .22–11 :2211, 112 ספרות ילדים ונוער". לילדים אפרים סידון

http://www.youtube.com/watch?v=wEuag5GRKzk.
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בורוכובסקי 

 2221, וסוברן

: מדינה המפריטה את עצמה לדעת" .וברןסתמר ו סתרא ,ורוכובסקיב

ג  העברית שפה חיה. "קווים לתיאור העברית לפי דקדוק הצירופים

(2221:) 11–12. 

 .ט"תרצ ,דביר. שירים ופזמונות לילדים. חיים נחמן, ביאליק ט"תרצ, ביאליק

–1917 ,ביאליק

1919 

 ישלפירוחם : עורך. אגרות חיים נחמן ביאליק. חיים נחמן, ביאליק

 . 1919ט "תרצ – 1917ח "תרצ ,דביר .לחובר

 .ד"תרצ-ט"שירים תרנ –חיים נחמן ביאליק . חיים נחמן, ביאליק 1992, ביאליק

 . 1992, דביר ומכון כץ. דן מירון: עורך. מהדורה מדעית

 ,בלובשטיין

 ט"תשכ

  .ט"תשכ ,דביר. שירת רחל. רחל, בלובשטיין

–21 :1991 ,(2)ע מאזנים". ד אחד בעולם הוא קטןכמה יל. "נעמי, גור-בן 1991, גור-בן

22. 

אספקטים אחדים : הטקסט והרמיזה הספרותית, הקורא. "זיוה, פורת-בן 1978, פורת-בן

   . 21–1 :(1978) 21הספרות ". במימוש רמיזות ספרותיות

 רמיזות והתייחסויות אחרות: הופעת יפת באוהל שם. "זיוה, רתופ-בן 1979, פורת-בן

". מספרות אירופה בשירה העברית משלונסקי ועד ימינו טיםטקסל

 .21–12 :1979, 29 הספרות

 . 178–172 :1981, 12הספרות ". בין טקסטואליות. "זיוה, פורת-בן 1981, פורת-בן

 .1992. של מטח הספרייה ".כתות נוצריות ביפו" .פנחס, שחר-בן 1992, שחר-בן

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8147 (בדצמבר  21-נצפה ב

2211) 

העברית  ."על הנתק שבין חקר הלשון לחקר הספרות. "רינה, שחר-בן ג"תשנ, שחר-בן

 .11–19 :(1999)ב  שפה חיה

הפקת משמעות : ותוגת צעצועים, ירקת-נשיקת, אבני בהו" .מוטי, בנארי ה"תשס, בנארי

 .19–7: ה"תשס ,18 בקורת ופרשנות". מן הסמיכות המטפורית

! ?באמת .("על כמה מאפיינים של יצירתה)ה לילדים אנד. "יפה, בנימיני ג"תשנ, בנימיני

 . 112–121: ג"תשנ ,7–1

רשימות , קובץ מאמרים :אנדה ."שירת אנדה פינקרפלד. "בנציון, בנשלום ג"תרצ, בנשלום

פינקרפלד ועולם יצירתה במלאת לה -ודברי ספרות אחרים על אנדה עמיר

 .ג"תרצ, עקד. זהבה ביילין: עורכת. שנה 72

   .1989 ,מודן-תמוז. החלילן מהמלין. רוברט, בראונינג 1989 ,נגבראוני

עיון נוסף על הקשר בין חרוז ומשמעות בספרות ילדים ". מירי ,ברוך 1982, ברוך

 .12–12 :(1982) 7 ספרות ילדים ונוער ".עברית

 ספרות ילדים ונוער". דרכי הדיבר בשירת הילדים בגיל הרך". מירי ,ברוך 1981, ברוך

 . 11–9 :1981, (ג–ב)ז

http://lib.cet.ac.il/pages/sub.asp?source=352
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8147
http://primoprd.tau.ac.il:1701/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_ihp000704506&indx=116&recIds=TN_ihp000704506&recIdxs=15&elementId=15&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=6&fctN=facet_creationdate&dscnt=0&op=%D7%97%D7%A4%D7%A9&rfnGrp=1&fctV=%5B1997+TO+2005%5D&frbg=&tab=default_tab&dstmp=1453988794273&form_build_id=form-yHem13me42M-gYFWTV2H5vrTPvzRePDmZYWPcrY7bZU&resetConfig=true&mode=Basic&dum=true&str=rank&rfnGrpCounter=1&form_id=library_search_form&vl(freeText0)=%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94&vid=TAU1
http://primoprd.tau.ac.il:1701/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_ihp000704506&indx=116&recIds=TN_ihp000704506&recIdxs=15&elementId=15&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=6&fctN=facet_creationdate&dscnt=0&op=%D7%97%D7%A4%D7%A9&rfnGrp=1&fctV=%5B1997+TO+2005%5D&frbg=&tab=default_tab&dstmp=1453988794273&form_build_id=form-yHem13me42M-gYFWTV2H5vrTPvzRePDmZYWPcrY7bZU&resetConfig=true&mode=Basic&dum=true&str=rank&rfnGrpCounter=1&form_id=library_search_form&vl(freeText0)=%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94&vid=TAU1
http://primoprd.tau.ac.il:1701/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_ihp000704506&indx=116&recIds=TN_ihp000704506&recIdxs=15&elementId=15&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=6&fctN=facet_creationdate&dscnt=0&op=%D7%97%D7%A4%D7%A9&rfnGrp=1&fctV=%5B1997+TO+2005%5D&frbg=&tab=default_tab&dstmp=1453988794273&form_build_id=form-yHem13me42M-gYFWTV2H5vrTPvzRePDmZYWPcrY7bZU&resetConfig=true&mode=Basic&dum=true&str=rank&rfnGrpCounter=1&form_id=library_search_form&vl(freeText0)=%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94&vid=TAU1
http://primoprd.tau.ac.il:1701/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_ihp000704506&indx=116&recIds=TN_ihp000704506&recIdxs=15&elementId=15&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=6&fctN=facet_creationdate&dscnt=0&op=%D7%97%D7%A4%D7%A9&rfnGrp=1&fctV=%5B1997+TO+2005%5D&frbg=&tab=default_tab&dstmp=1453988794273&form_build_id=form-yHem13me42M-gYFWTV2H5vrTPvzRePDmZYWPcrY7bZU&resetConfig=true&mode=Basic&dum=true&str=rank&rfnGrpCounter=1&form_id=library_search_form&vl(freeText0)=%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94&vid=TAU1
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 ספרות ילדים ונוער". לילדים על יצירות הנונסנס העבריות". מירי ,ברוך 1982, ברוך

 . 12–27 :1982, (מ/לט, ד/ג) 12

ההוצאה  –משרד הביטחון . סוגיות וסוגים בשירת ילדים. מירי ,ברוך א1981, ברוך

 .1981, לאור

דיון משווה )הארבעים ובשנות השבעים  שכול ויתמות בשנות". מירי ,ברוך ב1981, ברוך

 .19–11: (1981) 12–11 מעגלי קריאה. "(בשש יצירות שנושאן מות האב

: בקיצור, עכשווית אוהקווים מאפיינים את שירת הילדים . "מירי, ברוך 1989, ברוך

 . 12–12 :1989, (ד–ג)טו ספרות ילדים ונוער ."'הכול הולך'

ספרית . עיון משווה בספרות ילדים, אז ילד עכשיוילד . מירי, ברוך 1991, ברוך

 .1991 ,פועלים

, (ד–ג)כ ספרות ילדים ונוער". פמיניסטית לילדים ספרות". מירי ,ברוך 1992, ברוך

1992: 19–12. 

 .122–98: (1998) 1 פנים". אלוהי הילדים". מירי ,ברוך 1998, ברוך

, ברוך ופרוכטמן

1981 

-על הדובר והנמען בשירת, דבר אלי במילים" .פרוכטמן ומאיה מירי, ברוך

 :1981, (א)ח ספרות ילדים ונוער ."הילדים ודרכי עיצובם הלשוני בשירים

1–11 . 

, ברוך ופרוכטמן

1982 

 .1982, פפירוס. לכל שיר יש שם. פרוכטמן ומאיה, מירי, ברוך

, ברוך ופרוכטמן

 ב"תשע

 – 'לי מילת אהבה אחתוהוא אינו מדבר '". פרוכטמן ומאיה מירי, ברוך

: יצירותיה של דליה רביקוביץ למבוגרים ולילדים בנושא מות האב

 .חכם-עירית השכל: עורכת. מזמרת הלשון". היבטים ספרותיים וסגנוניים

 . 121–87 .ב"תשע, המזכירות הפדגוגית –משרד החינוך 

עודד בורלא על כמה מאפיינים לשוניים ביצירתו של . "אמירה, ברזילי 1991, ברזילי

 .92–79: (1991) 1–2 !?באמת". לילדים

 .1982 ,ביתן-זמורה. פיטר פן. יו'ימס מת'ג, ברי 1982, ברי

 ,זינגר-בשביס

1978 

 . 1978, עם עובד. שושה. יצחק, זינגר-בשביס

 .1929 ,ספרית פועלים. מה עושות האיילות. לאה, גולדברג 1929 ,גולדברג

 .1919 ,ספרית פועלים. דירה להשכיר. לאה, גולדברג 1919 ,גולדברג

 .   1971, ספרית פועלים .שירים. לאה, גולדברג 1971, גולדברג

 . 1978, ספרית פועלים. בין סופר ילדים לקוראיו. לאה, גולדברג 1978, גולדברג

מאימתי הכלבלב העברי , נבחי המהבהב והמילון העברי" .אסתר ,גולדנברג ז"תשנ, ברגנגולד

שושנה זיכרון ל אסופת –פרקים בעברית לתקופותיה ". '?ב הבה'נובח 

 .221–211. ז"תשנ ,האקדמיה ללשון העברית :ירושלים. בהט

 . 2221 ,הקיבוץ המאוחד. רדוול. ברייאן, ייקס'ג 2221 ,ייקס'ג
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 . 1992, תאטרון בית לסין. נומה עמק. יהונתן, גפן 1992 ,גפן

, מחברות לספרות. אגדות אחרות 36מה ועוד כיפה אדו. האחים, גרים 1991, גרים

1991  . 

ספרות ילדים ". גם בספרות הילדים: מודרניזם ומודרניזציה" .יעל ,דר 2221, דר

 .11–12 :(2221) 128 ונוער

ספרות הילדים העברית מתגייסת לחייל את : חיול הצבר" .יעל, דר 2222, דר

אוניברסיטת . ה תמחקרים בספרות עברי :סדן ."1928–1919, קוראיה

 .281–212 .2222, אביב-תל

 .  2221 ,מפה .מדריך מפה לספרי ילדים. יעל, דר 2221, דר

קלסיקה וקלסיקונים בספרות הילדים  :דודה של שום איש. יעל ,דר 2212, דר

 .2212 ,סל תרבות ארצי ועם עובד. העברית

החזרת  –ברוח הזמן . מןקוגוטל  לבנתחנה , שטיימן יהודית, יעל, דר 2227', דר ואח

 . 2227, ת"מכון מופ. תרבותי-ספרות הילדים להקשרה ההיסטורי

ילדות ונעורים  :ילדים בראש המחנה. שטיימן ויהודית קוגמן טל, יעל, דר 2212', דר ואח

, ת"אביב ומכון מופ-אוניברסיטת תל. בעתות משבר ותמורה חברתית

2212. 

פרס מפעל חיים ". לחמנוביץ ועמר גרוס-גוןציפי , חמשי סלינה, יעל, דר 2212', דר ואח

ספרות ילדים ". ש דבורה עומר מוענק לנורית זרחי"לספרות לילדים ע

 .9 :(2212) 111 ונוער

חומש עין ". זולת להפסקה ראשונה(. "וולף)בנימין זאב , היידנהיים 1818, היידנהיים

 . נו ,החלק התפיל. 1818ח "תקע, רעדלהיים. ספר שמות – הסופר

 

 .1982, מסדה. מיתולוגיה. אדית, המילטון 1982, המילטון

ללא , הנותן לשכוי

 תאריך

ללא . ד ליובאוויטש"מרכז המדיה של חב". על ברכת הנותן לשכוי בינה"

 <ary/article_cdo/aid/703032http://www.he.chabad.org/libr> תאריך

 [2217בינואר  9-נצפה ב]

על שלוש מגמות : שימושים מובדלים בלשון שירי הילדים. "שלמה, הראל 1989, הראל
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קלישאות ומה , ניבים: משגרת הביטוי לביטויי שגרה. "מאיה, פרוכטמן ד"תשס, פרוכטמן

 .ניק'יצחק שלזינגר ומלכה מוצ: עורכים. ש"ד לאיל"למ". שביניהם

 .228–212 .ד"תשס, צבעונים

, מכון כץ לחקר הספרות העברית. משמעות וריגוש בשירה. ראובן, צור 1981, צור

 .ג"תשמ, אוניברסיטת תל אביב

 Tsur, Reuven. What Makes Sound Patterns Expressive? Duke 1992, צור

University Press, 1992. 1–9, 20–35. 

-Tsur, Reuven. "Onomatopoeia: Cuckoo-Language and Tick 2221, צור

Tocking – The Constraints of Semiotic Systems". Iconicity in 

Languae. 2001 <http://cogprints.org/3232/1/Cuckoo_onomato 

poeia_2.html> [accessed 26 January 2017] 

עבודת גמר  ".שטקליס-שירת הילדים של מרים ילן". יחזקאל, צורף 1991, צורף

 . 1991, אוניברסיטת חיפה, לקראת תואר מוסמך הפקולטה למדעי הרוח

 Kittay, Eva F. Metaphor: Its Cognitive Force and Linguistic 1987, קיטאי

Structure. Clarendon Press, 1987.  

 Kittay, Eva F. "Semantic Fields and the Individuation of 1992, קיטאי

Content". Frames, Fields, and Contrasts. Ed. Adrienne Lehrer & 

Eva Kittay. Lawrence Erlbaum, 1992. 229–252. 

 Kittay, Eva F. & Adrienne Lehrer. "Semantic Fields and the 1981, קיטאי ולרר

Structure of Metaphor". Studies in Language 5.1 (1981): 31–63.  

 :מתרגמת. הספר המוער, הרפתקאות אליס בארץ הפלאות. לואיס, קרול 1997, קרול

http://cogprints.org/3232/1/Cuckoo_onomato%0bpoeia_2.html
http://cogprints.org/3232/1/Cuckoo_onomato%0bpoeia_2.html
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  .1997, הספריה החדשה, הקיבוץ המאוחד. רינה ליטוין

  .21–21: 1991 ,(ג)כב ספרות ילדים ונוער". אותה קבלו חינם. "עדה, קרן 1991, קרן

קולוניאליסטית -קריאה פוסט: סופרות כותבות לילדים. דנה, יער-קרן 2227, יער-קרן

 .2227, רסלינג. ופמיניסטית בספרות ילדים עברית

 1991. הספרייה של מטח". חיים אמזלג ביפו. "רות ויוסף גלס, קרק 1991, קרק וגלס

<ac.il/pages/item.asp?item=7752http://lib.cet. >(21-נצפה ב 

 (2211בדצמבר 

 :ט"תשנ ,122 ספרות ילדים ונוער "....ואני לעולם לא אסלח" .מנחם ,רגב ט"תשנ, רגב

7–11. 

, שורצולד-רודריג

1991 

עיוני לשון : קטנים וגדולים ביצירת עודד בורלא". אורה, שורצולד-רודריג

 .21–22 :1991 ,7–1 !?באמת. "וספרות

שדות סמנטיים ומסגרות תוכן : נימה נעלמה בשירת ביאליק. "עוזי, רותם ג"תשע, רותם

 . 11–11: (ג"תשע) 17 בלשנות עברית ."ככלי פרשני

ספרות  ."להמן-לאילנה אלקד' לבדה היא אורגת'דיון בספר . "הרצליה, רז 2227, רז

 . 99–98: (2227) 121 ילדים ונוער

פגש בין עולמות ומימושם הפואטי בשירי הילדים של נורית . "נילי, רז 1992, רז

 .17–1: (1992) 21 מעגלי קריאה" זרחי

 .2222, כרמל.מכתבים אל משורר צעיר. ריינר מריה, רילקה 2222, רילקה

 .מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים, מעשה ילדות. זהר, שביט 1991, שביט

 . 1991, האוניברסיטה הפתוחה ועם עובד

 .21–11( 2222) 1 עולם קטן, "ספרות ילדים עברית. "זהר, שביט 2222, שביט

סיפורי המיתולוגיה של היוונים , אלים וגיבורים. גוסטאב, שוואב 2227, שוואב

 ..2227 ,דביר. והרומאים

כתב עת מקוון לספרות : הפנקס ".האומץ להישיר מבט" .יותם, שווימר 2212, שווימר

 /http://ha-pinkas.co.ilשווימר-יותם-> 2212ביולי  22, ילדים ותרבות

 [2211בדצמבר  21-נצפה ב]< מבט-להישיר-האומץ/

". מסה על הלשון ותקנתה: הלשון בספרות הילדים. "אורה, שורצולד 1988, שורצולד

 . 112–111(: 1988) 2 !?באמת

דרכי עיצוב : מחדשת נורמות בספרות הילדים – זרחי נורית. "דליה, שטיין 1989, שטיין

–ג)טו וערספרות ילדים ונ". בעיות קליטה והיקלטות בשלושה מסיפוריה

 . 91–88 :1989, (ד

עיצוב דמותו של הילד העברי החדש כחלק מתכנון ". יהודית, שטיימן 2222, שטיימן

 עבודה לקראת תואר דוקטור ".22-תרבות בארץ ישראל בראשית המאה ה

 . 2222, אביב-אוניברסיטת תל, במדעי הרוח

: טועה מי שחושב שאפשר להלביש את פצע הבדידות. "ליאור, שטרנברג 2228, שטרנברג

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7752
http://ha-pinkas.co.il/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A5-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9E%D7%A8/
http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00335.php
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 2228במארס  29. מקום לשירה בלב העיר". זרחי על שירת נורית

<http://web.archive.org/web/20080128042645/http://www.poetry 

about.html-place.org/zarhi >[ 2212נצפה בדצמבר] 

דברים בעקבות קובץ המסות : דים כלפי המוחלטהרי כולנו יל" .חן, שטרס א"תשע, שטרס

 .218–211 :(א"תשע)י מכאן  ".מחשבות מיותרות של גברת לנורית זרחי

  .11: (1989) 112, 77עתון ". החידה שלא נענתה. "אילן, שיינפלד 1989, שיינפלד

דרכי היווצרות  –הלל . לע, שלום לך פרת משה רבנו. "דליה, שיפמן 1977 ,שיפמן

 ,(א)ד ספרות ילדים ונוער. "ההומור בשירים האבסורדיים מאמר ביקורת

1977: 21–27.  

