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מוזכריםבמאמר . 1951תל-אביברחל,שירתבלובשטיין,ר'מתוךרחללשיריההפניותכל 1
במדכאותהשיריםשמותיצוינוהבהירות,לשםמהם.ציטוטיםוכןרביםשיריםשלשמותיהם

כפולות.במדכאותיובאומשיריםמובאותואילויחידות
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ושלווה,שלמהתמונההיאחול,תלוליתעלחבוקאוהביםזוגשלבשיר,התמונה

האוהביםזוגשבהםומקוםזמןבה:המצבמבחינתהןרחלבשירימאודהנדירה

אלו:נסיבותההולמותהדוברת,שלתחושותיהמבחינתוהןנפר,דולאמאוחד

הנוףומאזין,נוכחהאהוב 2ועכשיו.כאןאהובההיותהותחושתרו~עשלו,אושר

צבעים(חצאיוחלקיותורךסה'')וקו;נשל iח iJ("ז;זלוליתשלווההואגםעטוי

 'יר~'המילהרקלהם.ונגישהאוהביםאתמקיףהואאלאמאיימת,אינהוקולות)

ריפוי.המצרידפצעשלקיומועלמעידה

לשאולצריךשלאהואהאוהביםשלזההרמונימצבשלהעיקרייםהביטוייםאחד

-ההפוךהמצבמתקייםממנויוצאהזהשהשירכללבאותוואולם,בו.לענותאו

הדוברתשלהנפשימצבהשלהמובהקיםהביטוייםמןהןוהתשובההשאלהשכן

פתאום,שמחתאין-אונים,זעםר~שה,להיותיכולזהמצברחל.משיריברבים

אושרשכןכלולאשלווה,אינומקוםומכלתקווה,אומרייאושציפייה,תסכול,

תחושותהמבטאיםבשיריםורקאךכמעטניכרתשלווהשלעיןמראיתשלו.נ

 ,)'ה!!;!~'או ' ...דין iJ~ת~דק iJ 'בשירים(למשלמרהשלווהוזוהיוהשלמה,ייאוש

דידונרי t;:-1 'בשיר ,"ה('\קpוהי-~א tt "האמירה(למשלשכזולשלווהמשאלהאו

iJ ד~i הל'(. 

עלשונותבדרכיםהבנוייםרחלשלשירתהבכללאחדיםשיריםאבחןזהבמאמר

התשובה,ואחריהןהשירבתחילתמופיעותהשאלותלעתיםותשובה.שאלה

נוקבת,שאלהלעומתםומציבמצבשלבתיאוראובאמירהפותחהשירולעתים

ואראהדיאלקטיכמהלךהשיריםשלבנייתםאופןאתאתארהרהור.אותהייה

בשירתהקיימותעמדותכמהמתוךאחתעקרוניתנפשיתעמדהמייצגיםהםכיצד

משוררת',שלונמשכתהולכתשתיקהלה:ונבראישה-לוונבר'אישבמאמרהאשר,טלי 2
חזן-רג'קרקר'שילה,מ'בתרך:התפרסםרחל.בשיריוהסףהדרךשלהפואטיקהאתמתארת

עמ'תשס"ב,ירושליםהמגדר,בראיובציונותביישובנשים-החדשותהעבריות(עורכות),רוקם

ביןמפרידיםהזמןארהמרחבשבהםהתיאוריםרביםרחלשלאחריםבשיריםואכן, . 356-351

מעטרקדופן;יוצא 'ו.ל(!''א"וpרהשירהזאתבפואטיקהלטענתילהלן.שאראהכפיהאוהבים,

שלווהתחושתאיןבהםרגם ,)'ה~ךןג'אר ',כ,ג iנלי f~יב,לא f '(למשלבכךלוזרמיםרחלשלמשיריה

הזה.בשירשישכפישלמה

מלאתסוערת,נפש ] ... ['טוענת:העשרים,בשנותהנשיםשירתעלבמאמרהארלמרט,דנהגם 3
ירושליםמחקריהמודחק',של'השבתוארלמרט, 'ד(לעתים'אלימהואףאכזריתוסתירות,לבטים

 .) 363עמ' ,] 2006 [כעברית,בספרות
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המוטיבשלובשהמיוחדהסגנוןאתאלושיריםמשקפיםכיצדאראהכן,כמורחל.

שלהקבציםמשלושתאחדבכל-ותשובהשאלהשלהדיאלקטיהמוטיב-הזה

אופייםאתלעומקכאןלבחוןבכוונתיאיוכמובן,ונבר.מנגדספיח,רחל:שירת

מוטיבשלתפקידולענייוביניהםכלליתהבחנהלהציעאלאהקבציםשל.הכולל

רחל,שפרסמההשניבקובץאתמקדהקבציםשלושתביןמהם.אחדבכלהשאלה

~עול'.'גובשירובייחודמנג,ד

ספיחא.

להבחיןואפשרשאלה,נכללתרחל,שפרסמההראשוןספיח,בקובץרביםבשירים

שאלותמהן,נובעשהשירשאלותאלה:בשיריםשאלותשלסוגיםבשלושה

לפחותאועליהןלענותמבקשוהמשכוהשירבתחילתחיווימתוךשעולות

אליהן.מובילבסופושהשירשאלותולבסוףעמן,להתמודד

השניבשירמצויההשיר,בתחילתהמופיעותהראשון,מהסוגלשאלותדוגמה

לתמונתבניגודהעומדתשאלה-סקץ?"הוא"סז:tגכהבשאלההפותחבקובץ,

ניסיוןמעיוהואהשירהמשךופריחה.חיותמלאתתמונההדוברת,שלההווה

תמונההיאהתמונה ."יג;:~לן;:r;ולו~הזזיוסדין,tזת ל,ו;: p ~"הצפוי:הסוףעםהשלמה

אםבשאלההמתחילבשירמצויהלכךנוספתדוגמהותשובה.שאלה-שלמה

משיבהשניוהביתהשאלה,אתמציגהראשוןהבית ;" QוזJןךי ש~~ iJ~ע,י 1;!רי:ול P"ל

 ." ..."לא!בתוקף:

