הצורה השירית בשירת דן פגיס
קובץ " גלגולים " לדוגמה
الصورة الشعريت في شعر دان باغيس
الباحث :حامـد مرهون حمـد
הקדמה
עיון זה מטפל ביסוד עיקרי במבנה השירי ,כלומר הצורה השירית  ,המהווה את היסוד
הבולט והחשוב ביותר בשירה ,אין שיר בעל ערך אמנותי שלא מכיל צורה שירית יפה.
העיון הזה כולל מבוא על הצורה השירית ,בו הצגנו דעות של מבקרים ערביים ומערביים
בולטים ביחס הנושא ,למען הגשת צורה מפורשת להבנת מבנה הצורה השירית .סקרנו
את היסודות העיקריים שנשענה עליהם הצורה השירית ומהן :הדמיון ,הדמוי ,מטאפורה,
סמל ,סיפקנו הסבר מפורט על כל אחד מהן.
דן פגיס
בחרנו לעיין בשירת אחד המשוררים הישראליים המודרניים ,והוא המשורר
שנחשב מהמשוררים הבולטים בשירה העברית המודרנית.
"גלגולים" כדוגמה לשירתו ,קובץ השירים שנדפס לראשונה
בחרנו בקובץ שיריו
בשנת ,1970הנושא המרכזי לקובץ הוא נושא השוואה .הקובץ כולל שלושים ושלושה
שירים ,כל השירים היו שירים קצרים ,רק שיר אחד היה שיר ארוך .נסמכתי על מהדורה
נדפסה בספרד בלשון הספרדית .נתחנו את השירים ניתוח מפורט למען הבלטת הצורה
השירית בשירתו.
בעיון זה נסמנו על מקורות ערביים רבים בגלל חוסר המקורות העבריים שמטפלים בנושא
זה .לא הצלחתי לקבל מקורות עבריים של ביקורת על שירת המשורר אלא מספר מעט
מהמאמרים שטיפלו בשירת המשורר וכך תוך האינטרנט ,לכן נסמכתי בניתוח רוב השירים
על מאמץ עצמי.

הצורה השירית
התורה הבקורתית מדגישה על המאפיינים הסגוליים של הספרות מבחינת שהיא
פעילות דמיונית מאופיינת מבין הפעילויות האנושיות האחרות .מההדגשה הזאת הביקורת
המודרנית מנסה לחדור למבנה השירי ,מהרהרה במבנה מן היחסים שמגלה את
פעילותם על מובן השיר ,גם מסמנת אל דרכה המאופיינת להעשרת הנמען ,להעמיק את
התודעה שלו בעצמו וחוויותיו במציאות .ומבחינה זו מופיעה חשיבותה של הצורה השירית
למבקר המודרני ,היא כלי שמגלה בו את השיר ועימדתו של המשורר כלפי המציאות ,גם
היא אחד הקריטריונים החשובים לשפוט על האותנטיות של החוויה ,וביכולתו של המשורר
i
לעצב את הצורה במערך מתואם שמגשים את ההנאה והניסיון למי שמקבל אותה.
כאשר השירה היא הבעה לרגע רגשי מאופין ,לכן יש לשירה לכלול על סדר לשוני
מיוחד ,מסוגל לפרש את החיים והחית המשמויות האנושיות בה .השלמת המבנה הלשוני
ii
אלא היא קשורה לרגישות ופעילויות של המשורר.
אין יכול להיות שירה ריקה מהצורה  ،iiiומכאן בולטת את החשיבות של הצורה
השירית ,הצורה פותחת לפני הסופר אפשרות רחבה מההבעה ,כדי להיות לפניו אמצעיים
רבים לבטא בהם את חוויה אחת ,ומייצר בהם רעיון אחד ,ודמיונו הסתלק בלי גבולות
iv
קובעים אותו.
לכן הבריאה ,האומץ ופריון בצורה נחשבים אור בהיר בהשגת הכוח האמנותי
בשירה ,הצורה קריטריון יציב בהשוואה בין השירים לבין המשוררים  .במובן הספרותי היא
הבסיס של השירה במשמעותה הבקורתית ,לאור המובן הזה מעט מהמבקרים המודרנים
v
אומרים ש "הצורה יציבה בכל השירים ,וכל שיר הוא צורה בעצמו  ".הצורה בשירה היא
המראה האמנותי שתופסים אותו את המילים ובטויים אחר שהמשורר מארגן אותם בסדר
vi
מיוחד להביע את צד מצדדי החוויה השירית השלמה.
הצורה השירית הוגדרה בהגדרות רבות מהן שהי " אמצעי מאמצעיי הביצוע השירי".
vii
ס.די לויס הגדיר אותה שהיא "ציור עיקרו המילים".
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צימוד הציור בשירה ישן מאוד  ،האדם מאז שידע את עצמו נטה לציור לבטא את החויות
שלו .כבר הסופרים שמו לב מאז הקדמות לנקודה זו ,אפלטון הבין שהצורות שמציג אותן
המשורר והצייר על האנשים הן לוקחות את לבם .אריסטו שבא אחריו אומר" :האדם אינו
viii
יכול לחשוב בלי הצורות".
המשורר האמריקני אזרא פונד הגדיר את הצורה השירית באומרו " היא הרכב שכלי
ורגשי שמוגש ברגע מן הזמן"  ,הצורה אינה נפרדת מן הלשון כי היא "נבעה מהלשון,
ומשמעות זו כי הצורה לא נקבעה באקראי ,כי אם היא נולדה ממאמצו של המשורר האמן
על פי סלקטיביות מודיקות שמקביעה אותה "התכונות האישיות" .כי היא עמוקת השורשים
ix
בחוויה המוחשת  .הצורה השירית :היא ציור לוחות חיוניות מפטאות את הפעלותיו של
האדם והרגשותיו ,אם היו מוחשות ומדומות  ،לחשוף את ההמצאה של המשורר ,וגם
היכולת של המשורר ויפי כישרונו הטבעי להשפיע בקורא ,לעורר את שכלו בבטויים יפים
ומשמעויות חדשות  x.היא גם "יצירה חדשה של יחסי ההבעה החדשים" , xiגם היא דרך
מיוחד מדרכי ההבעה ,או סוג מסוגי המשמעות ,חשיבותה מוגבלת במה עושה במובן מן
xii
המובנים מהפרטיות וההשפעה.
המשורר אדוניס מדגיר את הצורה " שהיא מאחדת בין החלקים המנוגדים ,ובין החלק
xiii
והכל ,זוהי רשת מן הקווים מתפשטת קושרת בין נקודות רבות" .
המשורר הממציא ממחיש את הרגשותיו בצורה מסייעת לה את החושים ,גם לצד הצורות
הפסיכולוגיות השכליות ,שהוא פנה בדבריו אל הרוח ,ההרגשות ,והדמיון יחד באשר
הביטויים נותנים יכולת על הרמיזה במשמעות  , xivהוא מאחד בין החומרי לבין החושי ובין
המחשבתי לבין המוסרי ,הורס את הגבולות המלאכותיים ביניהם בהרמוניה חושית עם
הידיעה בלי הפרדה  . xvאריסטו הבחין בין המשורר הטוב לבין המשורר הלא טוב לפי
הצורה ,הוא ציין " אם זה אפשר לחבר משקלים אין יכול ללמוד חיבור את המטאפורות".
המבקר ג'ויו רואה שההמצאה והחידוש קשורים בצורה .והצורות הן אורות של הידיעה.
כי הצורה היא שמאפיינת בין משורר לאחר .גם שיטת ההשתמשות בה שונה בה השירה
xvi
המודרנית והשירה הישנה .היא עיקר כשרון השירה.

יסודות הצורה השירית
 הדמיון:
 ,והוא הכוח
הוא הכוח של האדם ליצור דברים ,להעלות רעיונות ומחשבות חדשות
היחיד שיוצר את המשורר ,והצורה השלמה שהמשורר ממציא אותה ,אינו שואב אותה
מהטבע ,אלא נולדה בעמצו דרך הדמיון  , xviiiוהדמיון  ,כידוע ,הוא לב העבודה השירית
והספרותית בכלל ,אין השירה נזכרת בלי הדמיון ,זהו מצב רגשי אינו נורמלי ותיאום גבוה
xix
המציאות" .
נוספת של
"כלי למען הארה
 ,אם כן
 .הדמיון
בדרך כלל
אפשר לומר כי לדמיון השתתפות בגלוי הרעיון ,בעיצוב הרעיון ,בשינוי הצורות ,הקשרים
והמסקנות ,אחר כן בקישוט הרעיון וכיסותו בצורות מתאימות. xx
לכן הדמיון נחשב למרכיב החשוב ביותר בעיצוב הצורה השירית ,שיכול לגשת למשורר כל
מה שהוא זקוק לעיצוב צורותיו ,הוא המסוגל לשים בין ידי המשורר דברים אינו יכול לרכוש
אותם במציאות ,הדמיון הוא הכוח שמגלה לנו את עצמו ביצירת איזון והתאמה בין
התכונות המנוגדות והסתומות. xxi
קולרידג' אומר שהדמיון  ":כי הוא מתמוסס ומכחיד והורס למען שיציר מחדש"  .הצורה
השירית אינה צמחה בחלל ריק אלא ממרכיבים נמצאים במציאות המשורר מקיים סילוף
לה או למחוק ממנה או לרכז על צד בלי אחר ,אחר כך מחזיר את הרכבתה לאור הרגשותו
xxii
המיוחדת לגעת לצורה חדשה  .הדמיון הוא המסוגל לאסוף דברים מנוגדים אינם רגילים
במקום אחד ,הערבוביה הזו ,שאולי נראתה ברגע הראשון הופכת למערכת מושלמת יש
xxiii
לה משמעויות רבות תוך הטקסט השירי ,וזה כמובן משתקף על אופי הלשון השירי.
xvii
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הדמוי:

הדמוי הוא השוואה ,קביעת צדדים דומים בין דברים שונים ,בשירה הבלטת העצם או הגוף
המתואר על ידי השוואתו לדבר אחר ,ידוע ומוחש יותר ,למשל :כשושנה בין החוחים כן
רעיתי בין הבנות. xxiv
ההשתמשות בדמוי ליצור צורה שירית נחשב מהטכניקות האמוניות הפשוטות ביותר
בציור ,וחסרה יותר ממנה ליכולת הרמיזה ,במיוחד אם המשורר השתמש רק בדמיו
החושי בין הדברים ,ללא צלילה במשמעות  . xxvפייר קירו אומר בנושא זה ":הדמוי הוא
פחות ביותר פואטי בצורות בגלל שהוא נשען על רק ההשוואה אף על פי שהשירה
xxvii
xxvi
מתכוונת את ההעברה" .הדמויים והתמונות הם מיסודות הסגנון השירי.
