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  תלמידים יקרים

  

  בחוברת זו תמצאו סיכומים לפרקים השונים של בחינת הבגרות בספרות.

וסוכם במחברת על ידי המורה המלמד  ,סיכומים אלו לא באים להחליף את מה שנלמד

את  נואת היצירות ותשנ ושתקרא ,בכיתה. הם נועדו להשלמה בלבד ואנו ממליצים אחרי

  לעבור על החומר המוצע בחוברת זו. ,מה שנכתב במחברת

חוברת זו תוכל לעזור לתלמידים, שחסרים להם חומרים מסיבה זו או אחרת, ולמקד 

  אתכם בעיקרי הדברים.

רות עושה מאמצים רבים כדי להבטיח את הצלחתכם בבחינת הבגרות בספרות. צוות ספ

  .זהיובילו אתכם להצלחה במקצוע  עבודה קשהו , רצינותאנו מאמינים שהשקעה

דף הוראות לגבי מבנה בחינת הבגרות בספרות ותכנון בכיתה כל תלמיד יקבל בנוסף, 

  .18/5/2017-הלמידה לקראת בחינת המתכונת שתתקיים ב

  נו מאחלות לכל תלמידינו הצלחה רבה בבחינה!א
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  ש י ר ה

  ח"נ ביאליק

  / ח.נ. ביאליק"הכניסיני תחת כנפך"

השיר "הכניסיני תחת כנפך" הוא שיר אישי שבו הדובר עורך מעין חשבון נפש עם מצבו, הוא 
השיר בנוי   מבטא רגשות של צער על אובדן הנעורים, על היעדר האהבה ועל חוסר התקווה.

 –מחמישה בתים. הבית הראשון והאחרון חוזרים על עצמם. בשיר הדובר פונה אל נמענת 
מיוחדת שהדובר מבקש ממנה שתקשיב לו, שתקל על כאבו  שדמותה לא ידועה, אישה
  באהבתה ובתשומת לבה.

הבית הראשון הוא פנייה של הדובר אל הנמענת ובקשת עזרה. שלושת הבתים הבאים הם 
  הסבר לבקשה זו והבית האחרון הוא שוב בקשה.

  ´בית א

  ַהְכִניִסיִני ַּתַחת ְּכָנֵפְך,

  וֲַהיִי ִלי ֵאם וְָאחֹות,

  ֵחיֵקְך ִמְקַלט רֹאִׁשי,וִיִהי 

  ְּתִפּלֹוַתי ַהִּנָּדחֹות.-ַקן

הדובר פונה אל נמענת אהובה שמדומה לציפור בעלת כנף גדולה, שהדובר מבקש שתגן 
עליו כמו שציפור מגנה על גוזליה. בבית הזה מציג הדובר את בקשותיו מאהובתו. הוא 

הוא מבקש שתתייחס אליו  .מבקש חסות והגנה כלומר –מבקש ממנה להיכנס תחת כנפיה 
ואהבה שאינה  לחמימות, לידידות, לחום והבנה "כמו אם ואחות", כלומר, הוא זקוק ממנה

כלומר, הוא  –תלויה בדבר. הדובר מבקש גם "יהיי חיקך מקלט ראשי, קן תפילותי הנידחות" 
ובמקום זה גם להשמיע את תפילותיו    זקוק למקום שיוכל להניח בו את ראשו העייף

  בקשותיו שלא התממשו.ו

  ´בית ב

  ַהְּׁשָמׁשֹות,-ּוְבֵעת ַרֲחִמים, ֵּבין

  ְׁשִחי וֲַאַגל ָלְך סֹוד יִּסּוָרי:

  –   אֹוְמִרים, יֵׁש ָּבעֹוָלם ְנעּוִרים

  ֵהיָכן ְנעּוָרי?

בבית זה מתחיל הדובר להתוודות בפני הנמענת. הוא פונה אליה בשעת "בין השמשות" ,  
לווידוי ולפי הקבלה זוהי גם שעה של רחמים, כי בשעה זו נפתח  שמתאימה   שעה רומנטית

  ֵהיָכן ְנעּוָרי? –   אֹוְמִרים, יֵׁש ָּבעֹוָלם ְנעּוִרים  שער הרחמים. הוא אומר לה:
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כלומר, הדובר מרגיש שונה, לכולם יש נעורים והוא אינו יודע היכן נעוריו. הדובר מרגיש 
כבר מבוגר יותר או שהוא מבכה על כך שהוא  שהנעורים שלו חלפו (עברו) ועכשיו הוא

   חוויות של נעורים בגלל הביוגרפיה שלו. (ביאליק למד בנעוריו תורה). חווה   לא

  ´בית ג 

  וְעֹוד ָרז ֶאָחד ָלְך ֶאְתוֶַּדה:

  ַנְפִׁשי ִנְׂשְרָפה ְבַלֲהָבּה;

  –אֹוְמִרים, ַאֲהָבה יֵׁש ָּבעֹוָלם 

  ּזֹאת ַאֲהָבה?- ַמה

ּזֹאת -ַמה –אֹוְמִרים, ַאֲהָבה יֵׁש ָּבעֹוָלם    הדובר לנמענת סוד (רז) נוסף: בבית הזה מספר
כלומר, למרות שהדובר כבר איננו נער וכולם מדברים על האהבה שיש בעולם, הוא  ַאֲהָבה?

הדובר משתמש במטאפורה  לא חווה את הרגש הזה, חייו עברו מבלי לדעת מה זאת אהבה.
את הכאב הגדול של הדובר, על כך שלא הייתה לו אהבה  "נפשי נשרפה בלהבה" שמבטאת

  וואת התשוקה הרבה שלו לאהבה שלא התממשה.

  ´בית ד 

  ַהּכֹוָכִבים ִרּמּו אֹוִתי,

  ַאְך ַּגם הּוא ָעָבר; –ָהיָה ֲחלֹום 

  –ַעָּתה ֵאין ִלי ְכלּום ָּבעֹוָלם 

  ֵאין ִלי ָדָבר.

מרגיש שהכוכבים רימו אותו. הכוכבים הם בבית זה הדובר מתאר את שיא הכאב שלו. הוא 
סמל לחלומות ולתקווה. הייתה לו תקווה לחיים מלאים ושלמים, אך התקווה הזאת נעלמה 

ֵאין ִלי  –ַאְך ַּגם הּוא ָעָבר; ַעָּתה ֵאין ִלי ְכלּום ָּבעֹוָלם  –ָהיָה ֲחלֹום  והוא מרגיש ריקנות:
החזרה על המילים "אין לי" שסוגרת את הבית הזה מראה את גודל היאוש של הדובר,  ָדָבר.

  אין לו נעורים, אין לו אהבה, אין לו חלום ותקווה.

  ´בית ה

  ַהְכִניִסיִני ַּתַחת ְּכָנֵפְך,

  וֲַהיִי ִלי ֵאם וְָאחֹות,

  וִיִהי ֵחיֵקְך ִמְקַלט רֹאִׁשי,

  .ְּתִפּלֹוַתי ַהִּנָּדחֹות-ַקן

אוש הגדול שמתגלה בבית הקודם, ניתן להבין את הפניה החוזרת של הדובר אל מתוך הי
הנמענת שהיא חזרה על הבית הראשון. כעת גם הנמענת וגם הקוראים מבינים עד כמה 

חשובה לדובר העזרה של האישה הזאת ועד כמה היא יכולה לענות באהבתה על בקשותיו 
הדובר? האם הנמענת תענה  נשאלת השאלה האם יש פתרון למצוקת של הדובר.

  לבקשתו?המבנה מעגלי של השיר רומז על מצב ללא מוצא, על חוסר פתרון.
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  אמצעים אמנותיים בשיר

 –הסבר  –מבנה מעגלי שמבטא מצב של חוסר מוצא, חוסר פתרון. (בקשה  - מבנה       .1
  בקשה).

  שאלות רטוריות       .2 

  ֵהיָכן ְנעּוָרי? –   ְנעּוִריםאֹוְמִרים, יֵׁש ָּבעֹוָלם 

  ּזֹאת ַאֲהָבה?- ַמה   –אֹוְמִרים, ַאֲהָבה יֵׁש ָּבעֹוָלם 

העיקריים בשיר : אהבה    השאלות הרטוריות מבליטת את הנושאים
מדגישות את הרגשת החריגות והבדידות של הדובר אל מול האחרים.   ונעורים.השאלות

וד שכולם מדברים עליהם. השאלות הרטוריות הוא, היחיד, שלא זכה לחוות שתי חוויות יס
  להן תקנה.   מדגישות את תחושת הייאוש, חוסר המוצא וההחמצה שאין

  חזרה       .3 

          ֵהיָכן ְנעּוָרי? –   ְנעּוִרים יֵׁש ָּבעֹוָלם ,אֹוְמִרים  

          ּזֹאת ַאֲהָבה?- ַמה   – יֵׁש ָּבעֹוָלם , ַאֲהָבהאֹוְמִרים  

מדגישות את העובדה שהדובר מרגיש אחר, שונה מכולם בכך שלא זכה לחוויות החזרות 
  .של נעורים ואהבה כמו כולם

           ָדָבר.  ֵאין ִלי –ְכלּום ָּבעֹוָלם   ֵאין ִלי ַאְך ַּגם הּוא ָעָבר; ַעָּתה –ָהיָה ֲחלֹום  

  יקנות שלו.מדגישות את ייאושו של הדובר ואת הרגשת הר   החזרה על המילים "אין לי"

  

הפניה בגוף שני לנמענת הופכת את השיר לשיר וידוי. הדובר פונה  - י פניה בגוף שנ       .4 
שיח, הדובר -במונלוג אל הנמענת. הפניה לנמענת והשאלות הרטוריות יוצרות אפקט של דו

  כאילו מצפה לתשובה.

  רחמים, קן. כנפך, אם אחות, מקלט,  מילים שקשורות לחסות: - אוצר מילים       .5 

  : חיקך, נשרפה בלהבה, אהבה.מילים שמבטאות אהבה

  מטאפורות       .6.

 "מטאפורות אלו מבטאות את   "הכניסיני תחת כנפך", "מקלט ראשי", "קן תפילותי
  הצורך של הדובר בחסות והגנה.

  "מטאפורה שמבטאת את הצורך של הדובר באהבה. –"נפשי נשרפה בלהבה 
  

  האנשה       .7 

          "מבטא את תחושת האכזבה וחוסר התקווה של   -   "הכוכבים רימו אותי
  הדובר.
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 לא זכיתי באור מן ההפקר" | ח.נ ביאליק

שירה) כלומר: שיר בו המשורר כותב על - אומנות, פואטיקה-(ארס ארס פואטיזהו שיר 
  חוויית הכתיבה. על תהליך כתיבת שיר.

משורר, שעצם הכתיבה על חוויותיו האישיות  השיר מספר על הרגשתו שלנושא השיר: 
עולה לו במאמץ רב וגם ההיחשפות לציבור הרחב מכאיבה לו. כמו כן מועלית ביקורת על כך 

  שהקוראים לא מבינים את הכאב והסבל הכרוך ביצירה.

  ניתוח תוכן השיר:

מסמלת בשיר את כשרונו של משורר לכתוב שירים. ביאליק אומר  אורהמילה : בית ראשון
  כי יכולתו ליצור לא באה לו בקלות. 

מרשות הרבים. כמו כן כשרונו לא בא לו כמתנת ירושה  –כשרונו לא נלקח מן ההפקר 
  מאביו. 

  מלבו. – ממקור פנימיתהליך היצירה נובע 

  וחצבתיו מלבבי" \ זהו תהליך קשה: "כי מסלעי וצורי נקרתיו

(השוואה) לתהליך חציבה בסלע: לבו מושווה לסלע קשה. השירים  מושווהתהליך היצירה 
בד"כ אינם "נשפכים" מלבו בקלות. הם תוצר של מאמץ נפשי קשה, הכרוך בתהליך איטי של 

  חיטוט מכאיב בלבו ובפצע נפשו. 

הכתיבה) הוא בניצוץ קטן "ניצוץ אחד בצור לבי מסתתר": מקור האור (כשרון  :בית שני
המשורר גאה שהניצוץ מקורי (בא  -שטמון בסלע לבו, נסתר. המשורר מדגיש כי "כולו שלי"  

  ממנו ) ללא שותפים. הוא אינו שאול ואינו גנוב.

בשני בתים אלו על מקוריות שיריו. חזרה שבאה להדגיש את כישרונו ואת כאבו  חזרהישנה 
  של המשורר.

מתאר חוויה נפשית חזקה מאוד של התפרצות פתאומית של הניצוץ,  המשורר: בית שלישי
  שמשתחרר מן הלב שהתפוצץ. 