הדוגמאותמןואחתבקובץ,נפוצותהשיר,באמצעהמצויותהשני,מהסוגשאלות

 ," ...סל.בל.tזה"ז(הבאמירההשירתחילת .'ת~pו-אל'~ל.ילותבשירהיאלכךהיפות

רלי:יד"ל?".סחוטלכr:וק /סחוט,לכr:וק~די"סtזוpל.חקיומית:שאלהעולהוממנה

 /סחוט.לכr:וקס~דtזוpלח"לאבשלילה:זמני,באופןולוכ,ךעלמשיבהשניהבית
ומורכבתשלמההיאהתמונההזהבשירגםכן,אם ."!ט?(?{עודל:;ןי, ,טו.ג?{עוד

~ה (i "במשפטהמתחילהשירהיאנוספתדוגמהומתשובה.משאלהמאמירה,

i) הו~iJ רל~ההיאהסובלהזולתעלהמבטמןהעולהוהשאלה ,"!י(ך"p רiJ ~~ט. 

ד"נהזזת"לאהיאהתשובה ."?ךר,;ג~?.יכדלאסזזח ר,;ג~~ל~ה /זזדיש,סל.בל~ה

אדםשלסבלו ;"-לנודמהניעהוג;,ד-מה,הסובלמענות /נכריסבלרפהלדרה!
1 Y YT y•• 'IT -•• -•• T ••-ו•" T 

אםגםנענית,והשאלהשלמההתמונהשוב,לעברו.זולתואתלהניעדיוחזקאינו

המתואר.המצבעםהשלמהבתשובהאיו
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בקובץנפוץהואגםהשירים,בסופיהמופיעותאלההשאלות,שלהשלישיהסוג

 בי~;:~~ז:זלה f ' ,'םך~iךד iJ ם~('ץליך,' י~;:ל~;:'ז:זיןבשיריםלמשלביטוילידיובאהזה,

ג?דז;כ~רנ:וי~ליו'זזת'ג~נףולים' ,'ת iגלהם i'סל ,'ה 9ס~ך י~~ג?לאן f ' ,'בי~'~מותו',

אינההאלההשיריםבכלדומהבמקוםמצויהשהשאלההעובדהכמובן,נף"ם'.

חשובמשותףמכנהזהוזאתובכלמאפייניהם,בשארלדומיםאותםעושה

שירהשלישי,הסוגקודמיו,שנילעומתהשירים.שלהרטוריהמבנהמבחינת

מבחינהשלמהלאתמונהליצורביותרהצפויההדרךהואבשאלה,המסתיים

השיריםרובנמניםזובתבניתהבנוייםהשיריםשעםלומראפשרואכן,רטורית,

האהוב,אלפונההדוברתשבוהשירלמשלבקובץ,רטוריתמבחינהה'פתוחים'

ף wלל 1ז:זלי, ה~pז~נכברא"אובשאלה:המסתייםאחריה,אחרתאהובהלושתהיה

אפשרכן,כמוסזאת').('ס~סכתיכי?" <1\לג?ת ?t ~ i;:סךpזור /ק iסרחז?ריזזתת iע,~ג

יהיווממשיחיצוניזולתאלהמופניתבשאלההמסתיימיםששיריםלצפות

אועצמהאלשאלהמפנההדוברתשבהםמשיריםפחותורטורייםיותר'פתוחים'

 4העולם.אל

וברובספיח,בקובץזולתאלשאלהבסופםהמפניםהשיריםמעטיםוהנה,

העולם.אלאועצמההדוברתאלמכוונתהשיראתהחותמתהשאלההשירים

'ג~נףולים':השירהיאעצמהאלשאלהמפנההדוברתשבסופולשירדוגמה

הפועלותזז:;ו.ן-יכן',' fת i"~אוגבוהות,מיליםאלנמשךלבהכיצדרואההדוברת

השחרבאורלהבחיןיכולתהאתמאבדתשהיאעדכורחה,בעלכמעטעליה

 .-,-"האניעצמה:אתשואלתהדוברתהשירשלבסופודקה.דממהלקולולהקשיב

סימןמצורףבכדילאאולי ."!?הןiץ~~~שוטותל~לים /גץנ:וי (1' ~~מו~יםז"את,

כפיאינהשהיאלקורא,וגםלדוברת,ברורשהריהשאלה,סימןלאחרקריאה

מהוביןבינההמרחקאתמדגישהרקהשאלהמהותי.שינויבהושחלשהייתה

שאלההיאספיח,בקובץדומיווברובהזה,בשירהשאלהכך,אםבעבר.שהייתה

קרהכיצדכאן:נשאלותשאינןהשאלותעלמרמזת,גםובכךהמכסה,רטורית,

כשהייתה.ולהיותלשובתוכלוהאםכךהשתנתהשהדוברת

~גיגcכלאז fכ' "?ר~~;סו;נ~י ז?ז:~ v~:זת Iלג"ל ר~~~"ס~ו;נ~םהזה:בקובץהכללמדיוצאיםישלכרגם 4
v 'נה.rז!דf,, ;C ויא ה~ך~;-~מותז בי~;:~~~לה:iאוi? "?כ·ללהf מותז'). בי~;:~~~לה~
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ה'אני'אלומופנותבקובץנוספיםשיריםהחותמותהשאלותשלתפקידןהואכזה

('אתדבר?!"היה/לאהאמנםהאמנם,--"ואניהזולת:אלואףהעולם,אלאו
 •: TT TT ז~..-- זו..-- •-1-

f וילי:rו~רtp ם"תד'(; לא?לוםלנ::ית,כק"רלנ::ית, 5J זיו "?יt')ל~:;t ג?ליך');י" o או~ל

