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ניתוח השיר ממערכי השיעור לפרק שירת המאה ה20
כתב וער :המורה אלי פררה
הִ   /נת אלתרמ
עד חזֵר ַ

ַח ָ ַל ָשוְ א
עד חזֵר ַהִ  ֶש ָזנ ְ
עדָה נִ ְפ ַק ַחת ָלאֹ ֶר ְ
ֶ ֶ
וְ ַה ֶר ְ
יל ִ" ְג ָש ָמיו
וְ ָענָ ְ" ָש ָמיו וְ ִא ָ
ְמ ַצ ִ$י #עד ְל ָ ,ע ֵבר(אֹרַח.
יסת נ ְַדנֵדת
ב ִט ַ
רח ָ קְ #
וְ ָה ַ
י
ָקיֵ #מ ָע ֶל ָ
ַע ְבר ַה ְ"ר ִ
יַ
ֶלת ִ ְהיֶינָה ֵעדת
וְ ִכ ְב ָשה וְ ֶ ,-
הס ְפ ָ ֶל ֶכת _ _
את וְ ַ
ֶש ְִ /ַ 0פ ָ ָ
חקה
י רֵיקת וְ ִע ְיר ָ ְר ָ
ָד ָ
_ _ ֶשֶ ,
$יִ#ַד ָ ַ
וְ לֹא ַַ $עָ #סג ְ
חק3
ְלח ְֹר ָשה ְי 2ר ָ5ה וְ ִא ָ4ה ִ" ְצ ָ
שמת ַע ְפ ַע ַ$יִ.#
וְ ַצ ֶ6רֶת ְ ַ
הנושא העיקרי של השיר ,הוא *מוטיב שחוזר הרבה בשירתו של אלתרמ; ההל הנודד
בדרכי*) .מוטיב :ראה במונחי בעמ'  (206יחודו של ההל בשיר זה ,שמצד אחד נדידתו כאילו
והיא נצחית .מצד שני ,הוא קרוע בתוכו בשל הכמיהה להשתקע ולהתיישב במקו קבוע ,בעיר,
ר')ד'ר" הנודד) .הזמר+נודד( שר
בבית .מוטיב נוס #החוזר בהרבה משיריו של אלתרמ הוא ה" ְט ָ
ַ-ר שירי+ע ,נודד בי ערי וכפרי ומוכר את ִז ְמרתו העממית)ִ ,כלי נגינה על גבו )בד"כ
ומז ֵ
גיטרה ,מנדולינה ,אקורדיו וכדומה( הניגו החוזר הוא הזֶמר ,הלח והמנגינה שנושא עמו
הטרובדור.
*הערה קצרה :הרבה מפרשי את השיר כשיר ארס+פואטי ,ואי דעתי כ! )להגדרת המושג
"יצירהארספואטית" ראה בפרק השירה את הקישור; "מונחי& ומושגי& בשירה ,כא באתר(
אי בשיר שו סימוכי להגדירו כשיר ארס+פואטי מ הטע הפשוט :אי בשיר מילה המתייחסת
ה4יריתַ ,ל5יוט ולחרוזַ ,למילה הכתובה ,או לקריאת השיר ע"י הקוראי וכדו' .המילה
ַל ְ3תיבה ִ
היחידה עליה נשעני אלה המגדירי אותו כשיר ארס+פואטי הוא הביטוי" :ע6ד ח6זֵר ַה ִ"
אול ַה ִ כא בשיר מתייחס ְל ַלחְ ,למנגינה ,למל6דיהַ ,לֶ7מר העממי .לא רק זאת א #זאת ,אי
אפשר להגדירו כשיר ארס+פואטי בהסתמ על מילה אחת בלבד .בניתוח שיר יש לציי מספר
מוטיבי חוזרי כדי ליצור ליכ'דיות של נושא השיר ,להגדרת השיר ולדרכי העיצוב שלו .מילה
אחת בשיר אינה מהווה סימוכי לכ .מה עוד שהיא ְמ ַכוונת לתחו אחר באומנות ולא לשירה.
