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ז ִָרי ְמב ָ
עמ ֶדת
ַ ַי ְָלה ַה ָ#ה ר מ ל ַחנְ ֶָ $
ִעיר ְטב ָלה ִ ְב ִכי ַה ִ ְר ָצ ִרי.
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,ה ֵָ
למ ִל ְדרֹש?
ַהעד מ ָ,ר ְ ַל ַחש ִ ְש ָ
יה ַה ַ1יִ נִ ָ ִטי ֵא ֵלינ .
ג ֵמ ֵֶמ ְ
שקט ָה ֵע2
ֵ
ֲג ִילי.
ְא ֶֹד ע ִ
ָל ַעד לֹא ֵָ ,ע ֵקר ִמ ֶ ִ51יֱ ,אל ֵֹהינ ,
דלי.
יַ $ה ְ ִ
 ,גַת ַצעֲצ ֶע ָ
)מקוב השירי "כוכבי בחו"(
אלוהי – בריאת החי והטבע כולו ,ב ִ לוב עמדה
ִ
נושא נשיר שלפנינו; התפעלות ממעשה
רומאנטית של הדובר העומד למול חלונו ורואה אותו נו" ידוע ומוכר ,אול ג א המראה הוא
יש ומוכר ,כמו לילה במלוא הזוהר של ירח – " ַ ַ ְי ָלה ַה ָהר" והוא ,הירח ,כעומד על חודו של
ֶש ָנ ָ!ל ֵא ֶה? מבחינה זו אי זה שיר אהבה ,אלא
צמרת הברוש ,הדובר אכ מתפלאַ :הע#ד י ְ
התרשמות ִר ְגעית באשר הוא מגלה את "צעצועיו" הגדולי של אלוהי.
השיר בנוי אמנ במסגרת השירה הטרו(מודרנית ב שלושה בתי בעלי חמש שורות כל בית,
אול מאורגני היטב ג מבחינת החריזה .החריזה מסודרת כנדרש משיר טרו(מודרני ,והיא
ג מתפקדת יותר כמצלול .דבר שמקרב את השיר לסוגו כשיר מודרני ,אול ג כ) השיר מקרי
ומבליט את האלמנטי החדשניי והמודרניי שלו .מבחינה זו יש בו יותר מ השירה המודרנית
בעיקר בשל נושאו והנימה האישית של הדובר בשיר ,ובשל צירופי הלשו המפתיעי ,המטפורות
והדימויי והתמונה הציורית(מטפורית המצויי בו .בשיר באי לידי ביטוי כמה מוטיבי
הה ֶל) והדר) הצופה עוד ,העיר הטבולה בבכי הצרצרי ,כביטוי ידוע
ידועי של אלתרמ; מוטיב ֵ
של אלתרמ על העיר הריקה ,הלילה במלוא זוהר הסהר .ומתו) השגרה המחניקה של החיי נגלה
מראהו "חדש" כביכול של הטבע וברואיו.
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בית א'
נ#ש) יֵש ֶרגַע ֶשל 'ה ֶ ֶדת ".למראה היש הזה ,ממחיש לו כאילו וזהו רגע שבו המראה
" ַ& ְל ַמ ְר ֶאה ָ
נולד מחדש .השמיי הזרי והמבוצרי מרוחקי מהדובר ,ה בלי צפור ,הצפורי נמי את
שנת על צמרות העצי ומשאירי את העיר לקול הבכי של הצרצרי .תמונה המדגישה את
תחושת הזר-ת של הדובר בעול ,לא נית לו להגיע לשמי אלו ,אי בה צפור אחת לנחמה.
בבכי הצרצרי .מ לילה שקט שכזה שרק קול של
המוטיב הבולט בבית הוא; העיר הטבולה ְ
המוצפת באורו
ֶ
הצרצרי נשמע ,לילה שקט וסה-ר )מלשו סהר=ירח( ולמרות הזר-ת הזו ,העיר
של הסהר למול חלונו .כא נמזגי כמה מרכיבי של לילה רומאנטי :חלו של אהובה אולי? לילה
מואר באור ירח ,ציוצ של הציפורי לא נשמע" ,השקט נשמע" )*אוקסימורו)( בעיר.
)*אוקסימורו) :ראה במונחי לשירה ,בספר מ"שולח) הניתוחי הספרותיי " – עמ' .(31
והוא כעומד למול חלונו כמחזר רומנטי השר סרנדה ל"אהובתו" – הטבע ויופיו ,ואור הירח
מבהיק לרגליו .אול בניגוד לתמונה הרומנטית הזאת אי הדובר עומד רק למול החלו ,אלא
הני4טת למול חלונו .משירת ביאליק אנו מודעי לדמותו
ֶ
העיר כולה הטבולה בבכי צרצרי ,העיר
של הצרצר כמשורר הגלות )"שירתי"( .הקול מקבל איכויות נוזליות )הבכי( מעי סינאסתזיה.
