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כתב וער :המורה אלי פררה
ִ ְפ ָ! ְל"  /ד פגיס

נ ָעד ִל ְגדלת ,ה א  ֵכב ַעל ִ ְטנ מ ֵצ
נִ ְכח ְ ִב ְט ָחהֶ .מ ְר ֲח ֵבי ָה ִר ְצ ָ ה ְמ ַח ִ!י" ל:
וכ ָבר
ַה ָ!ל ַמ ָָ $רהִ ,אי ֶא ְפ ָר ְל ַה ֲח ִטיאְ .
ה א ָ'דלְ ,מ (צ ָ)" ַעל ַר ְג ָליו וְ  ֵכ ַח
ֶאת ֲא ֶר לֹא ִי ְל ַמדְ .ל ֶר ַגע ֶא ָחד
ה א נִ ְכ ָנס ִל ְתמ ַנת ַה ֲַ ,חזר ְמ ַחֵ/ְ .
ְל ַמ ֲע ָלהְ ,לַיד ַהִ ,רי"ֵ .בינְ ַת ִי"
ִע" ִא ָ0ה א ְ ַת ִי" ַחֲ ,1ע ֵקבת
ח ְל ִפי" ַחל .וְ ת ְֵ !ְ /די ָ! ְָ !ְ /בר ה א ָנח
ְמ (ב ָ'ר ַמ ְצ ִהיב ְ ַת ְצל " ַמ ֲח ָשבת,
ָיד ַל ֵַ ,צחַ ,ע ְר ַ ִי" .עד ִל ְפ ֵני ֶ ָפ ַתר ,ה א ַמ ְמ ִ ְי/
ָז ִהיר ִ ְפרזְ דר ְ 4פל ִליַ !ְ ,ג ָ5ב,
מ ֵצא
ַ ֶָ 6צה ֶאת ַע ְצמ ְמ ַח ֶ!ה ל ָ ְר ִאי:
אר ָח ָזק ִמ ַ7י
ֶל נ ַרת ַה ָ ָזק ֵ 8פס
ֶאת ְ7מ ת
ַמ ְח ִ ְי/
ֶאת ַע ְדת ַה ְ9כ ִכית ֶל ֵעי ָניו.
דפדו באלבו  ,נית לומר ,הוא בעצ ביוגרפיה כללאנושית של האד – כל האד  .מינקותו
בעת אשרֵ " :כב ַעל ִ ְטנ מ ֵצ נִ ְכח ְ ִב ְט ָחה ".אז ,הוא עוד נ ָעד ִל ְגדלת ...ועד ִז ְקנתו של בעת

יחשי" יומו וג עיניו כהות ועדשות לוַ " :מ ְח ִ ְיֶ /את ַע ְדת ַה ְ9כ ִכית ֶל ֵעי ָניו ".ובגיל הזהָ !ְ " :בר
ה א ָנח ְמ (ב ָ'ר ַמ ְצ ִהיב ְ ַת ְצל " ַמ ֲח ָשבת .",זהו התהלי" הבלתי נמנע של כל אד באשר הוא ,כי אי
בשיר רמז למישהו מסוי  .דמות הדובר היא אנונימית .זהו האלבו הפרטי של הדובר ובעצ
אלבומו של אחד מאיתנו קוראי השיר .הדובר כאילו ומזמי אותנו להצי %אל אלבומואלבומנו
והוא הראי והמשקפיי דרכ הוא סוקר את ימי חייו – חיינו .אנו פועלי כאלמנטי משקפי
בשיר "דפדו באלבו " .אלמנטי אלה מציגי תפיסה פילוסופית אודות מהות חיי האד  ,ע"י
תיאורי "פלאשבקי " ,של חייו – חיינו .סיטואציית הדפדו מזמנת אפשרות של מבט ,החול על
כל תחנות חייו הכרונולוגית ,תו" בדיקה של חיי האד מהולדתו ועד מותו.
בתחילה יש אווירה אופטימית ומלאת תקוות שהתינוק הנולד נ ָעד ִל ְגדלת ו"מרחבי הרצפה"
מחכי להתממשות ,עד שבאי החיי הממשיי ומתחלפי במהירה ,כאשר תו" כדי התבוננות
במהל" החיי "הגדולות" לא מתממשות והתקוות נשארו ש בינקות.
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זהו המסלול של חיי האד האישי והפרטי של הדובר ושל כל אחד .ותהלי" זה מוצג דר"
וה' ֲחרות ע
צילומי שוני ב"אלבו " :תמונות ילדות ,תמונה בספר מחזור ,דר" ההתבגרות ַ
אישה אחת או שתיי  ,צילו ע ידיד)תנעוריו בחו .תיאור המהל" אינו מפתיע ו"התמונות"
שבאלבו אי בה ריגושיתר או תרועות חצוצרות של הצלחות ופסגותהישגי מיוחדי  .הוא,
הדובר ,ככל אד  ,לא הצליח להגיע להישגי מיוחדי או ליצור דבר יוצא דופ .האלבו מתגלה
כשיקו של "אלבו קולקטיבי" ולא פרטי ,ועלכ מדובר כא בעצ באמירה כללית אודות חייו
הקצרי והסתמיי של ב האנוש.
האד נולד ו"מרחבי הרצפה" לפניו .היה תינוק ,גדל והפ" לנער ,התבגר ולבסו הפ" לזק
והזקנה ארבו לו בכל צעד ושעל ,מבלי
שהמוות אורב לו ותופס אותו בסופו של דבר .אותות הזמ ִ
שיספיק להבי את הנשגב ,מבלי שיקיי את ההבטחה ִֶ +ל ְשמה היה נדמה שנברא .זוהי תפיסה
פסימית על מהות האד וחייו על פי הפסוק הידוע ִמקהלת" :הכל הבל וריק ורעות רוח" חיי אד
מוצגי כאירוע מאכזב ,נטול תוכ אמיתי או שיא .אלו חיי שבבסיס עומדות תחושות של
אכזבה ,החמצה ובזבוז .יש כמה אמירות הממחישות את האווירה השלילית הזאת בשיר .תחושה