 אאופקים ". ספרות ילדים או ספרות ילדותית. "אברהם, שלונסקי 1912, שלונסקי

(1912) :9–12 . 

תרחבות מילונית קבועה ותחדישים לשעתם בעברית ה. "חקיצ, שלזינגר 2222, שלזינגר

 .112–111 :(2222) 11–12 בלשנות עברית". בת ימינו

לחקר שירת ביאליק לילדים  –שירים ופזמונות גם לילדים . זיוה, שמיר ז"תשמ, שמיר

 .ז"תשמ, פפירוס: אביב-תל. ולנוער

 .2221 ,וחדהקיבוץ המא. תיבת הזמרה חוזרת .זיוה ,שמיר 2221, שמיר

שירה , קוגניציה? מדוע הצער הוא מתוק ולא שמח. "ישעיהו, שן 2221, שן

 .81–11 :(2221) 18 ורת ופרשנותבק". והאוקסימורון הפואטי

מבט : חידושי לשון בשירת הילדים העברית ובלשון הילדים .עדית ,שר ד"תשס, עדית, שר

 .ד"תשס, אילן בר ברסיטתאוני ,דוקטור ה לקראת תוארעבוד. השוואתי

, שלום-שר ויוסוב

2211 

תכנים : תמורות בשירת הילדים העברית. "עדית ומירי יוסוב שלום, שר

 .28–21: (2211) 111 ספרות ילדים ונוער. "ומשלבים

 עיתונות

ספר השירים , 'אררט'ביקורת על  :כוכב ים שנזרק ליבשה" .אמיר ,בקר 2211, בקר

 . 18 :מוסף ספרים, 2211במאי  29הארץ , "למבוגרים

 :מוסף ספרים, 2228בדצמבר  17הארץ  ".ארצה, אכזריות". טליה, דיסקין  2228, דיסקין

22. 

: מוסף ספרים, 2222באפריל  7 הארץ". נחמה לכלבים ולסבתות. "יעל, דר 2222, דר

12. 

 . 11: מוסף ספרים ,2229במאי  11 הארץ" ?למה לי להיות טובה". יעל, דר 2229, דר

בפברואר  22 ידיעות אחרונות". 'עשב הזמן, 'נורית זרחי. "אלי, הירש 2229, ירשה

 .___: לילות 7מוסף , 2229

 7מוסף , 2212במארס  19 ידיעות אחרונות". עצמות ועננים. "אלי, הירש 2212, הירש

 .לילות

../../../../../../../../../../../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/K26DAAAN/web.archive.org/web/20080128042645/http:/www.poetry%0bplace.org/zarhi-about.html
../../../../../../../../../../../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/K26DAAAN/web.archive.org/web/20080128042645/http:/www.poetry%0bplace.org/zarhi-about.html
http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00107.php
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וסף מ ,2229 בינואר 2 הארץ". מלכת מידס של הדיבור. "אריאל ,הירשפלד 2229, הירשפלד

 .12 :הארץ

–22: מוסף, 2221 בפברואר 1 הארץ. "זה חייב להיפסק. "ורד, ברזילי-לוי 2221, ברזילי-לוי

28. 

 הארץ". נורית זרחי למבוגרים :נגמרות השפתיים השדה בו. "ארז, וייצרש 2212, שוייצר

 . מוסף ספרים, 2212במארס  11

  .12 :מוסף ספרים, 2211ביולי  27 הארץ ".לשיר ולנענע. "ארז, שוייצר 2211, שוייצר

 

 

 ראיונות

 ,הספרייה החדשה. ראיונות חדרים? איך עשית את זה. הלית, ישורון 2211, ישורון

2211.  

 עדי, כהן נגה, גרנות ליאור, ליאור-גרינברג שרון, יעל בלבן, זהבה, כספי 2212', כספי ואח

ראיון עם נורית , לצקת במילים את החלק החסר. "שטרס וחןמונטה 

 .118–127: (2212) 12 מכאן". זרחי

ואר פבר 2לאישה ". ראיון עם נורית זרחי – אי אפשר בלי פיות. "דפנה, לוי 2229, לוי

  .מוסף ספרים, 2229

ידיעות אחרונות . שיחות אינטימיות". ריאיון עם נורית זרחי. "איילת, נגב 1991, נגב

 .178–171. 1991, ספרי חמד

שיחה עם נורית  –הטבע של ילדותי היה נחמה ומפלט . "רוביק, רוזנטל 2222, רוזנטל

 .  11–11 :(2222) 21 פנים". זרחי

 .21–18: 2212 (1)82 מאזניים ".הצד האפל של נורית זרחי" .פנהד ,שחורי 2212, שחורי

 

 

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=677453&contrassID=2&subContrassID=13&sbSubContrassID=0
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  1נספח 

 רשימת היצירות מאת נורית זרחי שהופיעו במחקר

 שירה לילדים

 שם הספר הקיצור

 .1979, ספרית פועלים. אלף מרכבות .נורית, זרחי (אלף)

 .1917 ,מסדה. אני אוהב לשרוק ברחוב .נורית, זרחי (אני אוהב)

 .1992, מסדה.מבחר משיריה לילדים ,באה המלכה למלך .נורית, זרחי (באה)

 .1971, עם עובד. המלכה פטריה והמלך פטר .נורית, זרחי (המלכה)

  .1971, מסדה. הנמר שמתחת למיטה .נורית, זרחי (הנמר)

 .1981 ,עם עובד .הפתעה .נורית, זרחי (הפתעה)

 . 1981, דביר .זמרתהפרה שרצתה להיות  .נורית, זרחי (הפרה)

 .1978, כתר .ישנונה .נורית, זרחי (ישנונה)

 .1987, מסדה. כישוף .נורית, זרחי (כישוף)

 .1919, מסדה. כף עץ וקדרה שטוחה .נורית, זרחי (כף עץ)

 .1971, מסדה. פס על כל העיר .נורית, זרחי (פס)

 656פרוזה לילדים

 שם הספר היצירה

 . 1989, מסדה. אביגיל מהר המלכים .נורית, זרחי אביגיל מהר המלכים

 .11–11. 1981 ,כתר.חובשת כתר הניר ".אבק הברבור. "נורית, זרחי אבק הברבור

אדון הופנר מקבל 

 אורחים

מבחר  ,טחנת הכח". אדון הופנר מקבל אורחים. "נורית, זרחי* 

 .27–18. 1991 ,מסדה .סיפורים

 . 2222, קוראים ?יש לך קולה אולי .נורית, זרחי * ?אולי יש לך קולה

 .1991 ,הקיבוץ המאוחד. אותה קבלו חינם .נורית, זרחי אותה קיבלו חינם

 . 1992, הקיבוץ המאוחד. איפה ילדים ישנים. נורית, זרחי*  איפה ילדים ישנים

מא שלי לא יאם א

 – יכולה לאהוב אותי

מי כבר בעולם כולו 

מי כבר בעולם כולו  – לא יכולה לאהוב אותיאם אמא שלי  .נורית, זרחי

 .1991 ,ספרים דני .יצליח בזה

                                                           
 . 1כוכבית מסמנת יצירה שאיננה נדונה בגוף המחקר אלא רק בנספח  656
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 יצליח בזה 

אם את לא יכולה 

 תשתקי – לדבר יפה

, ספרית פועלים. תשתקי –אם את לא יכולה לדבר יפה  .נורית, זרחי

1981. 

 אמבטים 
ידיעות . הספר הפנטסטי של נורית זרחי ".אמבטים" .נורית, זרחי

 .11–12. 2228 ,אחרונות

 אמורי אשיג אטוסה
. הספר הפנטסטי של נורית זרחי ".אמורי אשיג אטוסה. "נורית, זרחי

 . 11–7. 2228 ,ידיעות אחרונות

אמורי אשיג אטוסה 

 בטלפון סנטר

מבחר  ,טחנת הכח ".אמורי אשיג אטוסה בטלפון סנטר. "נורית, זרחי* 

 .19–12. 1991 ,מסדה .סיפורים

 .1981 ,מסדה .הברוש-ארבלון מבית .וריתנ, זרחי*  ארבלון מבית הברוש

 ארבע מאות היילודים
, דביר .האבן החלקה בטבעת". ארבע מאות היילודים" .נורית, זרחי* 

1972. 11–11. 

את לא מכרחה לעוף 

 אם את לא רוצה

הספר הפנטסטי . "את לא מכרחה לעוף אם את לא רוצה". נורית, זרחי

 . 122–91. 2228 ,ידיעות אחרונות. של נורית זרחי

 בוטיק סיגי וחוט 
. הספר הפנטסטי של נורית זרחי ".בוטיק סיגי וחוט. "נורית, זרחי

 .21–22. 2228 ,ידיעות אחרונות

  . ד"תשל, הקיבוץ המאוחד. ית על סף השמייםב .נורית, זרחי*  בית על סף השמיים

 .1978, הקיבוץ המאוחד. גן הבמבומבלים. נורית, זרחי*  גן הבמבומבלים 

דודה יוספינה נשארת 

 באסם

הכורסה המתנדנדת ועוד  ".דודה יוספינה נשארת באסם" .נורית, זרחי

 .18–11 .1972 ,הקיבוץ המאוחד. פוריםיס

 .   11–27. 1987, שוקן. עובר דרך הסוד". דרך הסוד. "נורית, זרחי דרך הסוד

 האיש עם הסולם
 .לם והערים התאומותוהסהאיש עם  ".האיש עם הסולם. "נורית, זרחי* 

 .21–2. 1991 ,מסדה

 . 11–27. 1981 ,כתר.חובשת כתר הניר ".הדוגרת. "נורית, זרחי הדוגרת

 ההולכים על הקשת
–89. 1981 ,כתר. חובשת כתר הניר ".ההולכים על הקשת. "נורית, זרחי

98. 

 סה המתנדנדתרוכה
עוד הכורסה המתנדנדת ו". רסה המתנדנדתוהכ. "נורית, זרחי* 

 .79–71' עמ .1972 ,הקיבוץ המאוחד. פוריםיס

  . 1978 ,מסדה. 7המסע בפרוסה  .נורית, זרחי 1המסע בפרוסה 

 . 72–12. 1981 ,כתר. חובשת כתר הניר ".העורב. "נורית, זרחי העורב

  .1972, דביר. האבן החלקה בטבעת ".השועלה האדומה" .נורית, זרחי*  השועלה האדומה

 . 1981 ,מסדה. וולפיניאה מומי בלום .נורית, זרחי ומי בלוםוולפיניאה מ
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וילברס וזילברס 

 רוצים-במלכודת בכל

 ,טחנת הכח ".רוצים-וילברס וזילברס במלכודת בכל. "נורית, זרחי* 

 .17–11. 1991 ,מסדה .מבחר סיפורים

אל תנשק לי , ורד

 במוח
 .1972 ,ספרית פועלים. אל תנשק לי במוח, ורד .נורית, זרחי* 

 .1999, כתר .זוגות וזאת .נורית, זרחי זוגות וזאת

 זיכרונות מן השרוול
וזפינה הרמינה פון 'מיומנה של ג: כרונות מן השרווליז .נורית, זרחי

  . 1979, עובד עם. יוסטינה

 .  21–11. 1981 ,כתר. חובשת כתר הניר ".זרע החיים. "נורית, זרחי זרע החיים

 .  17–12. 1987, שוקן. עובר דרך הסוד". חמר האהבה. "נורית ,זרחי*  חומר האהבה

 .1998, הקיבוץ המאוחד. חוש העסקים שלי .נורית, זרחי*  חוש העסקים שלי

 . 1992, ספרית פועלים. חמש דקות מקגנוקה .נורית, זרחי חמש דקות מקגנוקה

חורשת 

 קליפטוסיםיהא

מתנדנדת ועוד הכורסה ה ".חרשת האקליפטוסים" .נורית, זרחי

 .91–91 .1972 הקיבוץ המאוחד. פוריםיס

 טחנת הכוח
. 1991 ,מסדה .מבחר סיפורים ,טחנת הכח". טחנת הכוח" .נורית, זרחי* 

11–17. 

טינטורו פילה קטנה 

 מאוד

הספר הפנטסטי של נורית  ".טינטורו פילה קטנה מאוד" .נורית, זרחי

 .81–71. 2228 ,ידיעות אחרונות. זרחי

  . 2212, כתר .טינקרטנק .נורית, זרחי רטנקטינק

 . 1971, ביתן מודן-זמורה. יוני והסוס .נורית, זרחי יוני והסוס

  .2211, ביתן-זמורה. ילדת חוץ .נורית, זרחי ילדת חוץ

 .  1991, דביר .תוקנו זלזל וזזינהי .נורית, זרחי יתוקנו זלזל וזזינה

  . 1991 ,מסדה. כפפות .נורית, זרחי כפפות

 כתם כתר קטשופ

 אהבה

הספר הפנטסטי של נורית ". אהבה כתם כתר קטשופ. "נורית, זרחי

 .11–27. 2228 ,ידיעות אחרונות. זרחי

 .  1979, ספרית פועלים. לא לגרש את נני .נורית, זרחי לא לגרש את נני

 .  88–82 .1981 ,כתר. חובשת כתר הניר". לדבר על ההרים". נורית, זרחי על ההרים לדבר

להתראות 

 באנטארקטיקה
 .  2221, דביר .להתראות באנטארקטיקה .נורית, זרחי

 מה מזמינים בטלפון
 .מבחר סיפורים ,טחנת הכח". מה מזמינים בטלפון. "נורית, זרחי* 

 .71–72. 1991 ,מסדה

 .  11–1. 1987, שוקן. עובר דרך הסוד". מה שמעתיק היין. "נורית, זרחי*  מה שמעתיק היין
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מחלת הגעגועים של 

 סולי
  .2222, קוראים .מחלת הגעגועים של סולי .נורית, זרחי

  .2221, קוראים? מי יחנך את רודי. נורית, זרחי*  ?מי יחנך את רודי

  .2229, כתר ?מי מכיר את תנינה .נורית, זרחי ?מי מכיר את תנינה

מקום ומיכל וק

 האדים
 .  1979, הקיבוץ המאוחד. מיכל וקמקום האדים .נורית, זרחי

 מיליגרם
ידיעות . הספר הפנטסטי של נורית זרחי ".מיליגרם" .נורית, זרחי

 .91–81. 2228 ,אחרונות

 .2212, ביתן-זמורה. מלכי מונרו מורדוך. נורית, זרחי מונרו מורדוךמלכי 

 מפרשיות
. ז"תשנ, עם עובד. הספר הגדול של נורית זרחי ".מפרשיות" .נורית, זרחי

22–29 .  

 . 1982 ,מסדה. משושים .נורית, זרחי משושים

  .ה"תשמ, הקיבוץ המאוחד. ניצי מזוית העין .נורית, זרחי ניצי מזוית העין

 .1991 ,קוראים. מה של זהב'נמר בפיג .נורית, זרחי*  מה של זהב'נמר בפיג

 .   79–71. 1981 ,כתר. חובשת כתר הניר". נסיך הלחם. "נורית, זרחי*  נסיך הלחם

 .  21–17. 1987, שוקן. עובר דרך הסוד". סבתונת זמן. "נורית, זרחי*  סבתונת זמן

 .2221, ידיעות אחרונות ספרי חמד .פור לא שמושייס .נורית, זרחי*  סיפור לא שימושי

 .11–28. 1991 ,מסדה .מבחר סיפורים ,טחנת הכח ".עדה. "נורית, זרחי*  עדה

 . 2221, עם עובד. עלמה או היום הששי .נורית, זרחי*  יעלמה או היום השש

  .  2211, רימונים .פוקסיה ופוקסין .נורית, זרחי*  פוקסיה ופוקסין

 . 2227, קוראים. פז ואני. נורית, זרחי*  פז ואני 

 . 1992 ,מסדה. פינגבינה .נורית, זרחי*  פינגבינה

 . 12–22 .1972 דביר .ן החלקה בטבעתהאב". קולות הכד" .נורית, זרחי*  קולות הכד

 .  1992, מסדה. קוראים לי פיאט. נורית, זרחי*  קוראים לי פיאט

יזי יקורות קרוקוד

 באפריקה
 .2221, הקיבוץ המאוחד. קורות קרוקודיזי באפריקה .נורית, זרחי

 . 1972, הקיבוץ המאוחד. קרון ושמו מקרון. נורית, זרחי קרון ושמו מקרון

וס יוצר קרונימ

 העולמות
 .  2212, קוראים.קרונימוס יוצר העולמות. נורית, זרחי* 

ספרית פועלים הקיבוץ . דרתוטה מסישינגלונגה מ .נורית, זרחיטה ישינגלונגה מ
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 . 2221 ,המאוחד דרתומס

 .  21–18. 1981 ,כתר. חובשת כתר הניר". שיקוץ. "נורית, זרחי ץשיקו

 .  11–27. 1981 ,כתר. חובשת כתר הניר ".בענניםשם . "נורית, זרחי שם בעננים

 .2212, הקיבוץ המאוחד. חללירפות ב'שתי ג .נורית, זרחי*  ירפות בחלל'שתי ג

ירפות ביום 'שתי ג

 שמש מזהיר

, הקיבוץ המאוחד. ירפות ביום שמש מזהיר'שתי ג .נורית, זרחי* 

 . ב"תשע

 