  פי הסדר את השלבים בתהליך היוצר:-המשורר מונה על

, פאסיבי במצב רדום) יש לו ניצוץ כלומר כשרון ליצור שירים וחומר שירי, שנמצאים 1
  במעמקי לבו., בנפשו. 

"תחת פטיש צרותיי הגדולות", שפוקדות אותו בהווה,  –ותר) (קשות בי חוויות טראומתיות) 2
  בעוצמה את הניצוץ הרדום.  המעוררמשמשות גורם 

  "זה הניצוץ עף".  –באופן פתאומי החוצה  מתפרץ) הניצוץ 3

  "ניתז אל עיני".  –) המשורר רואה את השיר בעיני רוחו. 4

  "מעיני לחרוזי".  –) המשורר כותב את החרוזים = משפטי השיר על הנייר 5

בשלושת הבתים הראשונים מתאר המשורר את תהליך היצירה כפי שמתרחש  בית רביעי:
  בינו לבין עצמו ללא כל קשר לקהל הקוראים. 

  בבית רביעי פונה המשורר אל ציבור הקוראים. 

  : יצירת הקשר בין השיר לבין קהל הקוראים. הפרסוםהשלב האחרון בתהליך היצירה הוא 

  החומר השירי בורח, יוצא אל לב הקוראים.  –הניצוץ 
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  ניסוח דו משמעי: –"ובאור אשכם (באש שלכם) הצתיו" 

א) המשורר הצית את הניצוץ ע"י האש של קהל הקוראים. כלומר: ישנו רמז לתלות המשורר 
  בקהל הקוראים שמזינים ומפרים אותו.

צוץ שלו באש הרדומה ב) לקוראים יש בלב אש שהיא במצב רדום. המשורר מצית את הני
של הקוראים וע"י כך מסייע להוציא את האש שבלבם מהכוח אל הפועל וכך מבחינה רגשית 

  השיר מעורר בקורא חוויה רגשית מועצמת. 

" : השיר יוצא אל החברה מנותק מן החוויה הפרטית של יתעלם"ובאור אשכם הצתיו  
  המשורר שיצר אותו. השיר הופך לנחלת הכלל. 

  האומנותיים בשיר:האמצעים 

שלה אש תהליך היצירה של המשורר מתואר באמצעות מטאפורה של מטאפורות:   . 1
  חיובי ושלילי. הניצוץ מתלקח לבערה, לדלקה, לאש. היבט

אור האש מאיר ומחמם, מאפיין את הנאת המשורר וגאוותו על יצירתו והנאת  –חיובי 
  הקורא.

  האש שורפת, מכלה. המשורר חש נפגע מתהליך היצירה. משלם "מחיר אישי".  –שליל 

  זהו תהליך נפשי קשה הכרוך בחשיפת "פצעים" נפשיים מכאיבים. 

  : "ניצוץ אחד בצור לבי מסתתר", ""פטיש צרותיי", "באור אשכם" מטאפורות נוספות

  ואנוכי...את הבערה אשלם". 

  ):ארמז מקראי (אילוזיה. 2

): 29תמונת הפטיש והסלע מוכרת מספר ירמיהו (פרק כ"ג פס'  –"פטיש צרותיי" . א
הנביא ירמיהו כועס על נביאי השקר שמנסים לסלף את דבריו. הוא אומר לנביאי 

  "כפטיש יפוצץ סלע".  -השקר: דבריי הם דברי אלוהים ובכוחם לפוצץ סלע

  בשיר לבין נביא האלוהים.  מכאן ניתן להסיק שקיימת אנלוגיה (השוואה) בין הדובר

 -ניצוצו המצוי בלבבו אמנם מקורי וייחודי, אך פריצתו החוצה תלויה בכוח חזק ממנו
  אלוהי.  \כוח מאגי

  את הבערה אשלם".  בחלבי ובדמיהדובר אומר בבית הרביעי: " ואנוכי  –"חלבי ודמי"   ב. 

  חלבי ודמי הם ארמז לנוהל הקרבת קורבנות בבית המקדש. 

  והדם הם החלקים המובחרים שהקטירו אותם על גבי המזבח בבית המקדש.החלב 

כשהשיר עובר לידי הקורא הוא במהירות בוער ומתכלה. (הקהל זונח מהר את השיר, 
  מתייחס אליו בקלות ראש, מפרש אותו באופן אחר וכדומה)

  ערכי (דו משמעי) כלפי הקורא: -הדובר בשיר מבטא יחס דו

  קורא כדי שיוכל ליצור שיר. (ישנה תלות בקהל הקוראים). , הוא זקוק למצד אחד
, הוא כועס על הקוראים מכיוון שעם פרסום השיר החלקים היקרים מצד שני

והמובחרים שבתוכו, מתכלים ונעלמים. (הוא משלם בחלקים היקרים ביותר שבתוכו). 
  הקהל לא תמיד מבין את הסבל והכאב הכרוך בכתיבת השיר.
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   מוטיבים: . 3

  –א. מוטיב האור 

  המוטיב מופיע כבר בכותרת וממשיך לאורך השיר. 

  האור הוא מטאפורה ליצירתו של המשורר. 

  האור (היצירה), איננה באה בקלות אלא היא פרי של תהליך מורכב וקשה. 

  שמסתתר בלב הדובר. הניצוץהאור הוא תוצר של 

  הניצוץ הופך לחרוז עם בואן של הצרות (פטיש צרותיי).

  בקוראים אשחרוז מצית ה

   ונעלם. בוער

  מן ההפקר" באורהמוטיב מופיע באופנים שונים: "לא זכיתי 

  קטן" ניצוץ"                                                      

  (באש שלכם) הצתיו  יתעלם: באור אשכם"                                                      

  אשלם".  את הבערה"                                                       

  

  -ב. מוטיב הלב

  מוטיב הלב קשור למוטיב האור. מקור האור בניצוץ המסתתר בלב.

  הלב מופיע בכל בית תמיד בהקשר לאור:

  ללבבכם"מסתתר", "ומחרוזי יתמלט לבי , "בצור מלבבי""וחצבתיו 

  מוטיב הלב מדגיש את תחילת התהליך ואת סופו. 

  השיר הולך מלב אל לב,  מלב המשורר אל לב הקוראים. 

  אלא שמלב הדובר הוא נחצב בייסורים ואלו בלב הקוראים הוא בוער ומתכלה במהירות. 

בחירת המילים "לבבי" "ולבבכם" (במקום לבי ולבכם) בראשית השיר ובסופו, יוצרת 
  אליכם.  -אתם, ממני–ל התהליך: אני ומדגישה את מסלו

  

  ביבליוגרפיה: 

  קרליך רות, הכנה לבחינת הבגרות בספרות, הוצאת רות.

  צין נורית, שירי ביאליק לבגרות, הוצאת צין. 
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  "לבדי" /  חיים נחמן ביאליק

השיר נפתח במלים: "כולם נשא הרוח, כולם סחף האור / שירה חדשה את בוקר חייהם 
, ועזיבתו של בית המדרש. הרוח תנועת ההשכלההרנינה". הכוונה היא לנהייה אחר 

(רוחניות), האור (סמל לאמת, טוהר, תקווה) והשירה החדשה הם סמליה של ההשכלה 
בשיר מתוארים רגשותיו האמביוולנטיים של החילונית המושכת רבים מבית המדרש החוצה. 

  הדובר ביחסו לבית המדרש וביחסו לתהליך העזיבה. 

  תוכן ומשמעות

  בית א'

שתי השורות הראשונות בבית זה  מתארות את תהליך העזיבה של בית המדרש על ידי 
הצעירים ששהו בו. הרוח, האור והשירה החדשה הן מטאפורות להשכלה שסוחפת אחריה 

כולם:  "כולם נשא הרוח, כולם סחף האור" . הפעלים שבהם משתמש הדובר: "נשא", את 
  "סחף" ו"הרנינה" רומזים על עוצמתה של התנועה.

שתי השורות האחרונות של הבית עוסקות בדובר שלעומת כולם נותר לבד בבית המדרש. 
י השכינה"  כאן מופיעה המטאפורה המרכזית: "ואני, גוזל רך, נשתכחתי מלב / תחת כנפ

זוהי תמונה מטאפורית של גוזל רך, חסר אונים (הדובר) החוסה תחת כנפיה של אמו 
  (השכינה המטונימית ליהדות ולרוח הקודש). 

בבית  ועל פי תמונה זו, הדובר "גוזל רך" תלוי תלות קיומית בשכינה, יחד עם זאת, הימצאות
עולם , הוא נשכח שם ("נשתכחתי המדרש אינה מתוך בחירה, הוא צעיר מדי כדי לצאת אל ה

  מלב").

בבית זה מתואר העולם החדש מול עולם היהדות. העולם החדש הוא עולם המבטיח "שירה 
  חדשה"  לעומת עולם היהדות שהוא עולם ישן של ערכים בני אלפי שנים.

  בית ב'

 בבית זה מתאר הדובר את בדידותו: "בדד, בדד נשארתי, והשכינה אף היא / כנף ימינה
השבורה על ראשי הרעידה". הדובר נשאר בודד תחת כנפי השכינה, מפני שכל יתר 
המאמינים נטשו לטובת ההשכלה. השכינה הולכת ונחלשת, כנף ימינה שבורה (ליד ימין 
חשיבות רבה משום שזו היד שעמה אנו נשבעים) השלב הראשון בהתמוטטות השכינה 

  ידי כנף ימינה השבורה .-מסומל על

ין את השכינה ואת חרדתה "ידע ליבי את ליבה: חרד חרדה עליי / על בנה, על הדובר מב
היא דואגת לו כמו  –השכינה דואגת לדובר כמו אם הדואגת לבנה, אך לא די בכך  –יחידה" 

  לבן יחיד! זאת מפני שכל יתר הבנים נטשוה.

  בית ג'

 -פי מדרש-של השכינה "כבר נתגרשה מכל הזויות".  על בבית זה נמשך תהליך ההחלשות
רבה החטאים והמעשים הרעים גורמים להסתלקותה של השכינה. ומכאן שהסתלקות 
השכינה היא תוצאה של נטישת ערכי היהדות על ידי המאמינים. המקום היחידי שנותר לה 

תכס בצל"). יחד עם ושבו היא רצויה הוא בית המדרש, שם היא מצויה בצניעות ובחשכה ("ות
השכינה נמצא גם הדובר "ואהי עמה יחד בצרה". השכינה אינה מספקת לו עוד חסות והגנה, 

  יחסי הכוחות ביניהם שווים, הם אחים לצרה.

בבית זה מתואר בית המדרש כמקום אפל , המנוגד לאור ולשירה שמאפיינים את התרבות 
  החדשה.
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  בית ד'

לצאת "אל האור" אל העולם החדש של ההשכלה.  בבית זה מתוארת כמיהתו של הדובר
הדובר שהתבגר מרגיש כי המקום תחת כנפיה של השכינה צר לו, השכינה איננה מגוננת 
עליו כבעבר אלא "חונקת" אותו ומצרה את צעדיו. מתעוררים בו לבטים אמביוולנטיים: האם 

  רני?בבית המדרש או לצאת אל עבר האור, אל העולם החילוני המוד רלהישא

בבית זה אנו רואים כי הדובר חזק מן השכינה. השכינה היא זו המתרפקת על כתפו ובוכה 
בבקשה שלא ינטוש אותה ודמעתה נושרת על דף הגמרא  "כבשה ראשה בכתפי, ודמעתה 

  על דף / גמרתי נטפה".

  בית ה'

השכינה, האם הנחלשת,  ממשיכה לבכות ולהתרפק על הדובר, בבית זה היא פחות 
  קת, דמעתה הופכת לבכי חרישי וכבישת הראש הופכת להתרפקות.מאופ

השכינה מנסה למנוע את הדובר מלנטוש, ורוצה שיישאר לחסות תחת כנפיה. השכינה 
מתלוננת בצער בפני הדובר על כך שכל מאמיניה נטשו אותה, והיא נותרה לבדה: "'כולם 

ר מרגיש רחמים רבים על הדוב–נשא הרוח, כולם פרחו להם / ואיוותר לבדי, לבדי'" 
  , לכן היציאה מבית המדרש קשה עליו מאוד.ההשכינה, הוא מבין ללבה ושומע את בכיי

  בית ו'

של אבל וחורבן המבכה את אובדן היהדות  הזהו הבית המסכם של השיר המסתיים באוויר
בגלל השפעת ההשכלה. מצבה ומצוקתה של השכינה מקבילים למצבה של היהדות: "וכעין 

  ם של קינה עתיקה מאוד" (קינת איכה על חורבן בית המקדש והיהדות).סיו

  של השכינה ומבין את מידת כעסה ("הדמעה ההיא הרותחת"). ההדובר שומע את בכיי

מצד אחד הרצון ללכת אחר תנועת ההשכלה ומצד שני  -רגשותיו של הדובר אמביוולנטיים 
  חרדתו לגורל היהדות והרצון להשתייך אליו.