לו~tזיו ] ...נזזךםדה z?ד:י"רtזיר ;)'תכ~כ;:'(~עןריםד"ד vי:י Iכ_וכ <1'לאן~ל oה f ד·ג~;:ל

רטוריותאינןהללוהשאלותאםגם .)'םך~זוד o('ךגם "?ת iנ iז?רל t/ 'Pזם Qסיק-

כאמצעימדגישות,הןאלאהשירשלהכובדנקודתמצויהבהןלאלחלוטין,

עליושהתשובהדברשואלותאוכןלפנישתוארמהשלמשקלואתרטורי,

דוגמאותכמהישיותר.עמומהאחרת,שאלהבמקוםהןבאותואוליברורה,

השאלהשבו ,'בי~'הארס-פואטיהשירהיאשבהןהמעניינותואחתלכ,ךאחרות

שלמהשאינהליחידההופךשהשירעדלהשקדםמהאתומפתחתממשיכה

בלעדיה:

~יב

 ,רי.נ;:?נ;.ולי iנ~ז?כי י~~ת pך iי

סוף,;~לית iי?ליצ

o כרת 7הרv ך\יפרף,לרך

~חיו. 1 י\;נ;_ו

~ג:רינרקנ;וו;נים oל~יבל:;נ.י~ר

 .ר 9 ,ע~רע,~י
~ J )?r:ו;נז;,~ר~יוו;נלים יו-

 .ק"ת~tז:;וןlיל

ג:ריiןה (1\ך iו;נת~ףזtז~ךסג:רקלט

חז wo י~;:י~זtת

 ,חtז~ ,יlכ~סג:ר~~כהו

 ?הקי~::ר~; ם~~

מאודקרובשהואפנים-שירי,נמעןאלאמיתיתבפנייהמסתייםהזההשיר

אתהמאפיינתהדוברת,תשובה.עליהשמתבקשתשאלהוזוהיהמשתמע,לקורא

והעניו,התמיםבניבבחירתהאתומתארתלשפהיחסהדרךכמשוררתעצמה

כיצדבחירתהלענייומכריעהתהיהתשובתובתחינה.כמעטנמעןאותואלפונה

אזכירהמאמרבהמשךספיח.מתוךהראשון,לשירכאךכוונתיזה;בשםשיריםשניכתבהרחל 5
נבר.מתוךהשני,השיראת
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ואינןנמענןאלמגיעותאינןהןואםלתקשורת,כליהןהמיליםשהרילכתוב,

לשתוק,נשבעתהיאערך.חסרותכמעטהןבהן,החבויהשדראתאליונושאות

אוזולת-קוראעםלתקשורתניסיוןהואשהרישתיקה,אינועצמוהשיראך

שפהשלאפשרויותשתימתאריםרקלאהשירשלהראשוניםהבתיםשנימאזין.

אחרת,בשפהכתובמהםאחדכל-למעשההלכהאותןמגלמיםאףאלאוכתיבה

 6גלוזמן.מיכאלשהראהכפי

שלם,ביתפניעלמתפרסתשהיאבכךגםניכרתבשירהשאלהשלחשיבותה

הענווה,בשפתילהבחיןתוכלהאםשואלת:הדוברתכפולה.שאלהלמעשהוזוהי

כרוכההתמיםבניבהבחירה(שהרילשתיקתימבעדוגאוותנית,זקופהשאינה

אותה?להעריךתדעהאםבה,תבחיןואםהנוי)?ואמריהמליצותעלבוויתור

השאלהשלהדרמטיסופהאם.אח,רע,מתגבר:בשילושחוזרתהשנייההשאלה

התםהשירעללשמורעליוהמאזין-הקורא:הנמעןמןהציפייהגודלאתמבהיר

מצויהשירנמעןהדוברת,מבחינתתינוקה.אתהמטפחתאםכמואותוולטפח

וכמהנמעןאותוהואמרכזיכמהברורומכאןאליה,ביותררבהאינטימיתבקרבה

הקוראגםלהיותיכולונמענהפתוחה,שאלההיאהזאתהשאלהתשובתו.גורלית

אמנםהדוברתשלעמדתהיחסית.בפשטותכתובשאכןהשיר,שלהממשי

כלעומדשאלתהועלבנמענה,תלויגורלהאךתשתנה,לאובחירתהנחרצת

לגביבתהייההקוראאתהמותיר'פתוח',לשירדוגמהזוהיבשיר.והמתח

אתשאתביתרממחישהארס-פואטישירשזהוהעובדהכאמור,התשובה.

שלברגישותושיריה)יתרשלואףשירה,(ושלהדוברת-המשוררתשלהתלות

נמענה.

(עורכת),בן-פורתז'פמיניסטית,'היסטוריוגרפיהלקראתבמודרניזם:נשים'שירתגלוזמן,מ' 6
מציגהשניהביתכיצדמראהאשרטלי . 136-134עמ' , 2001תל-אביבב,לבנימין,אדרת

 ,) 2הערה(לעיל,אשרראו:שתיקה;וביןמליציתשפהאותהביןלדבריה,התפר,'קושל'פואטיקה

הזמן';אות'עלרחל,שלהמפורסמתמסתהעםאחדבקנהעולהגם'ניב'השיר . 363-358עמ'

 . 136עמ'שם,גלוזמן,ראו:

~תסה t::~ר /-~לr,ני~ת"םנ:ו'!(יגענבר:בקובץיותר,מאוחרתפנייהאלזופנייהלהשוותמעניין 7
ומוחלטת,אמיתיתהיאכאןהדוברתשלהדממה .)'םתג:ידי I'lר ?JI!?לי ת~'(וקיגץס!"לאך:;~רי

והאחרתלמענה,מחכהנותרתאחת-הפניותשתיביןההבדלהנמען.שמעלאדבריהאתשהרי

עםאחדבקנהעולה-השאלהסימןאתהמחליףקריאהסימןובהרטורית,כמעטאמירההיא

להלן.שאטעןכפיהשירים,שנימצוייםשבהםהקבציםביןההבדל
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סגוראופיבעלקובץזהואופיו.אתתואמיםספיחבקובץהשאלותסוגיככלל,

הנדירהבו,החיותותחושתבמציאות,יחסיביטחוןבושמובעיותר,והחלטי

דברשלפירושואין 8שאחריו.בקבציםמאשריותרחזקהרחל,שלבשיריהיחסית

מולאךהספקות,ומלאתהכואבתהמיוסרת,הדוברתדמותבומופיעהשלא

מולאלרוחואורךחוסןהמביעיםמעטיםלאשיריםישאותההמציגיםהשירים

 9 •החייםתלאות

כברב.