 המטאפורה:
המטאפורה :היא העברה ,השאלה או העברת – שם ,פעולה או מושג לאוביאקט השונה
מהמדובר ,שימוש בניב שלא בהוראתו הרגילה ,כי אם בהוראה שאולה מענין אחד לענין
אחר לשם יתר ציוריות .דוגמות " :כותב בדם לבו"" ,הקהל היה מחושמל מדברי
xxviii
הנאום" .
אירסטו הגדיר את המטאפורה באומרו ":המטאפורה היא העברת שם של דבר אל דבר
אחר" . xxixליטרי אומר שהמטאפורה " :צורה נשלם באמצעותה פצוי משמעות המילה
המקורית במשמעות אחרת ,כלומר שהיא דמוי מקוצר" ، xxxאבו הלאה אלעשכרי הגדיר
אותה באומרו " :המטאפורה העברת הביטוי ממקום שימושו בעיקר הלשון אל מקום
אחר לכוונה" xxxi .דימרסה קבע ש "המטאפורה צורה נעביר באמצעותה המשמעות
המיוחדת במילה למשמעות אחרת אינה מתאימה לה אלא בצד הדומה שנמצא
בשכל" , xxxiiאירסטו עשה מהמטאפורה להיות אבן בוחן הפיוטיות ,והוכחה גאוניות של
xxxiii
המשורר ,והיא הדבר שאינו יכול ללמוד אותו.
החשיבות של המטאפורה נובעת שהיא מרכיב עיקרי בשירה ، xxxivהמטאפורה תהיה בעלת
השפעה וריגוש כאשר פעלה עם חלקיה באריגת השירה בהצטינותו של המשורר ,היא
הופיעה את הצורה בכללית ,כי יש לה יכולת על הציור ,בתוך ש "המטאפורה עושה בנפשו
של השומע שמה לא עושה את האמת .מן המאופינים של המטאפורה שהיא נותנת יותר
xxxv
מהמשמעיות במעט מהבטויים ..בה נראה את הדומם חי דובר.
, xxxvi
מעט מהמבקרים הולכים לומר שכל צורה שירית היא מטאפורה כי אז בדרגה מה
קולרידג' מדגיש ש" השירה בלי המטאפורה היא חומר דומם ..כי הצורה השירית היא
חלק נחוץ מהכוח שמספק השירה בחיים " . xxxviiהמבקרים מסכימים על חשיבותה של
המטאפורה הפרימיטיבית בשירה ,כל הסגולות של השירה משתנות אלא המטאפורה ,כמו
חומר השירה ,הבטויים ,לשון השירה ,משקליה ,וכווניה המחשבותיים ,אבל המטאפורה
משאירה עיקר בסיסי ,והוכחה מפורשת על הצטינותו של המשורר xxxviii .המטאפורה יש
כלומר
להיות מתאימה ,וההתאמה היא התקרבות בין המשאיל ממנו לבין המושאל לו,
תהיה ביניהם סמוכין(הוכחה) ועושה להכניס את המשמעות לתוך הרגיל ,להיות מפורשת
xxxix
.
וקלה
המטאפורה תהיה יפה מושפעת כאשר יהיה הקשר הדוק בין המשאיל לבין המשאיל לו,
וכל מטאפורה אין התאמה בין חלקיה תהיה רעה אינה מקובלת  . xlההשתמשות בצורות
היופי החושי לדברים ,ולצייר את חויתו של
המטאפוריות אין מתכוון בה רק החזרת
חששות,
המשורר בלבד ,אלא להפיח הרוח בדברים דרך קישורם בהרגשות ,תיקוות,
המסורות ,והרצונים שלנו .כך הצורה תשיג את תפקידה הראשית בהעמקת חויתנו בחיים
xli
למציאות ,והנהגתינו לעצם המציאות.
הצורה המטאפורית הטובה כוללת על סימנים שבוראים עולם מטאפורי דמיוני סמלי.
ומכאן נובע ערך כל שיר מכוחו על הרמיזה ,הצורה השירית משרתת מרחק בין המילה
לבין משמעותה. xlii
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הצורה השירית אצל אירסטו ,מבוססת על המטאפורה  ,כי הוא מצא ששפה זו אינה
מודעת אלא במובן מטאפורי ,ולא במובן האמיתי ,לכן הוא הדגיש על השפה המטאפורית
xliii
להיות הסימן הבולט בשפה השירית.
צריך למשוך תשומת לב שאין משורר בזבז בהשתמשותו בדמוי מקבל דבר במקביל מה
 . xlivאין ראוי לקצרנות הצורה רק
שזכה משורר שבזבז בהשתמשותו במטאפורה
xlv
במטאפורה .המעדיף להרחיב זה בחשיבות עצמה לדמוי ,ובדרגה פחותה לסמל.
 הסמל :
מנוי הסמל בשיר המודרני תכונה נפוצה בקרב רוב המשוררים לרמות שונות מצד הסמל
הפשוט לסמל העמוק ,עם זאת שהסמל בספרות בכלל הוא סימן סגנוני ואחד המרכיבים
העיקריים בטקסט הספרותי מקודם ,אלא אנו נראה אותו היום כבר גוון והעמיק והשליט על
השיר המודרני ,על הרכביו וצורותיו השונות ,והסמל בכל צורותיו המטאפוריות,
הריטוריקיות ,והמסמלות אלא הוא העמקה למובן השירי ,ומקור להשפעה והגשמה
אסתטית מותאמת ,זה תורם
לאסתטיקה של ההרכב השירי ,אם הסמל מונה בצורה
xlvi
 .תפקידו של הסמל שונה
בעליית השיר ,בעומק משמעותו ועוצמת השפעתו בנמען
מתפקיד המטאפורה והדמוי ,שהבלשניים הגדירו אותו ,שאינו אמצעי להגשמה או לציור,
xlvii
אלא הוא אמצעי לרמיזה בתוכן הרגשי או העיוני החבוי מאחור הבטוי המשתמש בסמל.
עז אלדין אסמעיל אומר" :הצורה השירית סמל מקורו התת הכרה ,הסמל יותר גדול
בהשפעתו מהאמת הריאליתי" ,לכן בנית הסמל משיגה כוח רמיזתי גדול ,נוסף על יכולתו
המעולה לבטא את כל ההרגשות הסתימיות והמרוכבות שתוקפות את הנפש בסגנון
אמנותי ,דרך הסמל שמתקשר בחויה של המשורר שמלבישה את הבטויים משמעות
מסוימת ,שתוסיף לסמל מרחקים חדשים הם מן גילוי המשורר ,המרחקים הם שפותחים
את העליונות לסמל ,ומסמנות אותו בסימן סגנוני מיוחד במשורר.
הסמל הופך את הרעיון המופשט בתוך הטקסט לשפה סמלית גלומה ,הסמל הוא "ניסוח
מופשטות
צורות קונקרטייות ,אחר כך העביר אותן מתחומן הטבעי לבטא על תפיסות
xlviii
בלתי מוחשיות".
יש יסודות אחרות לבנית הצורה השירית מהן :הכנוי ,התיאור ,הגשמה..

הצורה השירית בשירת דן פגיס
דן פגיס הוא אחד המשוררים הליריים הקריסטליים ביותר בשירה העברית ,שירי השואה
שלו בספר "גלגול" (הקיבוץ המאוחד )1970 ,הם הוכחה שאפשר לכתוב על השואה
אחרת מאברהם שלונסקי ומאצ"ג (אורי צבי גרינברג) וגם להישמע אותנטי .הכתיבה היא
לירית ,מאופקת ,מדודה וכואבת. xlix

דן פגיס :דן פגיס הוא משורר ישראלי וחוקר ספרות ,חי בשנים  . 1986 - 1930נולד
בבוקובינה שברומניה ,אך בגיל ארבע עבר לגור אצל סבו וסבתו בוינה ,בירת אוסטריה.
השפעת השפה הגרמנית ותרבותה ניכרת ,מאוחר יותר ,בשירתו .בהיותו בן  11פרצה מלחמת
העולם השנייה ,ולאחר פלישת הנאצים לרומניה נכלא במחנה כפייה למשך שלוש שנים.