  היחסים בין הדובר והשכינה מערכת

 בין הדובר לשכינה מוצגת מנקודת מבטו של הדובר. זוהי מערכת יחסים מערכת היחסים
   : המכילה גם ניגודים וגם הזדהות מורכבת מאוד

מעבר ממחסה תחת כנפי השכינה, למצב בו השכינה : ניגודים במישור הפיסי .1
כובשת ראשה בכתפו. השיר מתאר תהליך הדרגתי של התחזקות הדובר ובמקביל 

 היחלשות השכינה. 

 : הזדהות במישור הרגשי .2

שניהם בודדים. הבדידות היא התחושה המרכזית בשיר. אומר הדובר: "כולם א. הבדידות: 
השכינה: "כולם נשא הרוח, כולם פרחו להם / ואוותר  נשא הרוח, כולם סחף האור"; אומרת

  לבדי, לבדי..."

הדובר חש הזדהות "ידע לבי את לבה: חרד חרדה עלי, על בנה על יחידה":  -ב. חרדה 
עם חרדתה של השכינה. הוא יודע כי השכינה חרדה לגורלו עוד מימי עקדת יצחק (מתוך 

ת, את יצחק"). תחושת החרדה היא : קח נא את בנך יחידך, אשר אהב2בראשית כ"ב, 
  כפולה: של השכינה כלפי הדובר, ושל הדובר כלפי השכינה.

הדובר אומר זאת בעקבות גירושה של "ואהי עמה יחד בצרה":  -ג. שותפות גורל 
: "עמו אנוכי בצרה. אחלצהו 14-16השכינה "מכל הזויות" (ארמז מקראי לתהלים צ"א, 

יש כאן אירוניה, שכן הדובר נחלץ להגנתה של  -אמין). מחד ואכבדהו..." כך אומר אלוהים למ
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מבטא המשפט נאמנות אותנטית,  -השכינה, ולא להפך כמו במקור המקראי; מאידך 
  הזדהות ויחסי גומלין.

  דרכי עיצוב השיר
  

  מבנה מעגלי א'
לשיר תבנית מעגלית: השורה הראשונה של הבית הראשון והשורה הראשונה של הבית 

  חוזרות בבית החמישי:השני 
  

  :  "כולם נשא הרוח, כולם בית ה'        - "כולם נשא הרוח כולם סחף האור"        בית א':
  פרחו להם".                
  :  "ואוותר לבדי לבדי"בית ה'       - : "בדד בדד נשארתי"                            בית ב'

  מצבו של הדובר.התבנית המעגלית של השיר מבטאת את חוסר המוצא ב
  

  מבנה מעגלי ב'

ככל שדמות הגוזל עולה, דמות השכינה יורדת. זוהי חלוקה המציגה מבנה של שיווי משקל 
  והפרדת הבית האחרון כמסכם.  

  גוזל רך. -גדולה; הדובר  - השכינה בית א': 
  כנף ימינה שבורה, אך היא עדיין מגוננת.בית ב': 

  "ואהי עימה יחד בצרה". - מבחינת גורלם וצרתם  : שיוויוןבית ג'
  חזק ממנה. "כבשה ראשה בכתפי". - השכינה חלשה; הדובר בית ד': 
  הגוזל אינו זקוק לרחמים כלל. השכינה היא זו ש"בכתה ותתרפק עלי".בית ה': 
  סיום של קינה עתיקה מאד.בית ו': 

  
  תמונות

  בשיר שתי תמונות מרכזיות:
צוי תחת כנפה השבורה של ציפור אשר שאר גוזליה נסחפו על ידי א. תמונת גוזל רך המ

  הרוח.
  תמונת זו היא תמונה מטאפורית המתפתחת לאורך שיר.    

ב. תמונת נער הלומד בבית המדרש הקטן והאפל, דמות השכינה נמצאת לידו כמו אם 
  אוהבת שגורשה מכל מקום.

  
  מטאפורות

  מטאפורות לדובר ולשכינה.גוזל רך ואמו הציפור המהווים  . א
  משמשים כמטאפורה לעולם החילוני החדש.   –ב.  הרוח, האור והשירה החדשה 

  זהו עולם מודרני המציע אלטרנטיבה רוחנית, "אמת חדשה", תקווה ופתיחות מחשבתית.    
  

 חזרות 
  החזרות והניגודים מדגישים רעיונות מרכזיים בשיר:

החזרות  –פעמים בשיר)  4פעמים בשיר), "בדד / לבדי" (חוזר  4"כולם" (חוזר 
אלו    הגל הגדול שסחף אחריו רבים מאוד לנטוש את בית המדרש. חזרות המדגישות את 

-מעידות על הקשר בין הדובר לבין השכינה, בכך ששניהם משתמשים במילים "כולם" ו
  בד."בדד / לבדי" בכדי להמחיש את הישארותם ל

  
  ניגודים

ניגוד הממחיש את רגשות הדובר והשכינה נוכח מצבם בהיותם אמנם יחד  –כולם / לבדי 
  (זה עם זו), אך למעשה לבד (לאור פרידתם הצפויה).
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  הארמזים ומשמעותם

אליהו הנביא שנותר היחיד שנאמן לשכינה נאבק מול נביאי הבעל ושאר  – "לבדי"א) 
ה של השכינה. תוך כדי ניסיונותיו, הוא מתלונן לה' שהוא העם בניסיון להוכיח את קיומ

נותר נאמן לבדו, לעומת כל השאר שנטשו אותו. בתלונותיו הוא מרבה להשתמש במילה 
); "ויאמר קנא קנאתי 22"לבדי": "ויאמר אליהו אל העם אני נותרתי לבדי" (מלכים א', יח' 

  ).10לה' [...] ואיוותר אני לבדי" (מלכים א',י"ט 
  

ביטוי זה מופיע בתפילת "יזכור" (תפילת אשכבה למת), שם  – "תחת כנפי השכינה"ב) 
נאמר: "המצא מנוחה נכונה, תחת כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע 

  מזהירים, לנשמת... (שם הנפטר)".
ביטוי זה מופיע גם במסכת סנהדרין בתלמוד: "הכניסו תחת כנפי השכינה" במשמעות 

  \של קירב אותו ליהדות גייר אותו.
  פי הארמזים הנ"ל לשהייה "תחת כנפי השכינה" בשיר משמעות כפולה:-על

מצד אחד משמעות חיובית, השכינה מספקת לגוזל הגנה תחת כנפיה (באמצעות הארמז 
המציין קרבה ליהדות), מצד אחר רומזות המילים  "תחת כנפי השכינה" למוות 

  "יזכור"). (באמצעות הארמז מתפילת
שתי המשמעויות הללו מסבירות את הרגשת האמביוולנטיות של הדובר. מצד אחד הוא 
חש תלות, קרבה והזדהות עם השכינה. מצד שני הוא חש את תחושת המוות המאיים 

  . תחת כנפיה
  

רמז לעקידת יצחק, שם כתוב: "קח נא את בנך, את יחידך"  – "על בנה, על יחידה"ג) 
).  ארמז זה  מבטא את הרגשתו של הדובר כקורבן . הוא מרגיש כך (בראשית, כ"ב, ב

משום שנאמנותו לשכינה וההזדהות עמה מחייבים אותו להישאר בבית המדרש בניגוד 
  למאוויי לבו.

  
רמז למגילת "איכה", הכוללת חמישה פרקי קינה  ואבל על  –" קינה עתיקה מאוד"ה) 

ה שקיים קשר ישיר בין חורבן בית המקדש המקדש הראשון.  נרא- חורבן ירושלים ובית
לבין חורבן בית המדרש  בשיר. ניתן למצוא בארמז זה ביטוי לראייה פסימית של ביאליק 
המבקש להתריע ולהסב את תשומת הלב לכך, שהשריד האחרון ליהדות שנותר מחורבן 

 המקדש, עומד  בסכנת הכחדה עם חורבנו של בית המדרש, המסמן בכך את סופה-בית
  של היהדות.  

  
  

  לסיכום
השיר "לבדי" הוא שיר וידוי המתאר את תהליך התבגרותו של הדובר ואת הקונפליקט 
הפנימי שהוא שרוי בו. שיר זה מציג את התלבטותו הקשה של הדובר האם להישאר נאמן 
לעולם האמונה היהודי הישן, או לנטוש אותו לטובת העולם המודרני, החילוני החדש 

  יותר.והאטרקטיבי 
השיר אינו מציג את פתרון הבעיה, אך מתוך הביוגראפיה של ביאליק ידוע שבסופו של דבר 

  הוא בחר בעולם החילוני החדש.
  
 

  מקורות
  . 2004ביאליק, חיים נחמן. "השירים" (בעריכת אבנר הולצמן). דביר,  .1
 . 1994שירי ביאליק לבגרות. צין,  –צין, נורית. "ושוב יפרח אביב"  .2
  . 1988ספר, -צמח, עדי. "הלביא המסתתר". קרית .3
 .2001רובינשטיין, בלהה. "שירים ומה שביניהם". עם עובד,  .4
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  "/ח"נ ביאליקעל השחיטה"

  ניתוח השיר

ברוסיה ובהם נטבחו עשרות  1903השיר נכתב כתגובה לפרעות קישינב שהתרחשו ב 
קינה על מצבם של היהודים שניתן יהודים על רקע של אנטישמיות ובעקבות עלילות דם. זוהי 

  לשחוט אותם כמו בעלי חיים, בלי לתת את הדין.
השיר נכתב מיד לאחר שהגיעה לאוזניו של ביאליק הידיעה על הפרעות והוא מבטא את 

  סערת הרגשות ואת תחושותיו המידיות של המשורר בעקבות אותה ידיעה.

משום שהיא לקוחה מתוך הברכה שהשוחט היהודי צריך לברך  אירוניהיש בה  - הכותרת
כאשר הוא שוחט שחיטה כשרה. אלא שכאן הנשחטים הם יהודים שנרצחו רק בגלל 

כנגד האל שמאפשר לגויים לשחוט את  ביקורתאנטישמיות ושנאה. ביאליק גם מביע כאן 
  היהודים ובעצם מכשיר את השחיטה של היהודים.

שורות, שאינן שוות באורכן  7השיר בנוי מארבעה בתים בני  - מנותי) (אמצעי או מבנה השיר
מה שמביע את סערת הרגשות שבה מצוי הדובר. בשיר יש משפטי ציווי, סימני שאלה  -

וסימני קריאה שגם הם תורמים לביטוי התחושה של הדובר (פירוט של האמצעים 
  האומנותיים בסוף הניתוח).

  בית ראשון

. למשבר אמונהים, הייאוש והבלבול שבהם נמצא הדובר. יש כאן ביטוי מבטא את חוסר האונ
הדובר פונה לשמים ומביע ספק בקיומו של האל, אך זהו אינו ספק שלם מפני שהוא משאיר 
אפשרות שייתכן שיש אלוהים, אך לדובר אין יכולת להגיע אליו. הוא נמצא במצוקה, הוא 

לאל ולכן הוא חסר אונים, לא יכול להתפלל איבד את התקווה ומרגיש שאין בליבו אהבה 
וייתכן שאולי בכוחות האמונה האחרונים שלו הוא מבטא כלפי  - ים יומבקש עזרה מהשמ

  השמיים את כאבו.
הדובר על הביטוי "עד מתי" פעמיים, דבר המבטא את המצוקה בה  חוזרבשורה האחרונה 

ַעד ָמַתי ְרָׁשִעים ה' ַעד הלים צ"ד: "לפסוק מת ֵאְרֵמזהוא נמצא ואת גודל הספק שלו. זהו גם 
  " שגם בו בא לידי ביטוי חוסר האונים לנוכח מעשיהם של רשעים.ָמַתי ְרָׁשִעים יֲַעֹלזּו

  בית שני

  שם כללי לרוצחי היהודים באשר הם. -פנייה ישירה של הדובר אל התליין 
והייאוש שלו, אין אפילו דבר שמביע שוב את חוסר האונים  -הוא מציע לתליין את צווארו 

  יכולת להתנגד.
"ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתעֹז יְָדָך לפסוק מתהלים פ"ט:  ארמזגם כאן יש  -ַקְרּדֹם" -"ְלָך ְזרַֹע ִעם
  "ָּתרּום יְִמינֶָך

יש כאן  -בתהלים המשפט נאמר על האל שלו יש את הכוח ואילו בשיר המשפט נאמר לתליין 
על האל שמאפשר לרשעים להשתמש בכוחם כדי לרצוח יהודים. נוצרת כאן  ביקורת

הפוכה בין האל לתליין: התליין נוהג כאלוהים ועושה כל מה שברצונו ואילו האל  אנאלוגיה
  בזרועו וכוחו כדי לעצור את התליין. אינו משתמש

ולו. התחושה הדובר מדבר כאן בלשון רבים ("ואנחנו") וחש כמי שמייצג את העם היהודי כ
ָהָאֶרץ ִלי - וְָכלהיא שכל מקום הפך למקום שבו ניתן לרצוח יהודים ואין מי שיגן עליהם ("

והדבר בא לידי  -תחושת הייאוש והתסכול של הדובר מתעצמת  -"). דם היהודים מותר ַגְרּדֹם
  ביטוי בכך שהדובר "מזמין" את התליין לרצוח אותו (ואת העם היהודי כולו).