של כישלו ובזבוז" :וְ  ֵכ ַח ֶאת ֲא ֶר לֹא ִי ְל ַמד" ;".עד ִל ְפ ֵני ֶ ָפ ַתר ,ה א ַמ ְמ ִ ְיָ /ז ִהיר ִ ְפרזְ דר
ְ 4פל ִליַ !ְ ,ג ָ5ב .",בסו הדר" מגלה האד את עצמו בראי .הראי משק בערוב החיי בעיקר את
הבדידות .רק עצמו מחכה לו ש  ,אי איש זולתו .רגעי הזקנה מתוארי בלא טיפה של חסד
ָהיר ִ ְפרזְ 7ר" )תחושות מנוגדות לחלוטי
ומדגישי את הפחד וחוסר הביטחו של האיש הזק" :ז ִ
מצ נִ ְכח ְ ִב ְט ָחה"(.
לרגשות שאחזוהו בראשית ימיו כאשר תואר כמי ש" ֵ
השיר מסתיי כמבט אחרו לפני סו חייו ,יש הבזק של אור חזק ופתאומי ,התופס את דמותו
ומצל אותה בראי ,כתמונה אחרונה באלבו  ,השתקפות אחרונה ,המחשיכי את עיניו וה כבות
כסימ סופי של המוות .היא התמונה האחרונה באלבו החיי  .ג מבנה השיר תוא את נושא
השיר .בתחילה כאשר התמונות באלבו ה אופטימיות ומלאות תקווה ,השורות רחבות ומלאות,

וכ ָבר ה א ָ'דל,
והתיאורי מלאי במטפורות חיוביי ַ " :ה ָ!ל ַמ ָָ $רהִ ,אי ֶא ְפ ָר ְל ַה ֲח ִטיא "..וכְ " :
ְמ (צ ָ)" ַעל ַר ְג ָליו" ובאחת הוא עובר מהפ"ְ " :מ (ב ָ'ר ַמ ְצ ִהיב ְ ַת ְצל " ַמ ֲח ָשבתָ ,יד ַל ֵַ ,צחַ ,ע ְר ַ ִי" .ואז
השורות מצטמצמות ונעשות דלילות ודועכות כאד המזדק והול" אל ערוב ימיו ,לקראת יומו
האחרו.
דרכי העיצוב בשיר:
א .מבנה השיר תוא את מסגרת חייו של האד מתיאורי מלאי ונשגבי של תקוות ומטרות
בינקות ועד לדלילות ודעיכת השורות לקראת ערוב ימיו של הדובר.
ב .נושא השיר על מהות חיי האד  ,אבל זה נעשה בתהלי" של מבט אישי בדפדו באלבו של
הדובר ומכוו בעצ לדפדו קולקטיבי של כלאד .
ג .תהלי" חד ללא תיאורי ביניי במעברי בי הינקות והגדילה וההתבגרות ,לבי המחשה
פסימית של ימי הערביי בחיי האד .
ד .שימוש רב במטפורות וצמדי לשוניי הממחישי את ה מעברי בי תקופות חיי האד :
יֶ /את ַע ְדת ַה ְ9כ ִכית ֶל ֵעי ָניו ".וכ תיאור
מ" ֶמ ְר ֲח ֵבי ָה ִר ְצ ָ ה" המחכי לו לאד ועד " ַמ ְח ִ ְ
של תמונה מטפורית ומוחשית יותר למצבו של הדוברְ " :מ (ב ָ'ר ַמ ְצ ִהיב ְ ַת ְצל " ַמ ֲח ָשבת"
ה .נושא השיר היא בעצ תצלו של התפיסה האקזנסטיאליסטית של חיי האד ומהותו .ג
עפ"י קהלת.