 שירה למבוגרים

 שם הספר היצירה

 .2221 ,הקיבוץ המאוחד .הנפש היא אפריקה .נורית, זרחי (אפריקה)

 .2211 ,הקיבוץ המאוחד. אררט .נורית, זרחי (אררט)

 .1981, ספרית פועלים .אשה ילדה אשה .נורית, זרחי (אשה)

 .1988, ביתן זמורה. גן המח .נורית, זרחי (חוגן המ)

  .2211, מוסד ביאליק .הבל יתן לך נשיקה .נורית, זרחי (הבל)

 .1998, תג. מלון היפנודרום .נורית, זרחי (היפנודרום)

 .2221, הליקון. התקרה עפה .נורית, זרחי (התקרה)

 .1992, ביתן .כפר הרוחות .נורית, זרחי (כפר)

 .1972, הקיבוץ המאוחד .מטעי בר .נורית, זרחי (מטעי בר)

 2228, כרמל .עשב הזמן .נורית, זרחי (עשב)
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 2נספח 

 פורי זרחי הכלולים במחקר לשתי קבוצות מיון סי

 סוגתיים -על פי מאפיינים תמטיים

 קבוצה ראשונה

, סיפורים שבהם תשתית אוטוביוגרפית רחבה או כאלה המאופיינים בקווים אוטוביוגרפיים

נּות, בדידות, שבמרכזם אבדן ויתמות  .משבר במשפחה ואתגרים בהשתלבות חברתית, שו 

 אליסטיים סיפורים רֵּׂ . א

 ( שניים םנישואי, מות אב) תשתקי – אם את לא יכולה לדבר יפה 

  הסתגלות לסביבה חדשה לצד , עלייה) (הכורסה המתנדנדת בתוך)דודה יוספינה נשארת באסם

 (מאבק על זהות אישית

 ( הורות וגירושין) וולפיניאה מומי בלום 

  (מות אב) (חובשת כתר הניירבתוך )זרע החיים 

 (יים בחברה קיבוציתח, מות אב) ילדת חוץ 

 (הורות וגירושין) לא לגרש את נני 

 אליסטית הנפתרת במהלך פנטסטיסיפורים שבהם מצוקה רֵּׂ . ב

 (פליטּות והסתגלות לקיבוץ) אביגיל מהר המלכים 

 (נטישת הורים והסתגלות להורות חלופית) אותה קיבלו חינם  

 (מות אב ועיבוד ֵאֶבל) יוני והסוס 

 ( ות וכמיהה למשפחהבדיד) ניצי מזווית העין 

  ( וקבלה עצמית נּותשו  )משושים 

 על חיי ילדה בקיבוץחובשת כתר הנייר  סיפורים מהספר: 

o  נּות)אבק הברבור  ( נָּכות ושו 

o ( כוחות נפש וחירות הדמיון, נּותשו  ) הדוגרת 

o  (השתלבות חברתית)ההולכים על הקשת 

o  (מות אב)העורב 

o  נּות וקבלה עצמית)לדבר על ההרים  (שו 

o  ( מאבק אישי בחברה שיתופית)שיקוץ 

o  (וכוחות נפשנּות שו  )ֵשם בעננים 
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 שנייהקבוצה 

במשפחה ובכוחות הנפש מציע נחמה והחלמה , סיפורי הרפתקה והומור שבהם העיסוק בהורות

 .אופטימיות ותחושת מסוגלות, רגשית

 מי בעולם כולו יצליח בזה – אם אמא שלי לא יכולה לאהוב אותי? 

  ָם אמבטי 

 אמורי אשיג אטוסה 

 את לא מוכרחה לעוף אם את לא רוצה 

 בוטיק סיגי וחוט 

  7המסע בפרוסה 

  זוגות וזאת 

  זיכרונות מן השרוול 

  חמש דקות מקגנוקה 

  טינטורו פילה קטנה מאוד 

  טינקרטנק 

  יתוקנו זלזל וזזינה 

 כפפות 

  להתראות באנטארקטיקה 

 657מחלת הגעגועים של סולי  

  (ונסנסנ)מי מכיר את תנינה 

  מיכל וקומקום האדים 

   מלכי מונרו מורדוך 

 מפרשיות 

 קורות קרוקודייזי באפריקה 

 קרון ושמו מקרון 

 שינגלונגה מיטה מסודרת 

 

                                                           
ציג את הוא מ. אבל יש בו אנושיות ורגישות והדהוד עקיף של תחושת נטישה, גיבורת הסיפור היא כלבה  657

מוטיב שמצוי ברבים מסיפוריה של זרחי שיש להם  –הגעגועים כמחלה ואת הצורך הנואש בהשתלבות ובקשר 
 (.ולא דרך עיני כלב)רקע אוטוביוגרפי 
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 3נספח 

 מחקר ה בגוףהובאו שלא ים פנוספריטים  – נות יצירתיתשחד

 מורפולוגיה

 ציטוט והסבר התופעה

 חוסר התאם

והם ]...[ הפנו אליו את הנשיקות שלהם ]...[ אמרו כל הלחם ]...[ ענו הלחם "

 (11–12 ,"האיש עם הסולם"" )הודו לו

אבל נשמר " הלחם"מופיע רק הסומך " פירות הלחם"במקום צירוף הסמיכות 

ונוצר חוסר התאם בין שם ביחיד לפועל , השימוש בפעלים בצורת רבים

 .השמטת הנסמך משרתת את האיגיוניות של הטקסט. ברבים

   תחדיש

  ָן פת צורן הוס

ן"  ( 22 ,בית על סף השמים" )נְַּפטָּ

לבסיס הלועזי , המציין לעתים קרובות שמות בעלי מקצוע, הוספת הצורן   ָּן

 .ֵנְפט

  תחדיש

   אי הוספת צורן 

אי" ְרְתפַּ  (11 ,"מה שמעתיק היין"" )מַּ

 הוספת צורן הגזירה . 'רכבתאי וכו, מלונאי, כמו מחסנאי; מי שעובד במרתף

מקום עבודתו של , "מרתף"ל, יין במקרים רבים עיסוק או משלח ידהמצ,   אי

 .האיש

  תחדיש

 וֹן-הוספת צורן 

 ּות-וצורן 

 היועץ אמר( ]...[ "11 ,"מה שמעתיק היין"" )המרתפאי צוחק בניצחון"

נּות ְצחו   (17" )בנִׁ

נּות. "כבתואר הפועל" ניצחון"זרחי משתמשת בשם  ְצחו  נוצרה מהוספת " נִׁ

במצלול של (. אחריּות, ידידּות, כמו סובלנּות" )ניצחון"לשם  ּותרה צורן הגזי

נּות" ְצחו  ְתנְַּצחּות"יש רמז דק ל" נִׁ והתחדיש נתפס כעוצמתי יותר מקודמו  ,"הִׁ

 ".בניצחון" – בטקסט

   תחדיש

הוספת צורן 

ריבוי לשם 

המשמש רק 

 בצורת יחיד

ים מפני פניה על הגנה "... ּדִׁ ים ְברַּ בִׁ  (12 ,וקסיה ופוקסיןפ" )ּוְשרָּ

ד"השם  רָּ ים"בגלל הסמיכות ל, אך כאן, משמש רק בצורת היחיד" בָּ בִׁ " 658ְשרָּ

ד"זרחי הוסיפה ל – התקנית רָּ וחידשה את   ִּים את צורן הריבוי " בָּ

ים" ּדִׁ ים"הצירוף . 659"ְברַּ בִׁ ים ּוְשרָּ ּדִׁ מגביר  ,ששני רכיביו הם בצורת רבים ,"ְברַּ

ויוצר תחושה , געי מזג האוויר במהלך המסעאת עוצמתם ואת שכיחותם של פ

 .שמדובר בדרך ארוכה שנמשכה זמן רב

 תחדיש 

מיזוג צורן שורש 

ֶפף של שביל החלב" צ   (1 ,ירפות בחלל'שתי ג" )זה היה כוכב שברח ֵמהַּ

ֶפף" הוותיקה ונושא משמעות " ֶצֶפף"קרוב ל; שם סגולי שיצרה זרחי – "צ 

                                                           
ב  658 רָּ  .צורת הרבים של שָּ
כינה את ייחוד או ריבוי השמות , "הגמשת העברית"בדבריו על פעולתו של שלונסקי בתחום , אריה אהרוני  659

ים"כשבמקורות רק , משל ֶטֶרשל) שִׁ  (. 7' עמ, 1989, כנעני" )תחיחת חומרי הלשון"בשם "( ְטרָּ
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עם צורן משקל 

 660חדש

 . זרות השם הולמת את הסביבה החדשה שהוא מתאר .צפיפות, דוחק – דומה

   תחדיש

מיזוג צורן שורש 

עם צורן משקל 

 חדש

" ןמָּ ְח לַּ והוא כמו הריח הרץ אחר עגלת הַּ ]...[ מהו הריח העולה בנחירי "

 (11, "האדומה השועלה")

ן"התחדיש  ְחמָּ נוצר ממיזוג  ,"מוביל הלחם"שהוראתו על פי ההקשר  ,"לַּ

ְטלָּן"לחהשורש  ן", "ספרן"כמו , מ עם צורן המשקל קַּ ְלבָּ ומילים " בטלן", "חַּ

ן ְטלָּ  .הנושא בין היתר משמעות של עיסוק ,דומות ממשקל קַּ

   תחדיש

מיזוג צורן שורש 

עם צורן משקל 

 חדש

ן" פָּ ְשקו   ( 71 ,"מה מזמינים בטלפון"" )הרופא שלח אותה למִׁ

זרחי מיזגה השם היוצא דופן  .על פי ההקשר הוא מומחה לראייה" משקופן"

 .משרת את מציאות האבסורד ואת ההומור בסיפור האיגיוני

  תחדיש

מיזוג צורן שורש 

עם צורן משקל 

 חדש

יָּה, אני עייפה"  (22 ,סיפור לא שימושי" )ואין לי יותר ֲעפִׁ

 "עייפה"; עפייה נוצר תוך שימוש במילים משורשים קרובים – הצימוד עייפה

יָּה"; פ"שורש עיתואר ותיק מ – שם עצם שזרחי חידשה תוך מיזוג  – "ֲעפִׁ

יָּה"השורש עפ יָּה, י עם התבנית המשקלית של ְצפִׁ יָּה ודומותיהן, ְגבִׁ . ֲאפִׁ

יָּה"משמעותו המשוערת של השם  או " חשק לעוף", "כוח לעוף"היא " ֲעפִׁ

עו ף"  ".יכולת מָּ

   תחדיש

מיזוג צורן שורש 

עם צורן משקל 

 חדש

תוכל עּו"  ,סיפור לא שימושי..." )קלה יותר נעשתה היא, עפה שהיא אוויר פַּ

22) 

ת אוויר"בצירוף הסמיכות  תחדיש של זרחי שנוצר במיזוג  הנסמך הוא" עּופַּ

ה", "בועה" פ עם תבנית המשקל של"השורש עו " צורה", "עוגה", "בּושָּ

ה"השם . ודומותיהן , דת מרחקאו אולי למי עשוי לכוון לתנועת כנפיים" עּופָּ

 . וקשה להסיק מן ההקשר על משמעותו המדויקת

יָּה" – שני התחדישים בסיפור ה"ו( לעיל" )ֲעפִׁ משני שורשים שיש ביניהם , "עּופָּ

עמימותם הולמת . יוצאים מפיה של ֵפיָּה, קרבה מסוימת בהרכב העיצורים

 .את המסתורין שבמהותה

   תחדיש

מיזוג צורן שורש 

עם צורן משקל 

 חדש

יד כזה אחד לי יש שכבר אחרי" ְבּדִׁ  (29 ,תנינה" )מולי מַּ

משקל ב, ד עם צורת הבינוני של הפעיל"שם התואר חודש במיזוג השורש בד

מי שגורם לאֵחר להיות  – והוראתו, (מבריק, מקסים, כמו מפחיד)מקטיל 

  .בודד

  תחדיש

מיזוג צורן שורש 

עם צורן משקל 

 חדש

ֶזה שמתכווצים בבית לא תופסים" ים מִׁ ילִׁ מה שצריך ; את סודם של הְרגִׁ

ל אחריהם  ְרג  ים מה שלאכול חשבתי לא איך]...[ לעשות זה לִׁ ילִׁ  אוכלים שהְרגִׁ

ילּות  חומר את לעצמך להכניס זה ְרגִׁ ְרג ל אפשר אי הרי]...[ הָּ אתה ]...[ רגע  בן לִׁ

 (11–29 ,תנינה..." )אבל מכשפות אין להן, מדבר על רוגלים

ְרג ל"שם הפועל ; שאינם מכשפיםהם אלה " רגילים"ה במופע )בבניין קל " לִׁ

                                                           
 .17' עמ, 1989, ניר  660
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ֵגל"הוראתו דומה לזו של ( הראשון מתוך שניים ֵעל" לרַּ , לתור – בבניין פִׁ

ילּות"השם הוותיק ; לאסוף ידיעות בסתר, לבלוש , הרגל. 1 :שפירושיו)" ְרגִׁ

ו שכיח אינ (...היות רגיל ב, התרגלות. 1; היות מצוי, שכיחּות. 2; נוהג מקובל

תכונתם של : בדיבור העברי של ימינו וזרחי מוסיפה לו משמעות חדשה

ְרג ל"המופע השני של ; "(פגיעּות"או " רגישּות"בתבנית " )רגילים"ה הוא " לִׁ

הסוגר את  ,"רוגלים"השם  ;"להיות רגיל"כאן במשמעות שחידשה והיא 

ל פי ההקשר וע, ל לבניין קל בבינוני רבים"נוצר מיציקת השורש רג ,הרצף

 ".אלה שאינם מכשפים, רגילים"הוראתו 

 תחדיש 

משמעות חדשה 

לשם מילוני ותיק 

 (מעתק סמנטי)

ְדֵלק להגיע צריך זה בשביל"  ,ירפות ביום שמש מזהיר'שתי ג" )האור של למַּ

2) 

ְדֵלק"הפירוש המילוני של  ְדֵלק"זרחי מעניקה ל; הוא מצת "מַּ משמעות " מַּ

ְדֵלק"ל. לקת אורֶמֶתג להד – חדשה, נוספת החדשה ולפעולתו  ובמשמעות" מַּ

ה) ְדלָּקָּ " מחדשים"הקשר ביניהם מזכיר קשרים בין מילים ש. שורש משותף( הַּ

 .רכישת הדיבור פעוטות בשלבים היצירתיים של

 תחדיש 

מיזוג של שני 

בסיסים או 

 661ֶהרכבים; יותר

ל" ְרעָּ ְפתו  ט( "8 ,ירפות בחלל'שתי ג" )כַּ ְרמָּ ְפתו   ( 19)" כַּ

ל"שני רכיביו של ההרכב  ְרעָּ ְפתו  ט"הרכיב השני ב. עבריים" כַּ עשוי " כפתורמָּ

ה"להתפרש כקיצור של  טָּ משמעותו ; (לעיל" כפתורעל"וכמשלימו של ה" )מַּ

הכפתור "או " הכפתור המוריד מטה"עשויה לפיכך להיות " כפתורמט"של ה

 ".האוטומטי

 תחדיש 

מיזוג של שני 

בסיסים או 

 לחמיםהֶ ; יותר

ְמבּולָּה לא תכנן הפעם" ְמפּולָּה אלא [...]חביבה  בַּ  במבולה שפירושה, בַּ

ן " )במפלה להסתיים עלולה היא כי – מסוכנת גם אבל מופלאה ג 

ים ְמְבּוְמְבלִּ ב   (11 ,ה 

ְמפּולָּה" ְמבּולָּה"חודשה על בסיס " בַּ . שמשמעותה בסיפור מעשה קונדס ,"בַּ

, ל"נפ, א"פל, ל"בלב: יים הרומזים לשלושה שורשיםרכיבים צליל" במפולה"ב

. מפלה, פליאה, בלבול –במשמעות המילה  אחר כל אחד מהם רומז על רכיבו

ְמבּולָּה" ורומזת למראה , בובה, bambolaמזכירה את המילה האיטלקית " בַּ

 .המשוער של גיבורי הסיפור

 תחדיש 

מיזוג של שני 

בסיסים או 

 הלחמים; יותר

ים" )?מילקּושו ת אותו דילמ ומי" ְמְבּוְמְבלִּ ב  ן ה   ( 22 ,ג 

ְקשו ת"או " )קשות"ואת " מילים"הלחם שרכיביו מייצגים את  המצלול "(. מַּ

 .מוסיף לקונדסות שהאב תופס כחלק מתפקידו" מילקושות"של 

 תחדיש  

מיזוג של שני 

בסיסים או 

 הלחמים; יותר

 (22 ,באנטארקטיקהת להתראו" )אנטארקטישם"; "?אנטארקטיקן"

" אנטארקטישם". "כאן"ו" אנטארקטיקה"היא ֶהלחם של " ?אנטארקטיקן"

משחקי המילים מכניסים הומור ". שם"ו" אנטארקטיקה"של היא הלחם 

שבה פינגווין שבקע מן הביצה במשרד אפור מנסה , שגרתית-לסיטואציה הלא

                                                           
 (.1989, ניר)שתי מילים הנכתבות כתיבה אחת  –הרכב   661
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 .לברר את זהותו

 תחדיש 

הפקת שורשים 

חדשים 

 662ממילים

יקר שמות בע)

שלא היה  (עצם

 להן פועל מקביל 

י אני" ְדתִׁ  (11 ,ירפות בחלל'שתי ג" )כל כך ְלבַּ

ד"זרחי שואלת את תואר הפועל  י מוסיפה לו את צורן הבניין , "ְלבַּ ויוצרת תִּ

נות המילה; פועל בבניין קל בגוף ראשון עבר  .כך נשמרת מובָּ

 תחדיש 

הפקת שורשים 

חדשים ממילים 

בעיקר שמות )