שים את התליין שהוא רוצח ללא אבחנה תינוקות וזקנים והדם נשאר על בגדיו של הדובר מא
ואולי מביע כאן תקווה שיום אחד התליין ייתן  -התליין, כמו כתם שאי אפשר למחות לעולם 

  את הדין על מעשיו האיומים שאותם לא ניתן למחות ואין עליהם כפרה.

  בית שלישי

ון שמובע בסוף הבית השני: התקווה שאולי יש צדק תחילת הבית השלישי ממשיכה את הרעי
  והתליין ייתן את הדין.
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אך יש כאן גם אפשרות שהצדק לא יופיע, או יופיע מאוחר מדי וכאן הביקורת של הדובר 
  כלפי האל הופכת לחריפה:

ניח לרשעים לעשות אם האל לא מגיב ומ -ּוְבֶרַׁשע עֹוָלִמים ָׁשַמיִם יִָּמּקּו"  נָא ִכְסאֹו ָלַעד!-"יְֻמַּגר
כרצונם על הארץ, עדיף ששלטון האל ייעלם כי אין שום משמעות להשגחה אלוהית אם היא 
מאפשרת קיום של מעשי זוועה כאלה. כאן שוב מציע הדובר באירוניה לרשעים ("זדים") 
להמשיך לעשות את מעשיהם האיומים משום שאין מי שישפוט אותם או יעניש אותם 

  ").יּו וְִהּנָקּוּוְבִדְמֶכם חֲ ("

  בית רביעי

בתחילת הבית הדובר מקלל את אלו הדורשים נקמה. הוא טוען שאין אפשרות לבני אנוש 
לנקום על מעשה נתעב כל כך כמו רצח של ילד קטן. אפילו השטן לא יכול לברוא נקמה 
שתהלום את מעשי הזוועה. לכאורה נראה שהדובר מוותר על נקמה. אך בהמשך הוא מתאר 

  הנקמה שעתידה לבוא. זוהי אינה נקמה רגילה, אלא על אנושית:את 
  יִּקֹב ַהָּדם ַעד ְּתהֹמֹות ַמֲחַׁשִּכים,

  וְָאַכל ַּבחֶֹׁשְך וְָחַתר ָׁשם
  מֹוְסדֹות ָהָאֶרץ ַהּנְַמִּקים.- ָּכל

  
הדם השפוך של הנרצחים יחלחל ויגיע לתהומות הארץ, למקומות העמוקים והאפלים ביותר 

דבר שיביא לחורבן החברה  - יתחיל לערער את היסודות שעליהם עומד העולם ושם הוא 
  האנושית כולה.

מעשי הרצח והזוועה  -ביאליק מתאר כאן בעצם עונש שהחברה האנושית תביא על עצמה 
יגרמו לאיבוד צלם האדם, עד למצב שבו האדם יביא חורבן על העולם כולו. רק האדם הרוצח 

מעשיו. השימוש במילה "תהמות" מזכירה לנו את ימי טרם בריאת  יוכל להעניש את עצמו על
שעה שהעולם היה תוהו ובוהו, ואם הרשע ימשיך להתקיים, סופו של דבר שהעולם  -האדם 

  יחזור לאותו מצב קדום.
שמבטא את ניצחון הצדק. הכוח  - "יקוב הדין את ההר"למשפט מן התלמוד:  ארמזיש כאן 

  .של הדין (הצדק) הוא כה גדול שהוא יכול לנקב את ההר
אם כך יש כאן תשובה לתמיהה של הדובר בתחילת הבית השלישי: יש צדק, אך הוא לא 
יופיע מיד, אלא יעשה את מלאכתו באיטיות עד למיצוי הדין. האופי של נקמה אנושית הוא 

מה מהסוג שביאליק מתאר (אלוהית?) היא נקמה איטית, אך מיידי, נובע מכעס, אך הנק
  הרסנית.

  סיכום
שיר זה כתוב בנימה של זעם ויאוש על כי  העם היהודי עומד חשוף וחסר אונים מול 

הרוצחים יבואו על עונשם במעשיהם (שימו לב  -הרוצחים. אך עם זאת יש בשיר זה נחמה 
  להדרגתיות בעונש):

  .דם שנשפך "לא ימח לנצח" .1
  הזדים יחנקו בדם ששפכו. .2
 החברה כולה תיהרס בגלל חוסר הצדק, העוול ורצח היהודים. .3

 

  אמצעים אומנותיים

  בפניה לשמים. מביע את חוסר האונים והייאוש של הדובר.  - בית ראשון  - האנשה•
  הדיבור על הופעת הצדק. -בית שלישי 

  (הסבר בגוף הניתוח) שימוש בארמזים מקראיים ותלמודיים•
מופיעים באופן קבוע בכל בית בשורה הראשונה והרביעית.  -  שימוש בסימני קריאה•

  מבטאים את סערת הרגשות והמצוקה שבה נמצא הדובר.
מקשר בין הבתים, הוא מתחזק מבית לבית. בבית שני זהו דם במובן הרגיל  - מוטיב הדם•

בית הרביעי הוא של המילה, אך הוא מקבל חיים וישות עצמאיים משלו, דורש נקמה, וב
  מבצע אותה.

בכל בית השורה השישית לא מחורזת, מה שמביע שוב את תחושת השבר  -  חריזה•
  והמועקה של הדובר.
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  שירת ימיה"ב

 / יהודה הלוי "לבי במזרח"

  ִלִּבי ְבִמְזָרח וְָאנִֹכי ְּבסֹוף ַמֲעָרב / ֵאיְך ֶאְטֲעָמה ֵאת ֲאֶׁשר אַֹכל וְֵאיְך יֱֶעָרב?

  ֲאַׁשֵּלם ְנָדַרי וֱָאָסַרי, ְּבעֹוד  / ִצּיֹון ְּבֶחֶבל ֱאדֹום וֲַאִני ְּבֶכֶבל ֲעָרב ?ֵאיָכה 

  יֵַקל ְּבֵעיַני ֲעזֹב ָּכל טּוב ְסָפַרד, ְּכמֹו / יֵַקר ְּבֵעיַני ְראֹות ַעְפרֹות ְּדִביר ֶנֱחָרב!

ם היהודי שיר שמביע את הגעגועים והכיסופים של הדובר ושל הע –: שיר ציון סוג השיר
  לארץ ישראל.

ישראל ואת הרצון לשוב אליה. -שירי ציון בימי הביניים מבטאים את הגעגועים העזים אל ארץ
ישראל הקדושה היהודי קרוב לאלוהים ויכול -המשוררים שללו את חיי הגלות, כי רק בארץ

  ".לחיות כראוי. השקפת עולם זו באה לידי ביטוי גם בשירו של יהודה הלוי "לבי במזרח

שלושת בתי השיר בנויים על הניגוד שבין הקשיים להגיע לארץ ישראל לבין הרצון והנחישות 
  של המשורר לעשות זאת:

  
  :1בית 

  / איך אטעמה את אשר אכל ואיך יערב?" - "לבי במזרח ואנכי בסוף מערב 
  

  פירושי מילים:
  ארץ ישראל, הנמצאת ממזרח לספרד. -  מזרח

  בקצה אירופה, בנקודת הגבול הרחוקה ביותר, בספרד . – בסוף מערב
איך אוכל למצוא טעם בהנאות החיים? האוכל מייצג את כל הנאות  -? איך אטעמה...ואיך יערב

  החיים.

  ניתוח:

הוא חי במקום  – הוא מרגיש חצויבבית הראשון של השיר מציג המשורר את הקונפליקט: 
ים בא"י. זהו מצב שבו הגוף ("אנכי") נמצא במקום אחד (ספרד) אבל לבו ומחשבותיו נמצא

  אחד ואילו הנפש ("ליבי") נתונה למקום אחר. 
מצב זה גורם לו סבל: "איך אטעמה את אשר אכל ואיך יערב"? חוסר היכולת ליהנות  
מהאוכל מעיד על חוסר יכולתו של הדובר למצוא טעם בהנאות החיים בהיותו בספרד, שכן 

  לא יכול ליהנות.גוף בלבד ללא נפש 
  : "לבי במזרח ואנכי בסוף מערב".קושי גיאוגרפיבבית זה מעלה הדובר 

  ):1אמצעים אמנותיים (בית 

  יערב) . –: חרוז פנימי (מערב תפארת הפתיחה )1
נחרב. מדגיש את הרצון -ערב-יערב- הסיומת "רב" במילים מערב: "רב". חרוז מבריח )2

לעלות לציון. החרוז נקרא "מבריח" כי כל הבתים בשיר נחרזים באותו צליל,  רבה
  החרוז עובר דרך כל השיר, הוא הבריח שמחזיק את כל השיר.

  יערב (צימוד שונה אות) –: מערב צימודים )3
 ניגוד גיאוגרפי - בסוף מערב (ספרד) -ניגוד רגשי, מזרח (א"י) -אנכי  –לבי  ניגודים: )4
 -רמז לפסוק: "כרחוק מזרח ממערב"  –" ואנוכי בסוף מערב לבי במזרח שיבוץ : )5

ישראל / בין -הדגשת המרחק הפיזי הרב בין ספרד לבין ארץ – 12´, תהילים, קג
 המצוי לרצוי. 
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  :2בית 
  "איכה אשלם נדרי ואסרי, בעוד / ציון בחבל אדום ואני בכבל ערב?"

  
  פירושי מילים:

  אקיים. - אשלם
  התחייבות שאדם מקבל על עצמו בשבועה ואינו רשאי להפר אותה. -  נדר
  נדר שתוכנו הימנעות מדבר הנאה כלשהו. -  אסר

ידי -באזור הנשלט ע"י הנוצרים (בתקופתו של ריה"ל ספרד הייתה נשלטת על -  בחבל אדום
  הנוצרים)

  נתון לשעבוד המוסלמים (א"י באותה תקופה). - כבל ערב

  ניתוח:

ל השיר פותח במילה "איכה". זוהי מילת אבל, (קינה), באמצעותה מדגיש הבית השני ש
  הדובר את כאבו על חייו בגלות. 

  (הערה: במגילת איכה שבמקרא מופיעות הקינות על חורבן ירושלים.) 
המשורר נמצא תחת שלטון מוסלמי וא"י תחת שלטון  :פוליטי-הקושי הוא מדיני בבית השני

  נוצרי.
שלטון נוצרי (מסעי הצלב) בשעה שהמשורר תחת שלטון מוסלמי והעובדה ציון נמצאת תחת 

  שבאותה תקופה היה מאבק בין נוצרים ומוסלמים מונעת ממנו את מימוש חלומו.

  ):2אמצעים אמנותיים (בית 

  חרוז מבריח: "רב" )1
כבל. הצימוד מדגיש את משמעות המרחק שבין האזורים הגיאוגרפיים : חבל  –צימוד: חבל  )2

ארץ), ואת תחושת חוסר האונים שבכבילה הפוליטית: כבל (שעבוד , מלשון כבלים, (חבל 
  אזיקים).

" היא אמצעי אמנותי המדגיש את חוסר האונים של החזרה על המילים "איך" ו"איכה )3
 המשורר נוכח הבעיות, העומדות בפניו.

 –. 1´,איכה, א - "איכה ישבה בדד העיר"  -רמז למגילת "איכה"   -" איכה אשלם נדרי -שיבוץ )4
ס"ו,  –המקדש; שיבוץ מתהילים: "אבוא ביתך בעולות אשלם לך נדרי" -הקינה על חורבן בית

יכולתו - אלו מסבירים את מצוקת הדובר בשל אי – 14קט"ז,  –אשלם..." ´ וכן: "נדרי לה 13
  נדר העלייה לציון. לקיים את נדריו ובראש ובראשונה את 

  :3בית 

  טוב ספרד, כמו / יקל בעיני ראות עפרות דביר נחרב!"-"יקל בעיני עזוב כל

  פירושי מילים:
  קל, אינו נחשב בעיני, חסר ערך. -יקל 
  בעל ערך רב, חשוב, קרוב ללב. -  יקר

קודש הקודשים, החדר הפנימי והקדוש שבבית המקדש. ובהרחבה הכוונה היא לבית  - דביר 
  המקדש.-המקדש כולו ואף לציון שבה שוכן בית

  ניתוח:

  הבית השלישי הוא תשובה לשני הבתים הראשונים: "יקל בעיני עזוב כל טוב ספרד" 
המשורר מזלזל בעושר החומרי של החיים בספרד כשהוא עומד מול קדושת ארץ ישראל. 

