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  20 –הסיכו� והניתוח ממערכי השיעור לשירת המאה ה 
  המורה אלי פררה: כתב וער�
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#ד ַהר ע
ַמא אֹלֹ�.  
  

נגד , נת� ז� שיצא נגד המבנה המאורג� של השירה. אחד השירי� החריגי� בשירתו של נת� ז�

 בני ארבע, שני בתי� כמעט סימטריי�. לפנינו שיר מאורג� היטב, הנה כי כ�. שיר� החריזה ובתי

להתנח� בעובדה שמדובר , אי� לי הסבר לתופעה אלא. מושלמת, שורות כל בית וחריזה כמעט

האווירה בשיר כאילו לקוחה מאות� חומרי� של . בשיר המוסר חוויה אישית מאוד של הדובר

הא� מדובר בפרידה מאישה .  הציפור–תחושת ניכור והסתייגות למצב רגשי כלפי דמות מטפורית 

הא� אותה ציפור מסמלת מצב נפשי "  יותר לעול�כ� יפה שבחיי� לא יראה כמוָהאישה כל ", יפה

. הדברי� אינ� ברורי� וחד משמעיי�?  השלו�–הזאת מסמלת " הציפור"של אכזבה בגלל מה ש

המפגש הזה יוצר אצל . או אמיתי בי� הדובר לאיזו ציפור, מטפורי או מדומה, יש מעי� מפגש

והרטט הזה חורט בנפשו של הדובר איזושהי " .שֶמל ֶ�ט ֶ�ֶטז ֶרי !ִתר א�ַבָע: "הדובר זעזוע

מילי� שלא יאמר אות� עד , הוא אמר מילי� של שלו� לאותה ציפור: מסקנה וחסרת פשר

  .ננסה להבהיר את הדברי� בניתוח בתי השיר... היו�

  

  :'בית א

 אותו וציפור כזאת יפה הָתֲאָר היא,  ציפורה!ָרהדובר .  ה� א�הדבר הבולט בבית זה הוא הפועל ר 

הדברי� כפשוט� בהחלט יכולי� להתקבל שמדובר במפגש בי� הדובר .  עד יו� מותוהֶאְרִילא 

הביטוי הזה שלא ". עד יו� מותו. "לאיזושהי אישה יפה עד מאוד שכמותה הוא לא יראה בחיי�

. פור כמטפורה לאישההחשד שלא מדובר בסת� צי. מחשיד" עד יו� מותו"יראה כמו אותה ציפור 

שתהיה יפה יותר מאותה , או באחת מה�, הרי נשי� יפות בוודאי שיש ותהיינה והוא יפגוש בה�

הדבר השני . ההסבר והפתרו� לחשד זה יתבהר בהמש� כשננתח את הבית השני. יחידנית" ציפור"

 מבטיה� כלומר. הוא ראה אותה אבל ג� היא ראתה אותו. הבולט בבית זה הוא המפגש האקראי

בניתוח " החידה"אולי נפתור את ? מהי אותה התייחסות. הצטלבו ונוצרה התייחסות בי� השניי�

" הציפור"מה שברור שהדובר רוצה להדגיש שהוא חווה חוויה מסוימת של מפגש בינו לבי� . 'בית ב

  .פעמי שלא יחזור שנית�מפגש חד. ואותה חוויה אינה להיות משוחזרת שנית, היחידנית

זאת חוויה , כאשר החליפו מבטי�, שאותה חוויה שחווה: דברי הדובר ה�, א� מדובר באישהג� 

  .שתהיה יפה יותר מזו שעליה הוא מדבר, שלא תשוחזר שנית אפילו א� יפגוש אישה אחרת בחייו
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  : 'בית ב

י� ומיל,  אמשרַמ!מילי� ש,  מילי� של שלו�רַמ!הדובר :  ר� מ �א :  בבית זה נשי� לב לפועל

ר ובפע� השלישית ַבבשני הבתי� הפעלי� הראשוני� נאמרי� בלשו� ָע.  עוד היו�ראַמיֹשלא 

והפועל , הָתֲאָר, יאיִתָר: ג� בבית הראשו� שני הפעלי� בראשית הבית ה� בזמ� עבר. בלשו� עתיד

  . אהְרֶא �השלישי בזמ� עתיד 

אול� יש , גה שנית בעתידדברי� שחווה הדובר בעבר אינ� בעלי הש. נראה שיש לכ� משמעות

אולי היו� לא יאמר את המילי� , כלומר" .���ד ַהר ע�ַמא אֹלֹ: "בבית השני אומר הדובר. שינוי