כשהיה בן  16הגיע לארץ וצורף לחברת הנוער בקיבוץ מרחביה .הוא למד אנגלית וספרות
עברית באוניברסיטה העברית בירושלים ,ובהמשך לימד שם שירה עברית של ימי הביניים.
http://he.wikibooks.org/wiki/לפרטים נוספים עיין :
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שיריו של דן פגיס ,לפעמים כמו ממסך תיאטרון ,הפרספקטיבה של הזמן מרשה לתאר את
העבר בטון רציונאלי ,שקט ,בלא משוא פנים .אך דוקא השמירה על הפרופורציה ,על
המרחק .היא הרומזת על ממדיהם האמיתיים ,המפלצתיים של זכרונות אשר מוטב
לשכוחם .הפרספקטיבות ההגיונות רק מדגישות – ומתוך כך נעשות לאפקט אירוני את
l
השטניות הבלתי נתפסת של העבר.
אך לא הזכרונות עצמם הם האתגר האמיתי של התיאור הפיוטי ,אלא התמונה המוזרה,
העל טבעית ,המתקבלת כאשר צללי העבר מסתמנים על הקיר הבהיר של המציאות .זוהי
li
אבל צורתו של פגיס היא תמיד צורה הגיונית
מפת דרכו הנוכחית של האדם הזוכר.
והממונית לביטוי התוכן שאותו יש ברצונו לבטא .צורה בדוקה ,אך לא תמיד היא גם הצורה
lii
המשכנעת או המעניית ביותר .השיר מנוסח היטב ,מנוסח מאוד ,מנוסח יתר על המידה.
על פי שהוא החליט אי לכתוב בגרמנית ,אלא כי הוא השאיר את הקשר עמה בקריאה
ובידיעה ,ותמיד הדגיש שהוא שייך לה  .liiiצורותיו בהן ניכרת יפה השפעת המסורת
liv
הגרמנית ,הן מוצקות וממושמעות ועם זאת בלתי אישיות לרוב .
פגיס אסף את ניסיונותיו השיריות הראשונות בקובץ שירים פרסם אותו בשנת  1957בשם
"שעון הצל" .בשנת  1969פרסם קובץ שני בשם "שהות מאוחרת" .שני הקובצים האלה
לא הסבירו עיסוק פגיס בשואה .אך כאשר ביקר בסבתא שהיתה בניו-יורק ,ראה התמונה
של האם שלו נשקפת בחלון ,פתאום הרגיש ב"עירות של העבר הרך" אכן כתב שירים
והאסיף אותם בקובץ "גלגולים" שפורסם בשנת  ,1970אכן פונו לו כמשורר גדול מסוגל
לעורר את שירים לדיבור על השואה ברגשה גבוהה פותח גישה חדשה בנושא זה בראייה
השירית עצמה .עד נהפך אחד שירי הקובץ לחומר לימודי בבתי הספר ,lvהשיר הוא "כָתוב
ְּב ִע ָפרֹון ַב ָקרֹון ֶה ָחתום":
לֹוח ַהזֶה
כָאן ַב ִם ְּ ַ
ֲאנִי ַחוָה
ִעם ֶה ֶבל ְּבנִי
תרְּאו ֶאת ְּבנִי ַהגָדֹול
ִאם ִ
ַקיִן ֶבן ָא ָדם
lvi
תגִידו לֹו ֶ ֲאנִי
ַ
הכותרת היא לדעתי חלק מהשיר .היא מרמזת על הנושא ועל האווירה .מה שמעניין בה
הוא שהיא השורה הארוכה ביותר ,ואולי גם האינפורמטיבית ביותר בשיר . lviiאופיה יוצא
דופן של הכותרת "כתוב בעיפרון בקרון החתום" בולט מיד .הכותרת החריגה ביחס לשיר
הן מבחינת אורכה והן מבחינת הריתמוס והמצלול שלה .מיקוה במרחק ניכר מתחילתו
מדגיש עוד יותר את ייחודה וממקד את תשומת הלב אליה .היא מכילה שפע של
אינפורמציה דקדקנית של דיווח הבאה להדריך את הקורא לגבי טיב הטקסט שבראשו היא
מופיעה ולגבי הנסיבות בהן נכתב .הרווח הגדול שבין הכותרת לבין תחילת השיר מעניק
lviii
שהות לדמיין את התמונה ולמקם אותה בחלל ובזמן.
אכן כותרת השיר מגישה צורה ראשונה לשיר  ،ומגדירה המסגרת של הצורה השירית  .לכן
הכותרת יש לה משמעות רבה לשיר כי היא מדריכה את הקורא לדרך ההבנת הטקסט.
"לשון הצפנים" ,לשון זו מורכבת
בשירת השואה בכלל ,כמו בשיר זה ,מוצאים את
ממילות "צופן" ,המוכרות לאלו שחוו את השואה; מילים כמו "עשן"" ,קרון"" ,כתונת פסים",
המעלות ברמז עולם חווייתי שלם .עולם ,שדי במלה אחת או שתיים ,כדי לעוררו
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במלואו על החוויה הטראומטית שלו.
"לשון הצפנים" היא לשון המאפיינת את השירה המודרנית ,העוסקת בנושא השואה.
"חתום" בכותרת
השירה המודרנית רומזת על חוויות ואינה מפרטת אותן ,כך המלה
השיר מרמזת על סיטואציה ,שאי אפשר להיחלץ ממנה ,ומעלה על הדעת את המונח "גורל
חתום". lix
מערכת הצפנים ,הבולטת ביותר בנושא שלפנינו ,מבוססת על עולם העובדות והאירועים
של השואה ,וניתן לכונתה בשם כולל "הפלנטה האחרת" .מלים כדוגמת" משלוח ,קרון,
עשן ,מגפיים" וכד' שוב אינן בגדר ביטויים נייטרליים .בשירה העברית שלאחר מלחמת
העולם השנייה יהפכו ביטויים אלו למלות צופן ,המהוות תחליף לתיאור מפורט של
טיפולוגיים ,תוך הפעלת "אסוציאציות מוסכמות" ,הקשורות למצבים ,שאפיינו את עולם
(ההשמדה) של יהדות אירופה .תופעה דומה מתרחשת לגבי מאפייני הנוף האירופי מלים
כגון" :שלג",ו"נהר" נהפכו בשירת השואה למייצגות מצבי אימה ומרדף .בצד המערכות
הייחודיות הללו ,בולטת מערכת של צפנים תנ"כיים ,הרווחת ביותר בשירת השואה
lx
העברית.
lxi
השיר הוא ציטוט של כתובת שנכתבה בקרון השמדה ושכוונה לקרובי הקורבנות.
השורה הראשונה של השיר אכן מאששת את ההנחות שנבנו .היא משלימה את
האינפורמציה ומדגישה את תחושת המיידיות של הדיווח בעזרת המלים" :כאן" ו"הזה".
ואז באה השורה השניה ומערערת הנחות אלה לחלוטין .מיקומה ברצף מעצים את
ההפתעה :בניגוד לציפיות וללא התראה מוקדמת צונח הקורא כמו במסע במכונת הזמן
lxii
ומוצא עצמו בעידן אחר ,בספירה המיתית בה הנפשות הפועלות הן חוה והבל וקין ואדם.
הדוברת בשיר היא "חוה" ,המנסה להעביר מסר דווקא לבן הרוצח -לקין ,והיא מכנה אותו
"בן -אדם" המשמעות הכפולה ,הן במשמעות הראשונית של הסיפור המקראי ,והן
בהשמעות השנייה של השפה המדוברת :בן אדם= אנושי  . lxiiiהדוברת-השרה רוצה לומר
לפני מותה עוד מלה לבנה הגדול קין .מצבה הפיסי נרמז ע"י העובדה שאין היא מסיימת
את דבריה .קרוב לוודאי ,שהם נקטעים מחוסר כוח ,מיד אלימה ,המונעת ממנה להמשיך
לכתוב או בגלל המוות ,שמנע ממנה את המשך הדברים.
אך זוהי איכותו של השיר המודרני ,גם בלי לומר את הדברים הם נאמרים בדרך עקיפה,
בדרך השתיקה.
מה רצתה האם למסור לבנה? האם רק רצתה לומר לו ,שהיא נמצאת "כאן במשלוח
הזה"? או שמה רצתה להוסיף מילות כעס והטפת מוסר? נראה ,שהשיר המודרני ,שאינו
מסיים בנקודה ,משאיר את הסוף פתוח לפרשנויות אחדות מתוך כוונה ברורה .כך הוא
יוצר את האיפוק ומונע מלהעלות מלים בוטות ,שגם הן תהיינה קטנות מהכיל את הכעס
lxiv
והאימה הטראומטיים.
שלוש השורות האחרונות עוסקות באם-אז ,אבל האז נותר סתום .תגידו לו שמה? מה כבר
אפשר ,בעצם ,להגיד במצב כזה? האמירה נותרת פתוחה ,ולכן עוד יותר מכאיבה ,אפילו
הנרדף להגיד לרודף?
נוטה לבנאליות .מה יכולה אם להגיד לבנה הרוצח? מה יכול
גם הכינוי קין בן אדם מכיל בתוכו כמה משמעויות ,כי קין התנכי היה בנו של אדם ,אבל
אפשר גם להבין מזה שהמשורר ראה גם ברוצח בן אדם ,מישהו כמוהו .אדם שלקח לידיו
סמכויות לא-לו .יש כמעט תקווה באמירה הזאת – בן אדם ,אולי שביב של אמונה שגם
מסוגל לאהוב,
הרוצח הזה הוא אדם ,שיש לו אמא ואבא ואח ,שיש לו משפחה ,שהוא
lxv
שבעצם הוא לא שונה כל כך מזה שהוא הורג כאדם.
