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הסיכו וניתוח השיר ממערכי השיעור לשירת המאה ה – 20
כתב וער :המורה אלי פררה
ֵע ַה ַיִ ת  /נת אלתרמ

ִ ְב ִעי ָנָה
ַה ַיִ ָמ ַל ְ .
ְאר נְ ָקמת ִס ְמ ְ ָקרָיו.
ֶא ָחד ֵע ַה ַיִת,
%חי ַה#ָ ִ$ח,
ִ
לֹא נָסג ִמְָ $ג ָה ַ ְרָב.
חרי
ָפיו ַה ְ) ִ
בעת! ֲענ ָ
דה ְ ָ
ַמה ְ ָ
ֵח.
כ ִבי וְ ָיר ַלֹא ָע ְמס ָ
.ד ָמ ִתי-ְ ,מ ִירַ /ה ִ) ִירי,
רַק ָענְ יְ ,
0ל ַח.
ֲב ַנ ִי ְ ֵ
ֶאת ִלת א ָ
אלי ֵמ ֵעינֵי ֱאל ָֹהיו ִרנ
וְ ַ
רַק ְִ #מ ָעה ל נִ ֶ2נֶתֵ -ְ ,ב ָדה וְ ַח ָה,
ראהֶ /ח ְנת,
ֲר ִיריֵ -ְ ,
ָבצ ע ִ
ְר ְ
ֵ 4$ח ָמה.
ַעל ִס ְפ ֵר ְ ַה ֵ
ֲלי ֶאת ָה ַר ִי ְ ָלמת
ֲר ְִ 2א ִ
ַ-א ֶ
מ ְס0א,
ֲד ִרי ֶאל ָמ ָטר ִ
וְ גָע ע ָ
ַלמד,
ֲת ֵנ ְ ַהְ 7
חמה ,ח ָ
הא נִ ָ6ב ַ ָ
ָד ְע ְ-ִ 2י נ ְַפ ֵ ְ ְ ַכ.0
וְ י ַ
-8ה,
יעה ֲאר ָ
וְ ִע ֶערֶבֵ  ,תת ִמ ְ) ִק ָ
ַ) ַעל ַָ 0נ ִי ְ …? ְ 9ֵ. /
ְיג ֵ
ער ָקיו,
ְ ִגזְ ע ַהְ ִ$פ ָ2לַ ְ ,ל ֶה ֶבת ְ
ְמ ָ 8ר וְ ָכב ִ ְכֵי ְ .
מ ֶ$גֶד חרֵג ַה ָ)רָב ָה%דֹ
ִ
וְ נִ ְר ָ2ע
ימה ֹ2א ֲחזֵה/ /
וְ ֵא ָ
ִ-י ָה ָהר לֹא יִט וְ ִל לֹא ִי,ֹ#
ַ= ֶאת ָחזֵה.
ֶבט ֶא ָחד ְמר ֵ
ָ-ל עד נ ֶ
מתו שיריו הרבי של נת אלתרמ בקוב השירי "כוכבי בחו" ניצב השיר הזה "ע הזית"
בפני עצמו ומעביר מסר שכולו אמירה מטפורית לתיאור מצב בי שני כוחות הנאבקי זה בזה,
כ"סיפור מלחמה" כביכול .תיאור מצב זה שבי כוחו ההול ונשחק של ע הזית )מעי סמל או
א תרצו; אייקו ישראלי( לבי כוחות השרב ומזג האוויר האר"ישראליי  .אדמת אר ישאל
היא המקבילה לע .היא "אמו" או "אהובתו" והוא "חת ָנ "%ושומר החומה שלה.
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המשורר מתאר את מערכת היחסי בינו לבינה באנלוגיה )קשר השוואתי ,השלכה( לתיאור
מערכת היחסי שבשיר השירי בי כנסת ישראל לאלוהי ישראל .ספור "הקרב" בי כוחות
מנוגדי אלה ,הוא מרכז השיר ונושאו.
בית א' :בבית הראשו הקי מתואר כמל חזק המול כשבעי שנה .כלומר תקופה ארוכה
כשלוש דורות רצופי  .ואורו של מל נחוש וקשה זה הוא "אור נקמות" המנסה כבר בראשית
המאבק בינו לבי הע לסמ את ְ(קריו .הוא השולט בכיפה ובאווירה של אר ישראל .מעי
"אל נקמות" המתיש את הע ואת האר .כוחותיו מתוארי ככוחות אור ונגוהות היכולי
לטשטש ולהחליש את כוחותיו של הע .ומי שמכיר את השרב ואת הקי הישראלי )"חו יולי
אוגוסט" כמו בשיר של שלמה ארצי( יודע ומבי את קשיי הקי והחו  .אול רק ע אחד
מצליח לעמוד מולו בכל הבקרי והימי שבה טופחת השמש והקי המסמ ֶ " :א ָחד ֵע
#חי ַה ִ$ָ %ח ,לֹא נָס*ג ִמְָ %ג ָה ַ( ְ' ָרב" הוא ע הזית הישארלי.