והמילי� . הוא כ� יאמר אות�, בעוד שנה או עשרי� שנה, מחר מחרתיי�, אבל בעתיד, של שלו�

לבי� ציו� המעשה , נייהיש פער בי� החוויה המתוארת בשיר בי� הדובר לצפור הש. ה* של שלו�

הפער הזה אינו יכול להתקצר רק בהסבר שמדובר בסת� אמירת שלו� בי� שני . העובדתי המתועד

" שלו�"לכ� אי� אפשרות לבטל את ההתייחסות למילה . אנשי� נפגשו ונפרדו באמירת שלו�

אמירה הזאת ולנסות והגדיר את ה, שלו� אובססיבי� לפועלו הפוליטית ואישיותו של נת� ז� כפעיל

שציפור כמוה לא יראה עוד , שלמות אחת, השלו� הוא למענו דבר של�. כביטוי שלו� של פרידה

וא� ניקח בחשבו� את . בי� ישויות, אלא בעיקר בי� עמי�, לא רק בי� אד� לזולתו. עד יו� מותו

י� נבי� את משמעויות הדבר,  היונה–היחידנית שמבשרת את השלו� " הציפור"הקונוטציה של 

יכול להיות כביטוי של פרידה , השיר כמוב�� אפשרות פשטנית להסבר של שני בתי. של שני הבתי�

והחוויה נמוגה לה באמירת שלו� אחד כלפי , שמבטיה� הצטלבו, הוא והיא, בי� שני אנשי�

הוא יותר מסת� , כי מה שנאמר בבית האחרו�, אבל ההסבר הזה לקוי. השנייה כביטוי של פרידה

של אור חדש בשמי הי� , של תקווה" .שֶמל ֶ�ט ֶ�ֶטֶר"קוד� כל עבר אותו . לו� של פרידהמילות ש

, כביטוי של פרידה או מפגש" שלו�"לא מילה אחת . הוא אמר מילי� של שלו�. שנית... התיכו�

בסו' . והמילי� ברבי� ה� הביטוי לניסיונות של הדובר לעשות שלו� בי� עמי�! אלא מילי� ברבי�

השלו� ! אבל בעתיד כ�,  הוא לא יאמר יותר מילי� של שלו�היו�שאולי , נשארת התקווההשיר 

הא� זה ג� ההסבר מדוע מבנה השיר עשוי כמעשה . הוא בוא יבוא, אינו יכול להימוג סת� כ�

  .אפשר אבל אי� ערובה לכ�'? בתי� חריזה וכו; אריגה סימטרי

  

  ". ציפור שנייה ":לעצ� כותרת השיר

החוויה . � את השיר של נת� ז� כביטוי לתת שיקו' לעצ� החוויה של מעשה האומנותיש ומפרשי

זו הציפור השנייה שעליה מדבר . במעשה האומנות עצמו אינה יכולה להיות משוחזרת לפרטיה

; ג� כמי שמקבל את החוויה של ההשתתפות, י האומ�"פעמית שנעשית ע� כחוויה חד. השיר

וכול פע� מחדש , פעמית�זו חוויה חד,  או בשמיעת מוזיקה יפה,או מביט בתמונה ציור, כקורא

על כ� אמירת מילי� של שלו� לחוויה . היא הציפור השנייה. החוויה תהיה שונה וחדשה מקודמתה

ל ט ֶ�ֶטז ֶרי !ִתר א�ַבָע: "ג� הביטוי. אולי בעתיד, הראשונית תהיינה מילי� שלא יאמרו עוד היו�

�עד כדי התרגשות , של חוויה עמוקה ממעשה האומנות שחווה הדוברמתפרש כביטוי " .שֶמֶ

אד� קשה יותר למה : זהו ביטוי המעמיד את השאלה הידועה. והתפעמות והוא רוטט מהתרגשות

שחזר לאולי יותר קשה לדעת ולהבחי� שקשה יותר או , צור� בלתי ממומשלחוות חוויות כ: האומ�

, לכ� סביר מבחינתי, ינו נות� תשובה ממשית לשאלה זונת� ז� א? בעברה אותה חוויה שכבר חוו

כביטוי של הזדמנות שנייה לשלו� שהתפספס במפגש הראשו� של הדובר , שמדובר בציפור שנייה

   . והוא בוא יבוא בפע� הבאה, ע� הציפור