משיריההעולההכלליתהנימההדוברת,שבנפשלספקודאותביןהמתחמבחינת

לזודומהנבר,בשםשלישינקובץמותהלאחרשקובצורחל,שלהמאוחרים

רביםשיריםמצוייםבספיחהפוך.רובפיעלהואלכךהרקעאךשבספיח,

השיריםיותררביםבננוואילונעורים,וחוויותנרגשתתקווההמבטאים

שחייהההכרהועםהאנושהמחלתהעםהדוברתשלוהשלמהייאושהמבטאים

זיכרונות.רקלהונותרוממנהנלקחו

ממנו,העולהועייפות//לאותשלנימהמתארתהזה,הקובץעלבדבריהאשר,טלי

הקובץ,שלשמוביןבניגודמבחינהגםהיאוכהכנעה.כהשלמהלהתפרששעשויה

נוגעיםששניהםמשוםדווקאהבולטניגודמנג,דלו,שקדםהקובץשםוביןנבר,

אשרהארץאלומשקיףנברהרעלהעומדרבנו,משהשלבחייומעמדלאותו

יבוא:לאאליה

באחדהימצאותשליעבריםשנישללתמונהרמזיש/מנגד/בכותרת

ייאושהבעתנשמעת'נבר'בכותרתהנכסף.היעדלעברוהתבוננותמהם

ואףשמנגדלארץלהגיעמהתקורהמנושלויחי,דאחדבצדהיותרמעצם

בתרךהאדםהתכנסותבהחלט;אחרוןשלבהוא'נבר'עליה.לחלום

לאדמה.סרמחדשאותרשיאסוףלמורתוהמתנהעצמו

 ',ו::ןינ;!?' ,' ...rודיןת t;:t~דק iJ ' ,'ש 9 ~לר !:1 'בהם):רקלא(אךהאלהבשיריםבייחודבולטתהחיות 8
ר;יךש', (i'יכךרירים', Q~לג i מ~' ,' Qוו;נךניש iJ ~ 9פ~עי'לער'?לזעירים',ת iנ iש (1\ ' ,'ינ~' ,'ס~~'עץ

'תמורה'.בלה' iiו'איניכר' 3'ב'רחל'
••T T••- J J • •• TI' J I T 

הפותחבשירהדיןלקבלתהקדרותתחושתביןהאיזוןאתמירוןדןשלהקצרהניתוחלמשלראו 9
 . 16עמ' ' 1991תל-אביבחורגות,אחיותמייסדות,אמהותמירון,ד' :'ש 9 ~לר !:1 'הקובץ,את

IO השירהואכבובקובץשינויאותרשלהבולטיםהגילוייםאחד . 356עמ' ,) 2הערה(לעיל,אשר
רחל,שלרביםבשיריםשסערלאישה,גברביןוהקטלניהעתיקהמאבקמתחלףשבר ,'ה~ךץ'

הקטן.לבנהאםביןואזלאחרת,אחביןליחסים
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מתוךבלבד(חמישההניכרמיעוטםהואזוכלליתתחושההיוצריםהגורמיםאחד

וכלבהם,מובלעתששאלהאושאלההמציגיםשיריםשלשירים)ושבעהשלושים

רקהללוהמעטיםבשיריםמזאת,יתרהשאלה.בסימןהמסתיימיםשיריםשכן

נמעןאלהפונהאחתשאלהולובהםואיןממש,שלשאלותהןהשאלותמןחלק

בשירהדובראלהמופניתהשאלהשלהרטוריהאופיאתלעילהראיתיכברממשי.

גםתרשיעני'אל(בשירצר?"כמונילי"מיהשאלהוגם 11ת"ם'עדספרתיכלי'את
V •-.. •;-• -) • • T • T --י••• •ו-

נמעניםאלמופנותהאחרותהשאלותשלושבמובהק.רטוריתהיאאנ:וי') vס~י

הטהורהלברחשכץז:וי'), zלזו~ר~ו;ני Pל p('כקרחוקיםאורותפלא,חופיכגון

אמוריםאויכוליםשאינםנמעניםבאלהוכיוצא )' Pךiר~י-ם iל~~~ינ:וי ה'כ'(

מצוילאבשירהרטוריהמהלךשלהכובדמרכזממילאולפיכךהשאלה,עללהשיב

אלושיריםשלטיבםעלדברלומרכדיבכךאיןכמובן,אליהם.המופניתבשאלה

בהם.השאלהמוטיבשלהמשניתפקידועללהצביערקאלא

חזקזהנפשוהלךמסוים,נפשלהלךרחלבשיריקשורהשאלהמוטיבכאמור,

עמה.בהתמודדותלבדוהקוראאתומותיריםבשאלההנחתמיםבשיריםבמיוחד

שאלהזותהיהשלאיותררבהסבירותישממשי,נמעןאלמופניתכשהשאלה

נחמהמשוםבושישומשיב,מאזיןזולתשללנוכחותוכמיההתבטאאלארטורית

השיריםמןזהמסוגשאלותשלהיעדרן 12המוות.ואימתהחייםתלאותמולאל

תורםרחל,שלהאחרונהחייהבשנתברובםשנכתבונבר,המאוחרשבקובץ

מןאףהעולההבדידותתחושתאתומחזקוהמכונסהקודרלאופיים

ספיח,בקובץ .'ט~~,אול?לה''יכלי~תשסר','עםלמשלשבהם,ה'ארפטימיים'