  בית המקדש החרב עולה בערכו על כל העושר בספרד.
: הדובר צריך להתנתק מחיי השפע שבספרד למען ארץ הוא אישי הקושי בבית השלישי

  ישראל השוממה.

כאמור מול הקשיים ההולכים ומתגברים מתגבר רצונו של הדובר לעלות ארצה: הנדרים 
שנדר להגיע לא"י (הנדר מצביע על המחויבות העמוקה, שכן עליו לקיים אותו) והצהרתו 

  בסיום השיר מחזק את האמירה). המסיימת את השיר (סימן הקריאה המופיע 
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  ):3אמצעים אמנותיים (בית 
  

  : "רב"חרוז מבריח )1
הדובר מציב מעין משוואה:  –(יהיה יקר)  יקר (יהיה קל)  יקליקר:   –: יקל צימוד )2

עזיבת ספרד מתוך זלזול בעושרה כמוה כנסיעה לציון מתוך הוקרה לבית המקדש 
  החרב.

 יקר;  –: יקל ניגודים )3
  עפרות דביר נחרב –ספרד כל טוב 

   "לבי במזרח": לסיכום

  השיר "לבי במזרח" הוא שיר ציון בו מביע המשורר את געגועיו ואת כמיהתו לארץ ישראל.
(העימות) בין הרצון העז לעלות לארץ ישראל לבין הקשיים  הקונפליקטהשיר מבטא את 

 העומדים בדרכו שהקשייםהרבים העומדים בדרכו של המשורר למימוש רצונו זה.  ככל 
הולכים ומחמירים: המרחק הגיאוגרפי, השלטון הנוצרי שבארץ ישראל (קושי פוליטי), וחיי 

 מתחזק רצונוהעוני והדלות המצפים למשורר בארץ ישראל ההרוסה (קושי אישי), כך גם 
  של הדובר לעלות ארצה.

ד יחיה בספרד הוא יהיה רק בארץ ישראל יכול היהודי לחיות חיים של שלמות, ולכן כל עו
  "לבי במזרח ואנכי בסוף מערב".  –חצוי 

שבין מזרח (ספרד) לבין מערב (ארץ ישראל), ומציג,  הניגודיםידי -קונפליקט זה מעוצב על
, הניגוד בין השפע החומרי של החיים בספרד לעומת בית המקדש החרבבין היתר את 

, והוא עצמו אינו יכול ליהנות מהם בשל אולם בעיני המשורר אין ערך לחיים של שפע כלכלי
  געגועיו לארץ ישראל. ("איך אטעמה את אשר אכל ואיך יערב"). 

  "איכה". - הסבל שגורמים לו געגועיו ניכר  גם במילות השאלה "איך" ו
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  / משה אבן עזרא "כתנות פסים"

  
 ָּכְתנֹות ַּפִּסים ָלַבש ַהָּגן / ּוְכסּות ִרְקָמה ַמֵּדי ִדְׁשאֹו
  ּוְמִעיל ַּתְׁשֵּבץ ָעָטה ָכל ֵעץ / ּוְלָכל ַעיִן ֶהְרָאה ִפְלאֹו
  ָּכל ִציץ ָחָדׁש ִלְזָמן ֻחַּדׁש / יָָצא ׂשֵחק ִלְקַראת ּבֹואֹו
  ַאְך ִלְפֵניֶהם ׁשֹוָׁשן ָעַבר / ֶמֶלְך ִּכי ָעל הּוַרם ִּכְסאֹו

  אֹויָָצא ִמֵּבין ִמְׁשַמר ָעָליו / וַיְַׁשֶּנה ֵאת ִּבְגֵדי ִכלְ 
  ִמי ֹלא יְִׁשֶּתה יֵינֹו ָעָליו / ָהִאיׁש ַההּוא יִיָּׂשא ֶחְטאֹו.

 פירושי מילים

  מדים, בגדי שרד -בגד, לבוש.   מדי  -כסות  .1
  מעיל משובץ אבנים טובות (יהלומים, זהב, אבני ספיר וכדומה) -מעיל תשבץ  .2
  פרח, ניצן - ציץ  .3
  כיסא מלכותו -כסאו  .4
 בית כלא - משמר  .5

  ניתוח השיר
  

השיר הוא שיר טבע שמתהפך בסופו לשיר יין. השיר מתאר את התחדשות הטבע לקראת 
בוא האביב. עצי הגן ודשאיו מקבלים בברכה ובשמחה את בואו. הם מתקשטים לקראתו 
בשלל צבעים. בולט במיוחד בגן הוא השושן (הכוונה לשושן הצחור), הצועד בראש התהלוכה 

  לקדם את פני האביב. 
וארת באמצעות מערכת ציורי לשון (=האנשה, מטפורה)  ושל לבושי פאר, פריחת הגן מת

המציגים את המראה כהתרחשות חגיגית של תהלוכה מלכותית. הגן ופרחיו מוצגים כנסיכים 
ובני אצולה לבושים בגדים מפוארים, כשבראש כולם עובר השושן, הנחשב ל"מלך הפרחים", 

  שפריחתו מדומה לשחרור מבית כלא.

  :1בית 

 רמז לפריחה הרבגונית בערוגות הגן.  –כותנות, שצבעיהן מגוונים  – כתנות פסים  
 רמז לשלל הפרחים הצצים בין  –בגד רקמה, מלבוש עשוי רקמה  – כסות רקמה

  צמחי הגן בבוא האביב.
 מדים, בגדים ייצוגיים של  – מדי דשאומדים, בגדי שרד של מלכים ושרים.  – מדי

 הדשא.
  

בגדים צבעוניים (=תיאור פריחת הגן) וגם הדשא לבש את הבגדים : הגן לבש הסבר
  הרקומים שלו.

: המשורר מתאר את תהליך ההשתנות, שחל בטבע בתחילת האביב: הגן כאילו ניתוח
לבש בגדים (כותנות) בעלי צבעים מגוונים (פסים), והדשאים כמו התקשטו בבגדי רקמה 

  רשמיים (מדים) , כפי שלובשים שרים ומלכים.

  :אמצעים אמנותיים
 המשורר מיחס לגן (פרחיו ודשאיו) התנהגות אנושית. –"לבש הגן"  –האנשה  )1
שיבוץ מכתונת הפסים של יוסף, בנו האהוב של יעקב  –"כתונת פסים"   -שיבוץ  )2

בספר בראשית  ל"ז, ג'. הצבעוניות של הגן והרבגוניות שלו דומה לצבעוניות 
 ולרבגוניות של כותנות יוסף.  

 הדשא כאילו לובש מדים. –"מדי דשאו"  –ורה מטפ )3
הבית עצמאי מבחינה רעיונית ותחבירית ואינו קשור בבית   –תפארת הפתיחה  )4

 שאחריו, הבית רומז לנושא השיר כולו, הבית עמוס בקישוטים.
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  :2בית 

 רמז לפריחה הרבגונית  –בד מקושט במשבצות, או משובץ אבני חן   – תשבץ
  בצמרות העצים.

 התעטף, לבש. – עטה 
  

: כל העצים לבשו מעילים משובצים (לבלבלו ופרחו) והראו לכולם את היופי הסבר
  שלהם

: כל עץ כאילו התעטף במעיל עשוי משבצות (מעיל תשבץ היא אחד הבגדים ניתוח
של הכוהן הגדול (שמות כח', ד') , ולכל עין, המתבוננת בו, הוא מראה בגאווה את 

  פלאי יופיו.

  : תייםאמצעים אמנו
 "עטה",  "הראה" –האנשה  )1
שם של אחד הבגדים של הכוהן הגדול, כפי שנזכר  –"מעיל תשבץ"   -שיבוץ  )2

 בשמות כח' ,ד' , אולי רומז בכך לחשיבותו של הגן ויופיו.
    עץ"   –"תשבץ  –חרוז פנימי  )3

  :3בית 

 פרח ניצן חדש. – ציץ חדש  
 עם בוא האביב. –התחדש עם בוא הזמן  – לזמן חדש  
 יצא צוהל ושמח, החל לפרוח.  – יצא שוחק  
 ייתכן שהכוונה לקראת בואו של האביב. ואולי לקראת בואו של  – לקראת בואו

 השושן.

  : כל הניצנים שהגיע זמנם לפרוח יצאו צוחקים ועליזים לקראת בוא האביב.הסבר

: כל ניצן פרח מחדש עם התחדשות עונת האביב, ויצא שוחק מהנאה להקביל ניתוח
  בואו (של האביב, של השושן). את

  : אמצעים אמנותיים

 "יצא שוחק" –האנשה  )1
 שונה תנועה. –חודש"  –"חדש  –צימוד  )2

  :4בית 

 שושן צחור ( יש סוברים: הוורד או האיריס) – שושן  
 למעלה. – על  
 השושן הוא הפרח העולה  –כמלך שכסאו הורם למעלה  – מלך, כי על הורם כסאו

  ביופיו על כל הפרחים.

  : אבל לפני כולם עבר השושן, מלך הפרחים, ולכן כסאו הורם למעלה.הסבר

: אך לפני הפרחים האחרים צועד השושן. הוא הפרח היפה ביותר, ולכן מבחינת ניתוח
  יופיו הוא מושווה למלך, אשר נמצא מעל לכל האחרים (כיסא מורם).

  
  : אמצעים אמנותיים

 " שושן עבר" –האנשה  )1
  כסאו". "מלך, כי על הורם  
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  :5בית 

 פרוש המילה  –השומרים עליו. משמר  העליםיצא מבין  – מבין המשמר  עליו
  הוא כלא והיא מילה נרדפת למלה "כלאו" (בסוגר)

   רמז לצבעים החדשים, שהשושן מקבל לאחר הופעתו. – וישנה את בגדי כלאו 
  

  .: השושן השתחרר מהכלא בו היה והחליף את בגדי הכלא בבגדים יפים הסבר

: פרח השושן היה קודם לכן כמו כלוא בתוך עלי הגביע החיצוניים (הירוקים) ניתוח
שעטפו אותו (משמר = כלא), נפתח וחשף את צבע עלי הכותרת היפים שלו, ובכך 

  כמו שינה את בגדי הכלא (הירוקים) שלו.

  : אמצעים אמנותיים
 "יצא", "ישנה".  -האנשה  )1
 הירוקים שהם ככלא לשושן.העלים  –"משמר עליו"  –מטפורה  )2
 "כלאו". –"משמר עליו"  –מילים נרדפות  )3
 –: העלים שלו לעומת עליו  5בית  –צימוד השלם. (עליו  –עליו"  –"עליו  –צימוד  )4

 : נטייה  של מילת היחס על.6בית 
 שיבוצים:   )5

בית זה המתאר את השושן, היוצא מבין משמר עליו ומשנה את בגדי   .א
), אשר לאחר 14,42; מ"א,3סף (בבראשית מ', כלאו מזכיר שוב את יו

 –שיצא מבית המשמר (מבית הכלא) החליף את שמלותיו (בגדיו) 
  "...וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצוהו מן הבור ויחלף שמלותיו" .

כן, נרמזת פרשת שחרור יהויכין מלך יהודה: "...נשא אוויל - כמו  .ב
יוצא אותו מבית הכלא מרודך מלך בבל את ראש יהויכין מלך יהודה ו

וייתן את כסאו ממעל לכיסא המלכים...וישנה את בגדי כלאו..."  
 (ירמיהו נ"ב)

לסיכום, בתיאור פריחת השושן משובצים ביטויים מקראיים שמפנים תשומת 
הלב לשני אירועים בעלי מכנה משותף, שחרור יוסף ויהויכין מבית הכלא 

ירים את השמחה של תהלוכת ועלייתם לגדולה. רמזים מקראיים אלו מגב
 הצמחים המלכותית ונוצר מעין מעמד חגיגי של שמחה וגאולה.

