ָ

שָםָָ,אמָרָתָיָ/טוביהָריבנר ָ
ָ

ָיצָאתָיָמָבָיתָיָהָאָרָעָיָלָהָראוָתָלבָנָיָאָתָמקוָםָמוָצָאָיָָ,השיר פותח ביציאה למסע (פיזי ורגשי)

שלָָ

שָםָָ,אמָרתָיָ,שָכָבָתָיָעָלָהָָארָץָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָהדובר שמטרתו להראות לבניו את שורשיו ומקום

אָבָןָלָמָרָאָשוָתָיָנָמּוְךָמָןָהָעָשָבָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ מוצאוָ .הוא יוצא מביתו הארעי  ,כי למרות שחי ָ
ָכעָפָרָהָָארָץָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָכעת חיים חדשים ,כמו הרבה ניצולים הוא עדיין חי ָ
הָ ָכלָשָםָנָשָמָרָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ.בעבר ומתגעגע אל הבית שבו גדל ואל מקום מוצאוָ ָ.
ָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָשם-זו מילת צופן לשואה ,אירופה,מחנות ומוות  .שם,הדוברָ ָ
ָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָהיה במצב של שפלות ונמוך כעפר הארץ וזכרון זה

צרוב

בו.

רנּוָבָהָרָיםָּובָיָעָרוָתָּובָעָרָיםָשָהָיוָָָָָָָָָָָָָָָָָהמסע עובר בנופים שהם גם פיזיים אך גם
עָבָ ָ
מָעָרוָתָוָהָמָיָםָנָקָוּוָבָדָרְָךָוָהָכָבָישָיםָהָיּוָרָעָיםָ.מטאפורייםָ .יערותָזו מילת צופן לשואה,למקומות

הָמָכוָנָיתָדָלָגָהָעָלָהָבורוָתָ.

מסתור בשואהָ.ערים שהיו למערותָמרמז לערים שנהרסו ָ

ָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָבזמן המלחמהָ.הכבישים היו רעים
נהיה רע ליהודים

מטאפורה למקום שבזמן השואה

הבורות -מטאפורה למשקעים הקשים שהשואה השאירה בנפשו של הדובר,

עליהם הוא מנסה לדלג וכן המכונית עם הבנים מדלגת עליהם כלומר :הבנים אינם

מבחינים בבורות ,בקושי של אביהםָ .
מהָהאוירָהמתוקָהזה?ָשואליםָבניָָָָָָ.בזמן שהאב שקוע בזכרונות העבר ,הבנים עסוקים
מָהָהָטָיחָָהָּנּופָלָמָהָקָירוָתָָָָָָָ.בשאלות הקשורות בהווה :מה הריח המתוק (מילת צופן אצל
ריבנר לשואה לתאי הגזים) מה הטיח הנופל כלומר הם רואים
בבית הישן טיח נופל והוא

רואה את העבר :את הזכרונות.

אָיןָדָבָרָ,הָגָידָהָהָיָשָישָהָבָחָלוָןָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ.הישישהָָמסמלת שני

דבריםָָָָָָָָָָָָָ:

כאןָגָםָהָעָתָידָעָבָרָ.וָסָגָרָהָאָתָעָינָיהָהָיָבָשוָתָָ.1את העבר שהיה ואיננו עוד "גם העתיד עבר"
ָ

ָכעוָףָהָעוָלָהָוָקוָפָלָאָתָכָנָפָיוָוָצוָלָל.2ָָָָָָָָָָָָָ.את הגויים שתפסו את בתי היהודיםָואינםָבוכים ָ
ָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ על גורל היהודים "עיניה יבשות" ואומרים "אין דבר" לא
מצטערים על מה שקרה.

העוף שצולל-מזכיר לנו את אגדת עוף החול שמסמל את נצחיות

עם ישראל .על פי המדרש עוף החול מתכלה כל מאה שנה אך אז הוא קם לתחיה מחדש .יש
כאן היפוך של האגדה " העוף עולה וצולל" יש כאן אמירה פסימית  ,אין המשכיות של
הדורות ,העוף לא קם לתחיה כלומר יש נתק בין העבר והעתיד ובין הדורות.