שלא היה  (צםע

 להן פועל מקביל

ה זָּ שימש את זרחי ( חמש דקות מקגנוקה) 663שמו הספרדי של הקוסם ֶמְנּדו 

פיעל  בנייןבעם צורן זרחי ז מיזגה "את השורש המרובע מנד; להפקת שורש

ְנְּדזּו"בעבר נסתרים ויצרה את הפועל  העניקו "שמשמעותו על פי הטקסט  ,"מִׁ

  ."קוסם יודע לתתלו את הטיפול הנפשי הייחודי שה

 תחדיש 

החייאת מילים 

 מן המקורות

ּסּום מפני..." קִׁ  (12 ,תנינה" )לראשו מעל גבוה עבר שהַּ

ּסּום"המילה  יתה אותה יוזרחי הח ,664שימשה בלשון ימי הביניים" קִׁ

שּוף" –במשמעותה המקורית    ".כִׁ

 

                                                           
 (.1989, ניר)בעיקר משמות עצם כלליים ופרטיים שלא היה להם פועל מקביל   662
ה"בספרדית נהגה   663 סָּ  ."ֶמְנדו 
שּוף מופיעה ב  664 ּסּום במשמעות כִׁ  . יוסף אבן פקודה-לבחיי בן" חובות הלבבות"קִׁ
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 תחביר

 ציטוט והסבר התופעה

 "תחביר מחשבות"

דפנה לא , אמא שלה מכינה הצגה עם ילדי הגולה, פסנתרה לחדר הולכת היא"

כי אז היא מגלגלת , היא לא אוהבת שאמא שלה שרה בציבור, רוצה להיכנס

היא גם מתביישת לשמוע את ילדי הגולה שוגים בעברית ואת אמא , את הֵריש

ואחר , אלא כשרציתי, לא אומרים מתי שרציתי: שלה מתקנת להם שוב ושוב

המורה , ולפעמים דפנה שומעת שהם אומרים, צוחקים לה כך ילדי הגולה

 כמו, ומגלגלים את הריש ומרימים את הראש ועוצמים עיניים, דבורה

 (11–12 ,ילדת חוץ" )מים ששותה תרנגולת

משמעיים וסופי המשפטים אינם -הארוך אינם חד הגבולות בין חלקי המבע

ם שפסיקים בחלקו הראשון של המבע רצף משפטי. מסומנים בנקודות

ו החיבור ובכל "ובחלקו השני רצף משפטים המחוברים בוי, מפרידים ביניהם

כמו לשם השהיית הקריאה על כל רכיב , זאת מפרידים ביניהם פסיקים

פרטית מאוד של -שכמו משקף שלבים במהלך החשיבה האישית, במשפט

 .הילדה

שרשרת משפטים 

קצרצרים בהלימה 

 לתוכן ממוקד

 יגידו בחדשות. לרדיו להקשיב צריך. מורים שביתת יש. סגורה הפנימייה"

 (12 ,בית על סף השמים" )נגמרת היא מתי

תוך ויתור , ענייניים ובהירים, הדברים הנמסרים ברצף של משפטים קצרים

רומזים על ההבדל בין הדוד פזור הדעת , מוחלט על מילות קישור ביניהם

 .יהמפליג בדמיונות לבין אחיינו הממוקד והמעש

הקדמת משלימי 

הפועל ופסוקיות 

 משועבדות

אם " )מי כבר בעולם כולו יצליח בזה – יאם אמא שלי לא יכולה לאהוב אות"

 ( מא שלייא

שם הסיפור הוא משפט מורכב שחלקו הראשון פסוקית תנאי וחלקו העיקרי 

הקדמת התנאי מבליטה את . שאלה שבהקשר של הסיפור אין עליה תשובה

 .הדרמטית של שם הסיפור משמעותו הרגשית
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 סמנטיקה

 ציטוט והסבר התופעה

 חדשנות בצירופים 

 – המרת איבר בצירוף

המרה שביסודה עקרון 

בסינונים או  – המשמעות

 סינונימיות-בקרוב

( 12 ,"מה שמעתיק היין"" )חייך מתחת לסנטרו"הצירוף המשעשע 

יך חי"הוא תוצאה של המרת איבר בצירוף הכבול מלשון הדיבור 

כשם שהמרתפאי עובד דרך שגרה במקום נמוך יותר ; "מתחת לשפם

 .כך גם שחוקו ניכר תחת איבר נמוך יותר, מאשר אנשים אחרים

 חדשנות בצירופים 

 – המרת איבר בצירוף

המרה שביסודה עקרון 

בסינונים או  – המשמעות

 סינונימיות-בקרוב

 ,"נדנדתהכורסה המת") 665"ידיה תחת שרצו והתפוזים האשכוליות"

71) 

עברו תחת "מצוי הצירוף הכבול " רצו תחת ידיה"בבסיס הצירוף 

שמבליט , "רצו"בהיפונים " עברו"הוא נוצר תוך המרת הפועל ". ידיה

 .את זריזותה של העובדת ומוסיף על מהירותה בעבודה

 חדשנות בצירופים 

 –המרת איבר בצירוף 

המרה שביסודה עקרון 

המרה על  –המשמעות 

-חסי שותפותיסוד י

 היפונימיות

 (22 ,בוטיק סיגי וחוט" )אף פעם לא פחדה לגדול לרווחה"

לקבוצת הצירופים הכוללת את " לגדול לרווחה"זרחי הוסיפה את 

הצירופים הכבולים ". לנשום לרווחה"ואת " לפתוח לרווחה"

מוסיפים על תחושת המרחב " לגדול לרווחה"הוותיקים המהדהדים ב

ההקלה , ת השחרורוקה לתמרי גם את תחושהפיזי שהשמלה העני

 . והרגיעה

 חדשנות בצירופים 

המרה שביסודה עקרון 

המרת איבר  –המשמעות 

 בצירוף כבול באנטונים

שתי " )סתם הוציאו לחלל שם טוב, כל כך עצוב ומשעמם כאן"

 (11 ,ירפות בחלל'ג

( למישהו)הוציא "צירוף הכבול ב" טוב"בתואר " רע"המרת האיבר 

היא מגנה את השם הטוב ; מתכוונת גם היא לפרסום שווא 666"עשם ר

חללית והפליגו -אחותה למעליתירפה ו'הגשבגללו נכנסו , שיצא לחלל

 .   לחלל

 חדשנות בצירופים 

החזרת צירוף כבול 

הכנסת צירוף : למרכיביו

להקשר ( אידיומטי)כבול 

 , אותו למרכיביו המחזיר

והתייחסות לצירוף כאילו 

 מילולי היה ביטוי

 (19 ,ירפות בחלל'שתי ג" )מספיק שבילינו פה שנת אור"

שיש לו משמעות מדעית , "שנת אור"זרחי מכניסה את הצירוף הכבול 

ומחזירה את הצירוף  –להקשר של לילה בלא שינה , 667מדויקת

המרחק . כלומר שינה לא טובה, שינה באור: למשמעותו המילולית

הצירוף של מונחי מרחק וזמן העצום שהצירוף הכבול רומז עליו ו

 .שלא יכלו להירדם, ירפות'מעצימים את סבלן של הג

 (11 ,אל תנשק לי במוח, ורד" )דואר גלבוע' שורשים'קיבוץ "  שמות מקומות 

                                                           
מצוי בבסיס , "לשימוש מידי, מצוי בקרבת מקום"ומשמעותו , ד, המופיע בשמואל א כא, "תחת ידו"הצירוף   665

 ". אלפי תלמידים עברו תחת ידיו של המורה: "למשל, "ידיי/ עברו תחת ידי "הביטוי 
 .רסם דעה שלילית על מישהו או משהופ  666
 (.872' עמ, 2229, רוזנטל)המרחק שאותו עוברת קרן שמש במשך שנה  –שנת אור   667
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מבליט " לאה הגדולה"שמו של מקום מגוריה של סבתא לצד כינויה  שמות עבריים ותיקים 

את סמכותה ואת , את הוותק שלה ומעצים את מעמדה במשפחה

 .היותה משענת לנכדיה בשעת משבר

  שמות מקומות

 שמות עבריים ותיקים

 (11 ,אל תנשק לי במוח, ורד" )בית הספר גאולים"

ה נשלחה לבית ": גאולים"שימוש ציני במילה  ְרחָּ הילדה הבדואית פַּ

אולם דווקא במקום שהיה אמור לגאול אותה , הספר העברי

תחושת ההשפלה שחוותה לא היה לו, מבורותה היא ספגה עלבונות

 .דבר וחצי דבר עם הגאולה שבשם בית הספר

  שמות מקומות 

  שמות עבריים מומצאים

 (81 ,בית על סף השמיים" )'קצפת'ילדים משכונת "

, "ילדי שמנת"במטפורה השחוקה " קצפת"מקור השם הסמלי 

תושביה של ". שחור הוא רע; לבן הוא טוב"שבבסיסה המשוואה 

 .כונה לא רק אמידים אלא גם בהירי עורהש

  שמות מקומות 

 שמות עבריים מומצאים

מיכל " )'קציצות'ואת כפר ' לביבות'את כפר ]..[ אני צריכה להטביע "

 (12 ,וקומקום האדים

 . נבחרו לטובת ההומור בסיפור" קציצות"ו" לביבות"השמות 

  שמות מקומות 

 שמות עבריים מומצאים

 (91 "האיקליפטוסים שתחור"" )מדרוניה"

ְניָּה רומז על ההתדרדרות המוסרית של יושביו ְדרו   .שם הכפר מִׁ

  שמות מקומות 

שמות עבריים מומצאים 

 ברוח פיוטית

 (12 ,7 המסע בפרוסה" )צפונית כחלחלה"

מתפייט של השם עומד בניגוד לסכנות המאיימות על -צלילו העדין

 .באי המקום

 שמות מקומות  

מומצאים  שמות עבריים

 ברוח פיוטית

 (17 ,מיכל וקומקום האדים" )עננה קומה"

בשם " עננה"לרכיב ה, בשם עיר הבירה של כל ענני הבר וענני הבית

זיקה פונטית לקומקום האדים " קּומה"לרכיב ; קשר ליושבי המקום

 .שהביא את מיכל למקום

 שמות מקומות 

שמקורם במניפולציות 

 של מבנה ומשמעות

 ( 12 ,בית על סף השמיים" )האחוזת תדהמ"

שנדהמה מן  ,לאחר שאחותו" אחוזת תדהמה"הדוד כינה את דירתו 

משמעות  ".'אני אחוזת תדהמה"חזרה ואמרה  ,האנדרלמוסיה בדירה

נחשב חלק מתואר במבנה של צירוף " אחוזת"כשהרכיב : כפולה

כשהרכיב ; "שאחזה בה תדהמה"משמעות השם היא  –סמיכות 

משמעות  –שם עצם שהוא חלק מצירוף סמיכות נחשב " אחוזת"

כפל המשמעות מוסיף הומור ". אחוזה ששמה תדהמה"השם היא 

 .       ורומז אגב כך גם על חוש ההומור של הדוד אהרן

 שמות מקומות 

בהשראת מקורות 

 מיתיים והיסטוריים

' אלכסנדר הגדול'על השלט כתוב , נכנסת אל תוך המספרה הריקה"

ר לגבר פָּ  (11 ,משושים" )יםסַּ

ר שפני פוגשת במספרה רחוק מלהזכיר את אלכסנדר הגדול פָּ ; הסַּ
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עם זאת הוא . ממלכתו זעירה וריקה מלקוחות והוא יושב בה מנומנם

מתגלה כאיש עדין המשתדל לנהוג בפני בעדינות ובכבוד וחנותו 

 . מפני רודפיה –גם אם לפרק זמן קצר  –מספקת לה ביטחון והגנה 

 ומות שמות מק

בהשראת מקורות 

 מיתיים והיסטוריים

 (111 ,תנינה" )עין הקורא, לחנות הספרים הקרובה"... 

אך הסיפור על תנינה אינו , 668הוא שמו של מעין מקראי" עין הקורא"

סיבת הבחירה בשם ; מכוון למקרא ובוודאי לא לשם המחלף בשפלה

והיא , "עין הקורא"נעוצה במשמעותו המילולית של צירוף הסמיכות 

ובזיקתה לחנות הספרים שבה מתרחשת , ("בספרים)ֵעינו  של הקורא "

 .האפיזודה המתוארת בפרק

 שמות דמויות

 בהלימה לממדי גוף

ְליָּת, שלום'"   (29 ,"עדה)" 669"הושיט לה האיש כף ענקית,' אני גָּ

רומז אף הוא על  –( 12" )יבחוש" –השם שבו כינה האיש את הילדה 

 .ממדיו החריגים

 מות דמויותש

  בהלימה לממדי גוף

כדי , שהייתה הכי גבוהה בכיתה וישבה אחרונה, והביטו בעלמה"... 

 (1 ,עלמה או היום השישי" )לא להסתיר לאחרים

ה"השם  ְלמָּ  .מבליט את גובהה של הילדה –אישה צעירה , בחורה –" עַּ

 שמות דמויות

המבטאים תכונות 

 אישיות

וגם מתנהגת כל כך , דינה ומוכשרתע, נחמדה, כמה אושרית יפה"... 

 (9 ,חוש העסקים שלי" )יפה

 .השם מחזק את תכונות הדמות המביאה אושר להוריה

 שמות דמויות

המבטאים תכונות 

 אישיות

ן , יש לי שבעה ילדים עצבניים" ְצבָּ  –ובעל שהוא נצר למשפחת ֶדה עַּ

 (11 ,"טחנת הכוח"" )משפחה בעלת עצבנות עתיקה מאוד

העצבנות מספקת אנרגיה שמפעילה ; הוא תואר חיובי" ניעצב"כאן 

רומזת על  670"ֶדה"המילה . את מכשיריה החשמליים של המלכה

מעלה " עצבן-דה"בזמן הצירוף -ובו, מוצאה האצילי של המשפחה

  .חיוך בשל המרחק הסמנטי בין מרכיביו

 שמות דמויות

תכונות  םמבטאיה

 אישיות

 (92 ,האיקליפטוסיםרשת וח" )"נחמיה"

המונע בתושייה , הילדה צילי מוצאת נחמה אצל ידידה הצייר נחמיה

 .  האיקליפטוסשדרת פגיעה ב

 שמות דמויות

 הרומזים לצבעים

 ולתכונות שהם מסמלים

ילָּה" נִׁ  ( 17 ,"סבתונת זמן" )"וָּ

שם המלכה מוסיף לה חושניות אקזוטית ועשוי היה לרמוז על עידון 

דווקא זיקת השם לחיוורון  הזה אבל בסיפור, ורומנטיות בדמותה

כשֵאם המלך נופלת לתוך כיס מעיל מכושף ; היא הדומיננטית

השם והחיוורון של המלכה ; (19" )כחלב חיוורת הפכה המלכה"

 .מטונימיים לחוסר האונים שלה

                                                           
כיום זהו שמו של מחלף מדרום לראשון לציון המאזכר בשינוי ; יט, שופטים טו, השם נזכר בסיפורו של שמשון  668

 .מעיין שנבע בעבר במערב העיר –כתיב את עיון קרע 
 (. 29" )הבריון"המשך האיש מכונה ב  669
 .המופיע בין השם הפרטי לשם המשפחה והמציין במקור השתייכות למשפחת אצולה, רכיב בשמות צרפתיים  670
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 שמות דמויות

שמשמעותם סותרת את 

תוך , מאפייני בעליהם

הבלטת הפער בין 

 הציפייה למציאות

 (22 ,ית על סף השמייםב" )תקווה"

הכלבה בספר איננה ראויה לשמה החיובי משום שטרפה את גוריה 

 .מיד לאחר ההמלטה ולא הייתה להם תקווה

 שמות דמויות

שמשמעותם סותרת את 

תוך , מאפייני בעליהם

הבלטת הפער בין 

אנשי ; הציפייה למציאות

 חינוך

 (22 ,עלמה או היום השישי" )מאירה"

ה משמעות חיוביתלשמה של מחנכת הכ ירָּ אבל המורה , יתה ְמאִׁ

אלא היא , מאירה לא רק שאיננה מאירה את עיניהם של תלמידיה

ה דווקא את הכשלים של עלמה ומעירה  ירָּ הומופון של )=ְמאִׁ

 .לילדה בלי הרף"( מאירה"

 שמות דמויות

הרומזים על עיסוקי 

 הדמויות  

 (71 ,"הכורסה המתנדנדת)"" ימימה סל"

י"השם  הְימִׁ ה"מזכיר פונטית את הצירוף " מָּ ימָּ שבלשון  –" מימים יָּמִׁ

שם . והוא מבטא את הוותק של העובדת" זמן רב"הדיבור כוונתו 

 .עובדת בבית אריזה –קשור לעיסוקה " סל"המשפחה 

 שמות דמויות

הרומזים על עיסוקי 

 הדמויות  

ה'ל' לרמן'מהיום הוחלף שם משפחתי הקודם " לָּ ְשכָּ סף בית על " )'הַּ

 (7 ,השמים

ן אף הוא מרמז על זיקתו  שמו המקורי של הדוד האוטודידקט ֶלְרמַּ

ן ; ללמוד –לערן ביידיש : להשכלה וללימוד השם  אבל, איש –מַּ

 .כשם משפחה מעמיק זיקה זו ואף מגחיך את האיש" השכלה"העברי 

 שמות דמויות

הרומזים על עיסוקי 

 הדמויות  

 (18 ,פוקסיה ופוקסין" )יהושעהוד "

" הו ד"הרכיב ; הצירוף של תוארו ושמו של המלך בספר הוא לגלגני

מבטא תלות " יהושע"ואילו , לכבוד ולסמכות, מתקשר לשליטה

 .    מוחלטת בכוח עליון

 שמות דמויות

הרומזים על עיסוקי 

 הדמויות    

 (12 ,תנינה" )אותיות"