  :6בית 

 על השושן. – עליו  
 ייחשב כחוטא. – ישא חטאו 

  
מי שלא ישתה יינו לכבוד יציאת השושן מכלאו (פריחתו), האיש ההוא  :הסבר

  יהיה חוטא

: מי שלא ישתה את היין לכבוד צאתו של השושן יחשב כחוטא ויישא בתוצאות ניתוח
חטאו. סיום זה מקשר אותנו לחג הפסח. בחוקת הפסח מצווה כל איש ואיש להקריב 

מיתה בידי שמיים             –את קורבן הפסח במועדו ומי שלא יעשה זאת ייענש בעונש כרת 
ונה לקורבן פסח), ונכרתה הנפש ההיא ("... והאיש אשר חדל לעשות הפסח (הכו

  חטא יישא האיש ההוא" (במדבר ט', יג'). –מעמיה, כי קורבן ה' לא הקריב במועדו 

ניסוח ההזמנה למשתה היין בשיר, שהיא הנאה של חולין, כלשונה של המצווה 
יש בה העתקה של דבר קודש ליום חול. העתקה זו מתחום המצוות  –הקדושה 

יש בה מעין התחכמות שובבה, התלוצצות שבאה לומר לקהל  –לתחום התענוגות 
  המאזינים:  זה יחשב פשע להחמיץ אירוע כזה של מסיבת אביב.

  המשורר ניסה לשכנע אחרים ליהנות משתיית היין ליד השושן תוך "איום הומוריסטי".
ההזכרה של קורבן הפסח מתקשרת לעובדה שפסח נחוג באביב ואף הוא נחשב לחג 

למטפורה של  –בו יצאו בני ישראל ממצרים, ובזה הדבר מתקשר לשיר החירות 
  יציאה מבית האסורים.
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  : אמצעים אמנותיים

זהו הבית האחרון של השיר. זהו אמצעי אמנותי בשירת  – תפארת החתימה )1
ימה"ב, המציין את השלמת השיר במבע יפה ומרשים במיוחד, היוצר תחושה של 

 שיא ביחד לעניין שהוצג בשיר. 
תפארת החתימה מופיעה בשיר זה במיטבה לא רק משום שהמשפט המסיים מרשים 
במיוחד כשלעצמו, אלא גם בשל הקשרו לשאר בתי השיר. מבחינה מבנית ההזמנה 
למשתה היא מרכיב בעל יחוד, השונה ממה שתיאר בבתים הקודמים בשיר. הייחוד 

המצב הרגשי במבנה תואם את תפקיד החתימה בשיר. החתימה תואמת גם את 
המצטייר בבית המסיים, אווירת השמחה הניכרת בשיר מראשיתו, מגיעה בסיומו 

  לשיא בהתפרצות העליזה והמשוחררת, המתירה את הנאות החול כדבר מקודש.
  הכוונה לשתיית היין –הנאות החול 

  הכוונה לקורבן הפסח – הקודש
  הוא בכוונה הומוריסטית. בשיר האיום ייענשמי שעובר על הציווי  –בשני המקרים 

  
בסיום השיר מתוארת מצווה גדולה לחגוג בשתיית יין את יציאת הגן מעבדות  -  שיבוץ )2

מזכיר את קורבן הפסח: " האיש ההוא ישא  6לשמחת הפריחה והחרות. ניסוח בית 
ומעלה מחשבה, כי המשורר מוצא כאן מכנה משותף בין  13במדבר, ט,  –חטאו" 

ודים מעבדות מצרים בפסח, שהוא גם כן בתקופת האביב. שחרור הגן לשחרור היה
 המצווה לשתות הרבה יין גם כן משותפת לחגיגת הגן כאן לחג הפסח היהודי.

  נטייה של מילת היחס על –) 6העלים שלו לעומת עליו (בית  –) 5: עליו (בית צימוד שלם )3

כדי לציין את  אולי -סיומי הבתים מסתיימים באותו צליל אחיד: או    :חרוז מבריח
 התפעלות המשורר מן הטבע.

  מבנה השיר:
  השיר בנוי משישה בתים המכילים: פתיחה, גוף וסיום:

  : המסגרת להתרחשות בשיר1-3בתים   -פתיחה
  הופעת השושן ופריחתו –: תיאור ההתרחשות הראשית 4-5בתים        –גוף 

  לשתיית יין.הזמנה ואף דרישה  –: תוצאות ההתרחשות  6בתי      - סיום 
שתיית היין לרגל בוא האביב  –השיר הוא גם שיר יין, ולכן הוא חותר אל מטרתו הסופית 

  ולכבוד פריחת השושן.

  לסיכום:

השיר מתאר את ההתחדשות בטבע לקראת בוא האביב. המשורר רצה להקנות להתחדשות 
  ציוריות, דינמיות, רגשות אנושיים וסממני מלכות והדר. 

: המשורר מלביש את הגן, עציו ההאנשהאמצעים שונים. בין השאר לשם כך השתמש ב
ודשאיו בבגדי אדם. הוא מעביר את הפרחים, והשושן בראשם, בתהלוכה ססגונית ועליזה. 

  ההלבשה וההצעדה נותנות דינמיות וחיות לתמונות השיר ותיאוריו.
לשם מתן ציוריות, סממני מלכות והדר להתחדשות ולהבלטת הפריחה הרבגונית בגן, בחר 

  המשורר בשלושה סוגי בגדים מצבעים שונים, שנהגו ללבוש מלכי העם, אציליו וכוהניו.
שמחת הפרחים מוסיפה גם היא חיות ודינמיות לתמונות השיר. אין היא באה בעקבות 

היא שמחת אסירים, שהשתחררו מבית הכלא ההתחדשות בטבע בלבד, אלא שמחתה 
 –שלהם. שמחת אסירים החוגגים את חג השחרור שלהם ואת חג השחרור של מלכם 

  השושן.
בסיום השיר קורא המשורר לאדם להשתתף בשמחתו של הטבע, ולחגוג יחד איתו את 
ת שחרורו. לשם כך עליו לשתות את יינו על יד ערוגת השושן. שתייה, שיתכן שהיא רומז

לשתיית היין בחג הפסח. השילוב של ההזמנה לשתיית היין על יד ערוגת השושן עם שתיית 
ישראל ממצרים קיבלו חיזוק - היין של פסח, וחיבור חג שחרור הצמחים לחג השחרור של בני
  כשהמשורר סיים את שירתו בשיבוץ, המזכיר את קורבן הפסח.
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 יהודה הלויר' /  "ישנה בחיק ילדות"

 יְֵׁשָנה ְבֵחיק יְַלדּות, ְלָמַתי ִּתְׁשְּכִבי!/ ְדִעי ִּכי ְנעּוִרים ַּכְנעֹוֶרת ִנְנֲערּו!
 ֲהָלַעד יְֵמי הַׁשֲחרּות? קּוִמי ְצִאי,/ ְרִאי ַמְלֲאֵכי ֵׂשיָבה ְּבמּוָסר ִׁשֲחרּו,

 וְִהְתַנֲעִרי ִמן ַהְזָמן ַּכִצֳּפִרים/ ֲאֶׁשר ֵמְרִסיֵסי ַליְָלה יְִתַנֲערּו.
 ְדִאי ַכְדרֹור ִלְמצֹא ְדרֹור ִמַמֲעֵלְך/ ּוִמתֹוְלדֹות יִָמים ְּכיִַמים יְִסֲערּו.
  היי אחרי מלכך מרדפת, בסוד/ נשמות אשר אל טוב ה' נהרו!

  פירושי מילים:

  הושלכו מעליך (בלשון עבר). - ננערוחלקיו של צמח הפשתן;  -  נעורת; נפשהמשורר פונה אל ה 1
    שערות שיבה לבנות; - מלאכי שיבהת החיים בה האדם עדיין צעיר; תקופ - ימי השחרות 2
  באו לקראת, קידמו. -  שחרו    
  הבלי הזמן, חטאי העולם הזה. - הזמן 3
  היסטוריה. - תולדות ימיםחטאך;  -  מעלך 4
    . זרמו בשטף, הרבה מאד אנשים.1 - נהרובחברת;  - בסודאלוהייך;  - מלכך 5

  . זרחו, האירו.2                                                           
  סוג השיר ונושאו המרכזי

  ´. רשות לנשמת´שיר קודש מסוג 
נועדו לשמש מבוא לתפילה הנאמרת בשחרית לשבת וחג  ´רשות לנשמת´פיוטי  -´ רשות לנשמת´

ורוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך  אלוהינו´ והנפתחת במלים: "נשמת כל חי תברך את שמך ה
מלכנו תמיד". תפילה זו שעניינה שבח לבורא, מכונה בקיצור "נשמת" והכינוי "רשות לנשמת" 
מתייחס לבקשת הרשות של האדם לקרב את נשמתו אל האלוהים באמצעות התפילה. השיר מתאר 

דובר אל נשמתו וקורא את מערכת היחסים בין האדם לבין נפשו ובינה לבין האלוהים. בשיר פונה ה
  לה להתנער מהבלי העולם הזה ולהתמסר לעבודת האל. 

  תוכן השיר ומשמעותו 

פנייה ישירה אל הנפש: את הישנה כאילו את עדיין בתקופת הינקות, עד מתי תשכבי?! דעי  – 1בית 
  כי הנעורים שלך חלפו עברו, ועפו ברוח. 

 - עד מתי תשכבי?  –הדובר פונה אל נשמתו בנזיפה המעוצבת כשאלה רטורית: "למתי תשכבי?" 
הביטוי מורכב ממטאפורה כפולה: תקופת הילדות מדומה לחיק אימהי והנשמה מדומה לעולל, 
תינוק, השוכב בחיק האם ומסרב להתעורר. הדובר אינו רואה בעין יפה את העובדה שנפשו מסרבת 

ת להנאות החיים. הוא מזהיר את הנפש שהנעורים הם זמניים וסופם שהם להתבגר ונצמד
  מתעופפים ונעלמים כסיבי פשתן "נעורת" העפים ברוח. 

הדובר פונה אל נפשו בשאלה נוספת ותוהה אם לעד, (לנצח) היא תנהג כאילו היא ילדה.  – 2בית 
פת: "הלעד ימי השחרות?", הוא מודיע לה שתקופת הילדות חלפה. הבית נפתח בשאלה רטורית נוס

כלומר הוא תוהה האם נשמתו סבורה שנעוריה יימשכו לעולם. הוא מזרז את נפשו להתעורר, לקום 
ולצאת מן התרדמה הרוחנית שהיא שרויה בה. שערות השיבה מדומות לשליחיה של הזקנה 

וות דעת ובפסיביות מקוממת, ומבשרים את המ-המטיפים מוסר לנפש הרדומה הנוהגת בקלות
  הקרב, עובדה המחייבת התעוררות מידית.

הדובר דורש מנשמתו: עלייך להשתחרר מהבלי העולם הזה, כפי שהציפורים מתנערות  – 3בית 
המתקשר לדימוי הנעורת  –מטל הלילה. בבית זה בולטת המסגרת הנוצרת באמצעות השורש נ.ע.ר 

ערך וזמני. הזמן מוצג -ן כחסרשהופיע בבית הראשון. דימוי הזמן לטל מדגיש את משמעות הזמ
כביטוי כולל לעולם הגשמי, הכרונולוגי, הכרוך בהנאות הגוף וסיפוקים מידיים המונעים מהנפש 
להתמסר לייעודה הרוחני. ה"ציפורים" משמשות דימוי מרכזי לנפש השבויה בקינה ואינה מנצלת את 

נפש השוכנת בגוף לציפור יכולתה לעוף. הרעיון מבוסס על משל ממסכת סנהדרין המדמה את ה
שאינה מצליחה להמריא: "ונשמה אומרת: גוף חטא שמיום שפרשתי ממנו הריני פורחת באוויר 

  ).1כציפור" (צ"א, 

מנת להשתחרר מחטאך ומן ההיסטוריה הארצית - הדובר מבקש מנשמתו: עופי כציפור על – 4בית 
מן הבית הקודם. הדובר מבקש את  הסוערת בה את עוסקת. דימוי הדרור תואם את דימוי הציפורים
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יום כמוהו כעבדות שיש לנסות -נפשו שתשתחרר מהחטאים הרובצים עליה, שכן העיסוק בהבלי היום
יום הסוערים כים ואינם מאפשרים את -להיחלץ ממנה. יש להתנער מן הזמן ולהתרומם מעל חיי היום

  שלוות הנפש הדרושה להתמסרות הרוחנית. 

לשכנע את נשמתו לנהוג בדרך הקדושה: עלייך לרדוף אחר אלוהייך, בחברת הדובר מנסה  – 5בית 
בבית זה מופיעה הקריאה המציגה את ייעודה האמיתי של ´. נשמות אשר נוהרות אל טובו של ה

יש בתיאור ´. הנשמה: לרוץ אחר האל. הנשמות מדומות ללהקת ציפורים הנוהרות אל טוב ה
של דימוי הציפורים המעוצב לאורך השיר, ולפיכך הנשמות פיתוח ´, הנשמות הנוהרות אל טוב ה

הן הנהנות מחוויית ההזדככות הרוחנית שלפי  –שהצליחו להתנער מן הזמן ומצאו את דרכן אל האל 
  רש"י כרוכה בביאת המשיח.