)שילוב בי שני חושי הקול והמגע( העיר הטבולה בבכי ,מייצגת אולי משהו מנפשו של הדובר
העומד מול העיר ושומע את הבכי ַה ְַ 6צ ְר ֵצר ,ולמרות זאת נולד המראה מחדש לנגד עיניו .יש בזה
טו של עצבות ונמיכות(רוח ,אול מבי שורות(השיר נשמע ג נחמה ותחייה חדשה .כי כל הָ 4טה
נוספת ושנייה ,במראה מוכר וי ָ  ,יש מ החידוש וההולדה מחדש כביכול.
בית ב'
ָר ַח ַעל ִ!ידַ )#ה ְר#ש" .רגע
ְהֵ .
צ#פה ֶאל ֵה ֶל ְ ו ַ
א#ת ָ ִ!י ֶֶ 0ר ְ ע#ד ָ
ב ְר ְ
בבית השני מתגלה המראה ( " ִ
הגילוי וההתפעמות .התמונה שלמטה היא תמונת "וא(גוכי" ,לילה מכוכב יכולה אולי לבטא
במידת מה את תחושת הגילוי וההתפעמות הדובר המתפע פונה אל אלוהיו ושואל הא מותר לו
לדרוש בשלומ של המראות .הדובר כמו יוצא מתו) הזר-ת שאפפה אותו בבית הקוד וחש את
העול כקרוב אליו ,כמרגש ביותר וכמו מניע אותו ליצור עמו דיאלוג .ליצור שירהַ " .הע#ד 'מ ָ1ר
ל#מ ִל ְדרֹש?" .הנימה הרומנטית היא א כ בי הדובר לבי צעצועיו של אלוהי.
ְ ַל ַחש ִ ְש ָ
ההתפעמות מיופ ָי של המראות הניבטי אליו בלילה קס -שכזה ,ה שיוצרי את האווירה
ואת הטו של השיר.
בית ג'
הבית השלישי עוסק בהשתקפות .אותו מראה נוש של ע המשתק" במיַ " .ה ִַ 3י ִנ ָ ִטי ֵא ֵלינו"
– ספק אנו מביטי במי ספק אנו ניבטי מה  ,הע העומד על סיפ ,שוקט ביופיו .וצמרתו של
ע הברוש מדומה אכ כחודו של כידו .והוא כאילו ועונד עגילי אדומי .אלה ה פירות ע
הברוש )מי כדור מגולגל( ובאור הירח והכוכבי נדמי לו כעגילי אדומי העוטרי את הע.
השיר מסתיי באיזו שבועה של הדובר כלפי יופיו של העול הטובל בבכי הצרצרי ,ב*תגה ,א)
צעצועי(האל היפי .כותרת השיר "ירח" מדגישה שמדובר כא בשיר בו
ֵ
זו תוגה מחֶ -י ֶכת ,תוגת
ה8ה-ר ,ונות למראות הישני את אור הכיסופי.
אור הירח מגלה את הדברי מחדש באורו ָ
*תגה :מלשו יגו ,עצב.
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דרכי העיצוב בשיר:
א .כותרת השיר – ירח .זהו זוהר הסהר המגלה לדובר את יופיו "החדש" של "צעצועי האלוהי".
ב .הנימה והאווירה – אווירה רומנטית בליל(ירח למול חלונו של מישהו והעיר כאילו שרה לה
סרנדה של בכי(צרצרי .עיר עזובה וריקה כביכול ,המשרה נימה של עצבות.
ג .ההל) הבודד ההול) בדר) הצופה לו לאור) ,כב דמותו של הדובר הצופה במראות היפי של
יופי העול בלילה סהור.
ד .המוטיבי הידועי בשירת אלתרמ :ההל) בדר) הצופה לו לאור) ,אור ירח ,העיר הריקה.
וחלו הניבט אל מראה הטבע האהוב ,שהעיר שרה לה סרנדה ,כטרובדור לעת(מצוא.
ה .התמונה הציורית מטפורית ע צירופי הלשו המפתיעי כמו :פרי ע(הברוש כעגילי
אדומי .בכי הצרצרי המסמלי את הגלות .צמרת הברוש ככידו שעל חודו תקוע הירח.
השמי בלי צפור ,כלומר שקט שורר בעיר .הציפורי נמי את שנת בצמרי העצי ורק קול
הצרצרי נשמע .השמי ה "זרי ומבוצרי".

