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    ."אנסי� / " בכיתהעשר דרכי� לניתוח שיר שלא נלמד

  אלי פררה: כתב וער�
  

  �קריאה ראשונה תהא קריאת. עוד פע�, וא� צרי�, ועוד פע�... קרא את השיר שלפני� פע� ועוד פע� .א

  . ואחר את הקשרי� שבי� המילי�. להבי� את המילי� מבחינה מילונית. קריאת הבנה; התרשמות כלומר      

  . כדי לחדור מבעד למילי�, שלאחר הבנת המילי� ומשמעות�, קריאה שנייה שתהא קריאה יותר מעמיקה      

  .קריאה שלישית ורביעית להבי� את המכלול      

  

  תו�  או שילוב בי� שני הסגנונות, טרו� מודרני/שיר מודרני. מבחינה טכנית לנתח את צורתו וסגנונו של השיר .ב

  .ולשאר מאפייני השיר המודרני) פסיחות ומצלולי�, חריזה, בתי�, שורות(, נההתייחסות למב     

  

  או ) ת/דוברת לנמע�/בי� הדובר(א� יש , או מערכת היחסי� בשיר, בשיר א� יש" ההתרחשות" לבדוק את .ג

  . הטו� והנימה, מבחינת החוויה, בשיר" מסתתר"בקיצור לראות ולהבחי� מה      

  

  נושא השיר מצוי . החוויה שביסוד השיר�הרעיו��מה המסר. על מה מדבר השיר; לומרכ,  מהו נושא השיר.ד

  .והאיברי� של השירכביכול את מכלול המרכיבי� " מסכ�ה", שתיי� בתו� השיר אחת או כ בשורה"בד     

  

  אי� . רכלומר לבדוק את הליכ#דיות בשי. את החוויה" משרתי�"הלשו� בשיר � אי� ועד כמה המילי� וצירופי.ה

  לעניי� הליכודיות ראה את . (המרכיבי� והאיברי� בשיר מתחברי� ומתלכדי� לכדי הבנה כוללת לנושא השיר     

  ) המאמר שלי באתר     

  

  לבדוק את ; כלומר. לנושא השירתו� התייחסות ,  ניתוח האמצעי� הספרותיי� והאומנותיי� בשיר.ו

  .הקבלות והשאלות בשיר, ארמזי�, יגודי�נ, תמונה ציורית, דימויי�, המטאפורות    

  

   או שהכותרת, או למשמעויות נוספות להבנת נושא השיר, הא� היא מוסיפה לנושא השיר.  כותרת השיר.ז

  .מה המשמעות של הכותרת, וא� לאו, כמו השורה הראשונה של השיר, שרירותית     

  

  כמו , שוני� ונוטציות שיריות אחרות מטקסטי�או לק,  למצוא ֶהְקשרי� בי� מילות השיר למילי� נרדפות.ח

  .נושא או רעיו�, או מכל טקסט אחר המוסר אותה חוויה, �"מהתנ, משירי� אחרי�      

  

   ,באות� תצורות או בהטיות אחרות, מילי� שחוזרות על עצמ�.  להבחי� במוטיבי� חוזרי� ונשני� בשיר.ט

  .)ראה המונחי� לספרות, מוטיב�או לייט, יבלעניי� המוט. (הנותני� לחזרה זו משמעות      

  

  לשו� והאמצעי� הספרותיי� של �צירופי, מוטיבי�, המסר והרעיו�,  לסכ� את השיר מבחינת נושא השיר.י

  .   את נושאו" מפצחי�"אי� כל אלה יחד מסבירי� את השיר ו. השיר     
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  דוגמא לניתוח שיר

  לאה גולדברג/  "ִא� ִ"ֵ"� ִלי ֶחְלִקי" –  השיר

  ַמֲחָשֶכיָ� ְ�ֵאיַמת ִלי ֶחְלִקי ִ�ֵ�� ִא�

  . ִלי ְמָעטֵיא�ר א�ַלי

ְ"ָ� �ֶֹבד ַעל ְ�ֵתִפי ֶאת ִ�ְפרֹק ִא�    ֵמָעֶליָ�ע#

  . ִלי ְמָעטֵיַקל א�ַלי

  ִצַ)ת ְ�ִדיד�ְתָ�'  ֶאתַעְזב�ִתי ֱאֵלי ִ�$�ר ָ�ִביא ִא�

  . ִלי ְמַעטֵיַח� א�ַלי
  

   ֶאת 1ִביב ִנ0ָָניוַה)�ֵצר,  ֵע, ִ�ְשָלָגיוְ�מ�

  ,2ָ�ַָרה

  .ֶאֱעמֹד ְ�ִפְתֵחי ְיג�ֶניָ�

  .ְ�ש�ָרהְוָהָיה ַמְכא�ְבָ� ִלי 

  .ְ�ָיַדִי� ט�ב�ת ֶאָשֶא)�

   –לֹא ֶאְכַרע , לֹא ֶא$ֹל

 .4ל ִ�יָרא
  

   :עי# אס

המילי� היחידות , ל הבנת המילי� מבחינה מילוניתועברנו א, להתרשמות שקראנו את השיר פע� ראשונהלאחר 