המשורר מינה את הסמל בשירו בצורה מצוינת ,עשה מהמילים הדובר במה מתרחש
בתוכו ,וכאן החשיבות של הסמל חבויה כי אנו כאשר נקרוא את השיר לראשונה לא
מבינים המשמעות שלו ,רק אחר ההעמקה בקריאת הטקסט נוכל לדמיין את המצב
שהמשורר רוצה למסור לנו תוך הסמל .
דן פגיס השתמש בסמל יותר כי הוא מצליח בהשתמשותו בצורה נכונה  ،בשיר "עדות"
הוא שיר שעוסק בשואה ,וכמו" כתוב בעפרון בקרון החתום" הביטוי שהוא מבטא את
הנושא הנורא הזה באיפוק רב  .בשונה מקודמו ,האמירה בשיר הזה היא ישירה יותר ,כפי
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שמשתמע משמו של השיר .שמו של השיר הוא " עדות" והשם הזה מעיד על תוכנו ועל
lxvi
צורת.
השיר מתחיל כתשובה תוך ויכוח ,כנראה עם אלה שטענו ,שהנאצים ,או הגרמנים ,לא היו
בני אדם ( דיברו על " פלנטה" אחרת) .כנגד אלו קמו אחרים ( המשורר בתוכם) ,שטענו
שאלה היו בני אדם ( כי אם לא כן ,הם פטורים מאחריות ,בוודאי מאשמה) .המשורר אינו
מאפיין אותם בתכונות אנושיות ,אלא בסימנים חיצוניים שאפיינו אותם " :מדים ,מגפיים".
אפיון זה יוצר איפוק ,כשאינו חושף את הידוע לקוראים ,אותה מפלצתיות שאפיינה את
הנאצים .מטונימיה זו (חלק הרומז על השלם ומסמנו /מסמלו) זה מרמזת על זווית הראיה
של מי שנשלט על ידי הקלגסים הללו – עבורו במדים ובמגפיים היה די ,זהו הסימן למי
lxvii
שעומד לענותו ו/או להמיתו.
לֹא לֹאֵ :הם ְּב ֶה ְּחלֵט
ָפיִם
ָהיו ְּבנֵי ָא ָדםַ :מ ִדיםַ ,מג ַ
lxviii
ִברְּאו ְּב ֶצלֶם.
ְּה ְּס ִבירֵ .הם נ ְּ
יך ל ַ
ֵא ְּ
אבל הסימנים שהדובר מציין כעדות לשיכותם של ה"הם" לכלל בני האדם הם "מדים"
ו"מגפיים" שמשייכים אותם לסוג מסוים מאד של בני אדם ,בני אדם המשתייכים לקבוצת
השולטים והמענים.
השורה הבאה מעצימה את האירוניה  .השורה הבאה היא "הם נבראו בצלם" .לכאורה
זוהי הערה תמימה שמבטאת תפיסת עולם דתית מקובלת  -הם בני אדם ,הם נראו בצלם
אלוהים .אולם הסימנים שהובאו קודם לכן כהוכחה להיות ה"הם" בני אדם ,הופכים את
המשפט הזה למשפט משמעותי מאד  -אם המענים נבראו בצלמו של האל אזי האל שייך
בעצם לקבוצת המענים. lxix
הדובר מתאר עצמו בלשון מטאפורית כצל ,כאשר הכוונה כפולה :הוא נראה כמו צל ( רזה
ושפוף) והוא חש כמו צל ( חייו היו חסרי ערך ,ריקים ,זמניים וחסרי יציבות) .החיים ,שהיו
כמו דימוי לחיים ולא כמו חיים ממשיים ,יכלו להיקטע כל רגע כמו צל חולף: lxx
ִיתי צֵל .
ֲאנִי ָהי ִ
ַאחר. lxxi
לִי ָהיָה בֹורֵא ֵ
בבית זה מתבררת עמדת הדובר ,הרואה עצמו כ"צל" .הדובר טוען שממנו נשלל צלם
אנוש ,והוא בבחינת הצל .המילה " צל" נגזרת מהמילה " צלם" (= דמות ,צורה ,תבנית)
והשימוש בה רומז לראיית הדובר את עצמו כצל ולא כאדם .הטענה היא אירונית ויש בה
lxxii
כדי להוכיח את אלוהים ,שגרם לדובר להיות צל-אדם ,במקום להיות אדם-בצלם האל.
"הם נבראו ב ֶצלֶם" ( ואילו) " אני הייתי צל " ,".הם" כנגד " אני" ,ו"צלם" כנגד " צל" .המילה
"צל" רומזת הן לצורתו ולחייו של האסיר במחנות הריכוז והן לאדם שימיו חולפים " כצל
עובר" (תהלים קמ"ז" ,4 ,אדם להבל דמה ,ימיו כצל עובר .וההמשך נבנה כמעין היקש לוגי
– אם הם נבראו בצלם ,ואני הייתי צל ,כי אז " לי היה בורא אחר ".ההנחה המובלעת כאן
היא שלא ייתכן שאת ה"צל" ( הדובר) ואת מי שנברא בצלם ( החיילים הנאצים) יצר אותו
בורא .קיים כאן גם משחק מלים ( לשון נופל על לשון) :גריעת אות אחת מ"צלם" יוצרת
lxxiii
"צל" .השורה האחרונה של הבית הראשון והבית השני כולו אירוניים.
בבית האחרון מתברר שהדובר הוא הקורבן – הנרצח .אין בו כעס ,אלא להפך :התנצלות
ופיוס .הדובר מודה לאל אשר " בחסדו" לא השאיר בו מה שימות ,שהרי קודם לכן הוא
תיאר את עצמו כ"צל-אדם" ( כזה היה בעודו בחיים ,כנראה מורעב ורזה ומבוהל)
ובאחריתו ,הוא מתאר את עצמו כעשן ( כזה היה לאחר שהושמד במשרפות ועלה
השמיימה כעשן קליל ומתנצל): lxxiv
שטָמות .
ש ִאיר ִבי ָמה ֶ
וְּהוא ְּב ַח ְּסדֹו לֹא ִה ְּ
ִיתי ַקלִיל ,כָחֹל ,
תי ֵאלָיוָ ,על ִ
ַח ִ
ובר ְּ
ָ
תַנצֵל:
אֹומר ִ :מ ְּ
ִיתי ֵ
ְּמ ֺפיָסָ ,הי ִ
ָשן כל יָכֹול
ָשן ֶאל ע ָ
עָ
lxxv
ש ֵאין לֹו גֹוף ודְּמות.
ֶ
גם בית זה הוא המשכה לקודמו ,גם המשך תחבירי ( באמצעות ו' החיבור) " :והוא בחסדו
לא השאיר בי מה שימות" ".והוא" (אותו בורא) עשה עם האני השר חסד :הוא לא השאיר
בו מה שימות .כביכול חוסך הבורא לאני השר כאב; אולם במי אין מה שימות ,אם לא
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במתים? לפיכך המילה " בחסדו" ,המתייחסת בתנ"ך למעשה הנובע כולו מכוונת אמת
ומרצון טוב ,נאמרת בשיר באורח אירוני .לכאורה ,בהיותו מת היה על הדובר השר לשוב
לעפר ,ככתוב " :כי עפר אתה ואל עפר תשוב ( ".בראשית ,ג' .)19 ,אולם באותה " פלנטה
אחרת" אנשים לא נקברו ,ולכן " וברחתי אליו ,עליתי קליל ,כחול " .....",עשן אל עשן"
(במקום עפר אל עפר).
מעשה הבריחה הוא מפני רודפים .כאן הבריחה היא אל האל .העלייה אל הבורא קלילה,
lxxvi
וחיּות .כאן הקלילות שייכת למוות.
מילה המעלה על הדעת קלות תנועה ִ
"עליתי קליל ,כחול ,מפויס" .הדובר מתאר את מותו כעלייה קלילה לאלוהים .השימוש
במילה כחול ,עשוי לסמל עלייה לשמיים הכחולים ,במובן של התמזגות עם האלוהים.
המוות מתואר כאן כמעשה מפויס המצביע על השלמה ,ואולי יש בו משום תודה על
lxxvii
ההיחלצות מחיי הגיהינום שקדמו לו.
אלוהים מיוצג בעמוד ענן ביום ובעמוד אש בלילה ,כשעם ישראל הולך אחריו במדבר .כאן
הוא מתואר כ"עשן כל יכול /שאין לו גוף ודמות ".והשאלה הנשאלת ,מי ,אם כן ,נברא
בדמותו ובצלמו? מי שלובש מדים ומגפיים ,או זה שעולה קליל וכחול כצל ,כעשן? (השורה
"שאין לו גוף ודמות" יכולה להתייחס הן לבורא והן לדובר מהם מבחינה תחבירית .).ועוד:
מה פייס את האני השר? זה שבוראו אינו טוב ממנו ,בהיותו אף הוא עשן? ומדוע הוא
מתנצל?
כוונתם של ביטויים אלה היא כמובן אירונית ומרירה ,מוקיעה את המצב בעולם מתוך
lxxviii
עמדתו של המת ,שאפילו לקבורה ראויה לא זכה.