בגללדווקאשהזכרתיהסוגמן'פתוחות'שאלותשלהיעדרןבולטזאת,לערמת

הנענותכאלואררטוריותשאלותברונפרצותשאלה,המכיליםהשיריםריבוי

השיר.בתרך

השאלהבמוטיבהשימושאתממצה,לאבאופןובוודאיבקיצורהראיתי,כהעד

ביןהדומהכילהדגישברצונירחל.שירישלהאחרוןובקובץהראשוןבקובץ

רביןודאותביןהמתחלגבימהםשערלההכלליתהתחרשהבעיקרהואהקבצים

בסובבהדוברתשלמעטהתלותמורגשתהקבציםבשנישונים:בהקשריםספק

שמעת!"לאדבריאת_/ראתהאלמיאת"התשמעהזה:בשםהשנילשירהכוונהכאן 11
 .";ל~ ;;ט א~· ~;ס / ·_כךלה;לך י~י~,;~מש;טהמת;;ל·השירמןהזועקתהכמיההנמר 12
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אחדשבכלברורזאת,עםולעולם.לזולתהלעצמה,יחסהלקביעתבנוגעאותה

לענייננו,הנוגעבכללפחותלגמרי,אחרבאופןנוצרתזותחושהמהקבצים

שלשאלותאינןמהןרבותאךשאלות,נשאלותבספיחהשאלה.במוטיבהשימוש

מערכתלגבייחסית'סגורה'תמונהמהםמתקבלתאשדרביםשיריםוישממש,

שלמיעוטןמשוםאךדומה,תחושהמתקבלתבננולעולם.הדוברתביןהזיקות

אופיומתבססוכךרטורית,מבחינה'פתוחים'מצביםשלומיעוטםבוהשאלות

ואופייםותוססים,מאודדינמייםזאת,לעומתבספיח,השיריםוהמכונס.המסוגר

אתלהקבילאוליאפשראותה.לסובבהדוברתשלנרגשתתגובהעלמעידזה

אדםוביןלתשובהמקשיבואינוששואלאדםביןלהבדלהקבציםשניביןההבדל

בזיקתםתלוייםואינםהפנימיבעולמםלמעשהנותריםשניהםכלל;שואלשאינו

אותם.לסובב

להןישאךקובץ,בכלהמצוילגיווןואףלשיריםחוטאותאלושאמירותייתכן

שירתשלהשנילקובץהללוהקבציםשניביןההשוואהלנוכחבעיקרחשיבות

מנג.דרחל,

מכגדג.

והאחרוןהשניהקובץהוא , 1930-1927בשניםנכתבוששיריומנג,דהקובץ

חייהבשנתשכתבההשיריםנאספושבונבר,שכןבחייה,לראותרחלשזכתה

הראשון,השיראתהפותחותהמיליםמותה.לאחרפורסם ,) 1930/1 (האחרונה

מפתיחתומאודשונות- "] ... [ ת~;;:~ iכ ,תpו~ iנ'\ק~בז:יr:וית i"~ריח-יבי' <1\ר 9'יק

אתהמאפיינותהכאוב,והריחוקהחריףהעימותתחושותמהןועולותספיח,של .

בבניבנוף,מתבטאשהואבין-אותההסובבלעולםהדוברתביןכולו,הספר

כבדלותהשתחילתמלמד'סיץ',השני,השירובזיכרונותיה.גרעצמהבהאוהאדם,

 /ס?ץ iJץ li,;חע,זיז ] ... [ ;ר~ו;ז~ץ~בל~~י /נ:רינ"קת,ךי iע"זכובנ:י~י,הינקות:בגילכבד
שלהמרחקאתמתאר )' ...ד~רים oיי vלאכ'ראיליהשלישיהשיר ."] ...נ~ר P'ל י~י~;:

המפורסמת:בשאלהומסתייםכנרת,מתקופתהנעוריםמזיכרונותהדוברת

בתוכןהןהשירבסוףמתיישבהמתחלדעתואךהזה,בשירהאצורלמתחמתייחסמירוןגם 13
השירלדעתיזו,טענהעלחולקאני . 18עמ' ,) 9הערה(לעיל,מירוןראו:במצלול;והןהדברים

הקוראאתמותירוהסיוםאותה,מאזןמשהואיותרהלבןבספרהאצורההצריחהאתחושף

ללארקההפקר',מןבאורזכיתי'לאביאליקשללשירובדומהקצתמטרידה,מציצנותבתחושת

קוראיו.אלמפנהשביאליקהגליוהההאשמה
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הגורל':צו'אםבשירלכנרת,געגועמוצגאחריוגם ."?ם iחלחלמתי iא"החיית,
'T"I T -1- •ז • --T 

 ."] ... [~~בןל?ךה i7iרחת iלו;וי /ל Jiג [i~ו ם~"

להעניקשעשוייםמדבריםוניכורריחוקתחושתמבטאיםנוספיםרביםשירים

העיר'נוכה'), ,'ד~~~'ך~סה', י~~' ,'הןiירנ(!''~עו'ל, ן~'(אחראדםוכוח:נחמה

)' f ,('האימהןתעיר)'~ Ji? השמשאור ,)'וה:ל~'(הנביאאליהו ,)'הל~ל~'(האל ,)'ה

לי i ע(!'~'בקובץ,אחדקצרשיר .)'תין;:ך p '(הנוגההסיפורואפילו )'ריt"ציtד i('לא

iJ ד~i ו.;גי ך~"אלו:בשורותזותחושההיטבממחיש ,'םילין;:(!'ןת~iJ רןד).$Wi;'iJ ים/ 

כלומר,סr:יחים". ן~;tז~רידנו Qס Iג:גןם vז?רו~םךהו,;,יף Iים wסד םי~;:י~;:~!דעילא

 י~~'מהשירגםעולהכךמחודשת.קרבהעמומביאאינוהפירודתקופתתוםגם

~נון".ה, w~ם i .ןי~;:~-~נכה~ם .י~~ ם~"ר~סה':

לאסגורה,לאבנימהמסתיימיםשאלה,סימניבהםשאיןאףבקובץ,רביםשירים

אתהפותחתהשאלהעללכאורהתשובהיששבהםבמקריםוגםוכאובה,מיושבת

משיריבחלקהמובעתזוכמונפשית,השלמהעלמעידההיאתמידלאהשיר,

:;ןו;נד:ויר~לנול p ] ... [ /גןגוםו;נה ... ?ןכi ~3ילמןת"ךג:ליך :'ןס~ i'יבשירלמשל,ספיח.