בית א'
מתאר את ההל הנודד בדרכו ,כשהוא מעלה בזיכרונותיו את העבר ,את החוויות של העבר
במקו ממנו בא ,מביתו הקבוע שעזב .המקו אשר ממנו ספג את המנגינות ,שירי+זמר ,סיפורי,
תמונות ופולקלור עממי .זהו עבר אשר נדמה כאילו נשכח ,נזנח ,אבל זה חוזר אליו" :עוד חוזר
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הניגו שזנחת לשווא" .כלומר :הניגו הוא סימבול של כל אות חוויות+תמונות+מנגינות ,ריחות
וזיכרונות מהמקו ממנו יצא .הניגו כא נתפס כ*מטאפורה לכל אות זיכרונות ומראות שזנח
והחל לנדוד בדרכי ,אבל ה אינ עוזבי אותו ,הוא זנח אות לשווא .ה תמיד יחזרו אליו.
הבדידות של ההול בדר ,מומחשת ע"י התיאור של ההל הנמצא בי הענ בשמי והע8
שמתחת .הדר ארוכה מצד אחד והבדידות של ההל הנודד מתוארת ,כאחד שנמצא בי השמי
יל ִ) ְג ָש ָמיו" .השמי ממעל ,ומתחת נמצאת הדר עליה
ובי האיל שבצדי הדר" :וְ ָענָ ְ) ָש ָמיו וְ ִא ָ
הוא הול ,כאשר מצידיה האיל ְספ'ג+הגש ,וביניה ההל הנודד והבודד.
ע6דָ:ה נִ ְפ ַק ַחת ָלא ֶֹר ְ" הדר עודנה נפקחת.
והדר ארוכה ולא נגמרת ,כאילו ללא סו" :#וְ ַה ֶ; ֶר ְ ֶ
היא עוד נמשכת ונשרכת לפני ולאור ,כמו במבט פרספקטיבי אל האופק .הביטויְ " :מ ַצ ִ5י עד
ע6בר+א ַֹרח" .ז"א :דר ארוכה עוד מצפה ל ,יש עוד דר ללכת" .עובר אורח" כביטוי לאד
ְל ֵָ ,
שנודד ,עובר ממקו למקו .עוצר לזמ קצוב ,מתארח לרגע ,וחוזר שוב אל הדר ,אל הנדוד.
בית ב'
בבית זה עוצמת הבדידות והעצבות של ההל הנודד מתעצמת בגלל אווירת החור #בו .התיאור
י".
ָקיֵ #מ ָע ֶל ָ
ַע ְבר ַה ְ"ר ִ
יסת נ ְַדנֵדת" ב" .י ַ
ב ִט ַ
רח ָ קְ #
הוא בשימוש במטאפורה כפולה :א" .וְ ָה ַ
שני הגורמי ליצירת אווירת החור :#הרוח והברקי& בוודאי שנותני את התחושה של האד
שהול בדרכי ,וגש יורד עליו והוא בודד בדרכו .הרוח קמה במוב של רוח סערה .הרוח מצד
אחד והברקי מצד שני ,מטלטלי אותו כמו נדנדה המוטסת בכוח+הרוח ,מעלה ומטה.
החצי השני של הבית מתאר את מצבו הנפשי של הדובר הנמצא בי הפטיש והסד .מצד אחד הוא
מלט #את הכבשה ,אבל באותו זמ הוא מלט #ג את האיילת .אלו ה שתי חיות רכות ,אינ
מב'יתת ,היא סמל של בית ,של מקו קבוע ,מקו ח .מנגד,
ֶ
טורפות ,אבל הכבשה היא בהמה
האיילת היא חיית+בר הנמצאת בטבע .היא חופשית .הוא מלט #את שתיה :הוא רוצה את שתיה
ואת מה שה מסמלות; הבית הקבוע אותו עזב והתחיל לנדוד בדרכי ,וג את האיילת ,המסמלת
את הטבע החופשי בו הוא מהל .לכ ,הניגו שזנח) ,כמטאפורה לזמירות ,לבית ,לתמונות,
לריחות לניגוני( "הניגו" הזה ,אינו מרפה ממנו" ,זה תמיד חוזר אליו" :הניגו שזנח
לשווא...אבל הוא ממשי ללכת .בסו #בית ב' יש שני קווי מפרידי ובראשיתו של בית ג' יש ג
שני קווי מפרידי .מבחינה טכנית המשורר יוצר כא *פסיחה )*פסיחה ,גלישה :ראה במונחי

הס ְפ ָ ֶל ֶכת_ _ _ .