ַה ִַיתִ ,
הוא מתואר כ"ע בודד" על הר הטרשי ו"נידח" ,שלמרות היותו יחיד ונידח מול כוחו העצו
של הקי ,הוא אינו נסוג ואינו נכנע .נהפו הוא ,הוא היחיד שמצליח לשרוד ולעמוד מנגד ולא
נכנע .הקי מבקש בעצ לייבש את ע הזית לצמצ את החיות שבו ,א הוא אינו מצליח בכ
ולכ הוא מבקש לנקו בו.
בבית ב' :הבית זה מתאפיי במעורבותו של הדובר לנוכח מאבק זה המתואר בבית א' .הוא פונה
אל האדמה ,אדמת אר ישראל") ,אדמתי" ג במוב של מכורתי = מולדתי( .ומציי בפניה
כמלי יושר וסניגור את שבועתו אליה .זאת שבועת אוהב וקדושה .זהו הקשר שבי הע
לאדמה ,כקשר בי אוהבי  ,כמו מאהב הנשבע שבועת"אמוני לאהובתו .ולמרות שענפיו
שחורי מיובשו של קי ,מהשרב הנצחי ,וללא כוכבי וירח שיכולי להפיג את החו  ,מצליח
*,ל ַח" ,בנאמנותו
הע ברוב ע,ניו ,דלותו וחולשתו לפלח את אבניה בשורשיוֶ " :את ִל(*ת ֲא ָבנ ִַי ְ ֵ
לאדמה ולהר ,הוא מפלח את האדמה כמו ִח.ו של קופידו )מלא האוהבי ( הפולח את לב
האדמה היבשה והאהובה .לא לחינ נות נת אלתרמ את הארמז המפורש משיר השירי .
כגיבור הירואי ,המקריב את כל לשדו וחיותו לאהובתו – האדמה.
בית ג' :בית שכולו פיוט עד כדי ריגוש והזדהות לעמידתו של הע אל מול השרב והקי .מעינו
של אלוהיו ,ריבו כל העולמי  ,אולי נושרת דמעה אחת ה ְמ ַש ֶ2רת את חשבו הימי בה עמד
בגבורתו .לאור "דפי ההיסטוריה" של אדמת אר ישראל ,הוא ,הע ,יודע לגולל את קורותיה.
טבעות הגזע של הע ,כמו דפי ההיסטוריה ,ה המתעדי את הקורות אותו ואותה ,כמו רואה
ֵ 10*%ח ָמה.".
ר*אהֶ /ח ְ*(0נ*תַ ,על ִס ְפ ֵר ְ ַה ֵ
לשכתבֵ .ְ " :
ֵ
חשבונות מתועדי  ,שלא נית למחוק או
ה דפי הספר של חשבונות הימי והמאורעות .ורק האל ,אולי ,מרח על הע ומזיל דמעה
אחת כבדה וחמה ,שמלחחת )מלשו לחות( ומרטיבה במעט את חיותו של הע .הע ניצב ערירי,
לבדו במערכה והאל עוזר במעט ,וג זאת אולי...
בית ד' :מביע המשורר את הזדהותו ע מאבקו של הע .האדמה כבר אינה יכולה להושיע את
עדריה מלגווע בצמא וברעב .היא מגיעה לקצה גבול היכולות שלה לספק לנצרכיה את הדרוש:
3מ ְס*,א ",כמו זו שמבקשת נפשה למות
ֲד ִרי ֶאל ָמ ָטר ִ
" ֲַ .א ֶ0ר ֲִ 0ְ 4א ִלי ֶאת ָה ַר ִי ְ ָלמ3ת ְוגָע 3ע ָ
מרוב ייאוש ומצוקה.
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בגלל שאיה יכולה יותר לשאת את החו הנורא ולספק אוכל לעדרי הגוועי מצמא ורעב.
ואילו ע הזית ,החת הגלמוד ,הבודד במערכה "ניצב בחומה" ,להג על האדמה ושורד .כי
למרות המצוקה והייאוש של האדמה לספק לנצרכי את המספוא ואת המטר ,בשרידתו
ובחיותו ,כאילו והוא מחזיק בכפו את נפשה של האדמה ,ולא נות לה לגווע יחד ע העדרי  ,כי
באי מטר ובאי מספוא ובמ,ת העדרי  ,מה אחריתה של האדמה? הוא ניצב בחומה ומג עליה
ממוות והכחדה .הקשר בי הע לאדמה הוא קשר סמביוטי )כרוכי זה בזה( הוא מתעד את מה
שקורה לאדמה ,הוא מג עליה והוא ניזו ממנה ,שורשיו בתוכה.
