צִ יף ,צִ פור / ...פניה ברגשטיין

יום יָפה  /לאה גולדברג

צִ יף ,צִ פורָ -כנָף קַ לָה

הַ דרו ָרה קורָאה בנַחַ ת:

ִׁשיר פָ צחָ ה בצָ ֳהלָה,

"איזה יום ,איזה יום!

עַ נני-מָ טָ ר ׁשחו ִרים

הַ חַ מָ ה הַ ּיום זו ַרחַ ת

מַ פלִ יגִ ים אל ההָ ִרים.

כָל הַ ּיום! כָל הַ ּיום!

ׁשּור ,נִצָ ן בִ קצה הַ שבִ יל
עין-או ָרה יִפקַ ח בגִ יל,
וחַ מָ ה ׁשופעָ ה זָהָ ב
מנַשקת עַ לעָ לָיו.

ואו ָרּה הַ ּטוב נוגעַ
בראׁשו ׁשל גוזָלִ י,
אין סָ פק ׁשהּוא נוגּהַ
בִ ׁשבִ ילִ יַ ,רק בִ ׁשבִ ילִ י!"
החָ תּול הומה בנַחַ ת:

ויַל ִדי צוחק בקול,
נִׁשכ ִָחים גִ ׁשמי-אתמול,
ּובַ כל שָ שון וָזִ יו,
ּובַ כל חמ ַדת ָאבִ יב.

"איזה יום ,איזה יום!
הַ חַ מָ ה הַ ּיום זו ַרחַ ת
כָל הַ ּיום! כָל הַ ּיום!

הָ ָאבִ יב הִ גִ יעַ  /אילנה אבן-טוב ישראלי
הָ ָאבִ יב הִ גִ יעַ
צִ בעו ִני ורועׁש,
ִנד ָלק בָ עצִ ים
זורק בָ הם אׁש,
צָ הב וָאדם
וסָ גל פִ רחו ִני,
וָ רד ו ָלבָ ן
ו ָכתם חַ י ָכ ִני,
והָ ַאף ִמתמַ לא
בריחות ה ָד ִרים
אפּו ָנה ריחָ ִנית
ו ָי ִמים אח ִרים.

מ ַדגדגת בקַ רניהָ
את ָאזני חתַ לּתּולִ י,
אין סָ פקׁ :שָ לחָ ה קָ רניהָ
בִ ׁשבִ ילִ יַ ,רק בִ ׁשבִ ילִ י!"
ַכ ָלנִית קטַ נָה אומרת:
"איזה יום ,איזה יום!
הַ חַ מָ ה הַ ּיום בוערת
כָל הַ ּיום! כָל הַ ּיום!
מלַּטפת ,מטַ פַ חַ ת
את עָ לַי וגִ בעולִ י,
אין סָ פק ׁשהִ יא זו ַרחַ ת

ו ָירק בַ נׁשָ מָ ה
כמו ִמזמַ ן ֹלא הָ ָיה
ּובָ א לִ י ָלרּוץ
ולִ צעק כִ מׁש ָגע,
כִ י הָ ָאבִ יב הִ גִ יעַ
צִ בעו ִני
ורועׁש,
והַ לב ׁשלִ י אִ ּתו
ָכל ָכְך ִמת ַרגׁש.

בִ ׁשבִ ילִ יַ ,רק בִ ׁשבִ ילִ י!"
הַ חַ מָ ה בִ שחוק סוקרת
את ָיפיו ׁשל הָ עו ָלם.
"אור-קַ ר ַני" ָ -כְך הִ יא אומרת,
"לכ ָלם ,לכ ָלם!"
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אביב!
בערך "אביב" בתזאורוס אוצר המילים (ערכו פרופ' חיים רבין וד"ר צבי ַר ַדי) מופיעים בין היתר
הביטויים "פריחה"" ,נעַ ר"" ,לבלוב וחינוט הפירות"" ,התעַ לוּות העצים"" ,האדמה נתערטלה
מעגמימותה" ..." ,וכל הארץ פורחת כגן אלוהים"" ,הסתו עבר ,הגשם חלף הלך לו ,הניצנים נראו
בארץ ,עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו"" ,התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר ,נתנו ריח" ועוד
רבים ,המתארים התעוררות חושנית בטבע המלווה בהתרוממות רוח ובתחושת התחדשות גם בקרב
בני האדם.
פניה ברגשטיין ( ,)1950–1908על רקע ההתרחקות מן החורף המיוצג בצירוף הדחוס "עַ נני מָ טָ ר
ׁשחו ִרים" ,מזכירה את מאפייניו המוסכמים של האביב :השיר נפתח בהברה האונומטופיאית "צִ יף"
"ׁשיר"" ,צָ ֳה ָלה" ו"צוחק"
ובשתי שורות שבולט בהן מצלול עשיר בהגה  TSומדמה ציוצים .למילים ִ
המהדהדות קולות אופטימיים מצטרפות הנרדפות "גִ יל" ו"שָ שון" ומגדירות את מצב הרוח .ברגשטיין
בחרה ב"חַ מָ ה" וב"זָהָ ב" להבלטת נוכחותה המיטיבה של השמש ,וכן ב" ִנצָ ן" ו"עַ לעָ ָליו" (הדור הבא
בצומח) וב" ַיל ִדי" (הדור הבא באדם) כדי לרמוז על התחדשות וצמיחה .את התיאור היא חותמת
בצירוף "חמ ַדת ָאבִ יב" ,ההולם את הלשון הפיוטית בשיר.
לאה גולדברג ( )1970–1911מתארת את השפעתו המצהילה של האביב במרחב הביתי הצנוע ,היום-יומי,
ומציבה את השמש מול שלושה ברואים נטולי ייחודׁ ,שּולִ ּיִ ים :דרורה (אפורה) ,חתול (חי באשפתות)
(חנָנית אך קטנה ועונתית) .לכל אחד מהם מונולוג משלו; בתיאור הדרורה והחתול
וכלנית ִ
סּורה .הבית האחרון מכוון את המבט אל השמש ,אם נדיבה כל-יכולה ,המבטיחה
נרמזת הורּות מ ָ
שפע "נַחַ ת"  -לכול.
האביב של אילנה אבן-טוב ישראלי ( )1940הוא יצרי וחושני מאוד ,כפי שרומזת המטפורה
" ִנד ָלק בָ עצִ ים  /זורק בָ הם אׁש" .מלבד התארים "צבעוני" ו"רועש" מופיעים לאורך השיר שמות צבעים
ושמות תואר הגודשים אותו בקולות ,בניחוחות וברגשות  -מן הענוג ("וָ רד ו ָלבָ ן  /ו ָכתם חַ י ָכ ִני") עד
לסוער ("ּובָ א לִ י ָלרּוץ  /ולִ צעק כִ מׁש ָגע") .להבדיל משני השירים האחרים ,המדגישים את "ּובַ כל"
ו"לכלָם" ,הבית השני כאן אישי מאוד ונרמזים בו סערת רגשות וכיסופים.
נירה לוין