  קישוטים

     :מטאפורות .1
    "תקועה" בילדות, מסרבת להתבגר. -  ישנה בחיק ילדות א.
שיער השיבה המסמל את הזיקנה המאותתת כי סוף החיים מתקרב והגיע  – . מלאכי שיבהב

  דרך האמונה באל וקיום מצוותיו. –הזמן להתפכח ולנהוג בתבונה, כלומר לבחור בדרך הישר 
  טל. - ג. רסיסי לילה

  : דימויים .2

צימוד המדמה את תקופת הילדות לנעורת הפשתן, זאת כדי להמחיש  –נעורת ננערו כעורים נ 
  ברוח.  את סיומם, הדומה להתעופפות אבקני הצמח

מהבלי   כמו הציפורים המתנערות מן הטל על מנת לעוף, כך על הנשמה להתנער –ציפורים כ 
  הזמן, כלומר מבזבוז זמנה על הבלי העולם הזה. 

בקש ממנה לדאות (לעוף) כמו ציפור דרור ולהשתחרר הדובר פונה לנשמתו ומ –דרור כדאי 
  מחטאיה. 

הדובר מרחיב את פנייתו לנשמה בבקשתו שתשתחרר מתולדות ימים,  –ימים יסערו כימים 
´ יום´רבים של   צורת –כלומר מהעבר ההיסטורי הפרוע שלה המדומה באמצעות הצימוד (ימים 

  לימים סוערים.´) ים´צורת רבים של  –/ ימים 

  :שיבוצים .3

  ).9´, ("עד מתי, עצל, תשכב..." משלי ו "למתי תשכבי" א.     
  ). 24("חוסך שבטו שונא בנו, ואוהבו שיחרו מוסר", משלי י"ג,  "במוסר שחרו" ב.     
  ).12ירמיהו ל"א, ´...", ("ינהרו אל טוב ה  "נהרו´ אל טוב ה"ג.      

  
  אך שונות במשמעותן). (הגדרה: שתי מילים דומות בצלילן צימודים: .4

  )., זהו צימוד גזריננערו (כולן מהשורש נ.ע.ר נעורת    נעורים   א.

  זהו צימוד השלם. – (ים) ימים   ימים (יום)  ב.
  זהו צימוד השלם. - דרור (חופש)  דרור (שם של ציפור)    ג.

    האנשה:. 5   

פניה  אל    אלוהית (הוענקה ע"י האל); -האנשה של נפש האדם, למרות שהנפש אינה אנושית, אלא   
  הנפש כאילו הייתה יצור אנושי.

  י ה ו ד ה . –אופייני רק לשירי קודש אקרוסטיכון:  .6 

  סיכום
שיר תקיף מאד ובוטה, שנעשה בו שימוש רב בסימני קריאה ומילות ציווי (דעי, צאי, ראי, 

המדגישים את הנימה ההחלטית, המבקשת לשכנע את הנשמה שהגיע הזמן ´) התנערי, וכו
לתיקון מיידי. למרות שהנפש מוצגת בעמדת נחיתות, ניכר בדובר שהוא מאמין בכוחה להתעורר 

ה זהו שיר בו מבקש המשורר לעודד את כל האנשים המתקשים ולתקן את דרכיה. למעש
באמונתם, הנוטים לעתים לפיתויי הבלי העולם הזה ושוכחים את ייעודם האמיתי שהוא 

חיים דתי ואדוק שכל כולו אמונה שלמה וקיום מצוות - התקרבות לאל, תוך הקפדה על קיום אורח
  המסורת היהודית.
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  שמואל הנגיד \"הים ביני לבינך" 

  שיר חול.  –סוג השיר

  בתים . 15שיר קינה ,שיר אבל על מות האח בשיר  –נושא השיר 

  חלקים עיקריים,  3ניתן לחלק את השיר ל

. האח מכריז ששום "ים" לא יפריד בינו לבין אחיו ויעשה הכל כדי לבקרו  1-3בתים  - חלק א 
  בקבר. 

  האח מגיע לקבר ומדבר לאחיו המת. -חלק ב 

  האח נפרד מאחיו המת ומברכו, מבטיח שיזכרו לנצח. -חלק ג 

  תהליך התמודדות עם המוות : 

אחיו בשלב  במהלך השיר עובר הדובר תהליך הדרגתי של התמודדות עם מות
הראשון יש חוסר קבלה וחוסר השלמה עם המוות, האח מדבר אל אחיו המת כאילו 
שהוא יכול לענות לו, יש הכחשה של עובדת המוות, הדובר אולי מביו שהמוות סופי 

  אבל הקושי הוא ברגש. 
בחלקו השני של השיר הדובר עורך השוואה בינו לבין אחיו המת ותוך כדי השוואה 

מודעות והכרה במוות והמילה "ולא" שחוזרת על עצמה הרבה פעמים הוא מגיע ל
  מראה את ההיעדר של האח החסר.

בחלקו השלישי והאחרון יש קבלה והשלמה עם המוות. האח ניפרד ומברך את אחיו 
  המת, הוא חוזר לארץ החיים והאח נשאר בארץ המתים.

  : 3-1סיכום בתים 

ם : אטה, ארוץ ,אשב. האח מאוד אקטיבי בשלושת הבתים הראשונים יש שימוש בפעלי
  ועושה הכל להגיע לקבר. 

בבית א' הוא שואל האם יש ים שמפריד ביננו ומונע ממני לבקר אותך? זוהי שאלה רטורית, 
האם היא מטאפורה לגורם שחודר ומרחיק, אין ים כזה שימנע ממני מלבקר אותך. ואם לא 

ת האחים ובקשר החזק ביננו. המילה אבוא לבקר אותך בקבר ארגיש כמו בוגד באחוו
היחידה שהוא מזכיר בהקשר למוות היא : קברך ויש תחושה שהוא עוד לא קולט את המוות 

.  

  : 10-4סיכום בתים 

בבתים אלו הפעלים משתנים, מפעלים אקטיביים לפסיביים : "יושב" האח מגיע לקבר אחיו 
  ומתיישב לעומתו .

  ) מולך : יש אשליה של אח יושב מול אח.1 : למילה "לעומתך" יש שני פירושים

  ) לעומתך : בניגוד לך כלומר אני יושב מולך בעוד אתה בניגוד לי שוכב בקבר.2

של הדובר בין הכחשת המוות לבין ההבנה וההכרה במוות שמתחילה  התנדנדותיש כאן 
אצלו. מתחיל בשכל לקלוט את המציאות אך בלב עדיין לא משלים עם זה. בהמשך הבתים 

  הדובר עורך השוואה בינו לבין אחיו. 
כלומר הדובר אומר שהכאב שהיה לו ביום מותו של  -"לך כאב בתוך לבי ככאבי במיטתך" 

וצמתו והוא ממשיך להיות חזק כמו ביום המוות. מכאן שהזמן לא ריפא את האח נמשך בע
  הכאב.

חוזרת המילה "ולא" ,מצד אחד מילה מדגישה את חוסר האח והיעדרותו, את אי  6-9בבתים 
אשמע  לאיחזור אם אגיד לך שלום,  לא"ולא" מדגיש שאחיו  –ההשלמה עם מותו. ומצד שני 

תראה את  לאתחייך כשנפגש ו לאשאבוא לבקר אותך, ותצא לפגוש אותי כ לאתשובתך, ו
  אראה את דמותך. יש כאן עוד שלב של הבנה שהמפגש בינהם לא אפשרי. לאדמותי ו
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ניתן לראות שתוך כדי  שהוא אומר "ולא" הוא מדמיין את ההיפך, את המפגש , החיוך 
יראה ולא יצחק  כי קשה לו להשלים שהוא לא יפגוש, לא ביניהםוהשלום שיכול היה להיות 

  עם אחיו. 
  :  10סיכום בית 

, הוא חוזר על נפרדתלמען כי שאול וקברך מעונתך. זהו משפט שיש בו תקבולת (השוואה) 
אותו רעיון במלים אחרות. כאן כבר מדבר הדובר רק על המת, ובהשלמה וקבלה של המוות. 

יתו, בשאול ,בקבר, כאן הוא מבין שזה סופי ומוחלט , שהמפגש עם אחיו לא אפשרי כי ב
בעולם המתים, בבתים האחרונים הוא נפרד מאחיו ומברך אותו, ובסיום השיר מבטיח לו 
שעד היום שבו ימות (יום חליפתו) אשמור בליבי את אש פרידתך. כלומר הכאב של הפרדה 

  בוער בליבו כמו אש עד יום מותו. אש של כאב , געגועים ואהבה. 
ולייסורים שבלבו, ההבטחה היא להנציח את מות האח  האש הוא כמובן מטאפורה לכאב

  בליבו , לא להפסיק להתגעגע אליו, עד שיפגשו שוב כשגם הוא ימות.
ים והשיר מסתיים במטאפורה -השיר פותח במטאפורה הקשורה ל-יש מבנה מעגלי בשיר 

  הקשורה לאש, מים ואש הם שני יסודות מנוגדים, מה מבטא ניגוד זה?
השלמה ובסיום השלמה. הניגוד בין אש למים מדגיש את הקושי שעבר  יש בהתחלה חוסר

הדובר מחוסר השלמה להשלמה של המוות . יש כאן תהליך שעבר הדובר הדרך שעשה 
מהים לאש היא הדרך שעשה מהמחשבה שהוא יכול להתקרב לאחיו ולחצות את המרחק 

מו המרחק בין מים לאש. ניתן לגישור כ ביניהם(חי מול מת) ועד להכרה שהמרחק  ביניהם
  בין חי למת. 

  
  רטוריים האמצעיים הסיכום                                  

  
  מים ואש.ציורי לשון : מטאפורה : 

ניגודים רבים בחלק השני של השיר: ארץ החיים בה נמצא הדוברים בניגוד לארץ המתים בו 
) 14(בית    לך שאתה ישן לנצח) אני פעם ישן ופעם ער בניגוד  13נמצא האח המת (בית 

   אני אומר לך שלום, צוחק, בא לקראתך ואתה לא 
  'תך' כלומר מבטא את הקשר ביני לבינך.חרוז מבריח : 

  יום חליפתי, לקוח מספר איוב ופרושו יום מותי. שיבוץ :
  חרוז פנימי 'ך'. תפארת פתיחה :

  שיבוץ מאיוב. תפארת סיום :
  ככאבי במיטתך . דימוי :
  ארצי בארצך . ד :צימו

  שונה אות .
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 גבירול-ר' שלמה אבן \" מליצתי בדאגתי"

  שלמה אבן גבירול
) מגדולי המשוררים של תור הזהב בספרד, למעשה 1050 – 1020שלמה אבן גבירול (

  מגדולי המשוררים והפילוסופים היהודים בדורו ובכל הדורות.
  גדל וחי ברוב ימיו בסרגוסה המוסלמית שבספרד.

  קינות. 6התייתם מאביו וכתב עליו שירי הספד  6בגיל 
למרות תנאי חייו הקשים למד הרבה ורכש ידיעה בחכמת ישראל, במדעים הכללים והתרבות 

  הערבית.
  סבל בילדותו ממחלות קשות, בניהן מחלות עור שגרמה לו עינויים קשים.

וסלמים בשיריו החל בכתיבת שירים מהם ניתן ללמוד על קשריו עם המ 16כבר בגיל 
מרגישים שהוא בז לנכבדי קהילת סרגוסה בה והוא הרבה להתבודד ולשפוך את המרירות 

  שבלבו בשיריו.
  לפיכך , עיסוקו העיקרי הוא שירה ואף התפרנס משירים שכתב לפי הזמנה.

יש לציין שעיסוק זה לא היה קל בשבילו והוא הזדקק לנדיבים שיעזרו לו להקדיש זמנו 
  ה.לשירה ויציר

ביניהם יקותיאל בן יצחק אבן חסן, אדם משכיל ומקורב למלכות שידע להעריך את שיריו 
  הוצא אבן חסן להורג ואבן גבירול כתב עליו קינות.  1039 -ועיונו והפך לפטרונו וידידו. ב

  בשירי החול שלו הוא דן בנושאים כמו אהבה ומצוקתם של אנשים שנחנו בחכמה
  ונים לחיות במנותק מן החברה שמסביבם.ובדמיון פורה בגלל שהם נד

  בשירי הקודש נעלמות גאוותו והתפארותו של המשורר. ראשו שהיה זקוף בגאווה
  נרכן בהכנעה מוחלטת לפני הבורא , אלוהים.