ְ)ָ�" ;"ַמֲחָשֶכיָ� ": ה�,לא ברורות לכמה תלמידי� שאולי) בכחול( כדי  "ְ"ש*ָרה" –ְו " ַה-,ֵצר" ;"ַעְזב*ִתי"; "ע(

  – ַמֲחָשֶכיָ�שורש המילה ; הטוב ביותר לפצח אות� זה ללכת אל שורש המילה" הפטנט", מילי�ה הבי� אתל

 – ְ"ש*ָרה ;)לשמור, לנצור(ר .צ. נ– ַה-,ֵצר. מלשו� עזובה ב.ז.ע – ַעְזב*ִתי ;)משא כבד (לע( – ע(ְ)ָ�; )חוש�. (כ.ש.ח

נקרא שוב את השיר בפע� שלישית , לאחר שהבנו את המילי� לאשור�, כעת"). טיפ "�מתנה ובהשאלה (ר .ש.ת

דמות עלומה , ההדוברת בשיר פונה אל אהוב: באופ� כללי? ולומהו המכל. המכלוללהבי� את , א� צרי�, והרביעית

 .א?  ומה ה� אות� חלקי�. הכואבי� והמכבידי� חלקיועל כל ומבקשת ממנו לשת+ אותה בחייו ,ולא מזוהה

ְ)ָ�. ב; ֵאיַמת ַמֲחָשֶכיָ�   .ִצַ-ת 0ְִדיד*ְתָ�. ג; /ֶֹבד ע(
     

   :סעי# ב

בבית הראשו� יש חריזה בולטת ע� חזרה קבועה . מאורגני� לכאורה,  בתי�שיר ב� שני; יש בשיר שילוב סגנונות

ואילו ) 31' בעמ" משולח� הניתוחי� הספרותיי�"בספר  :ראה במונחי� לספרות, אנאפורה" (אולי ","א�" של

 אי� חריזה ויש, שורה אחת קצרה השנייה ארוכה": מסודר"הבית לא ; חורג  ופור/ כל מסגרת שירית, הבית השני

? כלומר) בי� השורה הראשונה לשנייה ובי� השורה לפני האחרונה לאחרונה ע� קו מפריד בי� השתיי�(פסיחות 

שוב , איזו חוויה אישית מעולמה של המשוררתעל צביע מומה עוד שהשיר כולו , "מודרני"זהו בית שכולו בסגנו� 

   . שילוב סגנונות–הוא מה שאמרנו בתחילה . מאפיי� של השירה המודרנית
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    :'סעי# ג

בבקשה ממנו שישת+ , ההתרחשות היא פניה של הדוברת אל אהוב עלו� ולא מוגדר? מה היא ההתרחשות בשיר

  : מקבילה ומנוגדת, י שימוש בחזרה משולשת"אותה בחלקי חייו הכואבי� והמכבידי� וזה נעשה ע

  ויקל בזה .  אולי יאור לה מעט–מהאימה של מחשכיו ) קצת(חלקה א� האהוב יית� לה . ֵיא,ר א*ַלי  – ִ"ֵ"� ִא�. 1

  .  שיאיר עליהאורמנוגד לוזה שלו  מחשכי�ג� על חייו ועל ה   

   . העול שבחייוכובד. אולי זה יקל עליה, א� הוא יפרוק מעט מהעול הכבד שהוא נושא. ֵיַקל א*ַלי  – ִ"ְפרֹק ִא�. 2

   .בחייו ובאהבתו, שלה עמו בגורלובשותפות  שקלותמהווה ניגוד ל    

    ובזאת אולי , אותה יחמ�א� האהוב יעמיד לרשותה קצת מצינת בדידותו אולי זה . ֵיַח� א*ַלי  – ָ"ִביא ִא�. 3

  . שוב ניגוד בי� הצינה והחו�.  הבדידות שבחייוצינת את תחמ�    

  

   :'דסעי# 

 בה� נמצא, נייחד את שלוש השורות האחרונות בשיר, עילא� נבדוק מהו נושא השיר על פי הפרמטרי� שקבענו ל 