כאןָנוָלָדָתָיָָ,אמָרָתָיָלָבָנָיָָָָָָָ.האב מנסה לחבר את בניו לעברו,מראה להם את ביתו
ָ
הורָיָּוזָקָנָיָנוָלָדּוָכָאןָקָרוָבָָָ.ואומר כי פה נולדו אבותיכםָומהם אתם נולדתם (נולדים)
ָ

ָ

לדָיםָ.כָאןָהָיָהָבָיָתָָָָָָָָָָָָָכאן היה בית -פה היתה לי משפחה ,חום ,בית חויות  .האב מנסה
נו ָ
ָ
רתָיָלָבָנָיָוָהָרּוחָָעָבָרָהָָָָָָָלחבר את בניו לחויותיו אך הרוח עברה ביני לבין המילים -
ָאמָ ָ

יניָלָבָיןָהָמָלָיםָָָָָָָָָָָָ.כלומר :יש נתק בינו לבינם .הם אינם מבינים את געגועיו ואינם ָָָָ ָ
בָ ָ
ָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָמתחברים לחויותיוָ ָָ.
ָ
ראוָתָלָבָנָיָאָתָמָקוָםָמוָצָאָיָּ,ומָתָיָָָהשיר מסתיים במילים שבו הוא החל אך נקטע על
ָיצָאתָיָלָהָ ָ
נאכָל;ָשוָאָלָיםָבָנָיָ,וָאָיפהָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָידי שאלת הבנים .............." :ומתי

ָ

ָנלּון? ָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָנאכל?" האב יצא כדי לספר לבניו
ָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָעל עברו ועל סיפור חייו ,אך רצון זה נקטע (כמו
שהשאלה קוטעת את המשפט) .הבנים רוצים לחיות את הכאן והעכשיו ואינם מסוגלים לחוש
את החויות של האב .יש ניתוק בין האב ובניו (הפסיחות הרבות בבית זה מדגישות זאת).
השיר מסתיים בשאלה וזה מגדיש את השאלה שהשיר מעלה:
האם אפשר לשתף את הדור הבא?
האם יש למי לספר?

שם  ,אמרתי  -האמירה בשיר
השיר מתאר אב ובניו יוצאים למסע שורשים בפולין .החוייה המתוארת בשיר היא הקושי להעביר
לדור הבא את זכרונות העבר של דור השואה .השיר מתאר נתק בין האב לילדיו .במהלך המסע האב
מצוי בסערת רגשות ,ומנסה להמחיש לבניו את עברו ,אולם הבנים אינם רוצים להקשיב ,הם עסוקים ביום
יום ובצרכיהם הפיזיים ,ומשאירים את האב לבד עם חוויותיו הקשות.

כותרת השיר
"שם ,אמרתי" -לכותרת שני תפקידים:
 .1יצירת ציפיה -איפה זה שם? מה הוא אמר? מי אמר?
 .2הפסיק יוצר משקל שווה ל"שם" ול"אמרתי" .מצד אחד "שם" -השואה .ומצד שני "אמרתי"-
המשורר ורגשותיו.

אמצעים אמנותיים
מוטיב -המילה "בית" חוזרת באופנים שונים במהלך השיר" .בית ארעי" ,קירות ,חלון" ,כאן היה בית".
המשורר רואה בביתו בישראל בית זמני ,כי הבית האמיתי שלו נמצא שם ,בפולין .זה מעיד על משאלת
המשורר להתאחד עם עברו ,ועל כך שהוא רואה כבית אמיתי ,רק בית שבו נמצאים שורשיו המשפחתיים.
במהלך השיר ,המשורר יוצא לפולין ואז רואה שבעצם אין לו בפולין בית אמיתי .הטיח מתקלף ,הישישה
הגויה בחלון מבהירה לו שהוא אינו רצוי שם ,הוא לא מצליח להמחיש לבניו מהו הבית שהוא מדבר עליו,
הוריו אינם קמים לתחייה ...בבית האחרון נראה שהמשורר מפנים שאין לו בית .הבית האמיתי שהוא
קיווה לחזור אליו לא קיים ,ולכן בבית האחרון יש חזרה על המשפט הראשון בשיר מלבד המילים "מביתי
הארעי" -כי הוא מבין שביתו בישראל אינו עוד זמני ,אין לו לאן לחזור.