ולאחר , ביום גשום מוצאת המכשפה תנינה מקלט בחנות ספרים

 ".אותיות"יחה קצרה עם הזבנית פונה אליה בשם ש

 שמות דמויות

שלשורשיהם זיקה 

להיבטים בתפקידי 

 הדמויות ביצירות

ה השחורה" דָּ גָּ  (פתיח ,האבן החלקה בטבעת" )מַּ

ה"לשמה של העוזרת  דָּ גָּ זיקה לשורש  ,שנהגה לספר סיפורים ,671"מַּ

ְגיָּה ְשחו  "וגם למושג  –היא מגידה סיפורים  –ד "נג המַּ בסיפוריה ; "רָּ

 .נוכחים גם הכישוף והמסתורין

 שמות דמויות

שלשורשיהם זיקה 

להיבטים בתפקידי 

 (12, 7המסע בפרוסה " )מר חמו"

" חמו"ו, היוקרתי" קוסם"הבנאלי ונטול ההילה מחליף את " מר"

יחד הם רומזים על . נחרץ-המלרעי" קרה"רך מחליף את -המלעילי

                                                           
ה   671 ְגדָּ  .שם סלאבי שכיח –מַּ
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 .דוהשינוי במעמ הדמויות ביצירות

 שמות דמויות

שלשורשיהם זיקה 

להיבטים בתפקידי 

 הדמויות ביצירות

ן הוא שמי, נעים מאוד" ֶבְריָּ  (12 ,טינקרטנק" )מיס עו 

ֶבְריָּן"השם  ויש " עוֵבר"והמילה " עורב"מכיל את אותיות המילה " עו 

היא נושאת את : לו קשר הדוק עם תפקידה של העורבת בסיפור

, (18" )לילה ויום, כפרים וערים"ל פני טינקרטנק על כנפיה ועפה ע

עוזרת לה להבין מה משמעות היותה ילדה ומעבירה אותה מהעולם 

 . שבו הייתה חריגה למציאות שאליה היא שייכת

 שמות דמויות

הרומזים על תפיסת 

 התפקיד של בעליהם

 (12 ,קרון ושמו מקרון" )מונדי גג"

" מונדי גג"ו( יתעולם בצרפת, mond" )מונד"מזכיר את " מונדי"

ומרמז על הדרך שבה תופס האיש , מעלה בתודעה את גג העולם

 .הכוחני וחסר החמלה את עצמו

 שמות דמויות

המאירים  שמות שכיחים

היבטים סמויים אצל 

 הדמויות

 (9 ,קוראים לי פיאט" )אברהם גרוסמן"

עוגן של , את המהוגן והרציני, השם מייצג את הנורמטיבי והצפוי

עם זאת ; כאוס שנוצר עם כניסתו של בן יענה למשפחהמציאות ב

כשהסולידיות שלו מתנגשת עם התנהלותו , יוצר הומור

 .אבסורדית של פיאט-האימפולסיבית

 שמות דמויות

המאירים  שמות שכיחים

היבטים סמויים אצל 

 הדמויות

 (2 ,?אולי יש לך קולה" )אבל נילי זה שם של בת"

בעל , המלעילי הרך אינו הולם אריה הנקבי ובעל הצליל" נילי"השם 

אכן מתברר שהאריה בסיפור ; חיים הקשור בתרבות לעוצמה ולסכנה

 .הוא יללן חסר אונים

 שמות דמויות

המאירים  שמות שכיחים

היבטים סמויים אצל 

 הדמויות

ה" ְרחָּ יָּה", (11 ,אל תנשק לי במוח, ורד" )פַּ ְרחִׁ  (17" )פִׁ

ה הבדווית לבי ְרחָּ יָּהבכניסתה של פַּ ְרחִׁ . ת ספר יהודי שונה שמה לפִׁ

הצבעוניות המשתמעת מן השם מבליטה את הילדה הבדווית על רקע 

]...[ כותונת שחורה ]...[ תלולית זיפזיף : "לבן שמהם באה-גוני השחור

ורומזת על הלבלוב הצפוי לה ועל השינוי שיחול ( 11" )עזים שחורות

 .בחייה

 שמות דמויות

המאירים  שמות שכיחים

היבטים סמויים אצל 

 הדמויות

ה" ְרחָּ יָּה", (11 ,אל תנשק לי במוח, ורד" )פַּ ְרחִׁ  (17" )פִׁ

יָּה ְרחִׁ ה הבדווית לבית ספר יהודי שונה שמה לפִׁ ְרחָּ . בכניסתה של פַּ

הצבעוניות המשתמעת מן השם מבליטה את הילדה הבדווית על רקע 

]...[ שחורה כותונת ]...[ תלולית זיפזיף : "לבן שמהם באה-גוני השחור

ורומזת על הלבלוב הצפוי לה ועל השינוי שיחול  ,(11" )עזים שחורות

 .בחייה

 שמות דמויות

המאירים  שמות שכיחים

היבטים סמויים אצל 

 הדמויות

ֶרלָּה" ְרמָּ  (11 ,יתוקנו זלזל וזזינה" )מַּ

לֶ ; בשם אפשר לזהות שני רכיבים אמָּ במקור ביידיש )ה 'שם החיבה מָּ

שון הדיבור הוא ביטוי חיבה וכולו עיצורים שבל, (מא קטנהיא –

ר"והתואר , רכים במשמעות המושאלת שבולט בו העיצור הקשה " מַּ



122 
 

בת של -שני הרכיבים המסורגים הולמים את יחסי האם. ְרְרְר 

 .המאופיינים בלא מעט מרירות ,מרמרלה ובתה

 שמות דמויות

 שהם כינויי גנאי

 ,ארבלון מבית הברוש" )'תינוק לא מקבל חינוך טוב': ארבלון אמר"

 (11" )אמא קדימה"; (12

ינוק"כשהתינוק מוזכר בפי הילה הוא מופיע כ א הידיעה "ללא ה, "תִׁ

מה שמפקיע ממנו זהות אישית ויוצר , כאילו מדובר בשמו הפרטי

מנציח את הסטטוס הנמוך שלו בעיני אחותו ומבטיח , הרחקה רגשית

התוקפנות החבויה בה את . את המשך ההתייחסות אליו כאל מטרד

שמהדהד בו , "אמא קדימה"כלפי האם הילה מעדנת ומבטאת בכינוי 

". ורה'אחורה לג, אמא קדימה"מקניט -מענה הלשון העגתי

ה ברגשות הילדה היא נמנעת מ פָּ ְחרָּ " אמא"כשהמספרת רוצה לבטא הַּ

 (.22" )קדימה"ומסתפקת במילה המנוכרת " אמא קדימה"ואף מ

 שמות דמויות

ים על הייעוד של הרומז

 בעליהם

 (22 ,אביגיל מהר המלכים" )אמא נכונה"

כך צריכה "אמן של שלוש נערות שאבגיל פוגשת במסעה וחשה ש

 .672(22" )להיות אמא

 שמות דמויות

, שמות הרומזים למקרא

לספרות , למיתולוגיה

 ולאמנות

 (11 ,אותה קיבלו חינם" )רמוס ורומולה"

לה רומזים לתאומים רמוס שמותיהם של האווזים רמוס ורומו

כמו מרגול עצמה , התאומים. ורומולוס שלפי האגדה יסדו את רומא

רמוס ורומולה עשו גם . היו אסופים ,וכמו האווזים רמוס ורומולה

גרמו לדודה חסיה להבין שעליה להיות  –כשבגרו  חשובהם מעשה 

 .  למרגול כאם

 שמות דמויות 

שיש להם משמעות 

 בשפות אחרות

ְניו  "; "הירוסיקיר יסטמ" ְניו  סַּ  (11 ,חוש העסקים שלי" )סַּ

האנגלית ואת השם " mister"הכולל את , שמו היפני של איש העסקים

י"היפני  יקִׁ סִׁ ירו  , מצליחן, שאפתן ומעשי, רומז למנהיג בעל חזון, 673"הִׁ

ְניו  "; אגואיסט וחומרני וכאן הוא הולם את בעליו הוא שמה של " סַּ

ונראה שהשימוש בשם תוך הכפלתו  674ניתחברת אלקטרוניקה יפ

 . נועד לשעשע

 שמות דמויות 

שיש להם משמעות 

 בשפות אחרות

ים" לִׁ אם פו  אדַּ  (9 ,חמש דקות מקגנוקה" )מַּ

ים"המילה  לִׁ רומזת על אובייקטים ( זרעים של צמחים שונים" )פו 

ים"; קטנים רבים ודומים זה לזה לִׁ היא גם המילה היוונית " פו 

י לִׁ צורה היוצרת אפקט של , תוספת צורן רבים זכר מן העבריתב 675פו 

שתי המשמעויות רומזות שהשפנה מייצגת המון רב . הכפלת הריבוי

                                                           
שלום , שלום בתי: "רגישותה מתבטאת גם ברגישות שבה היא מבחינה בין בתּה לשלוש הנערות האחרות  672

 (.21" )ילדותי
יטו    673 הִׁ ירו   . 1989–1921ששלט ביפן בשנים , מזכיר את שם הקיסר היפני הִׁ
והוא מתייחס לשאיפתו של מייסד החברה למכור את מוצריה , פירושו ביפנית שלושה אוקיינוסים" סניו"השם   674

 (. 2217, סניו)האוקיינוס השקט והאוקיינוס ההודי , ברחבי העולם שסביב האוקיינוס האטלנטי
675  ρολλοι – יְגלו ט, הרבה לִׁ יגַּמיה, תחילית שכיחה במונחים כמו פו  לִׁ ימרים, פו  לִׁ  .פו 
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 .של צאצאים

 שמות דמויות 

שיש להם משמעות 

 בשפות אחרות

 (1 ,יוני והסוס" )שועל יַּאקּוט, אל תגלו לאיש את שמי, זכרו"

הוא  ,"ן לריסון התהוםהאב"שמגלה ליוני שעליו למצוא את  ,השועל

 .בערבית אבן חן, "שועל יאקוט"

 שמות דמויות 

שיש להם משמעות 

 בשפות אחרות

אלּו " חוש ) "שבא מאפריקה ועובד אצלנו כל יום)]...[ עובדיה טּומָּ

 (11 ,העסקים שלי

ומלבד ההלימה למשלח , ד"נגזר מעב" עובדיה"הרכיב הראשון בשם 

ְבדּות"י מציפה גם את העובדה שהאיש ממוצא אפריקנ, ידו על " עַּ

אלּו"משמעות שם המשפחה . הקשריה  –בשפות אפריקניות " טּומָּ

 .מתקשרת היטב לעיסוקו ולזהותו האפריקנית – 676"גורל"

 שמות דמויות 

שיש להם משמעות 

 בשפות אחרות

 (18 ,"אדון הופנר מקבל אורחים)" 677"קעידית קּו"

 .אבחנהשם ההולם את היותה חדת 

 יות שמות דמו

שיש להם משמעות 

 בשפות אחרות

 

ין"  (11 ,יתוקנו זלזל וזזינה" )הלורד אוף כִׁ

מסבירה , המדיפה ריח נפט בעקבות טיפול נגד כינים, הילדה זלזל

הדמות שזלזל ". יןף כִׁ רד או  הלו  "שהסיבה לריח נעוצה בהחלטתו של 

כמיטב המסורת , המציאה נושאת שם שמבנהו כולל תואר ושם מקום

 .בחירה המבקשת לשכנע בסמכותו של האיש, 678ליתהאנג

 שמות דמויות

שהם הרכבים או 

 הלחמים

ט" יקָּ ילִׁ ים" )בִׁ ְמְבּוְמְבלִּ ְמבּול"; (1 ,גן הב  ְמבּול", "מַּ בַּ  (8" )אַּ

י ילִׁ הרומז פונטית על  679עברי שכיח-שם לא, רכיבו האחד הוא השם בִׁ

ְמבְ "קרבה לשורש בלב יםל ועל השתייכות בעליו לבַּ והרכיב , ּוְמְבלִׁ

ט"האחר הוא  בכל אחד משני . המאותת שנושא השם הוא ילד, "קָּ

והרכיב  680הרכיב הראשון רומז לתפקיד ההורי השמות של ההורים

ְמבּולָּה"השני רומז ל  .בשפתם" מעשה קונדס"או " תעלול" – 681"בַּ

- שמות דמויות 

שהם הרכבים או 

 הלחמים

ינָּה" יְנְגבִׁ  (7, פינגבינה" )פִׁ

" פינגווין"שם התבשיל שהפינגווינים מגישים הוא הלחם שרכיביו 

שבהגיית ( V)ו "זרחי מנצלת את הזהות הפונטית בין וי". גבינה"ו

ויוצרת רצף השומר על " גבינה"שבהגיית  (V)ת הרפה "פינגוין לבי

שלמות ההגייה של שתי המילים בהלחם ורומז על אחד ממרכיבי 

 .התבשיל

ְקס, עמו ס" שמות דמויות  ְנס, מַּ  (1 ,פינגבינה" )הַּ

                                                           
אלּו  676  .ללא תאריך, טּומָּ
 . לראות –בגרמנית מדוברת  kucken; מבט –קּוק ביידיש   677
 .lord of essexלמשל   678
 .בעיקר בקרב דוברי אנגלית  679
ְמ כקיצור של   680  . mamaמַּ
 . 121' לעיל בעמ  681



121 
 

שמעותם קשורה שמ

 למצלול שורקות

שלושת הפינגווינים השופתים על האש את הסיר שבו מתבשל המעדן 

נקראים בשמות שהמצלול שלהם רומז על הרחש העולה מן  הסודי

 .הסיר

 שמות דמויות 

שמשמעותם קשורה 

 למצלול שורקות

פסו אותה" ]...[ תיזהרו , היא נושכת, נוולתמ, היא נושכת, תזהרו, תִׁ

ובהמשך כתוב ( 7 ,יתוקנו זלזל וזזינה..." )סגרו לה את הפה בכוח

 (.8" )זזינה חשפה את שיני הפצירה הקטנות שלה"

המצלול שיוצרת החזרה על העיצור ז בשם זזינה מזכיר צליל של 

 .682מסור חשמלי ומעורר תגובה של סלידה ופחד

 דחיסות סמנטית 

  מות וגודל בביטויי כ

וממלאים כדי צוף , וכבר מכינים שולחנות משתה ברחבי המדינה"... 

חומר " )"ודבש ומכניסים תבניות עמוסות לאלפי תנורים גדולים כבתים

 (12 ,"האהבה

" ברחבי המדינה"נפרסים " שולחנות משתה"בתיאור נשף הכלולות 

ים והפעל( תבניות, כדים, שולחנות)רוב השמות ; ולא רק בארמון

אלפי תנורים גדולים "בצירוף ; הם ברבים( ממלאים, מכינים)

יש הפרזה פנטסטית המעצימה עוד יותר את התכונה " כבתים

 .אבל מעצימה גם את כבודו ואת עושרו של המלך, לקראת החגיגה

 דחיסות סמנטית 

בביטויי קול כמאפיין 

 דומיננטי בתיאור

 כשני והללו, ומכריז רכשופ כפותיו הפקיד עושה' !סוחרי האריגים'"

ים חיטה-שקי ְרְּדרִׁ ּדַּ קופאים על , כטווסים נפוחים]...[ הפתח  אל מִׁ

צועקים שני הקלגסים אל הנער ' !הרם רגליך! עיר עיקש']...[ עומדם 

הרם ' ]...[ככבשה הנועצת טלפיה בקרקע , הלה. הנגרר אחריהם

ו מסביב מיד נתקהל]...[ הצבא -תוקע בקולו אחד אנשי' !פרחח, רגליך

אלה פונים אל הנער , כל יושבי האכסדרה והתחילו מציעים הצעות

 ,"קולות הכד" )"מקרקרים כתרנגולות מסביב לחברתן הפצועה]...[ 

22) 

דחוס במילים ( 22" )אכסדרת בית הדין של שלמה המלך"תיאור 

ביטויים הקשורים : ובצירופים היוצרים אווירה של מהומת שוק

שמות בעלי , ביטויים הקשורים לדיבור, יבורלהשמעת קולות מלבד ד

בהמשך הסיפור ובהתאמה ; חיים שיש להם קולות אופייניים

לאווירה באכסדרת בית הדין מגויסים קולות בעלי חיים לתיאור 

הדחיסות בביטויי הקול משרתת את זרחי . ההבדל בין הרצוי לשגוי

ן הן בהעצמת המהומה השוררת במקום והן בהפשטת האירועים מ

 .לכאורה ובהגחכתם-הגורליות

 דחיסות סמנטית 

 – בביטויי צבע מנוגדים

הרומזת  –בהיר מול כהה 

על חוף הים על תלולית זיפזיף נמוכה ישבה ילדה קטנה ובכתה בכי "

בתוך , נמסה חמאה כמו חלק היה והים, היה יום קר ויפה. תמרורים

ורד אל תנשק " )עשתה את זה השמש, המים השתוללו נקודות של אור

                                                           
והתואר מתקשר גם הוא לאיּום , (8" )פה טובעת זזינה המשוגעת"בהמשך הילדים מלווים את מעשיהם בצעקות   682

 . שמקורו בכלבה
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 (11 ,לי במוח  על עוולה מוסרית

חמאה ", "זיפזיף", "חוף הים: "צהוב-בתיאור בולטים גוני הזהוב

שבו , החלק השני של התיאור". השמש", "נקודות של אור, "נמסה

" האהילה בידה על עיניה", "הילדה בכותונת השחורה"המבעים 

מבליט , תקשורים כולם לילדה הבדווי( 11" )עזים שחורות גלשו"ו

ה בנוף שנמצאה  ְרחָּ דווקא את הכהּות ולכן גם את זרּותה של הילדה פָּ

נושא שהוא אחד ממוקדי , בו ורומז על זרותה גם בנוף האנושי

  .הסיפור

 דחיסות סמנטית 

בביטויים ממסגרת 

סמנטית אחת המבליטה 

 מצוקה רגשית

את בני  לא ידביקו]...[ כדי ש "; (11, ילדת חוץ" )הבידוד לחדר בואי"

דפנה והאישה נכנסו לחדר "; (11" )מבודדים אותם, הקיבוץ במחלות

; (12" )...היא הייתה בטוחה שכל עניין הבידוד"; (12" )הבידוד

אבל אני לא רוצה להיות "; (11" )אל תשאירי אותי פה לבדי, אמא"

