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  20 –הסיכו� והניתוח ממערכי השיעור לשירת המאה ה 

  המורה אלי פררה: כתב וער�

  . ניתוח השיר בהמש�

  ד� פגיס/  �"סכו

  ,ְ�ר�ָע� ֶהָחְל
	ב ַלֵ�י�

�ַתְ�ִמ, �ַ�י� את ַהִרֵמֵ�ָ ��  

  .דל ָיי ֶ�ֵאְר ִ�מ�ְ�

�  ל�$ מ�ֵמְצַמר ְממ�ָ�ד ַהַ"ַ

  .יִמ�ל ) ֶ�ַחפ�� ָנצ�ְרַ%

  .ְ�פֲֹהר ַלֵהַמְמ

�  ל� מ�ְ�ֵחַגר ְמע�ָ�ד ַהַ"ַ

  .א�רֹל ָהד ַעֵמע�ד ָהָ,ַ)

  .יִנא ֲאלֹ, מ�ְצַעק ְלֵח�"א ַהה�, יִנא ֲאלֹ
  

�ַ/ְ�ִמ, י�ִ�ַ.ת ַהי� ֶאִרֵמֵ�ָ ��,  

  ר1ָ�ָב ַהַה0ַה ַ�ֶאר�

  .יוא ִ%יו ה�ִ%, יוָנ� ָ%ֵהיו ְוָנת ָ%ֶא

  .ְ�פֲֹהר ַלֵהַמְמ

  .יוא ִ%יו ה�ִ%, יוָנ� ָ%יו ֵהָנ� ָ%ִיַדֲע

  .יִנא ֲאלֹ, הֶחא מ�ה�, אלֹ

  ַעֵדי י�ִמ

  .גֵלְזַ,ה ַהֶלֲעה 1ַַמ
  

*  

  הֶ�ַחי ְמִנֲא. יצוב ִלָע

  י0ִת ֶ�ַחַרָ�ת ַלַחַ/ִמ

  :ל%ִֹ/ה ֶ�ָטָלְחַהַל

  ,האָלמֹ 7ְא�, היָנִמת ָינ�ְפִל

  יטִלְחַהא ְל0ֹיט ֶ�ִלְחַה ְלא�

  את8ֹ ַהַחר�ת ָלֵתָלְו

  ?יתִרל�� ְ�ה ָ�ָתְי ָה�0ִאְ�, יאִ�ת רֹר ֶא9ֵַבְל
  

  ניתוח השיר

אנו מגלי� את האווירה ' בבית ג, כי ש�, בבית האחרו�, נקל להבי� את השיר הזה דווקא מסופו   

לב מלנכוליי� של אד� הרואה  רהוריהעצבות המביאי� ל" .יצוב ִלָע: "ודכדו� הנפש של הדובר

.  במראהפניו ואת מראהובחו� הדובר בשיר אינו הול� ל. מזדמני�, את עצמו דר� חפצי� שוני�

 –או אחריה , או לפניה, באות� כלי� המונחי� לפניו בשעת הסעודה, כנראה באקראי, הוא מביט

  . אפילו מדוכא, אוליכשהוא שרוי במצב יגוני ו). זלגומ& כיכ� ס(� "הסכו; כלי האוכל
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הא� : אווירה של דכדו� והרהורי� נוגי� על עצמו בשל קונפליקט פנימי, האווירה בה הוא שרוי   

  : ובטר� ההחלטה תיפול הוא בתחושה קשה של בדידות ועצבות? להחליט ללכת לשמאל או לימי�

  ",האָלמְֹ, א*, היָנִמָית נ*ְפִל / :ל(ִֹ# ֶ%הָטָלְחַהַל / יִ&ת ֶ%ַחַרָ$ת ַלַחַ#ִמ / הֶ!ַחי ְמִנֲא. י ִלצובָע"

  

הוא , החלטה וקונפליקט כאשר אד� נמצא במצוקה של חוסר, ידועי� מאוד המצבי� האלה   

טי� פניו ניב. בשל חוסר היכולת להחליט" מר גורלו"מדשדש בכ& המרק המונח לפניו ומהרהר על 

" מגלה"ולפתע הוא . עצמו דר� כלי האוכל השתקפות של –זו הסיטואציה . דר� כלי האוכל

בהתא� לאבחנות אישיות משתנות על עצמו ועל  –בבואות משתנות . השתקפויות שונות של האד�

שה� , נחשפי� לעיניו זוויות שונות של מראהו. של הברק היוצאת מהכ&" מראה"השתקפותו ב

מו וג� אי� זולתו רואה ג� מתו� מבט אישי על עצ. מבט שונות על עצמו ומצבו בעצ� נקודות

ובמקומ� , י� בשיר רמז או תיאור של סועדי� נוספי� המשתתפי� בסעודה ובכלי האוכל א...אותו

כאורה הדובר בשיר ל. �"מתאספי� סביבו כל מיני בבואות של הדובר המשתקפות אליו דר� הסכו

  .הוא יושב ע� עצמו ומשקי& על עצמו, אינו לבדו

 הוא . כל הוא דומיננטי ויש הקבלה בינה לבי� כ& היד של הדוברשמבי� כלי האו" הכ&"מוטב 

 האכילה כ/בי� זיקה יוצר  המשורר" .דל ָיי ֶ%ֵאְר ִ.מ* ְ!0/ ָ.ֵ$ַתְ%ִמ"ורואה עצמו , מרי� את הכ&

