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הסיכו וניתוח השיר ,ממערכי השיעור לשירת המאה ה20
כתב וער :המורה אלי פררה
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) מתו "כל החלב והדבש" ( 1963
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ִל ְשאֶ 2את ָהארְ ,ל ָה ִאיר
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ָ)ל ָענָ ..הא ָע ֵ
ְ(חר.
לֹא י ֵ
שיר מודרני למהדרי ,העונה לכל הפרמטרי של שירה מודרנית .ע צירופי"לשו ,מטאפורות
ומסר חברתי מובהק .מאות שירי *הגות )*הגות :מחשבת ,פילוסופיה( שעיקר ברעיו חברתי,
במסר ובהטפה .כ זה נשמע ג מדברי השיר ,ממילות הציווי שבו והמסרי הברורי והחדי של
דברי המשורר"מטי& .המשורר לוקח על עצמו תפקיד של "נביא"הזע" לשמירה על הריאות
הירוקות של העול המודרני הקר והמנוכר .עול בו הבטו והזכוכית והבנייני מכרסמי בטבע
רעד ",כותרת השיר היא ג המסר
הירוק .הדובר"השר מצווה עלינו הקוראי " ִשיו ֵלב ַל ָ גֹל ָה ֵ
הברור של נושא השיר .מה משמעותה של כותרת זאת? ובכ ,משלל הצבעי המצויי בשיר,
דווקא הצבע הסגול נבחר להעביר את המסר .והוא לא סת סגול ,הוא ג רועד .צרו&"לשו
מפתיע ולא מוב בהתחלה ,אול א ניקח בחשבו את החשיפה לגילוי "גבעת האיר(סי" שליד
נחל פולג )בדרו נתניה( אשר בה נתגלה פרח "איר(ס הארגמ" ז נדיר של פרח האירוס ,נבי את
משמעות כותרת השיר .הפרח נקרא אמנ "אירוס הארגמ" ,א למעשה צבעו סגול) .צבע
הארגמ אדו כהה ,נקרא ג צבעי"מל ,אול צבעו של האירוס הוא סגול כהה ולא ארגמני(.
לשמר את
ֵ
וא נדע ג ,שמסביב לאירוע החשיפה של גבעת האירוסי התנהל מאבק ציבורי
האזור לשמורת"טבע מוגנת )היה מתוכנ להקי פרוייקט עירוני( הפרח הזה הוא עדי ,צומח רק
פע שנה בעונת החור& )פברואר( ורק בישראל ,ועל כ הפ ג לסמלה של החברה להגנת הטבע.
נבי את משמעותו של ה"סגול הרועד" :ניתנת כא מטאפורה למצב של פרחי שצבע סגול
שהפכו לסמל .כלומר :ה נדירי ,צרי לשמור עליה ורעידת היא מעי תיאור מצב ,רועדי
שמא ייכחדו .צבעו הסגול של פרח ,כל פרח )לאו דווקא אירוס הארגמ של רמת פולג ,או אירוס
הגלבוע( הוא *מיטונימיה )*מיטונימיה – ראה במונחי לשירה( .לשלל הפרחי העדיני
והרכי המסמלי את היופי ,את החיי ,את הרכות והעדינות שצרי להיות לו לאד ביחסו
הָ .לש"ג0ני מוכר
הס ֶגל ְ
לטבע .כמו כ מוכר לנו פרח אחר שצבעו סגול )אירוס הנגב או הפרח בש ֶ
יותר בשמו העממי" :אמנו ותמר" שכמה מעלי הכותרת שלו בצבע הסגול .ג הוא פרח עדי
ויפה ,ובמשוב מרח& של רוח קלילה נראה כרועד.
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מכא נבי ,שהדובר בשיר מורה לנו לשי לב לאות פרחי נוי יפי ,לבל ניגע בה ,אלא רק
להפיק הנאה מיופיו של הטבע ,מיופ ָי של החיי המדומי לפרחי .ומכא נבי ג את שאר
חלקי השיר.