 (11" )פה לבדי

ד מבשרים את הבדידות הקשה שתאפיין "המופעים של השורש בד

 .יה החדשים של דפי במשקאת חי

 דחיסות סמנטית 

על  יםבביטויי מים הרומז

 הסביבה הסיפורית 

כאילו הייתה , בידה האחת ובידה האחרת חתרה]...[ חיבקה מיכל "

מיכל " )בתוך גלי השמיים, הקצוף הכחול בתוך האוויר, משוט

 (11 ,וקומקום האדים

 –מים אחר  תיאור החתירה דחוס במילים הקשורות לים או למקווה

המחזקות את דימוי  –" גֵלי", "הקצוף", "הכחול", "משוט", "חתרה"

 .ההתקדמות בשמיים להתקדמות במים

 דחיסות סמנטית 

בביטויים הקשורים 

למים להעצמת תיאורי 

 עצב

 שהמזרקות מקום, דורי ואחותה גרות בדיוק באמצע העיר"

 הנופלים םבמי ומביטה הבריכה מעקה על מתיישבת]...[ , מטפטפות

ְרסיסים, טיפות טיפות. המזרקה מן ניתזים המים על פני  זעירים כִׁ

 ]...[שגם הן מותזות מים , בעיניה. אבל היא לא מנגבת אותן, דורי

, נני, מותק שלי': מחבקת אותה ואומרת, היא מביטה בפניה של נני

המחליפים בכל פעם את מי , אני לעולם לא אחליף אותך כמו אלה

 (11 ,לא לגרש." )'םשהם אוהבי

התיאור : המים בתיאור המזרקה רומזים על רגשותיה של הילדה

הנתפסת כאלמנט המייצג שפיעה , "מזרקה"מתעלם מאפיוניה של 

ומתמקד במילים , אופטימיות ועוצמה, תנועה, קצב, חיות, תמידית

 המזרקות: "המציגות את ההיבטים המשקפים קטנּות והיעדר כוח

, "טיפות טיפות", "המזרקה מן הנופלים במים", "מטפטפות

רומז על " שגם הן מותזות מים, עיניה"התיאור ". זעירים רסיסים"

רומז על המצב המשברי שדורי " הבריכה מעקה על מתיישבת"ו, בכי

 .נתונה בו

 (11 ,"האיש עם הסולם" )"ת הנשיקות שלהםהם הפנו אליו א" משמעות-דו
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מילים וצירופים 

המאופיינים בריבוי 

משמשים ומשמעויות 

  להצפה של מסר סמוי

; שלהם" נשיקות"פירות עץ הלחם מפנים לגיבור הסיפור את ה

כשהאיש עושה מה . של כיכר לחם היא הקצה המעוגל שלה" נשיקה"

וכאן , (11" )הם הודו לו בנשיקות הבשלות ביותר"שביקשו ממנו 

ההקשר של הבעת תודה רומז על המשמעות המילונית של השם 

 .ומעצים את הבעת התודה( רגש חיובי וךמתנגיעה בשפתיים כלומר )

 משמעות-דו

מילים וצירופים 

המאופיינים בריבוי 

משמשים ומשמעויות 

 להצפה של מסר סמוי

 (12 ,חמש דקות מקגנוקה" )החדש בסידור הביט הוא"

" סידור" –מנקודת מבטו של המלך : משמעי-הוא דו" סידור"השם 

מנקודת המבט של הברית בין המסֵפר לקוראים ; "אופן ארגון"במובן 

שמטרתו ללגלג על , "תרגיל", "תחבולה"כאן במובן " סידור" –

 .המלך

 משמעות-דו

מילים וצירופים 

המאופיינים בריבוי 

משמשים ומשמעויות 

 להצפה של מסר סמוי

מיכל וקומקום " )ראתה מיכל שבעבוע מתחיל לרתוח אפילו בלי אש"

 (11 ,האדים

מכוון לכאורה למשמעות המילולית של " מתחיל לרתוח"רוף הצי

אך ציון היעדר האש מבליט את  ,"הגיע לנקודת הרתיחה –" לרתוח"

כלומר את התגברות , רגשית של הקומקום-הטמפרטורה המטפורית

 .כעסו

 משמעות-דו

מילים וצירופים 

המאופיינים בריבוי 

משמשים ומשמעויות 

 להצפה של מסר סמוי

 ,קרון ושמו מקרון" )כך כל גלויה בגלויה זאת לכתוב יכולתי לא הרי"

11) 

 –בפעם הראשונה כֵשם : משמשת כאן בשתי משמעויותיה" גלויה"

: ובפעם השנייה כתואר בנקבה, איגרת הנשלחת בדואר ללא מעטפה

ההכפלה מדגישה את . אינה מוסתרת, שאינה מכוסה –" גלויה"

שום זר לא יבין "כדי ש –הכתיבה ברמזים  –התחבולה שנקט נח 

 .(11" )זאת

 משמעות -דו

להדגשת הרלוונטיות של 

 שתי המשמעויות

חומר " )"נגדּה הבדידות אלא, הבדידות נגד גדלה לא( "הנסיכה)

 (12 ,"האהבה

; להשוואה, "לעומת"או " מול"ְלשון  –בתחילת המשפט " נגד"

ויות כפל המשמע ."לרעתּה פועלת"לשון  –שבסוף המשפט " נגדּה"

  . מעצים את חומרת הבעיה של הנסיכה

 משמעות -דו

להדגשת הרלוונטיות של 

 שתי המשמעויות

 (122 ,תנינה" )האלה האנשים של ההשלכות מכל מכות כבר לי יש"

במשמעות " השלכות"מכוון הן ל" השלכות"כפל משמעות שב

במשמעות " השלכות"והן ל, "זריקה"או " הטלה"כלומר , הראשונית

 .השפעות של אירוע או מצב או תוצאותיהם –ת השחוקה המטפורי

  ארמזים

, למקורות היהודיים

, ליצירות ספרות אחרות

, לדמויות היסטוריות

 (71" הכורסה המתנדנדת" )"שמאלה משך, ימינה הסבל משך"

הניסיונות להכניס כורסה מתנדנדת לדירתה של ימימה סל רומזים 

בשני ; מאת לוין קיפניס יעזר והגזראללמאבק בגזר בסיפור 

הסיפורים יש ניסיון של יחיד שמצטרפים אליו רבים לחולל שינוי 
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 .הרמיזה מוסיפה הומור לטקסט של זרחי. בעזרת כוח לדמויות מופת

  ארמזים

, למקורות היהודיים

, ליצירות ספרות אחרות

, לדמויות היסטוריות

 לדמויות מופת

מובן שלא חשבתי "; (12" טחנת הכוח" )"מיד אתיז את ראֵשך"

 (11שם " )להתיז את ראשָך

לערוף את "החוזרת וצורחת  683הביטויים רומזים למלכת הלבבות

. בכל פעם שמשהו מרגיז אותה 684!"לכרות את ראשה"או !" הנמנמן

הרמיזה מבליטה את הטירוף השורר בבית המשפחה ובממלכה 

 .שבסיפור

  ארמזים

, למקורות היהודיים

 ,ליצירות ספרות אחרות

, לדמויות היסטוריות

 לדמויות מופת

 (17 משושים" )אוזן לך אחתוך תזוזי אם"

הילדה הנמלטת מפני ילדים העולבים בה ורוצים לפגוע בה מתנהגת 

הרמיזה כאן היא לצייר ואן גוך . כאילו עובר עליה התקף טירוף

 .    שבטירופו חתך לעצמו את אפרכסת האוזן

 ביטויים אוקסימורוניים 
 (קרונימוס בין העולמות" )לם של חֵשכות מוארותמרחב ש"

 .צירוף ניגודים המחזק את הסביבה הפנטסטית

 ביטויים אוקסימורוניים 

ש של קורי עכביש" יִׁ  (17 מיכל וקומקום האדים" )עשוי היה שַּ

ש של קורי עכביש"לצירוף האוקסימורוני  יִׁ הוא : תפקיד כפול" שַּ

בזמן גם -ובו, רית הדמיוניתמתאר אובייקט ספציפי בסביבה הסיפו

מחזק את הרושם הכללי של המציאות הפנטסטית שהעלילה 

 .מתרחשת בה

 ביטויים אוקסימורוניים

אם את לא " )היא צועקת לי בלחש, אמרתי לך שהוא מטומטם"

 (27 יכולה

מוסר את עוצמתה של סערת הרגשות של " צועקת"כאן הפועל 

ל המיוצגת בתואר הפועל האחות הגדולה יותר מאשר את עוצמת הקו

 ".בלחש"

 שדות סמנטיים 

שדות מרוחקים להגברת 

 מתח בעלילה

, "ישיבה חשובה"ו" המסמכים והתיקיות", "משרד", "שליח הדואר"

, "685מסטיק", "לונה פרק", (כאתר אטרקטיבי לילדים" )מזרקה"

להתראות ) 686"ארטיק", "שקית הפתעה", "ממתקים"

 (באנטארקטיקה

ביצה מתואר במילים ובצירופים משדה ל המפגש בין פקיד

 .(הביצה מייצגת תינוק טרם לידתו)המשרדאות ומשדה הילדּות 

הביטויים משני השדות הזרים זה לזה משמרים את המתח שנוצר 

 .ביצההבעקבות הפגשת הפקיד עם 

 

                                                           
 (.1997, קרול)הרפתקאות אליס בארץ הפלאות  המלכה בספר  683
 . 122-ו 111' עמ, שם  684
 .לצורך חריזה" מסטיקה"בטקסט משמשת   685
 .לצורך חריזה" ארטיקר"משמשת בטקסט   686
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 שדות סמנטיים

שדה המלחמה 

  והפורענות

בגלל ", "פוסמתה מטי", "היו ילדים שבמפתיע מצאו להם משפחה"

, "בלי אבא ואמא", "אביגיל לא זוכרת", "המלחמה לא הספיקו ללמוד

עשרים 'זמן מה נקראה ", "גם את שמה קיבלה במחנה האיסוף"

אביגיל היא ", "מישהו יבוא ויגיד שהיא בתו או קרובתו","'ושתיים

המשפחה ", "שאין לה מקום ללכת אליו", "ילדה שעברה דברים קשים

זה הגיוני שאלה שבאו משם ", (9–8 יל מהר המלכיםאביג" )המאמצת

 (12" )יאגרו אוכל

ּה ונסיבות הימצאותה , פרטים על אביגיל הטקסט אינו מוסר ועברָּ

 . במקום שבו היא חיה רק נרמזים

 שדות סמנטיים 

  שדה העוצמה והאנרגיה

 ;"הממשלה ראש" ;"הממשלתי היועץ" ;"המלכה"; "ממלכה"

, "זרק בכל הכוח"; "להשתולל"; "ת וטנקיםרכבו" ;"מלחמה ספינות"

הזמזום הסיבובי של "; "שומן הכרישים הבוער"; "בית חרושת"

ושוב ]...[ ושוב עלתה ]...[ ירדה ]...[ עלתה " ;"היתושים והחיפושיות

 ,טחנת הכוח" )גנרטורים" ;"רותח"; "העצבנות המהירה"; "ירדה

 ( מבחר

גיונית מוסיפים לה אווירה הביטויים החוזרים ומופיעים בעלילה האי

של מתח ושל איבוד שליטה המתגברים והולכים , של בהילות ודחיפות

 .687המפתיע וההומוריסטי של הסיפור, עד לסוף הטוב

 שדות סמנטיים 

  שדה הכספים

השגריר "; (9 ,חוש העסקים שלי" )העסק הולך לפשוט את הרגל"

יְסֶטר "; (11" )המסחרי אי סיסטר]...[ ֶסל סִׁ העסקה נעשתה ; (12) 688"בַּ

י]...[  אנִׁ י מָּ אנִׁ יותר קשה למכירה "; (17" )לעשות ביזנס"; (11" )עכשיו מָּ

ואז ישתחרר "; (11" )קשה לעשות אתי עסקים"; (21" )ממה שחשבתי

 (. מבחר( )11" )לנו קצת כסף

ממקדת את  ,הרוחשת ביטויי עסקים וממון ,הסביבה הסמנטית

המושלמת , למכור את אחותה הצעירהתשומת הלב בניסיונות של מעין 

 .במעלות

 בחירות סמנטיות

 המשרתות אפיון דמות

עד שלא שמה לב , הייתה שקועה כל כך בשירים ובמחשבות שלה"

ע גדלים הגן שצמחי, שזקנו של הפרופסור הולך ומתארך ושקורי , ֶפרַּ

טוו בעדינות סביב למנורות  (.12 ,גן הבמבומבלים" )עכביש נִׁ

הקרבה הסמנטית בין . ות מבטאים צמיחה והתארכותהפעלים והשמ

שלושת האובייקטים ושלושת הפעלים רומזת על זהות בערכם בעיניה 

                                                           
; לאביה( קסטנר)הקשר בין הילדה בסיפור לאביה כפי שהוא נראה מהאפיזודה הזו מזכיר את הקשר בין פצפונת   687

אולם פצפונת מוכיחה שהיא יודעת להיות דברנית חסרת גבולות ויש צורך להרים , בין השניים יש חיבה וקרבה
גם שם הכלב משתתף במשחק תפקידים וגם שם יש אם , ש כלבגם בסיפור ההוא י. קול כדי להשתיקה

 . אגוצנטרית
 . אחות(את ה)לקנות , אחות(את ה)למכור  –באנגלית   688
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; של המשוררת שוות הנפש ומבליטה תחושה של התערבבות היוצרות

המרת הצירוף השגור . הכול מתארך ומצטמח ופולש זה לתחומו של זה

ללא מגע יד , ללא עיבוד, חהללא טיפול או השגכלומר , 689"גדלים ֶפֶרא"

ע"בצירוף הסוטה , 690אדם , "ער פרועש ֵ "רומזת ל –" 691גדלים ֶפרַּ

צמחי הגן וקורי , מחזקת את הרושם של התארכות שערות הזקן

ויוצרת אנטגוניזם כלפי , העכביש עד כדי היווצרות מהות כאוטית אחת

 ומזניחה את( 12" )כך בשירים ובמחשבות שלה-שקועה כל"משוררת ה

 .חובותיה

 הלשון הציורית 

בתיאורי אווירה 

 וסביבה

הרומאים האצילים לחוד , אני חושבת לי, כמו ברומא הקדומה"

 (12 ,אם את לא יכולה" )והרומאים הפלבאים לחוד

ואיך היא , הדימוי מסביר איך חווה עמליה את הסדר החברתי בכיתתה

 .תופסת את עצמה

 הלשון הציורית 

 בתיאורי אור ואש

 ,אל תנשק לי במוח, ורד" )ודק לבן נוזל אחת בבת נשטפה הגינה לוכ"

22) 

אך זרחי בוחרת בתיאור , "אור"יוצר ציפייה ל" נשטפה"הפועל 

, 692נוזליות: סינסתטי של האור המייצג איכויות הנקשרות לחולשה

-ומשקף את תחושתה של האישה באותו רגע של אי ,חיוורון ודקּות

 .ודאות

 הלשון הציורית 

 תיאורי אור ואשב

 פתאום קפצה הרביעי בגפרור אבל]...[ הגפרור הראשון לא נדלק "

 (8 ,מיכל וקומקום האדים" )!אש

מבטא מוסיפה על ההפתעה " קפצה"התנועה המהירה שהפועל 

 ".פתאום"שב

 הלשון הציורית 

 בתיאורי אור ואש

 סובב"; (12 ,7 המסע בפרוסה" )הטוסטר הגביה מעלה כמו חץ בוער"

עמד בלב [ הטוסטר"]; (17שם " )הנסיכה של לבה סביב חליליתכג

נשמע קול תסיסה כמו בשעה "; (22" )השמיים מת ככוכב כבוי

 (22" )שזורקים טיפת מים על מחבת רותחת

, מסעו של הטוסטר מתואר בדימויים הכורכים יחד חום ואור

במשמעותם " )רע-טוב"כביטויים החיוביים בצמדי הניגודים 

 (.במשמעותם המטפורית" )חושך-אור"ו( המילולית

 הלשון הציורית 

גובה  –בתיאורי שמיים 

 ועומק

 כמו, וכבדים מאוד קרובים נפלו הכוכבים ,ופתוח חם קיץ ליל היה"

 (12 ,חובשת כתר הנייר" )היד לכף ישר וצנחו שבשלו פירות

, ורומז לקרבה פנטסטית בין חושך לאור, התיאור חושני ופיזי מאוד

יוצר , לניחוח ולטעם, לצבע, לעסיסיות, למרחב אבל גם לקרבה ,לחום

כביכול אווירה מכושפת ומעמיד את הלינה בכרם -סביב הצוענייה

                                                           
 . ובהשאלה ללא כללי חינוך, גדל ללא טיפול או השגחה וללא גבולות פיזיים  689
 ".גדל פרא"בערך , מילים המקוון-רב  690
 (. 121' עמ, כרך ב, 1992, ביאליק" )ראשיהם הכבדים ְמגּודלי הֶפרע צנחו בארץ"אצל ביאליק מצויה השורה   691
 . מדגים את הזיקה בין נוזל לפחד" נמס לבבו"הצירוף   692
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 .לבית הילדים בקיבוץ( לדעתה של עמליה)כניגוד המוחלט 

 הלשון הציורית 

 בתיאורי שמיים 

תחרה אלא פשוט  וילון כמו מסתורית והשמש האירה לא בצורה"... 