 אבל דמותו .בי� הבבואה המשתקפת לבי� הדמות הפיזיתובמעשה זה נוצר קשר ישיר ,  הידכ/ל

 ל*4 מ3ֵמְצַמר ְממ$ָ3ד ַה2ַַ.: "נפוחי� וחסרי ח�, ר ומתוכה משתקפי� פניומצד הקמו, מעוותת

, צד ומביט מצדה הקעור של הכ& וש� ניבטי� פניו" החלי&"הוא ממהר ל" .יִמ3ל 5 ֶ%ַחפ3/ ָנצ3ְרַ(

המראה אינו , כלומר מכל צד שלא תתפוס את הבבואה. גמד העומד על הראשח� כשל   שוב בחוסר

רצו� מההשתקפויות  הוא אינו שבע. רמז תהפוכות החיי� ולארעיות שלה�. אירוני ומגוח�, מרני�

אבל הוא ". .יִנא ֲאלֹ, מ*ְצַעק ְלֵח*2א ַהה3, יִנא ֲאלֹ": האלה ומבטל אות� באחת במעי� גיחו� עצמי

  . מאוד שאכ� הוא זה הוא המשתק& ש�יודע טוב 

וכל עצתמו משתקפי� ,וש� אכ� אי� עיוות, אצל הסכי�" מזלו"כנחמה מסוימת הוא מנסה את    

ג� כאשר הוא מנסה , ".יוא ִ(יו ה3ִ(, יוָנ� ָ(ֵהיו ְוָנת ָ(ֶא: "בהשתקפותו ורואה כיש� כמות שה� 

פניו ; כ�  ה� עדיי� נשארי� כשהיו לפני, השני * שעשה ע� הכ& והופ� את הסכי� מצָדגילאת התר

  . זה הוא עצמו לכל פרטיו. ופיו כפי שהיו ומכיר אות�

להביט בעצמו דר� " אינו מעז"הוא , הכ& והסכי�,  הראשוני�מתו� הניסיו� ע� שני כלי האוכל   

, חדות והרי זהו כלי מפולש ושיניו כאילו מפוזרות? כי מי יודע מה יעלה ש� דר� המזלג, המזלג

כשאד� ? מעי� ביטוי אירוני בשל תחושה של ניתוק וניכור עצמי, אולי כרמז למצבו הנפשי המפוזר

כאותו אד� , הוא נקלע הרבה פעמי� ביצר של הדחקה, שרוי באווירה של דכדו� וחוסר החלטה

  . שאוט� אוזניו כדי לא לשמוע אמירות קשות ולא נעימות

     

שכל "; השיר מבטא כמו שצרי� את הפ� המודרני שלו,  מסוי�מבחינה זו של תיאור מצב נפשי

לתי בי� חפצי� וכלי� למצבו של האד� ברגע מסוי� ובמצב -ְקתו� תיאור ַה, "נושא כשיר לשירה

 .תיאור של קונפליקט פנימי בינו לבי� עצמו המשתקפי� דר� אקראי בכלי� של שולח�. מסוי�

אשר המבט הפנימי של הדובר על עצמו הוא אירוני ע� כ, ומלא פעילות ותנועה" חי"התיאור הוא 

 להחלטה שתיפול ותראה לקרחת שלוהוא מחכה מתחת . וגיחו� עצמי, קורטוב של חמלה עצמית

� ולא "ובוודאי שלא הסכו, ממנו ובו, והרי ההחלטה היא שלו. לו את הדר� הנכונה לכא� או לכא�

  .הקרחת יעשו בשבילו את העבודה ויחליטו למענו
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   �,  ההדחקה ודילוג על שני הסעיפי�–שהיא מבחינה פסיכולוגית די נפוצה , מכא� הוא מוצא דר

 3&ִאְ!, יאִ%ת רֹר ֶא8ֵַבְל/את 7ֹ ַהַחר3ת ָלֵתָלְו/ יטִלְחַהא ְל&ֹיט ֶ%ִלְחַה ְלא*": החליט שלט להחליט

, בי� ע� התיאור הפסימי כלשהוהאירוניה העצמית והגיחו� העצמי משתל "?יתִרל*� ְ.ה ָ%ָתְיָה

 וכל בלוריתשכאילו הייתה ש� , והוא מנח� את עצמו, הוא הרי קרח. על ההחלטה שלא להחליט

תבדר את , כהקבלה לנפשו הפזורה, והרוח הזאת ,העניי� הזה היה בעצ� בידור להעברת הזמ�

  ... בלוריתו ותמחק את בבואתו הקרחת

מתו� הסתכלות אירונית ומגחכת תו� שימוש ,  על מצב נפשיזהו שיר הלל לתיאור וביטוי שירי   

למרות התיאור העצוב והמלנכולי . � ולא מראה" סכו–בכלי� וחפצי� מזדמני� ודי מפתיעי� 

למקרא השורות המבטאי� אירוניה וגיחו� , אי אפשר שלא לחיי� בסלחנות ובאהדה, כלשהו

שכולה רצ& של קבלת , קיומו דותהישר, יחד ע� משמעות עמוקה יותר למהות האד�. עצמי

ידלג על ? מה יעשה אד�.  יבולע לו–יחליט אחרת ,  אשרי לו–יבחר ויחליט טוב . החלטות ובחירות

וכ� ... אולי הכלב ימות או הפרי. ימות, למצב אחר, שני הסעיפי� וידחיק את ההחלטה לזמ� אחר

  .ובינתיי� הזמ� יעבור תו� בידור וצחוק עצמי. הלאה

  

  

 

  