הטעןם".הדבשמעטאת /לש~םהחיים
-ז-1- 1- ., ·• 1- ·--

-הקובץשלאופיואתשאלותהמכיליםהשיריםשלמספרםתואםזהבקובץגם

שאלותאלארטוריותאינןאלושאלותמזאת,יתרההשירים!מןמשלישיותר

סלדם?"יכלו;ננ:ויאו?ית, vv "מסוים:נמעןאלאותןמפנהשהדוברתביןממש,

הןאל Jסגו"ס~ו;נ~םהעולם:אלמופנותשהןובין ,)' ...סד~ריםסיילאו'ראילי

 "?י (Vלr,נח ip'"סנךהזולת:אל ,)' Jד 2ץ.~רס (i '( "?ם"תד pנ:ו~סהס iךtינ Iללא-~סז,יה

 .)'בי~;:~'ולוקלרם?",ליי?ת wסופו iס:דזtת~?לים י~~ס"עצמה:אליהאו )'י wו'

האדםביןהמרחקאתמביעשמו,אתלונתןאשרהשירבקובץ,השיריםאחד

מרשימה:במטפורהלעולם

 י~!~

p סאסל.ב.שובt ו;iwP :ת

היבוא?הבא?
-1 T זז--

צפיהנבל
; T T' ' 

 . iנבעצביש
•• V V 1 

השניםפים iהח-זהמולזה
V V -' 1 --• 
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~ו;ו.ד~סלוpל
הגזרה:צוד

-: .. T 

לג.וד.רחוקים

מפג.זךא'הנפים.פרש
T • - -T • נ••,• 

#יא,~יז-וp~ה

לוו~בו~יש

כ#יה.~ךץג.<ל

הופעתולאפשרותההקשבהההקשבה.מןלמעשההעולהבשאלה,מתחילהשיר

דקאלאבקולנהגיתאינהממנההעולהוהשאלהממש,הלבעדמגיעההאהובשל

היסודיותהשאלותמןהיאהזאתהפשוטההשאלהלהתמלא.שמצפהחללמתווה

טמוןהשיר,פיעלהזאת,בציפייהובעתיד.בהווההעולם,אלמפנהשהאדם

ה'שאסרכפיאליו,לבואהדשותתינתןשלאדבראלהכמיההבשלהעצבמראש

 14דבדים.ספדבסוףכמתוארנבר,מהדלושהראההארץאללבואמשהעל

עליוןמכוחנגזרתהיאגםאךאחרת,מטפורהסביבבנויהשירשלהשניהבית

ביניהםחולקיםאשדהאוהביםשניגםהדברים:שלהנצחיתמהותםאתהקובע

השלישיהביתדחוקים.להיוותראךזהאתזהלדאותנידוניםמשותףמהדבר

זהואך ,)"אי# די~"(הווהבלשוןאמנםהראשון,בביתשנשאלההשאלהעלמשיב

זהושלה.הסמלהואנברשהדהציפייה,עם'נבר',עםנותרהאדםמתמשך.הווה

ההיא,השאלהשלהשניחצייהבתקווה.הממתיןהאדםשלמקומו-מצבו

זונותרותהנחלשגדותכפישלו,נברהדעלממתיזאותוהמותירהואבוא?", z"ס

תמיד.זומול

המפותחהשיראולישהואמנג,דבקובץאחדבשירמקרובכעתלהביטברצוני

 ן~'לשירכוונתיהשאלה.במוטיבעושהשהואהמגווןבשימושביותרוהמגובש

~עול'.

אשרראו:משה;שללדמותורחלשלבשיריההזיקותאתמשכנעבאופןהראתהאשרטלי 14
 . 364-363עמ' ,) 2הערה(לעיל
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כע~לגן
-T 

לזר

מושטתידמזועאתה?מי
' -T -T -;• :• 

~חרת? 1 !פו~וpתלא

ע Jךנכ(?נר~ח~ירע.יגים

נבוכות.נברשפלווהנח
: • ·• : T T : : 

ךךך.לא~ליו,:;ןיל (1\לא~עול.~ן

אדם.-נעולגן
-T T T 

iJ לע 9 ~ ה~~אולי?~ל.ך

ום?זובעד
-T 

השאלהנמען.אותואלמופנותואינןמזוזוהשונותשאלות,בשתיתשירתחילת

כנראהנוכח,לאדםומופניתבהווהנשאלתקונקרטית,היאאתה?","מיהראשונה,
• -T 

בשירהלבשלהקשבהלאותהמקבילרגעזהוהשיר.מוקדשלואשר'זר'אותו

' Q ~~השאלהמתחילההטורבהמשךזולת.אללהגיעניסיוןוהוא- "?א~ס"- 'ד

 ,"ת 9'מווp:י"ןגדוץהראשון,שהחלקכךהבא,בטורמצויסיומהאךהשנייה,

שתבואלאכזבההראשוןבטורהיחידהרמזממש.מושטתכידגרפיבאופןמופיע

הושטתעלכנסבהנדמיתהשאלהזהבשלב'ןגווץ'.המילההואהשאלהלאחר

הואהטורבסוףשאלהסימןשלהיעדרואךיד?מושטתבכללמדוע-עצמההיד

להגיעבניסיוןהושטההידנשלמת:השאלהשבוהשני,לטורהגלישהאתשיוצר

מטונימיהשהיאאחות","ידפוגשתואינהמענהללאנותרתאךהזרהזולתאל
-T 

אנשים.שניביןלקרבה

מצבמנסחתאלאהקודםהנמעןאלבהווהמופניתאינהכברהשנייההשאלה

כתובהביתהמשךמושטת.ידבכלאלאשהושטהאחתבידמדוברלאקיומי:

בטורהקודם:הרגעשלהמשכואתמתארוהואכולל,חוקשלמודוסבאותו

אךהוחמץההתקרבותסיכוילרגע.רקמושטתוהידממתינות,העינייםהשלישי

החמצהאלא~זךה", iJ"צוראינושזהנראה ,'ד~~ Q 'בשירמהמצבלהבדילהפעם,

השאלהשלעצמתהשתיהן.שלואוליבשירהמוצגותמהדמויותאחתשלאנושית

לעומתמעשיהם.ידיועלאדםבנישלבעולמםמוכרעתמהיותהנובעתהשנייה

מעשהנעשהכאןי,דמושיטהאינהאךקשובהממתינהאשרנבר,הרעלהדוברת
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במבוכה,מושפלותהעינייםהרביעיבטורר sנענתה.שטרםאמיצה,שאלהונשאלה

ללאנותרוהשאלותאךהראשון,בביתשהתחוללהדרמטיהרגעמסתייםובכך

מענה.

ד zת w \;;פלאת 9wמו~ד"~זוג.כהשאלהעלתשובהבמעיןמתחילהשניהבית

שלתחושתהיותר.מעמיקנוסף,תיאוראלאממשתשובהאינהשזואלא~ח;תן"

(הכפלהדרךולאשבילאליושאיןנעול,גןמולעומדתהיאכיהיא 16הדוברת

דרךאיןגםנעול,שהואבלבדזולא-הגןאללהגיעהיכולתחוסראתהמדגישה

אדם,-נעולגןהמטפורית:ההקבלהבמקף,נוצרת,השניבטוראליו).המוליכה

מסוימים.אישהאולגברולאאדם,לכלהיאהכוונההראשון,הביתבסיוםוכמו

 ן~'יב): ד,(השיריםמשירלפסוקמרמזיםהשירשלוכותרתוהמטפוריהמוליך

בשירמורכב:שימושבועושההשיראךסתום',~ץ~ן~עול~ל~לה~ח"תי~עול

במטפורהשמודגשמהאךנעול','גןהאהובהאתמכנההאהובהמקראיהאהבה

אולי,מתייחסת,'נעול'המילההמנעול.ולאהשופעהגןהואאחריהומפורט

הקטע:המשךשרומזכפיכלתו,שהיאלאהובהשמוריםהאהובה,שללחמודותיה

ו;ג~דיו'~דיךי-א~לל~פ;ד;די~ב-אז.ניו w ~יזלו י~~ס~יז:וינכיז.בדוב;t:זי~פ;ן'עודי

ואףמשקל,אותועלבאמירהמשתמשזאת,לעומתרחל,שלשירה 17טז).(פסוק

בהיותוהואהדגשאךמופלאים,דבריםבושישכלומרגן,הואשהאדםבונרמז

מושג.ובלתינעול

בנקודהמסתיימיםדומהשמהלכםרחלשלמשיריהרביםלעיל,שתוארכפי

פחות:לאנועזתשלישית,לשאלההמסקנהמןיוצאלעומתם,הזה,השירהזאת.

הדוברת,שלנחרצתלמסקנהבהכרחמובילהאינהמושגאינושהאדםההבנה

לסגתהאפשרותזוהי ,"?יל~ל.ן iJ "הבא.הצעדלגבילכן,קודםידשהושיטה

אךאחרים,רביםבשיריםבוחרתהיאשבהאפשרותהעצמי,אללהתכנסולוותר,

שהיאניווןהעולם,אתהבונהשאלהאתה?''מיבשאלהראהקרליבךשהרבאצייןזהבהקשר 15
אתה?','מהאדם:לשאולשאפשרהאחרתהשאלהלעומתעצמו,בזנותכעולםהאדםאתרואה

העולם.אתמחריבהכןועלפונקציונלי,באופןאליוהמתייחסת

שהיאמרגענ'אני'עצמהאתמסמנתהדוברתאדם.כלכלומר, _דוברשזהואפשרלמעשה 16
'אתה.'כאלהזולתאלפונה

הזיווגאםברורשלאניווןהשיריםבשירהזהלקטעיותרמורכבתפרשנותלהציעאפשראמנם 17
ךי iךדלדודי י~~'~tיד;ונריהאוהבים:ביוהמפורסמתבהחמצהעוסקהבאהפרקשהרימתרחש,אכן