 (11 ,גן הבמבומבלים" )לה לחמם בצהובהתחי

הלקוח משדה סמנטי המרוחק משדה , "כמו וילון תחרה"הדימוי 

הזריחה ורומז על לובנם של ערפילי בוקר המטשטשים את מה שמעבר 

בעקבות רומז על רגעי החגיגיות והמסתורין שנגרעו מן העולם , להם

 . מעשה הקונדסות

 הלשון הציורית 

 בתיאורי קול

 (19 ,"סבתונת זמן" )"ברוח יבשים עלים כרחישת 693רופס הפך"קול ש

מתריע וואת חולשתה הגופנית  694הדימוי מבליט את גילה של הישישה

 .מפני הסכנה האורבת לה בהמשך

 הלשון הציורית 

 בתיאורי קול

גן " )...טיפה ביליקט שפך, נושר עלה כצניחת, חרישית באנחה"

 (11 ,הבמבומבלים

משקף את חרישיות האנחה אבל גם קושר " לה נושרכצניחת ע"הדימוי 

את המשמעות הרגשית שלה לצער הפרידה של ביליקט מדרכם של 

 .הבמבומבלים

 הלשון הציורית 

 בתיאורי קול

סבתונת " )"היה מבעבע מתוך הכיס כמו זרם מים קטנטן]...[ קולה "

 (22 ,"זמן

זת על רומ –מפרכס במים , מפרפר –" מבעבע"אחת המשמעויות של 

ועשוי לרמוז , חוסר האונים של הזקנה ועל חוסר המובנות של זעקותיה

 . גם על בכייה

 הלשון הציורית 

 בתיאורי תנועה

, נושאים על ראשיהם טסי ברווזים אבוסים הכושיים הנערים"...

 שלהקת היה שנדמה עד]...[ שטוגנו  אחרות וציפורים צלויים ברבורים

, "דיםוארבע מאות הייל" )"במעופה לםהאו את חוצה נודדות ציפורים

 (11' עמ

הדימוי מפיח רוח חיים לכאורה בעופות המוגשים על גבי טסים ומוסיף 

 .מהירות וקול משק כנפיים להמולה באולם

 הלשון הציורית 

 בתיאורי תנועה

 (11 ,אביגיל מהר המלכים" )מים כעשויות נעות השיבולים"

ומתאר את השדה כמקווה  ימויבתיאור הנוף שבסוף הסיפור מופיע הד

 .מים ואת התנועה בו בגלים קלים ובאדוות

 הלשון הציורית 

 בתיאורי ים ומים

הפך אותה , קיפל את הרפסודה, הביט האיש בגלים הגבוהים"

 (.9 ,"האיש עם הסולם" )"מים-לסולם"

מהמשך ; הוא תחדיש המגדיר סוג של סולם" מים-סולם"הצרף 

מהרפסודה  –מים משמש לירידה דווקא -הסיפור ניתן לשער שסולם

                                                           
חלקלק ורופס ממש , הכול היה רטוב" –מצויה אצל לאה גולדברג , עלי שלכת –הסמכת התואר לעלים יבשים   693

 .122' עמ, 1911, בתרגומה לטולסטוי –" כאדמה זו וכעלי השלכת
יּות   694 קנה –בניגוד לעסיסיות הנקשרת לחִׁ  .השגור בלשון הדיבור" עצמות יבשות"למשל בצירוף , היובש נקשר לזִׁ
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 .לעומק הים

 הלשון הציורית 

 בתיאורי ים ומים

כביש בעצם זהו , זו תעלה גדולה יותר מכל תעלה שתתארו בדמיונכם"

 (71 ,זיכרונות מן השרוול..." )מים

שהתעלות שהיו בה בתחילת המאה העשרים , העכברה נוסעת מגרמניה

ובצירוף , ועה בהן את תעלת סואץאינן מזכירות ברוחבן ובנפח התנ

שבתחילת " תעלה"היא מנסה להוסיף על משמעות " כביש מים"

 .695דבריה

 הלשון הציורית 

 בתיאור צבעים

 (7 ,"מה שמעתיק היין" )"מצהריים כבר צהוב שהיה בוקר"

התיאור מעתיק את צבע השמש כשהיא בשיא כוחה וצובע בו נקודת 

 .רייםזמן כדי לסמן את קרבתה לשעת הצה

 הלשון הציורית 

 בתיאור צבעים

 (19 ,עלמה או היום השישי" )הצהריים אחר בצבע היה הוא"

המטפורה מגדירה את שייכותו של הפוני לחיים שאחרי שעות בית 

כלומר , מראה את עצמו לכל הילדים, כהשלכה של עלמה, הפוני. הספר

ה ספרי שלה ולמעשה משנ-בית-מאפשר לעלמה להראות את הפן הלא

 .את המציאות החברתית בכיתה

 הלשון הציורית 

 בתיאור צבעים

 קטנים מזה נעשים בוריס של שהפנים וראיתי ]...[רע  בצחוק"... 

 ,אם את לא יכולה" )הזה הלבן הצחוק את צחק שוב והאיש]...[  ולבנים

21) 

כאן " לבנים"; כמטפורה לנחיתותו של בוריס מול הזר –" קטנים"

 הכמטפורורון הנובע מבהלה או מפחד אבל גם נרדפת לחיומילה כ

נשען על " הצחוק הלבן"הביטוי המטפורי . לריחוק מקיום שלם ומלא

ומהדק את הקשר הסיבתי בין הצחוק , שבתחילת התיאור" לבנים"ה

 . לתגובה

 הלשון הציורית 

 בתיאור צבעים

 (.22 ,ילדת חוץ" )לחצות שצריך גבוה שלג הר, הלבנה הצלחת לפניה"

עד , ימוי משולבים הצבע ותחושת המועקה שהגבינה גורמת לדפנהבד

 .כדי פחד מפני איום שהיא לא תוכל לו

 הלשון הציורית 

 בתיאורי נוף ומזג אוויר

 קצותיהם רק, ביותר העמוקה הנשימה כמו משתרעים השמיים"

 כמו מצקצקות [...]הציפורים  .יחזקאל כפר של הקברות בבית נתפרים

 צלליות, חמימה ברוח ענפיהם את מניעים העצים]...[ פח  של צביטות

 (71 ,"נסיך הלחם" )"מים כבעבועי נוטפות

והאוויר הוא הרכיב , סופית-מרחב השמיים העצום מדומה לנשימה אין

המתייחס לשטח והבינוני " משתרעים"הבינוני . המקשר ביניהם

ה המתייחס לבד יוצרים תמונה של יריעת בד ענקית המכס" נתפרים"

מול החלק השלו של התיאור עומדת אזהרת הציפורים . את העמק

                                                           
ים  –צרף תחדישי שמשמעותו , (21, רוצים-וילברס וזילברס במלכודת הכול" )קרני משישה"כך גם   695 שִׁ  –ְמחו 

 .מתבארת בקלות על פי ההקשר
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דימוי המהדהד קולות מתכתיים  –" מצקצקות כמו צביטות של פח"ה

בין הריקּות של מרחב השמיים לצלילים המתכתיים של . מכאיב ומגע

אחרי התיאור המילולי של העצים הטקסט ; הציפורים מצויים העצים

בדימוי הסינסתטי , אל צלליו ת העציםמאייך את התנועה תוך נסיגה 

הדימוי מהדהד צירוף מאופק ". מים 696צלליותיהם נוטפות כבעבועי"

 .של צליליות ותנועה

 הלשון הציורית 

 בתיאורי נוף ומזג אוויר

 לנגד. והותירו את זרועות העצים ערומים, לנגד עיניה נשרו העלים

שרביטים ירוקים . הענפים על נפקחו ירוקות ועיניים, הגשם ירד עיניה

 נרקיסים לבנות כרבולות מתוכם פרחו זמן ולאחר, כיסו את הארץ

ן בָּ  (28 ,"דרך הסוד" )"צהוב שלִׁ

זרועות העצים )="אחרי השלכת : תיאור הטבע מטפורי למחזור החיים

שרביטים ירוקים "ו" עיניים ירוקות נפקחו)="באה הצמיחה "( ערומים

"(. נרקיסים לבנות שלבן צהוב כרבולות)="ואחריה הפריחה "( כיסו

 ,"עיניים", "זרועות)"המטפורות הכורכות שמות משדה איברי החי 

ן", "כרבולות", "נפקחו" בָּ בשמות משדה הצומח מעצימות את "( לִׁ

רומזות על תמונת הראי הנגטיבית , תחושת החיּות וההתחדשות בטבע

 .של המלכה העקרה ומעצימות את תוגתה

 הלשון הציורית 

 אורי נוף ומזג אווירבתי

" ארוכים אנשים בצורת הארץ על שלהם הצללים את זרקו העצים"

 (11 ,עלמה או היום השישי)

מתארת את , "השלכה"כאן במשמעות המושאלת של , "זריקה"

מודע שבו עלמה מייחסת את תכונותיה לצללים הנראים -התהליך הלא

מראה  –ת ורואה לפניה שלושים ושמונה כפילו  , "אנשים ארוכים"כ

 .המבטיח לה מעמד חברתי איתן

 הלשון הציורית 

 בתיאורי נוף ומזג אוויר

 (73 ,איפה ילדים ישנים" )לסעור התחילו העץ ענפי"

 –" ענפי העץ התחילו לנוע" –זרחי מוותרת על האפשרות הבנאלית 

, הענפים הופכים אקטיביים". לסעור"ומשתמשת בשם הפועל 

סכנה מעצימה דווקא את , הרס, ולטלט –" סערה"והמשמעות של 

 .שאינה חוששת לטפס מעלה ,אומץ לבה של תמרי

 הלשון הציורית 

 בתיאורי דיבור ושפה

אל , ורד" )הפוכה מגרה מתוך צמר חוט מושך כאילו לאטו דיבר הוא"

 (12 ,תנשק לי במוח

הדימוי המקדים את סיפור הימאי על סבתו רומז על החוט המטפורי 

עד שבזקנתּה , ל חיי המשפחה ואל חובותיהשקשר את סבתו א

 .התרוממה באוויר ונעלמה אל חירותּה

 הלשון הציורית 

 בתיאורי דיבור ושפה

 (22 ,אם את לא יכולה" )גוגואים שיורקים כמו דיבר שלי הפה"

כשעמליה מטיילת עם חברתה היא בודה תירוץ להימנע מפגישה עם 

                                                           
 .בּועו ת  696



111 
 

ומתארת את הדיבור בפני עצמה היא מודה ששיקרה . אדם מסוים

 . בדימוי לעיל

 הלשון הציורית 

 בתיאורי דיבור ושפה

" הקמטים בתוך הכחולות עיניה את ופורשת? אסור אומרת זאת מה"

 (22 ,ילדת חוץ)

 ,זו שהיא רואה בעיניה ,הביטוי המטפורי מציג את עמדתה של סבתא

 ,ואת הקמטים כֵחֶלק המעוקם –הטבעי , החלק, הפרוש –כדבר הישר 

 .הבלתי הגיוני בשיחה, הלא חלק

 הלשון הציורית 

 בתיאורי דיבור ושפה

אם את לא " )סרט שחותכים כמו האלה השיחות את חתכה היא"

 (17 ,יכולה

כ כדי להדגיש את המהירות "המספרת חוזרת פעמיים על השורש חת

מזכיר אקט " כמו שחותכים סרט"הדימוי ; והנחרצות של תגובת האם

ומשקף אווירה  ,סילוק קטעים לא רצויים בסרטשל , של צנזורה

 .משפחתית קשה

 הלשון הציורית 

 בתיאורי גוף

 חובשת" )הסגריריים הקטנים כאילו זהרה לרגע השמש על הפנים"

 (9 ,כתר הנייר

, זועף"מטפורי כאן ל ,"גשום וקר, חורפי"שמשמעו  ,"סגרירי"התואר 

. הילדה מהמעברה בזמן רומז על פניה הכהות של-ובו, "עצוב, כועס

מובילה לדימוי המציג את השינוי הרגעי בהבעתה כהיפוכו " סגרירי"

ההתבהרות במזג האוויר ; "כאילו זהרה לרגע השמש" –" סגריר"של 

 .מטפורית להתבהרות רגשית

 הלשון הציורית 

פה  –בתיאורי גוף 

 ושיניים

 (11 ,"ארבע מאות היילודים" )"הלווייתן כפי פיה את פערה שזיף"

דימוי פיה הפעור של היילודת לפי לווייתן מגביר מאוד את עוצמת 

 . פליאתה מדברי המלך

 הלשון הציורית  

 בתיאורי גוף

 נראה אכן ולאורו, הצהריים אור וקשה יבש. אור מציף את החדר"

 (8 ,"מה שמעתיק היין" )"האסון בבירור

מתארים את " אור הצהריים"שמתייחסים ל" יבש וקשה"התארים 

" אכן"תוארי הפועל . כגוף חרק" יבש וקשה"שהפך , גופו של המלך

ברקע )מדגישים מה שאי אפשר להסתיר או להתעלם ממנו " בבירור"ו

 "(.ברור כשמש בצהריים"מהבהב הביטוי 

 הלשון הציורית 

 בתיאורי גוף

, אדומים חרוזים כשני עיניה, לבנה מעטפה כשולי דקות אוזניה"

 (11 ,קרון ושמו מקרון" )תחרה מפיות תלרקמ משי כחוט השפמות

בתיאור העכברה החדשה שנוצרה מטפטוף אפר לקנקן חרסינה 

המתבטא , מופיעים דימויים הרומזים על עידון על אף חומר הייצור

 .בדקיקות ובברק במראה העכברה

 הלשון הציורית  

הורות , בתיאורי חיים

 ואני" ]...[ "סוליה של טעם לזה ויש, סו ל שנקרא משהו בחרתי אני"

 (11 ,תנינה" )עני מרק בהחלט והוא עשיר מרק בחרתי
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דעותיהם של סועדים על המזון המוגש להם מוצגות ברוח איגיונית  ובית

 .במשחקי מילים

 הלשון הציורית  

הורות , בתיאורי חיים

 ובית

 הארמון יתעופף בלעדיהם. במעיל ככפתורים חשובים בארמון טקסים"

 (11 ,"היילודים ארבע מאות"" )לראשינו מעל פורח כמעיל

הדימויים שנלקחו משדה הבגדים רומזים על : איזה ציור לשוני נפלא

ומצליחים , מדי השרד של חצר המלכות הקשורים לעושר ולסמכות

 .לשקף את לגלוג המלך על עצמו ועל מוסד המלכות

 הלשון הציורית  

 בתיאור מצבי רגש

 ,אם את לא יכולה" )היד על לי יושב מןהז איך להרגיש אוהבת לא אני"

21) 

השעון נמצא על פרק  – מתחת לביטוי המטונימי נמצא ביטוי מילולי

 "יושב לי"אבל הביטוי המטונימי מכוון למשמעות המושאלת של , היד

יושב "כשברקע הביטוי בשפת הדיבור , מכביד עלי, לאמור לוחץ עלי –

 ".מלחיץ אותי"ון הדיבור ובלש" מכביד עלי"במשמעות " לי על הראש

 הלשון הציורית  

 בתיאור מצבי רגש

 (21 ,קרון ושמו מקרון" )כחרסינה דק היה לבה אומץ"

דימוי הקושר בין החומר העדין שממנו עשויה העכברה לתכונת 

 .  השבירות המאפיינת אותו

 הלשון הציורית  

 בתיאור מצבי רגש

 (17 ,משושים" )תדל ללא בחדר נמצאת היא כאילו מרגישה היא"

י-דימוי הממחיש את תחושת האין נִׁ  . מוצא המעיקה על פָּ

 הלשון הציורית  

 בתיאור מצבי רגש

דרור ( "91 ,ילדת חוץ..." )הוא פרפר כשראה את אבא של פנינה מגלגל"

 (91" )שהדביק גם את הילדים, וקובי פרפרו מצחוק

המאפיינת  הביטוי המטפורי נשען על התנועה המהירה נטולת השליטה

 .שניהם מקורם בהיסטריה –הן זעזוע והלם הן צחוק 

 הלשון הציורית  

 בתיאור מצבי רגש

ת כנראה נבהלו" בַּ  (99 ,ילדת חוץ" )שהעלו השנאה מלַּ

לבין , הלהט שבה והתמשכותה, המטפורה קושרת בין עוצמת התגובה

הטמפרטורה וההתפשטות ההרסנית ללא מעצור של לבה , העוצמה

ילדה להר געש מוסיף  הדימוי המשתמע של. לוע הר געשהפורצת מ

 . תחושת סכנה ובהלה, לסיטואציה דרמטיות
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 פונולוגיה

 ציטוט והסבר התופעה

 תיאורים הקשורים 

 לאוויר

  (12 ,עלמה או היום השישי" )מניפות כמו התנופפו רגליים המון"

" התנופפו"במילים  Fהתבנית המצלולית הנוצרת תוך חזרה על 

הנחתך בתנועת  – FFF – את רחש האוויר תמהדהד" מניפות"ו

 . הרגליים

תיאורים הקשורים 

 לכישוף או למסתורין

 אוטובוס של בשלט שש מספר אוטובוס של השלט את החלפתי"

 (8 ,גן הבמבומבלים" )עשרים מספר

מהדהדת צלילי  SH ,Sהתבנית המצלולית שבולטים בה העיצורים 

 .ם את מעשהו של אבמבוללחש או כישוף ההולמי

תיאורים הקשורים 

 לכישוף או למסתורין

 ,"רוצים-במלכודת הכל וילברס וזילברס"" )נְַּששּו, ּושְש ְח לִׁ , ּושְש מִׁ "

22) 

והחזרה המשולשת על , SHבכל אחד מהפעלים חוזר פעמיים העיצור 

יוצרת סביבה צלילית הצוברת מתח ונקשרת לקסם " ְששּו" צלילה

 .ולכישוף

תיאורי אווירת מתח 

 וחוסר שקט 

 (12 ,"טחנת הכוח"" )?והחיפושיות היתושים של הסיבובי והזמזום"

חוכך , (T)הנוצר תוך חזרה על עיצור סותם מכתשי  ,מצלול עשיר

ני -שפתי -וחוכך בתר (    S ,Z)חוככים מכתשיים , (M)שפתי -ַאפי דו, (V)שִׁ

ת הגלומה בשמות רומז על הרחש שמתלווה לתנועתיו ,(SH)מכתשי 

 .החרקים

תיאורי אווירת מתח 

 וחוסר שקט

" הוקצבה לך חצי שעה, יתיזו את ראשך, אם המטוסים יושבתו"

 (12 ,"טחנת הכוח")

-ו K והסותמים, M האפי, TSהמחוכך  ,SH ,Zריבוי העיצורים החוככים 

T יוצר עומס ומשחזר את לחץ הזמן . 