"עדות" הוא שיר שבא להעיד על מהותו של העולם ,הוא בא לצייר תמונת עולם המחולקת
למענים כוחניים ולמעונים שהם אפסיים כצל וכעשן .הטכניקות שהשיר משתמש בכדי
להעביר את התמונה הנוראה הזו הם טכניקות שבאות לזעזע את הנמען ע"י הקצנת
תמונת העולם הזו ,ע"י מסירתה בדרך שנראית כתמימה ומסתברת בסופו של דבר
כמפלצתית .ע"י שימוש באליטרציות ובמילים רב משמעיות שמעצימות את הציניות .השיר
בונה בהדרגה תמונת עולם מוקצנת ומכנה אותה עדות ובכך נותן לה תוקף משפטי
lxxix
כמעט.
ַאחרֶת" המשורר מחזיר את נזיפתו על אלוהים שברא אותו והשאירו יחיד
ובשיר "עֵדות ֶ
להפגש בגורלו שאין להמלט ממנו בלתי איזה רחם מאלוהים ,בצורה דמיונית זו שהצליח
המשורר בעיצובה אומר לאלוהים להקשיב ללבו העמוס בקשיים וביגונים:
ָניִי.
ְּאה ֶאת עְּ
ִבי ַב ַדין ,ר ֵ
ַה ֵק ֵ ב ְּלל ִ
יאל,
ַב ִר ֵ
ָאל ,ג ְּ
ש ְּל ָךִ ,מיכ ֵ
ת ֵפי – ַהפ ֺעלָה ֶ
ְּמ ַ ְּ
ֹמ ִדים ומוֹ ִדים
עו ְּ
ֲשה ָא ָדם,
ָאמרוַ :נע ֶ
ֶ ְּ
lxxx
ָאמן.
ָאמרו ֵ
ְּהם ְּ
וֵ
המשורר מתאר מסע היהודים בדרכם למחנות הריכוז והם אינם יכולים לעשות דבר ,רק
עליהם למלא את הצווים שך הגרמניים ,יש עליהם שיהיו כמו שהנאצים רוצים ,בשיר
ֵבת גְּבול" המשורר פותח את השיר בצו סע ,אל תשכח ,חייב להיות מתאים
ִגנ ַ
"הוֹרָָאה ל ְּ
לפרטים:
ַרכוֹן.
ָא ָדם ָבדויַ ,סעִ .המֵה ַהד ְּ
ָאןור לִזְּכוֹר.
ָטים:
ַפר ִ
ת ִאים ל ְּ
ְּה ְּ
ַאתה ַחטָב ל ַ
ָ
lxxxi
ְּחלוֹת.
ְּבר כ ֺ
ֶיך כ ָ
ֵעינ ְּ
המשורר
אחר כך ממשיכים הצווים עליו ,אל תברח לאיזה מקום ,אתה אדם נדון למוות.
השתמש בסמלים המשקפים את המצב שהוא רוצה לתאר את מקרה המוות ,המהווה
שינוי מצב הזהות האנושית ,מילת ארובה שמסמלת לגופותיהם של היהודים שישרפו באש
להפוך גופותיהם לעשן ,מילת קרון מסמלת למסעם למחנות הריכוז הנאציות:
ֹך
ת ְּברַח ִעם ַהנִצים ִמתו ְּ
ַאל ִ
ֺבת ַה ַק ָחר
ֲאר ַ
ֹח.
שב נִינו ַ
ֹשב ְּב ָקרוֹןֵ .
ַאתה ָא ָדם וְּיו ֵ
ָ
ת ָקן,
ֲה ֵרי ַה ְּם ִעיל ָהגָנוןַ ,הגוף ְּמ ֺ
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ֹנ ָך.
ַה ֵ ם ֶה ָחדָש מוכן ִבגְּרוְּ
ֹח.
ַסעַ ,סעָ .אסור ְּל ָך ִל ְּ כו ַ
המשורר שהחזיר את השתמשותו בפעלי הצוי לפרש את המצב הנפשי הרע ,לא שומעים
רק צווים .זה מבטא את החיים הקשיים שהיו חיים שם.
המשורר ממשיך לתאר את החיים של מחנות הריכוז הנאציים ,באשר תאר את החיים
בסגנון ריאליסטי בעיקר  ،המשורר מתחיל בתאור תהליך המפקד של בוקר במחנות אלה.
בשיר " ַה ִם ְּסדָר" מתאר לנו קצין גרמני שעומד לפני ההמון ,משתמש באותו סגנון לתאור
התכונות החיצוניים של החיילים הנאציים ,כלומר תאור את בגדיהם וכו.
lxxxiii
דן פגיס אינו מכנה אותו בשם "גרמני"" ,חייל" וכד' ,אלא בכנוי הסתמי "הוא" :
ָפיו,
ֹק ַע ְּמעַט ְּב ַמג ָ
עֹומד ,רו ֵ
הוא ֵ
ֹח ַה ֹב ֶקר,
שף ֶאת יָ ָדיוַ :קר לוֹ ְּברו ַ
ְּמ ַ ְּפ ֵ
lxxxiv
ַרגָה.
ָמל ְּבד ְּ
ְָּאך ָחרוץ ֶ ע ֵ
ַמל ְּ
המשורר השתמש במילת המלאך החרוץ ,שיש בה סוג מהלעג ומשמעות מפורשת ,לתאר
את החייל הגרמני שהוא אינו יודע דבר רק לבצע את הצווים בכל קפדנות ,כאילו
שהמשורר רוצה בצורה זו לומר שהחייל מבצע את צווי המוות על מודעה ,זאת אומרת
שהוא נטל אחריות על מעשה הפשע כלפי היהודים.
הצורה הפסיכולוגית שמלהיבה את המראה ממשיכה ,המשורר מתאר את היהודים בשורה
הגופים מחכים לקצין שמסתכל בהם בלי התענינות למצבם ,התיאור זה הסימן שרוחם של
היהודים עזבו אותם מאז הכניסו למחנה:
ְּמה לוֹ ֶ ָ גָה :כֺלוֹ ַעיַניִם
תאוֹם נִד ֶ
ִפ ְּ
תוח
ְּקס ַה ָפ ַ
הוא חוֹזֵז ומוֹנֶה ַב ִפנ ָ
ֹפים ַה ְּם ַחכִים לוֹ ָברִבו ַע,
ֶאת ַהגו ִ
lxxxv
ַמ ֲחנֶה ְּבלֵב ַמ ֲחנֶה :רַק ֲאנִי
המשורר השתמש במטאפורה בבטוי (כולו עינים) שמתאר את החייל הגרמני בעינים
פתוחים ,פוקח את העומדים לפניו בכל קפדנות ותשומת לב.
המשורר מצייר לנו צורת המוות ששולטת על הקורבן ، ,הוא מצהיר שהוא בא לעולם זה
בטעות ,ממהר לעצום את עיניו כדי שלא יראה מה עלול לקרות  ,זה מבטא את עצמות
הפחד ,הקורבן רוצה למחוק צלו מהעלום הזה ,אינו רוצה חיים מלאים בכאבים:
ֵאיֶנמִיֵ ,איֶנמִיֲ ,אנִי ָטעות,
lxxxvi
ֹחק ֶאת ִצלִי.
ַןה ַמ ֵהר ֶאת ַעינַי ,מו ֵ
ְּמכ ֶ
ַאחרוֹנִים" המשורר מצייר בצורה
" ֲ
הפחד עדין רודף אותו בכל מקום הולך אליו ,בשיר
מצטיינת את פחדו מהרודפים אחריו ,גופו היה שיטוף זעה ,מתחבא בין קנה הסוף ,נצמד
בצל שסביבו:
גופי ַה ְּמ ֺג ָ ם
ִ ....
ְּמד
ָפה ֵבין ְּקנֵי ַהןוף וְּנִצ ָ
ְּמ ֺסוֶה י ֶ
lxxxvii
ֶאל ַהצֵל ַהלַח ִמ ְּס ִביבוֹ.
המשורר מסביר שהבריחה הוטלה עליו ,אין ביכולתו רק לברוח ,הוא בורח מהמוות,
הביטוי (השרפות הגדולות) מסמל לרצח המוני שבציעו הגרמנים נגד היהודים:
ש ֵרפוֹת ַהגְּדוֹלוֹת
ֲאנִי ָעיֵף .רַק ַה ְּ
lxxxviii
ְּמ ֲחבוֹא
ֹתי ִמ ַם ֲחבוֹא ל ַ
ָר וֹת או ִ
עוֹד ְּמג ְּ
ֲקבוֹת" הפואימה בנויה כשיר ארוך בעל שלושה חלקים .זוהי פואימה לירית
בפואימה "ע ֵ
ביסודה ,והאפקט הדרמתי נשען על ציטוט מתוך פעוט יני" :משמים לשמי השמים ,משמי
השמים לערפל" .בחלקו הראשון של השיר עניינו באדם ההפוך לענן. lxxxix
המשורר התחיל את הפואימה בצורה מטאפורית יפה שבה העננים הם המשכה לאדם
המדוכא:
ְּחי
עַל כָר ִ
ָהיָה לִי ֶה ְּמ ֵ ְּך ֶב ָענָן ַהזֶהָ :בהולָ ,אפור,
xc
אֹפק נָסֹוג
אֹפקָ ,ה ֶ
כֹוח ָב ֶ
ַןה ִל ְּ ַ
ְּמנ ֶ
בשפה מטאפורית מצייר את נפילת הברד על הקרקע ,דימה אותם בנקישת השניים,
העננים הם הקורבנות שהושרפו את גופותיהם שנהפכו אחר כך לעשן מתמזג בעננים,
lxxxii
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ההם עוד חוזרים לאדמה שהולידה אותם כהבעה על התאחדות בה ,אבל איזו חזרה היא,
חזרה לאובדן:
ְּקי ַ ת ַה ִ מַים ֶ ל
נִ
ֺק ֶ ה:
ַה ָברָד ַהמ ְּ
ְּחקו ִב ְּז ִריזות
ִיטים נִד ֲ
ַרגִי ִרים ְּפל ִ
ג ְּ
xci
ָאב ָדנָם
ֹך ְּ
ֶאל תו ְּ
תמונת הענן שליטה בשיר הפתיחה :אנשים שעלו בענן שומרים על ייחודם בדגם מטאפורי
של גרגרי ברד xcii .בצורה אחרת מצייר מראה רצח המוני ,מתוך השתמשותו בסמל לבטא
זה ,הצלבים הגדולים מסמלים לסיסמא של הגרמנים הצלב העקום ,פריקת הקרונות
מסמלים לקרונות הרכבת שהגרמנים העבירו בהן את היהודים למחנות הריכוז:
ַאחרֶת
ִזרָה ֶ
ְּבג ְּ
ֲעָננִים ֶ ֶח ֶרם זֺהו.