השיר פונה אלינו הקוראי למצות את החיי ,לשי לב לפרטי הקטני בסיוע של החושי
למשש ,לגעת ,לשאו& ואפילו לטעו ,כי
שלנו; קוד כל לשי לב ,כלומר לשמור ,לוודא ,לראותֵ ,
ְ(חר" .הלילה כמטאפורה לסיו היו – לסיו החיי .זהו ביטוי לחידלו
בסו& "וְ ַה ַ3י ְָלה לֹא י ֵ
במיוחד כשניגוד "האור" מוזכר בשיר כנשימה כאווירִ " ,ל ְשאֶ 2את ָהאר" .מבי השיטי )מבי
לשמר את מה שמשסמל הסגול
ֵ
השורות( נבי את ביקורתו של הדובר ,את חששו ,שא לא נדע
הרועד ,כל תל וגבעה תיהפ לפרוייקט אורבני )עירוני( והאדמה תתכסה בבנייני ומדרכות ולא

(' עד ֵ
נראה בה אלא ע 3שצמרתו מוריקה עדיי ,א גזעו " ְמ *א ָ)ל ְמ ַעט ְ
אכל ְכֹל ֶ%ה ֶאת * ְל ֵשד
החי(ת ,ובהשאלה – "עסיס החיי"( האדמה מכוסה באבני"רחוב
ֲד ָמה ֶש ֵאי ֶנָ+ה"ְ *) ...ל ֵ'ד :כוח ִ
ָהא ָ
ומדרכות וכבישי ובטו של בנייני .הקריאה והפניה של הדובר נעשית במינו של פעלי וצו(יִ י.
עד השורה החמישית ,כל שורה מתחילה בפועל5ִ " :ימ ֵלב"; " ַמ ְש ֶאת"; " ְ ע ָ ֵע"; ואחר כ
"מריק"; (" ְמ *א ָ)ל" .כי אחרת הכל יחלו& והלילה לא יאחר לבוא.
יש בשיר *קונוטציה לשיר אחר של נ .ז" :אני רוצה תמיד עיניי ,כדי לראות את יופי העול
הזה*) ."...קונוטציה; ראה במונחי לספרות( בשיר שלפנינו מבקש הדובר ממנ( הקוראי,
להתנער מהשגרה ולהתבונ בצמרת הע 3הירוקה יותר ,א& על פי שהגזע מעט פגו ) ְמ 6א ָ5ל ,כמו
הסנה הבוער שאינו 6א ָ5ל( ,והאדמה לא נראית לעי ,כי הבנייה וההתפתחות העירונית מכסה אותה
ובטר המדרכות והבתי ישתלטו עליה ,על האד לחפש את הדר ,לחפש משמעויות ולמצוא
טע לחיי.
ג במבנה השיר יש מסר ומשמעות .כל השיר מסתכ ב"  11שורות שהולכות ומתקצרות
)השורה האחרונה היא הקצרה ביותר –  2מילי(  ,מרמז אולי על אפשרות של מציאות קשה,
שא לא נעשה כדבריו וכעצתו הימי שנותרו לנו עלי אדמות ילכו ויתמעטו עד להיעלמות של
פניני"טבע ירוקי וסגולי זהו ביטוי לקוצר הימי שנותרו לנו עלי אדמה.
למרות שהשיר כולו כתוב כבית אחד של ,יש בתוכו חלוקה פנימית ,שנוצרה בעזרת החזרות.
שורה  7 "1חטיבה אחת – שימו לב .ומשורה  11" 8חטיבה שנייה .החטיבה השנייה פותחת בסיכו
החטיבה הראשונה באמצעות הפעלי :שימו לב ,מששו ,געו .ולא סת לשי לב ולגעת ,ובשיר
נאמרי הדברי בכפולות .פעמיי נאמר בשיר "שימו לב"!