את וְ ַ
לשירה בעמ'  (32יש כאילו המשכיות בי סו #בית ב' לבית ג'ֶ " :ש ְִ /ַ 0פ ָ ָ
חקה") .לתחילתו של בית ג'(
י רֵיקת וְ ִע ְיר ָ ְר ָ
ָד ָ
)כא באה הפסיחה ,מסו #בית ב'( _ _ _ " ֶשֶ ,
הפסיחה הטכנית הזאת אומרת שההול הרוצה את שני העולמות עול הטבע ,החופשי שמסמלת
המב'יתת ,הוא ממשי
ֶ
האיילת ,ואת העול ה"ביתי" ,הקבוע בעיר ההולדת ,שמסמלת הכבשה
בדרכו .הוא נשאר בעצ ב"ידיי ריקות" אי לו את זה ולא את זה ,העיר נשארת רחוקה ובלתי
נתפסת ,וג לא את הבית אותו עזב .בית שאותו הוא מערי 8וסוגד לו .ה"בית" ,שבא לידי ביטוי
חק ."3החורשה ,הג ,החצר של הבית ,ובו ,בבית זה ,אישה
52ה וְ ִא ָ4ה ִ" ְצ ָ
חר ָשה ְיר ָ
במיליְ " :ל ְ
בצחוקה .סמל הביתיות והחמימות שאישה בצחוקה ממלאת בו את ההווי של ק ח ואוהב.
בית ג'
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התוצאה של הקרע הנפשי הזה; בגלל שהוא מצוי בי שני העולמות .מצד אחד הוא סוגד לאות
סמלי ,המייצגי עול קבוע ומיושב :הכבשה עדה שליט #אותה יחד ע האיילת ,הוא סוגד
ל"חורשה ירוקה ואשר בצחוקה" .מצד שני הוא שבוי באופי שלו ,לאופי הנווד שבו.
התכונה הזאת לא נותנת לו לממש את הכמיהה שלו ָלעיר הרחוקה לאישה בצחוקה ולחורשה

הירוקה .ואפילו לצמרת גשומת+עפעפיי .זה צירו+#לשוני מפתיע ומטאפורה מעניינת" :וְ ַצ ֶ6רֶת
שמת ַע ְפ ַע ַ$יִ :"#נית להסביר אותה כצמרת של ע 8המתוארת כצמרת שזולגת דמעות כמו:
ְ ַ
"הערבה בוכייה" .זהו ע 8שנית לומר עליו ,שהוא "איל מב'ית" .ובכ ג למטאפורה זו יש קשר
לכמיהתו לבית ,לאותו מקו וניגו שזנח לשווא ,ולכ הניגו חוזר אליו.
דרכי העיצוב בשיר) :עיצוב ,ראה הסבר מפורט במונחי לשירה בעמ' (36
א .מוטיב ההל הבודד ,הנודד בדרכי) .הטרובדור(
ב .כותרת השיר :ה"ניגו החוזר" :כמוטיב מוביל לנושא השיר.
ג* .התמונה הציורית של ההליכה בדרכי ובשבילי בטבע החופשי ,ש הול ומתבודד ההל,
בגש וברוח .מוטיב הדר המסמל את אורח חייו של ההל .הדר האי+סופית שאינה נגמרת.
ד .הכבשה )החיה המבוייתת( והאיילת )חיית הבר בטבע החופשי( כסמלי למאוויי של ההל.
ה .ה*תמונה הציורית המבטאת את הכיסופי של ההל :חורשה ירוקה ואישה בצחוקה.