זַרְּקֹו ִרים ֶ ִה ִציבו
ְּבן
ַקר ָ
ָבים גְּדֹולִים ֶ ל אֹור ל ָ
ְּצל ִ
xciii
יקת ְּקרוֹנֹות.
ְּפ ִר ַ
תחושת האובדן על ידי השלכה והעברה אל גרגרי הברד ,הנוצרים בתוך הענן ,מתחזקת
"אותיות פורחות" ,המרמזות על גווילים נשרפים ,שאינם אלא גופותיהם של היהודים
העולים בענן: xciv
אֹותטֹות,
ַאח ֵרי כֵן פוֹרְּחֹות ָה ִ
ֲ
אֹותטֹות ַהפוֹרְּחֹות ְּמ ַמ ֵהר
ַאח ֵרי ָה ִ
ֲ
ְּמן ָמה
ַןה ז ַ
ַבהְּ ,מכ ֶ
ַהבֹוץְּ ,מכ ֶ
תי
ַח ִ
ִיתי ָטעותִ ,נ ְּ כ ְּ
ֱא ֶמתָ ,הי ִ
גופי
ַב ָקרֹון ֶה ָחתוםִ ,
xcv
ִבצְּרֹור ַה ִחיים .צָרוֹר.
המשורר השפיע על הבוץ פעולות חושיות מתוך המטאפורה ,הבוץ מעמיד את הזמן,
ומכסה את האמת ,אבל איזו אמת מכסה אותה הבוץ? אלא הם גופותיהם של היהודים
שנרצחו על ידי הגרמנים .גם המשורר מחזיר את הבטוי אני טעות שמבטא את האובדן
הנפשי של המשורר ,גופו נשאר אסיר הקרון החתום אבל נפשו תשאר נצחית בשמים.
ובצורה מטאפורית אחרת המשורר מצייר את הגופות שנשרפו ,היהודים בוודאי ,נהפכו
לשירות עשן עולות לשמיים ,העשן הוא רוחם של הקורבנות שנרצחו נודדות מחפשות את
המנוחה בשמיים:
ִמ ָ ִמיַם ִל ְּ ֵמי ַה ָ ִמיַםִ ,מ ְּ ֵמי ָ ַמיִם ַל ֲע ָר ֶפל
xcvi
ָשן
של ע ָ
ַ טָרֹות ֲא ֺרכֹות ֶ
הרוחות האלה תישאר נודדות בחלל הרחב ,אבל הן מתאחזות בתקווה ,מהי התקווה זו?
האם היא הנקמה מן רוצחיהם למען מנוחת רוחם ,או התקווה למצוא מקום יהיה קבר להם
לנוח מהנדוד:
שעֹוד לא ֵה ִבינו,
ש ָר ִפים ַה ֲח ָד ִ ים ֶ
ַה ְּ
xcvii
ת ְּקוָה ,תֹו ִעים ָב ֹח ֶפ ָה ֵריק
ֲא ִסי ֵרי ַה ִ
הציטוט משיר(פיוט) יני מאפשר לדן פגיס יצירת מעין "שיר מעלות" אירוני ,כאשר התפיסה
המטאפורית מציירת את הנשרפים כמעין "שרפים חדשים" ,התועים בחלל הריק .הגישה
האירונית יוצרת קונקרטיזציה של המצבים הממוקדים בנסיונות להישרדות בעולם העשן
והענן: xcviii
 ...אולַי תֹו ִעיל
ַרכֹון ַהָט ָ ן,
ָה ֶא ְּזרָחות ַהכְּפולָהַ ,הד ְּ
אולַי ֶה ָענָן? ֶמה ָחדָש ֶב ָענָן,
גַם כָאן ְּבוַדַאי
xcix
ֹקחים ַ ַחד....
לו ִ
צורת המוות חוזרת בשיר ,המשורר מצייר מראה מוערר רגש ,אחד הקורבנות צועק מעוצם
הכאב ,כידונים קרעו את גופו ,אבל אין לכידונים אשמה הם מבצעים את תפקידם שנעשו
למענו ,האשם הוא מי אוחז בידית של הכידונים:
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ִזכֹרֲ ,אנִי זוֹכֵר
ְּבלא ום זְּכות ל ְּ
ִאי צוֹעֵק ְּב ִפמַת ַה ֶחדֶר ,כִידוֹנִים
ְּמלֵא בוֹ
ֶ ָקמו ל ַ
c
ת ְּפ ִקי ָדם
ֶאת ַ
הצבע הכחול שליט בדימויים ובמטאפורות הנגזרים מן הענן ואף מחוצה לו  ,ciכי המשורר
רוצה להשאיר את צורת ההתמזגות וההתאחדות בין הקורבנות לבין הענן:
ָחל ֵמרֹב ֹחרֶף
ָהיָה לֵב כ ֹ
טֹובת לֵב.
ְּחלָהַ ,
וַ ֲע ָ ִ ית ֲע ֺגלָה ,כ ֺ
cii
ֶה ָבה ְּמ ַה ְּב ֶה ֶבת--
ת ַמעֵט ִעם ַה ָדםַ ,הל ָ
ֵפט ִמ ְּ
ַאך ַהמ ְּ
ְּ
המראה צוייר בצורה טובה ,המשורר השתמש בשפה השירית להצביע את הצורה ביופי,
הפנס המואר בחושכת הלילה בעל לב טוב על פי שמאר את הדרך לרוצחים ,נפטו מתמעט
ככל שמספר הקורבנות מתמעט.
המסע ממשיך בדרכים בלתי חזירה ,התקווה הפכה להיות רחוקה לעולם ,רוחו של הקורבן
עוברת עם הגשם בצורה מטאפורית נהדרת לחלוף יחד עם הגשם על פני קברי האחים
שנרצחו ,פי הבורות מסמל לקברים המוניים של הקורבנות :
ִפנֵי ֶ ֶא ְּ כַח:
נָכֹון ,ל ְּ
תי ִאתֹו
ַב ִ
ת ַגמ ְּ
ַה ֶג ֶ ם ָגנַב ַאיזֶה גְּבולִ ,ה ְּ
ת ְּקוָה ֲאסורָה,
ְּסיגָה ֲאסורוֹתְּ ,ב ִ
ַרכֵי נ ִ
ְּבד ְּ
ciii
ָברְּנו ֶאת ִפי ַהבוֹרֹות.
ו ְּ נֵינו ע ַ
המשורר מטיל אחריות מה שקרה להם על אלוהים ,כי הוא לא לימד אותם רק לשתוק על
העוול ,בשיר אומר המשורר שהוא לומד מהתורה רק לשתוק ,לא לומד לעמוד בפני העוול
זה בגלל תורת אלוהים לפי דעתו .הפנית ההאשמה לאלוהים שהוא לא הציל את (עמו
הנבחר) ,פגיס חזר על אותה ברוב שיריו:
ֹוק ַע ֺכלִי
ַ ְּק ָדן ְּמ ֹאדֲ ,אנִי ֵ
ֹמד
ימית וְּלו ֵ
ְּב ֺח ֵקי ַה ַב ְּל ָ נות ַה ְּ ֵמ ִ
ְּטטוֹתְּ ,פ ָעלִים ֵ ,מוֹת
נִ
civ
יקה
ת ָ
ֶ ל ְּ ִ
המבוכה משתלטת על המשורר ,הוא חיי במצב חוסר הבנה ,האם הוא חי או מת? הוא
מתנודד בין שני המצבים ,הוא חי ברוחו לא בגופו ,אבל קרוע  ,מכוער ,וחנוק אינו יכול
לבטא מה שמתרחש בתוכו .הצורה זו מבטאת את המצב הנפשי שהמשורר חי בו ,רוצה
לומר שרוחות של הקורבנות עדין תלויות בין השמים לבין הארץ ,לא מצאו מקום לנוח בו:
ְּתי ֶ ֲאנִי ַחי.
ֲה ֵרי לא יָדַע ִ
ִטרְּדו
ֲר ֶפל נ ְּ
ִמ ְּ ֵמי ָ ַמיִם ַלע ְּ
ָמים ֵה ִעיף ִמי ֵמ ֶהם
ִפע ִ
ַמלְָּאכִים ,ל ְּ
ְּת ָפיו,
אֹותיָ ,מ ַ ְּך ִבכ ֵ
ֶמ ָבט לְָּאחוֹר ,רָָאה ִ
ָהלְָּאה.
גופי ו ָ
יך ִמ ִ
ִה ְּמ ִ ְּ
ופקו ַעָ ,קרוש,
ָקפוא ָ
ְּמ ֺצלָק,
cv
ֺקם.