בית ה' :הע כאילו מגיע לסו 6כוחותיו ,כלוח מותש ושותת ד )"שותת משקיעה ארוכה"(
ַַ 06על ָ,נ ִַי ְ"( א מה שנות לו את הכוח לשרוד במאבק הזה הוא בכיה של האדמה
ִע ֵ7ר )" ְיג ֵ
המשומר בעורקיו .הע מבקש את אהובתו ,היא זו שנתנה לו את הכוחות לשרוד ולהיאבק ע
כל הקיצי והשרב ,ובסו 6הערב ,בשקיעה ,יחפש אותה כעיוור שזה עתה שב מ המערכה .עיוור
ע*ר ָקיו,
מאפיסת כוחות ומאיבוד ד  .אול היא בתוכו והוא בהִ (ְ " :ג ְזע* ַה ְִ %פ ָ4לַ (ְ ,ל ֶה ֶבת ְ
ֵ ".בכייה של האדמה משומר בגזעו המפותל ,ושורשיו כעורקי נלהבי
ְכבְ (ִ 03כי ְ
8ָ 0ר ו ָ
ְמ 9
נצרבי בתוכה .היא משומרת בגזעו והוא שואב את כוחותיו המימיי מהבכי שלה ומדמעותיה.
בבית האחרו מוכרע הקרב .השרב נרתע  .הוא מבי באימה שההר לא יימוט לעול כי הע
מחזיק את האדמה .ה מזיני אחד את השנייה ,שורשי הע לופתי את האדמה ובכ
מחזיקי אותה ואילו היא מצליחה להחיות אותו על ידי הבכי והדמעות שלה .וכ ה שורדי
ומאפשרי את חיותה המחודשת של האדמה .על ידי נביטתו של נבט חדש .הנבט המתחדש הוא
בעצ כוח החיי של האדמה ובזכות הע .הנבט הפור מחזהו של ההר ,כלומר :מהאדמה.
הנבט מתואר כאילו והוא פור מחזהו של ההר .תיאור המחזק את התחושה של חיות מתפרצת
ותובענית.
דרכי העיצוב בשיר:
במבנה הבתי יש חלוקה משונה ולא סימטרית ,למשל :הבית הראשו והאחרו שוני בצורת
מהבתי הפנימיי בחריזה ובמבנה .א אלתרמ היה כותב את הבית הראשו בדג של הבתי
הפנימיי הייתה יכולה להישמר החריזה למשל:
ְִ 0ב ִעי ָ0נָה ַה ַ' ִי ָמ ַל ְ.
ְ(א*ר ְנ ָקמ*ת ִס ְ8מָ (ְ 3ק ָריו.
#חי ַה ִ$ָ %ח,
ֶא ָחד ֵע ַה ִַיתִ ,
לֹא נָס*ג ִמְָ %ג ָה ַ( ְ' ָרב.
וכ ג בבית האחרו.
אלתרמ משנה את המבנה ויוצר גלישה שמדגישה את המילי שהיו נבלעות לולא הגלישה.
בבית הראשו הגלישה מדגישה את הזמ הארו "שבעי שנה" ,ואת היותו של הקי מל.
ובהמש את היותו של ע הזית יחיד ובודד במערכה .בבית האחרו הגלישה מדגישה את
הנסיגה של הקי" ,נרתע" "אימה תאחזהו" .ו' החיבור הפותחת את שלוש השורות הראשונות
בבית זה יוצרת רצ 6פעלי הנותני תחושה של בלבול ומבוכה של הקי המובס מול עמידתו
האיתנה של הע היחיד.
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השיר מתאר מאבק אלי ויש בו שלל מילי הלקוחות מעול של אלימות ומלחמה :נקמות,
נסוג ,קרב ,פולח ,נוש 6חמה ,נפש בכפו ,שותת ,אימה ,מרטש.
המאבק הוא יומיומי  ,הוא מסתיי בערב וביו שלמחרת המאבק מתחדש.
"גיבור" השיר הוא ע הזית המופיע ג ככותרת השיר.
ע הזית יותר מכל ע אחר מסמל את הישראליות .נית לראות את ע הזית בציורי רבי של
ראוב ונחו גוטמ המתארי את הנופי הארצישראלי  .ג הקי הוא חלק מההוויה
הארצישראלית מאוד.
השיר נכתב ב –  .1935נית לפרשו כמטאפורה ,ע הזית המסמל את ע ישראל ,הקשור קשר
אמי לאדמתו ,הנאבק בכוחות הרוצי להשמידו .השרב לעיתי קרובות משמש כמטאפורה
למצוקה ,לקושי ומשבר") .אפילו בשרב הכי כבד ,ידעתי שהגש
יהודית רבי או בשיר "שלל רב" של גידי גוב (.

עוד ירד" .מתו שיר של