ָ

ארמז-
" .1אבן למראשותי ...כעפר הארץ" -המשורר רומז להבטחה שניתנה ליעקב בבית אל בבראשית כ"ח י'-
י"ז .בהבטחה זו הובטח ליעקב שזרעו יהיה רב כעפר הארץ .בשיר זה המשורר דורש את "כעפר הארץ"
באירוניה -היהודי בשואה נמוך ושפל ,חשוב כעפר.
 .2המדרש מספר על עוף החול שאינו מת לעולם" .עוף ושמו חול ,ולא נקנסה עליו מיתה ,שלא
טעם מעץ הדעת ולבסוף אלף שנה מתחדש וחוזר לנערותו" (בראשית רבה ,י"ט) .לפי המדרש
עוף החול הוא משל לעמ"י ,שגם כשנדמה שעומד להתכלות ,הוא תמיד קם מחדש ונצחי .בשיר
שלנו העוף לא קם לתחייה אלא קופל כנפיו וצולל .כלומר ,אין תחייה ,אין המשכיות .המשורר
לא מצליח ליצור קשר בין הדור הבא -ילדיו ,לבין הדור הקודם -הוריו וסביו.
חזרה-
".1שם" -המילה "שם" חוזרת ומדגישה את המרחק -המרחק בין העבר להווה ,והמרחק בין האב לבניו.
" .2כאן "ונולדתי"" ,נולדו"" ,נולדים" -החזרה מדגישה את הנסיון של האב לחבר את ילדיו לעבר .הוא
מנסה לדמות להם את העבר כאילו הוא קם לתחייה ,ועכשיו הוריו נולדים ,אולם הם לא מתחברים לזה,
ואינם שותפים לתחושותיו.
מטאפורות-
" .1הכבישים היו רעים" -מטאפורה שמבטאת את הרוע שאירופה הפנתה כלפי היהודים בזמן
השואה .הכבישים שהובילו למחנות ,הכבישים של צעדות המוות.
" .2המכונית דילגה מעל הבורות" -הבורות הם הבורות בנפשו של המשורר .אלה הם המשקעים
הנפשיים והחללים בנפשו שנותרו מתקופת השואה .המכונית שמדלגת מסמלת את הבנים של
המשורר שאינם חולקים עמו את כאבו וקשייו ,וממשיכים בחייהם.
" .3הרוח עברה ביני לבין המילים" -המטאפורה מסמלת את הנתק בין האב לילדיו ,הם אינם
מקשיבים.
מיטונימיה (חלק מהשלם המייצג את השלם) -הישישה היא מיטונימיה לגויים .היא מייצגת את הגויים
שתפסו את בתי היהודים ואינם מצטערים על גורל היהודים.
אנאפורה" -מה האויר המתוק"...
"מה הטיח"...
החזרה על המילה "מה" מדגישה את שאלות הבנים שאינן קשורות לעבר אלא להווה ,למה שהם רואים
במציאות .החזרה מדגישה את הנתק בין האב לבנים ,הם אינן מנסים לדמיין מה היה בבית ,ולהתחבר
לעברו ,אלא שקועים ביום יום.
משחק מילים" -אין דבר" -לביטוי זה כפל משמעות:
" .1אין דבר " – לא נותר דבר .אין עתיד ,הכל נשאר בעבר.
" .2אין דבר" -לא נורא .הישישה לא מביעה צער על גורל היהודים.

חריזה פנימית" -דבר"" ,עבר" -מדגיש את העובדה שאין למשורר עתיד בפולין ,והכל נשאר בעבר.
דימוי" -כעוף הקופל את כנפיו וצולל" -הישישה מדומה לעוף שאינו נוסק אלא צולל .במובן הסמלי ,אין
המשכיות ,אין תחייה מחדש .מדגיש את הנתק בין העבר והעתיד ,בין דור השואה וקודמיו לבין דור
ההמשך.
מילות צופן-
" .1שם" -שואה.
" .2כבישים רעים" -צעדות המוות.
" .3אויר מתוק" -תאי הגאזים.
" .4בורות" -בורות הריגה ,בורות מסתור.
מילות הצופן רומזות לזכרונות העבר הקשים של האב.
פסיחות-
" .1בערים שהיו
מערות"

 -מדגיש את המובן המטאפורי שיש להרים וליערות ולערים בגלל השואה .הם

הופכים לבעלי משמעות אחרת מהרגיל -לערים ההרוסות ,למקומות שבהם הוא חווה את הגרוע מכל.
 .2בבית הלפני אחרון-
"הרוח עברה
ביני לבין המילים"
ובבית האחרון-
"מתי
נאכל"
"איפה
נלון"
פסיחות אלה קוטעות את המשפט ומדגישות את קטיעת הדורות .הפסיחות מביעות את האכזבה ואת
העובדה שרצון האב נקטע ,אין לו יכולת להעביר לבניו את סיפורו -הם אינם רוצים לשמוע .כך נוצר
הניתוק בין הדורות הקודמים לבין דור ההמשך.
סיום מעגלי -השיר פותח ומסתיים במילים "יצאתי להראות לבני את מקום מוצאי" .בבית הראשון
יש למשורר תקווה ,הוא מקווה שבניו יעברו איתו את החוויה ויתחברו אליו ולעברו (וכך הוא ימצא
את ביתו האמיתי) .הבית האחרון מנפץ תקווה זו -מראה את האכזבה שחש האב .הבנים עסוקים
בהווה הפיזי שלהם ,ולו בו ובמורשת שהוא מנסה להנחיל להם.
הסיום מעלה את השאלות :האם אפשר לשתף את הדור הבא? האם יש למי לספר?