ָחנוקְּ ,מע ָ
אבל הקורבן מבין כי המרחב הזה שבו הוא חיי הוא אינו תמיד  ,יש צורך לעזוב אותו כדי
לחזור לארץ ,אבל הוא רוצה לרדת שלב אחר שלב:
ֲקר מכָאן,
ִגזַר ָעלַי ַלע ֹ
ִאם נ ְּ
cvi
ַןה ָל ֶרדֶת ָ לָב ָ לָב,
ֲאנ ֶ
בדרך השבה מספר המשורר שיחה בינו לבין אברי גופו בשפה מטאפורית יפה ,כי עשה
העינים ,והגרון שלו חבריו בדרך  .מזכירים לו שהוא רק חושך בהחלל הרחב ,עליו להלל
אלוהים על כך .בצורה זו התערבות במובנים ,הוא מצהיר בשיר בביקורתו לאל ועכשיו הוא
חייב להלל אלוהים שהשאיר אותו חי ברוחו לא בגופו:
ַרכִי ֲח ָזרָה
ובד ְּ
ְּ
ֹמזוֹת לִי ֵעינַי:
ָך רו ְּ
כ ְּ
ית לִרְּאֹות?
ִיתיָ ,מה עוֹד ָר ִצ ָ
ָהי ִ
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ְּאה:
ֹתנו ור ֵ
ֲע ֹצם או ָ
ַאתה הוא ָהאוֹת.
אֹפלָ ,
ַאתה הוא ָה ֶ
ָ
ֹמר לִי גְּרוֹנִי:
ָך או ֵ
כ ְּ
תח לִיֲ ,אנִי
ַאתה ַחיְּ ,פ ַ
ִאם עוֹד ָ
cvii
ְּהלֵל.
ַחטָב ל ַ
שיר הסיום של הפואימה פותח במילים "ובכן עולם" .ההתבוננות מלמעלה מדגישה היסוד
האידיאלי:cviii
ובכֵן עוֹלָם
ְּ
ָחל.
ָאפר ְּמ ֺפטס ַבכ ֹ
ָה ֹ
ת ֵכלֶת,
תם ָמתוֹק ֶ ל ְּ
ְּבר ֹ
ְּב ַ עַר ָענָן כ ָ
נומה.
ת ָ
ְּבר ְּ
ַקרַק כ ָ
אולַי יְּר ְּ
יהם,
ְּפ ֶ
ַןים ֶאת כַנ ֵ
ת ַח ְּד ִ יםְּ ,מנ ִ
ָ ַמיִם ִמ ְּ
cix
ת ַמה.
ַפ ָ ם .לא עוֹד ֶא ְּ
ָטים ִמ ָפנַי עַל נ ְּ
ִמל ִ
נ ְּ
הירידה למטה ,באובדן הזיכרון .שכחת השהיה בין "השרפים החדשים" בנויה על
אסוציאציה של לידה מחדש .הנפילה היא אל כדור הארץ .ה"אני" המופיע בשיר מצוי בין
שני עולמות .קיימת הפרדה בין מה שמכונה "הגוף" לבין ה"אני" ,וכן בין שמי השמים.
ההופכים "לעולם מפויס בכחול" לבין כדור הארץ "המצולק" .החזרה היא בעל כורחו של
ה"אני" ,והיא בגדר "נפילה" .מי שנותר בחיים גופו בצרור החיים ,וחייו בגדר טעות:cx
ִפנֵי ֶ ַאגִי ַע
וְּל ְּ
(וְּ ַע ְּכ ָ ו עַד ַהןוֹף ,לְּהוֹ ִ יט)
ָפי,
ִפ ָר עַד ְּקצוֹת ְּכנ ַ
ְּבר עֵר ,נ ְּ
כָ
ַח ְּמ ֹאד,
ְּחי ְּמנ ֵ
עַל כָר ִ
ת ְּקווֹתְּ ,מ ַה ְּב ֵהב לוֹ
ִב ְּפנִים ָ ,בוי ְּב ִ
כַדור ָהָארֶץ ַהזֶה,
cxi
ֲקבוֹת.
ֺןה ע ֵ
ְּמ ֺצלָקְּ .מכ ֶ
דן פגיס בעל דמיון פורה יכל להשתמש בו בצורה נכונו ,כתב שירים רבים הן שיחות
" ֶח ְּ בוֹן צָנו ַע " שיחה בין בעל חיים
מאריגת הדמיון לבטא את הרעיונות שלו .בשיר
(גורילה) ובינו ,הגורילה המריץ אותו להיות מסוגל להרוג ולא להרהר:
מוֹ ִריַ ,הגוֹ ִרילָהַ ,ק ְּפ ָדן הוא .לא טוֹב ְּב ֵעינָיו
ֺםס וְּ ָענָו.
תם וָלָד ְּמנ ָ
ֶ ֲאנִי ְּס ָ
ְּחל ִמן ַה ָדם,
ת ַחל ֵ
ימת ֶ ֲאנִי ִמ ְּ
כָל ֵא ַ
ת ְּהיֶה ֶבןָ -א ָדם!
ְּבר ִ
תי כ ָ
ת ָךָ ,מ ַ
הוא צוֹעֵקָ :מה ִא ְּ
ת ַח:
ת ַפ ֵ
ְּה ְּ
הוא צוֹעֵקֲ ,אנִי ֺמ ְּכרָח ל ִ
cxii
ש ֵמ ַח.
ִהיוֹת ַצטָד ָ
ְּהר .ל ְּ
ְּהר ֵ
לא ל ַ
בצורה זו המשורר רוצה למסור מזירה לבני עמו משמעותה שאין תועלת לחשוב אם לא
תהיה מסוגל להרוג .הצייד השמח סימן שההורג הוא מי שישאר בסוף שמח.
ְּמרַגְּד" המשורר מגיש בה דיאלוג דמיוני בין אבן חן
בשיר " ְּ נֵים ָע ָ ר ָפנִים ֶ ל ִאז ָ
(אזמרגד)לבין אנשים שרומז להם בגוף (הם) ,האבן חן מתפאר בזוהר החד שלו אפילו
הברק שבעיני החתול משתוקק להיות כמו:
ֹתר
ַה ָברָק ַה ַח ְּ ָדן ְּביו ֵ
ֶ ְּב ַעין ֶה ָחתול
ֹתר
ַב ְּ ִנטָה ַה ַחדָה ְּביו ֵ
cxiii
ִהיוֹת ֲאנִי.
ְּסף ל ְּ
נִכ ָ
האבן חן ממשיך להתפאר בקסם שלו ,לא יכול אחד להתנגד לקסם הזה ,הוא מרגיע את
העצבים ,אפילו נירון קיסר רומה הענק זעמו רוגע כאשר מסתכל בזוהר של האבן:
תאורָה,
יסרֳ ,א ַמן ַה ְּ
נֵירוֹן ֵק ָ
אֹותי ֶאל ֵעינָיו ָה ֲאדֺםוֹת:
ֵמ ִרים ִ
רַק ַהטָרֹק ֶ לִי ַמ ְּ ִקיט ֶאת דָמוֹ.
cxiv
ִשרָף.
ַב ֲע ִדי הוא ַמ ְּ ִקיף ְּבסוֹף ָהעוֹלָם ַהמ ְּ
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המשורר משתמש במטאפורה בבטוי ( ַמ ְּ ִקיט ֶאת דָמו) כנוי על הרגעת כעסו שבטוי שקט
ִשרָף ) כנוי על עריצות הקיסר זה שהצית את
אינו מתכונות הדם ,ובטוי ( ְּבסוֹף ָהעוֹלָם ַהנ ְּ
העולם במלחמות שלו.
טון הגאוה עולה בקולו של האבן ,הכול מאחלים להיות הזוהר המקסים הזה שלהם ,אבל
הוא לא משאיר דבר אחריו ,הוא היחיד והמיוחד אינו שייך להם באיזה יום מהימים ,הוא
חיי לעצמו בלבד:
ְּמותכֶם
ִמצֹא ֶאת ד ְּ
ַםים ל ְּ
ַאתם ְּמד ִ
ֶ
ְּמותי.
ִבד ִ
ַל ָ וֶא .לא ַא ְּ ִאיר ָלכֶם ֵזכֶר,
ִיתם ִבי ֵמעוֹלָם.
לא ֲהי ֶ
ְּאי ְּמ ֺכ ָ ף
ְּאי מול ר ִ
ְּאי מול ר ִ
רִ
cxv
ת ֵקף ַב ֲאנִי.
ֲאנִי ִמ ְּ ַ
קרני האור דופק חייו וסוד המציאות שלו ,כי הוא בלי קרני האור האלה אינו יכול להפיץ את
הברק שלו .הוא החזק שאינו מכריע בגלל הקשיות שלו ,מצהיר שהוא יישאר נצחי לעולם
אינו זקוק איזה דבר:
ִ ְּב ֵרי ָהאוֹר
תי :לא ִאירָא.
ֵהם ֵהם ִנ ְּ ָמ ִ
לא ָאמות.
cxvi
ִפ ָ רָה.
לא ָאמותֵ ,איֶנמִי זָקוק ל ְּ
בשיר "סוֹף ַה ְּ ֵאלוֹן" המשורר מציג דיאלוג בינו לבין אחד הקורבנות ,בשפה מטאפורית
נהדרת רואים איך מנסח את שאלותיו ,מפתח את השיר באומרו שסיבות שהותו רבות,
המשורר השתמש בהגזמה לציור המצב ההוא .דימה את הסיבות במספר הכוכבים ,אחר
כך שואל שאלה מרכזית בשיר :האם אתה לבדך בקבר? ,זה סימן המשורר לקברי המונים
שטוען המשורר שהגרמנים הקימו אותם ליהודים:
ְּהכוֹכָב
ַר ִפלִית ו ַ
גור ָךִ :מ ְּס ַפר ָהע ְּ
ָאי ְּמ ְּ
תנ ֵ
ְּ
ִמ ְּס ַפר ַה ֶק ֶבר.
cxvii
ְּבד ,אוֹ לא.