פ נוס& ,בולט מאוד ,המאפיי את השיר כשיר מודרני הוא הפסיחה .כמו בשירו האחר של ז
"אני תמיד רוצה עיניי" ,כל שורה מסתיימת בפסיחה המדגישה את הזרימה המהירה בי
הפעלי והצוויי ,א מדגישה את העצירה המותחת של משמעות הפעלי :לשי לב! ,למשש!

יטב" פוסחת ומדלגת אל השורה השלישית ְ " :ע
רחֵ ,ה ֵ
לגעת! למשל :בשורה השנייה " ַמ ְש ֶאת ָה ַ
יתר וְ ַה ֶ זַע" וממנה אל השורה
מריק עד ֵ
ב ַ" ֶרֶת" וממנה אל השורה שלאחריהִ " :
ָ ֵע .הא ָירֹק ַ
('" ] [...וכ הלאה עד לסיו החטיבה הראשונה של השיר המסתיימת בסו&
אחריהְ " :מ *א ָ)ל ְמ ַעט ְ
משפט בנקודה" :נִ ְר ֵאית ָ)אָ .ל ַעיִִ ָ .עיר ".ומכא מתחילה החטיבה השנייה בשיר ,ג היא בפסיחות
ודילוגי בי שורות.
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דרכי עיצוב :
א .הסגול הרועד כמטאפורה ו*מיטונימיה לכל מה שמבטא הטבע ו"הריאות הירוקות".
)*מיטונימיה – ראה במונחי( כ ג הצרו& הלשוני "למשש את הרוח" "לשאו& את האור".
הסגול הוא שילוב של כחול ואדו על כ נקרא ג פרח האיר(ס הנדיר שנתגלה בכמה מקומות
באר) 3בדרו נתניה ונס"ציונה( נקרא איר(ס הארגמ.
כלומר לספוג אלינו בחושינו כל מה שמסמל את הטבע ,האור והרוח וצבעי הפרחי ,לשי לב,
לשמור בטר יהיה מאוחר.
ב .מוטיב הרעידה .מביעה את חששו של הדובר לסגול הזה ,הוא נדיר הוא לא בר קיימא ,הוא
עומד להעל .א לא נשי לב .א לא נשמור.
ג .מוטיב הרוח והאור .כמו הרוח ג האור מתקשרי לתנועה ,לאנרגיות האופפות אותנו .במקו
לשאו& אוויר אנו אמורי לשאו& אור .הענ ג הוא מטאפורה לדבר שלילי ,לצל מאיי ,לניגוד
של בהירות .הענ מסתיר את השמש ,את האור .לאור שנשא& יש כוח עצו להעביר את הענ,
להעלי אותו מחיינו לפחות עד שיגיע הלילה  ,קרי מטפורה לסו& החיי וסו& המראות ,שנגדו
לא נוכל להלח.
ד .מוטיב הצבעי  .הצבעי בשיר ה :סגול ,ירוק ,חו )צבע האדמה( ושחור )הלילה( הסגול
מסמל הוא צבע האירוס מצב ביניי שעדיי מאפשר לנו לראות את הירוק והחו שה
מסמלי החיי – צמיחה ואדמה .משחק הצבעי הסגול והירוק – שניה אינ צבעי יסוד.
הסגול מבטא את השקיעה ,העצב ואת חוסר המנוחה  ,ואילו הירוק על גווניו השוני מסמל
את החיי ,הפריחה .שני הצבעי מבטאי את מכלול החיי על מורכבות ,על הטוב והרע
שבה .הצבעי מעצבי את מוטיב הזמ ,שבא לידי ביטוי באמצעות הצבעי ובאמצעות
היגדי ישירי – אור ,לילה.
ה .הפעלי והצוויי  .הדובר"השר מדרב אותנו לפעולה בעזרת פועלי ציווי :שימו לב ,געו ,מששו.
עשו זאת כעת פ נאחר ונאבד את הטבע .לכ רוב הפעלי פעילי .והמשפטי ה פועליי .