תיאורי אווירת מתח 

 וחוסר שקט

 על עלתה היא ]...[מסביב  להשתובב תפסיקי, תפסיקי ,תפסיקי"

 וישבה, שלה הקטן הכלב עם יחד עלתה ושוב, ירדה רגע ואחר, ברכיו

 (12 ,"טחנת הכוח"" )ירדה ושוב, רגע

החזרות על מילים הנושאות משמעות של תנועה בלתי פוסקת 

המצלול . מגבירות מאוד את חוסר השקט בבית ואת המתח המתגבר

שהיא זו העתידה , תשומת הלב בתנועתיות הבלתי פוסקתממקד את 

 .להתברר כמקור אנרגיה שיפתור את המשבר בממלכה

תיאורי אווירת מתח 

 וציפייה לקסם

בתחילת הפרק השלישי מיוצג הרחש של אפר הסיגריה בקנקן הקפה 

ומוזכרת הסיגריה , (12 ,ושמו מקרון קרון) ..."TS ...S ...S"בהברות 

בהמשך מופיעים בפסקה השלישית שני משפטים . "ֶקֶסם"מסוג 
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 הרחוב מן הנשפך הדק האור-בסילון" – המהדהדים את אותו מצלול

, קפה כוס]...[ בעמידה  ישן כבשים כעדר השולחנות נראים פנימה

הדהוד הצלילים מזכיר את (. שם" )ולבן זעיר חרסינה וקנקן, מסכרת

ריו של מנהיג אותו מצלול מופיע בדב". ֶקֶסם"השם המסחרי 

" לכוסס הקפה בית לעכברי שמותר הסוכר מכסת מהי: "העכברים

 . להזכיר שהאירועים בסיפור הם בתחומי הקסםכדי , (17)

תיאור רגשות שליליים 

-ותיאורים של מצבי אי

 נעימות

, כתורן גבוהות זו אחר זו בלשכה ומתייצבות המכשפות ובאות"

מה שמעתיק " )"כחבית עבות ואחרות כצימוקים מצומקות אחדות

 (9 ,"היין

והבחירה בתואר " מצומקות כצימוקים"החזרה על אותיות השורש ב

מתפרשות כאמצעי פונולוגי " עבות כחבית"הקרוב פונטית לשם ב

 . שמטרתו ללגלג על השלוש ולרמוז שאינן אהודות בארמון

על שורשים  מניפולציות

 להבלטת מסרים סמויים 

, ים ואוויר מדבר אוויר אותה ומשקים, מרפאים אותה רופאים"

 (12 ,"חומר האהבה" )"המטפלים בה ומטפלים

( פועל" )מטפלים", "רופאים"ו" מרפאים" –החזרות על שורשים 

-מוסיפות לאווירה העסקנית" אוויר"ועל השם ( שם" )מטפלים"ו

עמלנית סביב הנסיכה ומדגישות את הפער בין היקף הטיפול ליציבות 

 .במצב הנסיכה

על שורשים  מניפולציות

 להבלטת מסרים סמויים 

 (11 ,"חומר האהבה" )"בגעגועים מנוגע והוא"

ע יוצרת תחושה של עומס "ע וגעג"הקרבה הפונטית בין השורשים נג

 . כמחלה, געגועים ושל תפיסת הגעגועים כנגע

תבניות מצלוליות 

להבלטת נוכחותם של 

 בעלי חיים 

 ,"חומר האהבה" )"המים זרקותמ מפטפטות, ציפורים מצפצפות"

12) 

, T נוצרת תבנית מצלולית דומה באמצעות ערבוב העיצורים הסותמים

K ,P ,העיצורים החוככים F ,Z , י פִׁ  TSוהעיצור המחוכך  Mהעיצור האַּ

" ציפורים", "מזרקות"ט ובשמות "פ ופטפ"שבפעלים הכפולים צפצ

הקצובה את קולות יציאת האוויר  תמשחזר תבנית זו. "מים"ו

השורש . ואת המולת הציפורים בגן–ְפט ְפט , ְצפ ְצפ –במזרקות 

מוסיף למצלול רמז והוא , ף"ט בהיפוך סדר העיצורים הוא טפט"פטפ

 .לטפטוף המים בגן

מניפולציות על , חריזה

 מילים ותבניות

 מצלוליות להבלטת 

שינוי במציאות 

 הסיפורית

 –אבל בתשובתה " מר שועל המהולל"השועלה נענית להזמנתו של 

" מכיסי הכסף בעט/  בפנקסי אותך ארשום. אשמח מאוד, אדוני, הו"

חזרה מרובעת על ; כבר נרמז מתח העתיד להתפתח( 12 ,כפפות)

בזמן . מלווה את הדברים ברחש מטריד Sמתמשך -העיצור החוכך

 נוגעת כשאת /לי  נעים כמה: "הריקוד משמיע השועל דברי חיבה

את (. 11) "לטיפה או/  קטיפה בי נגעה כאילו. / פההכפ עם/  לי בפנים
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רך של -השפעתו הטובה של מגע הכפפה מעצימים המצלול האוורירי

; ושניהם יחד מהדהדים עדינות ורכּות – Lושל העיצור  Fהעיצור 

מצלול רך מסוג . הצלילים הללו חוזרים כאן ארבע פעמים כל אחד

כשלי נגעתָּ / נעים  כמה" –השועלה  אחר מאפיין את תשובתה של

ְתנַּי  שבה חוזר שבע פעמים  –( 18" )או שפתיים/ כמגע המים / ְבמָּ

חזרה על ההברה , (גם בסופי מילים) Mרך -מתמשך-העיצור האפי

ְתנַּי"ב( דיפתונג)וסיום רך " לי"הרכה  ים"המהדהד גם ב" מָּ " מַּ

ים"וב ? פתאום מה שועלה רואה" –לאחר נקודת מפנה בסיפור ". שפתַּ

מבעד / שלופה , מבריקה, ארוכה/ מזדקרת / ורן הזרת שלה ציפ

משתנה המצלול וניכרת נוכחותו העיקשת של מצלול  –( 22" )לכפפה

 קוץ בטח זה'/  נחמדת שועלה לו עונה/  ,'כלום זה, כלום זה': "צורם

 .(21) "'ורד של
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 משלב לשוני ודרכי העברת המסר 

 ציטוט והסבר התופעה

שילוב שפה 

 תמקראי

, היין את לדרוך וניניי בני יחזרו ואז, חזרה היקב שערי וייפתחו, היין וימתק"

מה שמעתיק "" )יין לעשות שיחזור עד תיקון לו יהיה ולא ,יוקב הוא כי יוקב

 (11 ,"היין

, ומעניקה להם תוקף" ייפתחו"ו" ימתק"ו המצטרפת לפעלים בעתיד "הוי

... ולא"טעונה הנמקה וההתניה כקביעה שאיננה " כי יוקב הוא יוקב"החזרה 

י ֶאל-ֹלא"על דרך , מזכירות סגנון של נבואה או השבעה..." עד ש א גו  שָּ י -יִׁ גו 

ה-ֶחֶרב ְוֹלא מָּ ְלחָּ ְלְמדּו עו ד מִׁ ם"ו ,(ד, ישעיהו ב" )יִׁ ד אִׁ ל עַּ כַּ י אֶמר ֹלא א  י -וַּ ְרתִׁ בַּ ּדִׁ

י רָּ לצד , הסגנון(. לג ,בראשית כד – דברי עבד אברהם ללבן אחי רבקה" )ְּדבָּ

יוצרים זיקה בינו לבין הדימוי של זקן השבט או , ופלג של הדוברהמגילו 

 .החכם השומע את קול הגבורה ומעניקים תוקף לדברי הישיש

שילוב שפת 

 ילדים

; !"את לא חייבת"; "?היא מלכה שאת עושה כל מה שהיא אומרת לך, מה"

 (11 ,פז ואני" )?לוםהם לא יכולים לעשות כ ?ילדים זה גלמים, אז מה"

-כלבים העוברים ברחוב משקפים לגיבורה את חומרת ההתנהגות הרודנית

ומלמדים אותה לעמוד על דעתה ולהגן על עצמה מפני , כוחנית של חברתה

כדי להימנע מסגנון  דברי הכלבים נמסרים במשלב ילדי. הילדה המתעללת

 .מטיף ומוסרני המאפיין מבוגרים

שילוב שפת 

 ילדים

 ןבין שני הילדים עצמם ובינם לבי, רשרת דיאלוגים בין ֵאם לילדיהבש

התוכן נוגע למתרחש בבית המשפחה במשך היממה שבה , מבוגרים אחרים

לא רק מילות . הביתה הילדים מנסים לשכנע את אמם להכניס כלב אסופי

לאורך הסיפור רומזות מי  –" חגי, אתה רואה"או " בבקשה, אמא" – הפנייה

 להתקרר יכול עוד הוא: "גם סגנון הדיבור הילדי עושה זאת; הדוברים

איזה : תריחי אותו. אז רחצנו אותו, את אמרת שהוא מלוכלך"; "ולמות

תמיד את ? ראית אותו עושה את זה? איך את יודעת שזה הוא"; !"ריחני

מי יחנך את " )כבר חינכת אותנו הרבה, אבל אמא"; "מאשימה לא בצדק

 (רודי

 שילוב שפת

 ילדים

מצליח הסיפור ( מה של זהב'נמר בפיג)באמצעות דיאלוג בין ילד להוריו 

שכנראה מגיב , הילד. אליסטית של משפחה שבה גם תינוקלשקף תמונה ֵר 

, עושה הכול כדי לזכות בתשומת לבם של הוריו, לנוכחותו החדשה של התינוק

אם לא " ,"מורח את האוכל", "משתולל: "כפי שאפשר להבין מדבריהם אליו

אם לא תפסיק לשיר ", "לא אכלת כלום", "מושך לו בשיער" "תפסיק לצרוח

הסיפור מציג לכל אורכו את הפער בין שפת ". התינוק אתה תעיר את]...[ 

, !"(שב ישר, יוני)"דברי ההורים כוללים הוראות . המבוגרים לשפתו של הילד

למה אתה , יוני")ושאלות רטוריות !"( תפסיק לקפוץ על המיטות)"נזיפות 

ובסופו של דבר "( ?שוב אתה מורח את האוכל על השולחן"; "?משתולל ככה
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הילד "(. אחרת אני אצטרך לקחת אותך בכוח – לך בעצמך יפה)"באיומים 

, "(אני אהיה נמר, כשאני אהיה גדול: אבל אמרתי לכם)"מגיב בהסברים 

ר לא צריך נמ? מה אכפת לי)"בהתרסה  ,!"(אבל ככה עושה נמר)במחאה 

! ?אתם חירשים שאתם לא שומעים, מה)"בחוצפה , "(לראות סרטים מצוירים

אני לא רוצה . אני לא אזוז מכאן)"בסרבנות !"( ר...מ...אני נ: אמרתי לכם

ובסופו של !"( ?כמה פעמים אני צריך להגיד לכם שאני נמר. אדם-להיות בן

שהאב מוותר על הסגנון רק כ!"(. אני אטרוף אותך! אבל אני נמר)"דבר באיום 

, יוני! בידיים תאכל אל! ישר שב, יוני. המיטות על לקפוץ תפסיק, יוני)ההורי 

ומתחבר לעולם המושגים של הילד  ('וכו" !גבול כל עובר זה כבר! די... לא אם

עד , כך חזק-נמר שיכול לשאוג כל, אבל אבא של נמר קטן הוא נמר גדול")

הוא מצליח לפרק את הדיאלוג מן  ,(!"אּו אּו אּוַא : ונגל ירעדו'שכל החיות בג

אתה לא רואה ? למה אתה כועס, אבא, מה אתך: "התוקפנות שהייתה בו

 !" ?שאני ילד קטן

 תבנית פתגמית
 (11 חוש העסקים שלי" )זבל אחרת ובארץ פסנתרן אתה אחת בארץ"

  .החזרה מבדילה בין המשפט לסביבת השיח שבה הוא נתון

 תבנית פתגמית
 (13 ,פוקסיה ופוקסין) !"בריחה צריך דריכה כל על לא"

 .החריזה מבדילה בין המשפט לסביבת השיח שבה הוא נתון

 תבנית פתגמית

 אם משנה לא זה כשצמאים"ו" צמא לא שהוא אומר לא זה שמפחיד מי"

 (9 ?אולי יש לך קולה" )בת או בן אתה

  .מבנה פתגמי בסגנון ילדי המאופיין בצורת הסתמי

 תבנית פתגמית

 ( 2 ,מא שלייאם א" )קל לאהוב מי שרואים אותו ברור"

מבנה המאופיין , יועץ לחתולה החשה שאיננה אהובה-עצה כללית שנותן חתול

 .בהצרכה
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Abstract 

Writer and poet Nurit Zarchi is an acclaimed children and adults author, one of the most 

moving, valued, intriguing literary artists in Israel, particularly of children’s works. 

Great emphasis has been given to her unique, original, complex, fascinating, and 

exciting modes of expression. The present work examines Zarchi’s poetic language in 

children’s works. The corpus is comprised of 90 poems and 40 stories picked out from 

the 13 books she had published, as well as dozens of books and stories. They were 

selected for their unique poetic expression, and analyzed from various linguistic aspects: 

morphology, syntax, semantics, phonology-prosody, discourse, and registers. 

The first chapter reviews Zarchi’s child-oriented poetry, presented in thematic 

groups. Each work is examined via the various linguistic features revealing the creative 

modes of expression: Zarchi imbues meaning into linguistic components by 

emphasizing or hiding their presence. She offers her readers numerous readings of 

layered and richly-complex poetic structures. Examining these formations reveals an 

inherent tension between distant, sometime opposite, semantic fields. Zarchi’s unique 

style is manifested also in the tonal patterns and the nature of discourse; for example, 

the phrase “in the tangled hair” in the poem The Wind’s Journeys, a list of verbs such 

as “shouting”, “rushing”, “riding”, “thrashing”, “boiling”, “throwing”, and similes such 

as “riding atop treetops like horsebacks / raging at sea like a boiling cauldron / throwing 

ships about as though they were nutshells” – all denote a loud, belligerent character, 

whose temper is wild and unexpected. Yet a moment of respite in the wind’s turmoil is 

dotted with nouns such as “rosebud”, “pinky”, “grain of gold”, emphasizing 

characteristics from an opposite semantic field and relating the wind with decadence, 

refinement, and beauty.  

 



 

In another poem, Charge, Kick, the dialectic presence of courage and power 

alongside lacking and disaster are manifested in the structure and meter and rhythm: the 

majority of the poem is amphibrach. A shift from amphibrachic to trochaic reproduces 

notions of limping, hesitation and loss of direction, contributing to the feeling of doubt 

and insecurity. Many of the poems pose linguistic-interpretive challenges for the young 

readers – often absent from contemporary children’s poetry.  

The second chapter, which explores Zarchi’s prose, aims too at demonstrating her 

creativity, originality, and innovative use of language. The discussion begins with the 

morphologic aspect of the poetic language in her stories, and turns to syntax, semantics, 

phonology-prosody, and lastly to discourse and registers. The stories are replete with 

repeated breaking of grammatical principles, directing the reader’s attention to these 

diversions in order to create or expand certain meanings. Syntactic structures serve 

Zarchi as stylistic features and poetic devices. Bonds between structure, length and the 

order of the components within a sentence are revealed, emphasizing content and 

insinuating meaning. Repeated syntactic patterns, which simulate the personal-

associative thinking of the emotionally-distressed protagonists, expose characters’ 

internal world. Word order, too, is used to form meaning. Semantically, names of places 

and characters form a rich breeding ground for implying different possible 

interpretations, emphasize content and emotional aspects, hint at hidden messages, and 

sometimes add humor. Many of the stories employ semantically-condensed expressions: 

for example, the depiction of the twilight hour succeeding the battle of the kings in 

Abigail of the Kings’ Mountain is packed to the brim with nouns and adjectives that 

reiterate the lack of light and remind of the battle. Zarchi's prose often employs slogan-

like patterns, turns of phrase, and non-traditional use of constructs, thus intensifying and 

de-automating meaning. 



 

In poetry as in prose, Zarchi presents her young readers with innovation in all 

aspects of language: she breaks the rules of definiteness and grammatical agreement in 

order to enrich or highlight explicit meanings, hint at implicit ones, or express the stance 

of the narrator. At times she completely diverges from the standards of poetic or prosaic 

reality by breaking linguistic rules or performing grammatical divergence. Her style is 

fascinating and highly versatile. Zarchi makes rich use of words and constructs of dual-

meaning, using them to depict change and a break from convention: The construct 

 is written on the clerk’s door in See You (”both “meeting” and “nesting) ”ישיבה חשובה“

at the South Pole, after parenthood is forced upon him and changes his routine and 

world view. Zarchi employs allusions to Jewish sources, as well as familiar literary-

historical-cultural characters, and uses them to imbed the text with additional meaning 

and content. The language of her prose is oxymoronic, shattering conventions and 

obvious interpretations, forcing her readers to pause and think. Many of the stories 

display dialectics or dualism of semantic fields. Her semantic variety is impressive, 

layered, full of dual meaning, multidirectional and constantly moving about in the 

literary reality, emphasizing or expanding meaning; her semantic choices are also 

affected by morpho-phonologic characteristics, omitting parts construct and lexical 

categories, use of figurative language and extra-literary contexts. In poetry and prose 

alike, a semantic stance on synonyms and homophones point at layers of dual meaning 

and semantic vagueness. Her imagery and metaphors are miles away from mundane and 

indicate a personal, unique, singular perspective, multi-sensual perception and thought 

which exist within a multi-contextual space. The weeds blowing in the wind in The 

Queen’s Greenish Hair are described as “praying like pilgrims”, and the unicorn in 

Zalzal and Zazina Must Be Repaired is said to be “… witnessed silently, like the 

falling dew”.  



 

The study characterizes Zarchi’s unique child-oriented prosaic and poetic work: its 

originality, uniqueness, innovative nature, its impactful role of expanding and 

deepening the thematic territory of the artist, and its refinement using all linguistic 

mechanisms. 
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