ַאתה ל ַ
ַה ִאם ָ
העשבים צומחים מהגוף זה ,זו צורה עצב אותה המשורר לסמן לטוהר הרוח שהיתה בגוף
הזה,העשב אינו צומח רק אם תנאי הצמיחה יספיקו והגוף סיפק אותם ,המשורר פונה
בדבריו לגוף זה להתעורר ולזכור ממתי הוא כאן:
ְּמ ְּעלָה
ֹמ ַח ל ַ
ֵשב צו ֵ
ֵאיזֶה ע ֶ
ָך ָהלְָּאה)
ְּמ ָ ל ִמ ֶב ֶטןֵ ,מ ַעיִןִ ,מ ֶפה וְּכ ְּ
ומַמיִן (ל ָ
ִ
ַרעֵר.
תר ְּל ָך ְּלע ְּ
ֺמ ָ
ְּמ ָחה ַצטֵן
וב ָםקוֹם ָה ֵריק ל ַ
ַ
cxviii
ְּת.
תע ָ
ומדו ַע ֺה ְּפ ַ
ַאתה עֵר ַ
תי ָ
ִמ ָם ַ
המשורר דן פגיס אינו משתמש בדמוי הרבה בשיריו ,לפי דעתי זה בגלל שהדמוי אינו
משפיע בקורא כמו הסמל והמטאפורה ,הדמויים שלו אינם בעלי ערך אמנותי גבוה כמו
המטאפורה והסמל.
ֹפהְּ ,מ ֺא ָחר" דימה יבשת אירופה באישה יפה ,ידיה כמו כסית עור לבנה,
בשיר " ֵאירו ָ
הצבע הלבן הוא רומז לשלג הלבן שמכסה את היבשת בעונת החורף:
ֵךָ ,מאדָאם,
ֲאנִי נוֹ ֵ ק יָד ְּ
ֵך ַה ֲע ִדינָה כְּמוֹ
יָד ְּ
cxix
ְּבנָה,
ְּסיַת ָהעוֹר ַהל ָ
כָ
אומר לה שכל דבר יחזור למקומו ,אבל לא במציאות אלא בחלומות ,זה מסמל שמה קרה
ליהודים מאירועים אינו יתוקן ,הדבר שנשבר אינו מתוקן עוד:
ַהכָל יָבוֹא עַל ְּמקוֹמֹו
ַב ֲחלֹום,
ָךָ ,מאדָאם,
ְּאגִי כָל כ ְּ
תד ֲ
ַאל ִ
ִקרֶה,
כָאן לְּעוֹלָם זֶה לא י ְּ
ְּאי,
תר ִ
ַאת עוֹד ִ
ְּ
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cxx

כָאן לְּעוֹלָם
בשיר " ַה ִםגְּדל" המשורר מדמה עצמו בסביבון של אבק ,זה דמוי יפה המשורר רוצה לומר
שהוא יעזוב את החיים במהירות כמו הרוח הנושבת שמועררת את האבק ,אבל העקבות
שלה ימחו במהירות כמו החיים שלו שנגמרה :
ָאבקְּ ֶ ,ל ֶרגַע
ְּבלֶת ָ
ְּמה לִי ֶ ֲאנִי ְּמעַר ֹ
וְּנִד ֶ
cxxi
רֹא ָ ה ַב ָ ַמיִם
ִפ ִרידה" המשורר מדמה עצמו בעננים האפורים ,כי היגון והכאב השתלטו
ובשיר "מוכן ל ְּ
עליו ,נודד בערים כעובר אורח אין לו מקום בחיים זה:
ופגום ו ַליִם ,כְּמוֹ ֲעָננִים.
ַאחר ָ
ַאנִי ֵ
וֲ
ְּש ֵמח
ֶפת ,חוֹלף ו ָ
ָאפר ָב ִעיר ַהחוֹל ֶ
ֹ
cxxii
ָסים ֶ ל ֲערַאי
ֵבין ַפמ ִ
ובית יפה אחר המשורר משתמש בדמוי ובמטאפורה יחד ,הוא לובש את הזרות כמו
המעיל ,הזרות היא דבר אינו חומרי אין תכונות של חומר ,והמעיל דבר חומרי .זה מסמן
שהמשורר משתלט על שפתו ומכניע אותה בעיטו לנסח בטויים עשירים במשמעות:
ִמ ִעילֲ ,אנִי ָח ְּפ ִ י ַלעֲמוֹד
ָרותי כ ְּ
עֹוטה ז ִ
ֶ
תח ֶ ל ֶרגַע
ֹמ ִדים ְּב ֶפ ַ
ִעם ֲאָנ ִ ים ָהעו ְּ
ְּטפוֹת
ַאקרַאיַ ,אלְּמוֹנִים כ ִ
ְּב ַ עַר ֶא ָחד ְּב ְּ
cxxiii
ָרותם
ֹמ ִדים זֶה ָבזֶה ִבזְּכות ז ָ
ֹבים וְּעו ְּ
וקרו ִ
ְּ
המסקנות
 הסקרנו דעות רבות של מבקרים על נושא הצורה השירית ,כולם הסכמו פה אחד על
צורך הצורה השירית במבנה השירי .אין יש שירה ריקה מהצורה השירת.
 הדמיון הוא המרכיב החשוב ביותר בין מרכיבי המבנה השירי ,הוא הכוח היחיד שיוצר
את המשורר ,אין השירה נזכרת בלי הדמיון.
 השימוש במטאפורה ביצור הצורה השירית רחב ביותר משאר המרכיבים האחרים.
השירה בלי המטאפורה היא חומר דומם ,אלא הדימוי נחשב פחות שירי במבנה הצורה
השירית ,והסמל יש לו השפעה רבה מן הצורה הראליתית ,כי יש לו יכולת מצוינת להביע
מה שהמשורר רוצה לבטא הרגשות במילים מעיטות.
 שירת המשורר דן פגיס הצטיינה בבגרות אינטלקטואלית ,המשורר יכל להביע את
הרגשותו בצורה שנשען בה על הצורה השירית ,השפה השירית שלו היא שפה סמלית
מטאפורית ,שולטת בה את הסתימות ,אבל הוא בעל דמיון פורה ,יכל עבורו ליצור את
הצורות היפות ביותר בשיריו.
השתמש בסמל ברוב שיריו אם לא כולם ,הצליח בהשתמשותו בסמל בצורה מצויינת,

משאיר חלל רחב מהחרות לקורא להתבונן ברעיונותיו.
 המשורר השתמש במטאפורה יותר בשירתו ,כבר המטאפורה שלו היתה יפה דופקת
בחיים ,עמוסה ברגש עצום .אבל המשורר אינו משתמש יותר בדימוי בשיריו ,כי אנו
מצאנו שהדימויים שלו הם פשוטים במשמעות אין להם ערך אמונותי גבוהה.
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المستخلص
ٌخىاَل ٌذا انبذذ ادذ األركان انمٍمت فً بىاء انقصٍذة انشعزٌت أال ٌَُ انصُرة انشعزٌت،
فانصُرة انشعزٌت ًٌ انخً حبذ انذٍاة فً انشعز جاعهت مىً نُدت حىبض بانذٍاةٌ .خضمه
ٌذا انبذذ مذخال قذ اسخعزاضىا فًٍ أٌم آراء انىقاد انعزب َانغزبٍٍه َحعزٌفٍم نهصُرة
انشعزٌت َ ،كذنك بٍىا فًٍ أٌم األسس انخً حعخمذ فً بىاء انصُرة انشعزٌت ًٌَ :االسخعارة
انخً حعذ رَح انصُرة انشعزٌتَ ،انزمش انذي ٌسخطٍع مه خالنً انشاعز أن ٌعبز عما ٌخخهً
مه مشاعز بأقم َابهغ انكهماث دَن حزدد أَ َجم َ ،انخشبًٍ انذي ٌمكه انشاعز مه حصٌُز
مشاعزي بصُرة مباشزة ََاضذت بانزغم مه إن انخشبًٍ ٌعذ مه أفقز األسس فً بىاء
انصُرة انشعزٌتَ .مه اجم حُضٍخ ما سبق مه آراء َأسس فقذ احخذوا مٍذان نذراسخىا
شعز ادذ انشعزاء اإلسزائٍهٍٍه ٌَُ انشاعز دان باغيس مه اجم إبزاس انصُرة انشعزٌت
َأٌمٍخٍا فً بىاء انمشٍذ انشعزي عىذ ٌذا انشاعز .فقذ قمىا بذراست ألدذ انمجامٍع انشعزة
نٍذا انشاعز ًٌَ مجمُعت " اوبعاد"َ ،قذ حضمىج ٌذي انمجمُعت انشعزة عهى رالد
َرالرٍه قصٍذة قمىا بخذهٍهٍا َإبزاس انصُرة انشعزٌت فٍٍا.
كما حضمه انبذذ عزضا ألٌم االسخىخاجاث انخً حُصهىا إنٍٍا مه خالل دراسخىا نمُضُع
انصُرة انشعزٌت َأرزٌا فً شعز ٌذا انشاعز.
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