 .)ו ,ה(ר' f:ץי;וr,נק



רחלבשירישאלותעל 142

משמעולהישארהמנוגדת:האפשרותזו ."עלpז~ ה<;~"אוומציע:נמשןהטור

שהחלוהניסיוןכסלע,כעתהואאותו,הסוגרהמנעולאוהאדם,בסלע.להכות

נסאלרחלמרמזתכאןוכואבת.קשהבמכהרקיימשךהמושטתובידבשאלה

~תב!ר!די~תה wמ·'ב:רםבמדבר:בספרכבפרקהסלעמןמשהשהוציאהמים

iJ לעpז;וכ~יםז;ן?םב!~אן ם?נ;,ו.ע~~ז;ן~הןזpוו:r:כבריא).(פסוקן:;~גכירם'סע.ךהב

פעמיים,בסלעמכהמשהראשית,לב:לתשומתהראוייםפרטיםשניישבמקור

(שבאהבסלעההכאהעצםשנית,מכתו;נענתהלאאוליהראשונהבפעםכלומר

חוסרעלמעידההיאשכן ,'הבעינימשהשלהחמורחטאוהיאהדיבור)במקום

השיר,בתמונת 18הארץ.אלבאולאמשהנענשכןועלבו,ואהרןמשהשלהאמון

מילהואיןאלוהים,ללאבעולםהדוברתנמצאתהמקראי,הסיפורמולהעומדת

להכותרקלהנותרנענתה,ולאשדיברההיות 19לעשות.עליהמהלהשיאמר

דם.זובעדבהמש,ךשמתבררכפיאלא,מים,ממנושיצאועדלאאןבסלע,

הנשפ,ךהואפנתה)שאליוהאדםשלדמוגם(ואוליהזולתבסלעהמכהשלדמה

בבית 'ע~ך'ביןהמצלוליבדמיוןהנתמכתהקבלה,גםכאןישהסלע.מןהמיםולא

שלוהרביעיהשלישיבטורהמעברהשני:בביתלוהמקבילבמקוםל'זpלע'הראשון

כיווןהשני,בביתשובמופיעהייאושלרגעתקווהשלרגעביןהראשוןהבית

הביתבעודזאת,לעומתמים.מניבלאשהסלעכפיממשנענותאינןשהעיניים

וסיומוהפו,ךבסדרבנויהשניהביתבקביעה,ומסייםבשאלהפותחהראשון

ביןמכריעאינוהשירשלסופועצמה.אלמפנהשהדוברתממשיתבשאלה

האחרתבדידות,משמעההאחתבהן:הכרוךהמחיראתמתאראלאהאפשרויות

מצבבאותוהימצאותאלאלבדהישארותשאינהסלע,עלנואשתהכאה-

(להכות ?"הו;נ~ י~"אותולשאולדיוקרובשהואמזולת,קרבה-ריחוקשלמתסכל

שעה.לפיזר,נותרהזרמענה.ללאהשואלתאתומותירנגישבלתיאןבסלע),

הסיפוראתלהקבילאפשראםלבדוקמענייןאךבסלע,ההכאהאתדווקאמקדיםהדיבורבשיר 18
עללהיוותרגורלוייגזראליו,בדיבוריסתפקולאבסלעשיכההאדםרחל:שלהעולםלתמוכתכולו

אהובו.עדילהגיעלא-כלומרכבו,הר

הזרםשלהשפעהלראותניתןהאלמולאלהאדםמקוםבעיצוברחלשלזובבחירה 19
'ומה :] 1913 [והאקמאיזם'הסימבוליזם'ירושתבמאמרוגומילובכ'שלדבריווראוהאקמאיסטי,

לפי-מוכרהבלתישאתראשית,האקמאיזםישיבכזאתשאלהעלמוכר,הבלתיאליחסו

מודרניזם,שלמאכיפסטים(עורך),הושבב']';בתוך: ... [להכיראפשראי-גופההמילהמשמעות

 . 31-28עמ' , 2001ירושלים
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הקוראים,כמרהדוברת,השיר.אתחרתםאינוהזולתאללהגיעהכושלהניסיון

שאלהזוהיכןפיעלואףעצמה,אלהמופניתושאלהדרכיםצרמתמולנותרת

לסיומוזהסירםלהשרותמענייןגורלה.אתלחרוץעשויהעליהוהתשובהממשית

בקובץ:דרמהשירשל

פ;ול

ת wסעקס?י
~עול;וpג:ור ל(:ג'זר~קתזר~קת,

רפט,הערר
T ' -

ס~~עול?פרת ל(:ג'ו;,ף iנ

המעט.דמה
T T -: -

קול.ז:tיןערגה,ז:tין

סשרע.ר.ש wבר

-ף 9 ~~ר~ע ד.ח~? 'ד.ח~?
ף 9'ס ל(:ג'

זtפ-ל.ו;ןזיה

מתבררבסופררקואולםנעול,שערעלהדופקתאישהשלתמרנהכאןגם

השיריםלשיר(רמיזההמנעולכפרתעלנוטףהמועטדמההדופקת.היאשהדוברת

בבירורמוצגכאןלהרשיע.יכולהשערעלהמופקדאחראדםרקכאןרגם ,)הה,

 ."ל·פ~ו;נסה ;זוף o"ג:ול~עול':ב'~ןהבחירהלאפשרותבניגודהעומדהנחרץ,הגורל

מניסיונותיולחדולאפשרותשרםהמתדפקלאדםואיןמוחלט,באופןנחתםהשיר

 20להיענרת.סינרישרםרגם

והשאלה~עול',ב'~ןותלוירד~ילאנותרחד-משמעיבאופןרךל' 1;ב'שמוצגמה

כפיהוא,~עול' ן~'השירשלהרטוריהמהלךההבדל.אתוממחישההיוצרתהיא

לערמתרחל,שלביצירתהנדירמבנהזהרשאלה-תשרנה-שאלה.שהראיתי,

אמירה-שאלה-תשובהאמירה-שאלה,שאלה-תשובה,האחרות:האפשרויות

השימושלדעתינעשה~עול' ן~'בשיררחל,שלשיריהכלביןבאלה.וכיוצא

מרבנוצררכךהשאלות,סרגיובכלהשאלהבטכניקתביותרוהמרשיםהאינטנסיבי

אתהממחישה ',דח~:'המילהבהכפלתדין,גזרבאותוהנפלאהההשהיהאתכןלפניראוכיאם 20
ההמתנה.
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לפתוחהבחירהולעצמו.לעולםלזולתו,אדםביןהיחסיםמןהאפשריהמתח

אלכידמושטוהואוזועק,'פתוח'כשיראותומעצבתבשאלההשיראתולסיים

עבורהרה-גורלזולתלשמש ,)'בי~'(בשירלעילשהראיתיכפייכול,אשרהקורא,

אתגםמסמןהזההשירשלהארס-פואטיהפןלבסוף,הדוברת-המשוררת.

אתה?','מילשאלהאפשריכנמען-מאתנואחדכל-רחלשלבשירתההקורא

עדיו.להגיעבניסיוןסלעעלכהכאההשיריםכתיבתאתומכאן


