
חיטה
רוני סומק

 המצגת נערכה ע"י שירי אופיר
כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"מ



רוני סומק/ חיטה

שדה חיטה מתנופף על ראש אשתי ועל 

. ראש בתי

, כמה בנאלי לתאר כך את הבלונד

שם צומח הלחם , ובכל זאת

.של חיי



תוכן השיר

הן מסמלות את הדבר  . חשיבות בנות משפחתומדגיש את המשורר 

כפי שהחיטה היא בסיס לחיים וממנה מכינים  . המשמעותי ביותר בחיים עבורו

יש להן משמעות עמוקה  , כך הן הבסיס לחייו, לחם-את המזון הכי בסיסי 

.הם טעם ומשמעות החיים עבורו. בשבילו



אמצעים אומנותיים

באמצעות  יוצרים '' האימאז"את . ביטוי לשוני שדומה במידה מסוימת לציור-'אימאז

שאינו רק ציור באמצעות  ' המיוחד לאימאז. הקורא קולט את המילים כתמונה-מילים

.הקורא כרעיון וכרגשעל ידי נקלט אלא , מילים

..."מתנופףחיטה שדה "

. של חיטה המתנופפת ברוח'אימאז/תמונהלפנינו 

, הרוח מפיחה חיים וחיוניות בחיטה. לצומח ולאדמה, לטבעקונוטציותעולות מתוכה 

.כפי שהנשים של הדובר מפיחות חיים סביבן ובו



"כמה בנאלי לתאר כך את הבלונד"

?  י השוואה לשדה חיטה"כל כך בנאלי לתאר צבע שיער בלונד עהאמנם

.סתמי, משהו נדוש-בנאלי

. לשיערן הזהוב של אשתו ובתומטאפורההוא "שדה חיטה"-אנו רואים ש



,  כמה בנאלי לתאר כך את הבלונד

הלחם שם צומח , ובכל זאת

.של חיי

".  הלחם של חיי": נוספתמטאפורה

? נשאלת השאלה מה מסמל הלחם עבור האדם, סמלמהווה הלחם

.בלי לחם אין קיום לאדם

. שבאמצעות השיער מדגיש המשורר את חשיבות בנות משפחתו

.לחם–שהחיטה היא בסיס לחיים וממנה מכינים את המזון הבסיסי כפי 



, אמצעי אמנותי בו הרעיון אינו מסתיים בסוף השורה-פסיחה

.ומפתיע את הקוראלשורה הבאה ( גולש)אלא פוסח 

. 'ה-ו' והשורות ד', ב-ו' בין השורות א-בפסיחהפעמיים משתמש המשורר 

שדה חיטה מתנופף על ראש אשתי ועל 

. ראש בתי

, כמה בנאלי לתאר כך את הבלונד

שם צומח הלחם , ובכל זאת

.של חיי



מסרים

הרי שזהו שיר אישי המדגיש את  , למרות שבהתחלה נדמה כי לפנינו שיר טבע

.החשיבות העצומה שיש לאשתו ולבתו של המשורר בעיניו

.נשיות ומיניות, הבלונד הפך לסמל בתרבות המערבית המייצג יופיצבע 

הוא רוצה להדגיש את  . לועג למשמעות החיצונית המיוחסת לבלונדהמשורר 

.של המשפחה והאהבהוהאמיתיתהמשמעות הטבעית 

.הוא שעלינו להתמקד בפנימיות כי בה נמצא את טעם החייםהמסר המרכזי 