ת+ 2ָא� האהוב ִי: כלומר .5ל ִ"יָרא  –לֹא ֶאְכַרע , לֹא ֶא3ֹל .0ְָיַדִי� ט,ב,ת ֶאָשֶא-*: בתמצית רב את נושא השיר

כי , �והשותפות הזאת תועיל לשניה, "בידי� טובות"אלא תעשה זאת ,  היא תהיה לא רק שותפה,אותה בחייו

 לכ�, מקילה על החיי� ולא מכבידה, כשה� אוהבי�, החיי� המכבידי� שנושאי� אות� בשניי��הנשיאה בעול

להיפ� היא תשא זאת , אי� לו ממה לחשוש, ואומרת שהיא לא תכרע ולא תיפול, מרגיעה הדוברת את הנמע�

בשורה התחתונה היא מבקשת ". תבזרועות פתוחו"; ובהשאלה ,בנכונותוברצו� , כלומר באהבה" בידיי� טובות"

  .את שותפותו ואהבתו כש� שהיא מוכנה לשותפות הזאת עמו ואוהבת אותו

  

    :'ו6 'ה פי�סעי

 וכל זאת נעשה, משלי� את השניהאחד . צירופי המילי� ה� בניגודיות שבבית הראשו� לבי� המעשיות שבבית השני

. ל כמו הע/ הנושא את כובד המשקל של פתיתי השלגא� יישת+ אותה בחלקי חייו אז היא תשא את העו: בהתניה

 יגונו הוא לה תשורה .תשמור על ניצני אהבת� כמו שהע/ שומר על ניצניו בקור החור+ עד לפריחת� באביב

 האלה בשיר החלקי�כל . תעמוד ולא תיכרע למשא של העצבות בחייו וזאת תהיה כמתנה לאהבתה אותו. )מתנה(

  מילי� � ישנ� צירופי.מ� הדוברת אל הנמע� המעבירי� את המסר ואת נושא השיר לידי נושא אחיד" מתלכדי�"

כי הרי המשמעות של יו� , "שלי העזובה�עינוי"תביא אַלי את : "שמשמעות� כפשוט�" ַעְזב*ִתיֱאֵלי ִ/3*ר ": כמו

במשמעות של : "(ת ֶאָשֶא4ְ#5ָיַדִי� ט(ב: "וכ� הצירו+. זה הארמז שבביטוי. העינוי שבצו�, הכיפור הוא התענית

  . ברצו� ובאהבה אשאנו, בנכונות, בזרועות פתוחות"

  

   :'זסעי# 

  . אלא נבחרה מתו� השורות הראשונות שלו, אי� בה משמעות כלשהי להבנת נושא השיר. כותרת השיר שרירותית

  

    :'חסעי# 

  שעליו כבר " ַעְזב*ִתי ִ/3*ר ֱאֵלי":  מלבד הביטוי.הקשרי� וקונוטציות לטקסט אחרבשיר לסעי+ זה לא נמצאו 

  ."ועינית� את נפשותיכ�: "כפור�הלקוח מהמסורת היהודית על המשמעות של יו�, עמדנו בסעי+ הקוד� 
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    :'טסעי# 

.             א� תביא; א� תפרוק; ת� לייא� ת: ההתניה הנמצאת בכל הבית  הראשו�, המוטיב החוזר בשיר הוא כמוב�

  א�: אול� לזמ� העתיד בשיר אי� משמעות אלא בלשו� ההתניה, ו הזמ� המובע בשיר הוא בלשו� עתידבכללות

   של הדוברת אל אהבתהביטוי : מוטיב חוזר בשיר הוא מוסווה ונאמר בלשו� עקיפה. יהיה כ� וכ�, תעשה כ� וכ�

 עליו ולספוג את כאבו  וכאבו כדי להקלבדידותו, יגונוולהשתת+ בהמוכנה לסבול , האהוב העלו�, הנמע�

  . אהבתה יהיה כתשורה�בשבילה כאבש

  

    :'יסעי# 

             שיר אהבה המביע את הוא שהשיר : נוכל לסכ� ולומר, את כל הנאמר לעיל בסעיפי� השוני�" נחבר"כעת א� 

לק במשא היא נכונה להתח, ועל כ� כדי להקל עליו, שאינו נענה לרחשי הלב, רחשי לבה של הדוברת אל אהוב

 בשיר נימה יש. ובלבד שיחלוק עמה את האהבה, ומבטיחה שלא תכרע מהמעסה ותהיה לצדו ועמו בכל דר� והעול

אלא כרצו� להביע את רגשותיה , נשמעת לא כתנאי" ההתניה"ולכ� , לקבל מהנמע� משוב לאהבתה נואשת

 .בתוובלבד שיהיה מוכ� להקשיב ולהתחלק עמה בחייו ובאה, והרגשותיה לאהוב9