 

 2-1בית 

  / ְוִשְמָחִתי ְבַאנְָחִתי ְדחּוָפה, ְמִליָצִתי ְבַדְאָגִתי ֲהדּוָפה

  ְלָבִבי / ְלַחיִָתי ְשִהיא ִמנִי ְקטּוָפה.יְִבֶכה  –ְוִאם ֶאְרֶאה ְׂשחֹוק 

  מילים קשות

  מליצתי= שירתי
  בדאגתי= בגלל דאגתי

  הדופה= מורחקת, משתתקת
  באנחתי= בגלל מצוקתי 

  דחופה= מורחקת
  שחוק= צחוק
  לחייתי=על חיי

  מני קטופה= שעומדים להיקטף ממני

גלל אנחותיי, ובראותי שירתי משתתקת בגלל דאגותיי, ושמחתי נעורי מתבטלת ב :פרפרזה
  שמחה וצחוק מסביבי, יבכה לבבי על חיי ההולכים ונגמרים בטרם זמן.

  ניתוח

המשורר אומר, כי לכאורה שירתו היתה צריכה לגרום לו אושר, אך שמחת היצירה נהדפת 
  לאחור על ידי הדאגה והאנחה, שמשתלטת על נפשו. הוא סובל פיזית ונפשית.

עוד יותר את כאבו ויגונו. המילה קטופה מעוררת את  השמחה של אחרים מגבירה בו
האסוציאציה של פרח. כנראה, שהמשורר התכוון לומר, שנפשו דומה לפרח, שנקטף באיבו, 

  כלומר בעודו צעיר, לפני זמנו.

  אמצעים אמנותיים
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חרוז פנימי, נושא השיר מוצג כבר בבית הראשון, הדלת והסוגר  – תפארת הפתיחה  .1
  עצמם. בפני  עומדים 

  שמחתי –מליצתי   :תקבולת נרדפת  .2
  באנחתי –בדאגתי         
  דחופה –הדופה         

  בכי-אנחתי; שחוק  –דאגתי; שמחתי  –: מליצתי ניגודים  .3
הניגודים באים להדגיש את הפער בין יכולותיו וכישרונותיו המופלגים של הדובר לבין   
  הפיזי והנפשי הקשה. מצבו   

  מטפורה לסבל ולכאב של המשורר. -"יבכה ללבי"  – מטפורה  .4
מטפורה למוות בגיל צעיר. הוא נקטף בגיל  –"לחיתי שהיא מני קטופה" 

  עיר.צ
  

 (תשובת הידיד)  4-3בית 

  –"יְִדיִדי, ַהְלֶבן ֶעֶשר ְוִשָשה / ְספד ּוְבכֹות ֲעֵלי יֹום ָהֲאִסיָפה 

  ַכֲחַבֶצֶלת ְשזּוָפה?"ֲאֶשר ָהיָה ְלִהָמֵשְך ְביְַלדּות / ְבֶלִחי 

  מילים קשות:

  16הלבן עשר ושישה=האם בחור בן 
  ספוד ובכות= צריך לבכות ולקונן

  יום האסיפה=יום הפטירה

  לקונן ולבכות על יום הפטירה מן העולם. 16ידידי האם יאה לנער בן  פרפרזה:
  לת.הלא עלם בגיל זה צריך להתמכר לשמחת הנעורים בלחייהם שזופות ופורחות כחבצ

  
  ניתוח

צריך  16יבכה על יום מותו. נער בן  16הידיד שואל את הדובר האם זה נאה שנער בן 
להתענג על נעוריו בלחיי שזופה, שצבעה אדמדם כצבע החבצלת (צבעה בספרד היה אדום 

  ולא לבן כמו אצלנו).
  

  אמצעים אמנותיים
  נימיה לאיש צעיר.מטו –לחי שזופה  – מטונימיה: "בלחי כחבצלת שזופה"  וגם דימוי

  
 6-5בית 

 
  ְשָפַטנִי ְלָבִבי ִמנְעּוַרי / ְוַעל ֵכן ָהיְָתה נְַפִשי ְכפּוָפה,

  ְוָשם ַהִבין ְוַהּמּוָסר ְמנָתֹו / ְונְַפִשי ַהֲחרּוָצה ָשם ְקצּוָפה.
 

  מילים קשות:

שפטני לבבי=משל בי ליבי (הלב= בשירת ימיה"ב משמש כמשכן החכמה והמחשבה ולא 
  .הרגש)

  .כפופה=מדוכאה
  .שם הבין והמוסר מנתי=ליבי קבע שהחכמה והמוסר יהיו חלקי

  .נפשי החרוצה, הפעלתנית –נפשי החרוצה= שנחרץ גורלה. אפשרות אחרת 
  .קצופה=נרגזת, חסרת שקט

  
ליבי חרץ את גורלי מראשית חיי ומשום כך נפשי דוכאה. ליבי קבע שהחכמה   פרפרזה:

  משום כך נרגזה נפשי ונתמלאה זעם.והמוסר יהיו ייעודו בחיים ו
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  ניתוח
לפי תפיסת ימיה"ב הלב הוא מקום משכנו של ההיגיון והחוכמה, והנפש היא מרכז החושים, 

  והיצרים.
בין ליבו, שהוא מרכז החוכמה  במלחמה פנימית בתוכוהמשורר מסביר את סיבת יגונו 

ולל את היסודות , הקוראים מעין מפקח על האדם, והוא כ –וההיגיון, והוא השופט והדיין 
לסגפנות, להינזרות ולבדידות לבין הנפש, שמיקומה, כנראה, ג"כ בלב והיא מרכז החושים, 

היצרים והרגשות, הקוראים לשמחת חיים, שאופיינית לגיל הנעורים, להנאות ארציות, 
  .לתענוגות. כל אלה, מדוכאים אצלו. הנפש "כפופה" כלומר נרמסת ומשועבדת על ידי הלב

  הלב קבע, שהחוכמה והמוסר יהיו תחום עיסוקו של המשורר.
הנמרצת או שגורלה נחרץ, דוכאה על ידי הלב, כלומר במאבק פנימי בתוכו  –נפשי החרוצה 

  בין הלב לנפש ניצח הלב.
  

  אמצעים אמנותיים
  )6); "נפשי החרוצה" (ש' 5"שפטני לבבי" (ש'  –מטפורה 

  
 8-7בית 

  ַקֵצף? ֲאָבל ּדם / ְוַקֵוה, ִכי ְלָכל ַמָכה ְתרּוָפה! "ּוַמה ֶבַצע ְבִהתֵ 
  ּוַמה ּיֹוִעיל ְבכֹות ַעל ַהְמצֹוִקים/ ּוָמה ּיֹוִעיל ְלִדְמָעה ָהֲערּוָפה?"

 

  מילים קשות:

  מה בצע= מה התועלת
  בהתקצף=להתרגז

  אבל דום=אלא שתוק
  מכה=בעיה

  פתרון-תרופה
  ומה יועיל בכות=מה התועלת לבכות

  מצוקים=מצוקה, בעיות
  ערוכה=שפוכה, זולגת

  החרש, שתוק. –מה תועיל בכך שנפשך נרגזת? במקום להתלונן  פרפרזה: 
  מה יועיל הבכי עכשיו על הבעיות ומה תועיל הדמעה הנשפכת?

  ניתוח
  אבל איזו תועלת גורם לך הבכי על הצרות? מוטב לקוות לעתיד טוב, כי לכל מכה יש תרופה.

  
  אמנותייםאמצעים 

המצוקים?" "ומה יועיל  "ומה בצע בהתקצף?" "ומה יועיל בכות על – שאלות רטוריות  .1
  הערופה?"  לדמעה   

ועקשנותו  מציינת את קשיחותו –"ומה בצע", "ומה יועיל", "ומה אוחיל"  – פורהאאנ  .2
  ידיד.השל 

 "דמעה ערופה". – מטפורה  .3
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 10-9בית 

  / ְוַהּיֹום עֹוד ְולא ָמְלָאה ְתקּוָפה? –ֲאיֵַחל ּוָמה אֹוִחיל ְוַעד ַכָמה 
  ְויָמּות / ֱאנֹוׁש נְִכָאב ֲאֶשר נְַפׁשֹו נְגּוָפה. –ְוֶטֶרם ּבֹוא ְצִרי ִגְלָעד 

 

  מילים קשות:

  ומה אוחיל=מה אייחל
  איחל=אקווה

  היום עוד לא מלאה תקופה=תקופת הסבל עוד לא הסתיימה
  טרם=לפני

  צרי גלעד=תרופה, פתרון
  נוש=אדםא

  נכאב=סובל
  נגופה= מוכה

  

עד מתי אמתין ועד מתי אקווה? הלא בין כך ובין כך יום הבל נמשך ותקופתו לא פרפרזה: 
  הסתיימה.

  ובטרם תושג תרופה ימות האדם, הסובל ייסורים גופניים וגם נפשו הוכתה בהם. 

  ניתוח
  הסתיימה.המשורר אומר, שאין סיבה להמתין ולקוות. תקופת הייסורים טרם 

  כי אין תקווה לשיפור מצבו הנפשי והגופני. הייסורים עוד ילכו ויחמירו.  ,המשורר אומר
יום המוות עוד לא הגיע, אך הוא עומד לבוא, והוא ימות בגיל צעיר בטרם תבוא תרופה 

  למחלתו.
  הכוונה לייסורי נפש. –הכוונה לאדם הסובל ייסורי גוף. נפשו נגופה  –אנוש נכאב 

  .יש כאן שיבוץ מאיוב המקראיאין תרופה, שתוכל לרפא אדם הסובל ייסורי גוף ונפש כמותו. 
  

  באיוב  בשיר
  

, ומה קיצי כי אאריך איחל. "מה כוחי כי 1  )9" (בית איחל.  "ומה אוחיל ועד כמה 1
  )11נפשי" (איוב י',

בא צרי גלעד וימת אנוש נכאב"  טרם. "ו2
  )10(בית 

אלך ...ולא אשוב אל ארץ חשך  בטרם. "2
  )21וצלמות" (איוב י', 

עליו תאבל"  ונפשו יכאב. "אך בשרו עליו 3  )10נגופה" (בית  נפשואשר נכאב . "אנוש 3
  )24(איוב טו', 

  

 שלושהבשיר מופיעה גם בספר איוב, אם כי שם הוויכוח הוא בין   צורת הוויכוח 
  אלוג.רעים. גם בספר איוב הוויכוח הוא בצורת די

  מהמציאות ואינו  "הידיד" בעל השקפת עולם המרוחקתגם בספר איוב וגם בשיר
  מזדהה עם כאבו של איוב או של המשורר.

 של איוב לזה של המשורר, שניהם חולים במחלות קשות  דמיון בין מצבו הגופני
  הגורמות להם סבל נפשי וגופני.

 הינו מוטיב איובי מובהק המשתזר כמעט בכל טורי השיר. מוטיב הייסורים  
  ,וכאיוב הוא עובר מכאבו  סבל של האנושות כולההמשורר רואה בסבלו האישי

 האישי לכאבו הקיומי של האדם בכלל. 
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 – להתבוננות כלליתעובר המשורר מהתייחסות אישית אל עצמו כפרט הסובל  בסיום השיר
מצב של סבל ממחלה חשוכת מרפא. המבט האוניברסלי על האדם הסובל בכלל, הנמצא ב
  קשור לצד הפילוסופי של אישיותו.

  
  אמצעים אמנותיים

 "דמעה ערופה". – מטפורה  .1
  

  צימודים:  .2
  איחל  (לא צימוד מלא) –אוחיל   

  
  מאיוב שיבוץ:  .3

  

  
 יסודות רטוריים בשיר

  
  מבנה השיר

  
בין  דיאלוגהשיר בנוי מעשרה בתים המתחלקים לחמש חטיבות שוות, בנוי בצורת 

  המשורר לידיד. 
  דברי המשורר. –) 1-2(בתים   חטיבה ראשונה
  תגובת הידיד. -) 3-4(בתים  חטיבה שניה

  תשובת המשורר. –) 5-6(בתים  חטיבה שלישית
  שוב תגובת הידיד. - )7-8(בתים  חטיבה רביעית
  תגובת המשורר לדברי הידיד. –) 9-10(בתים  חטיבה חמישית

  
המתח הדרמטי  –לשיר  מבנה דרמטישאלותיו של הידיד ותגובת המשורר נותנות 

 עולמו הפנימימתח בין העולם החיצוני העוין לבין  – מערכת ניגודיםידי -נוצר על
  הנאבק בין צור הלב ושאיפות הנפש. –של המשורר 

רצון ליהנות מתענוגות החיים המתאימות  – פשונמקור החכמה והרצינות  – הלב
וגובר בצורה הדרגתית ומגיע לשיאו בסיום השיר  המתח הולךלגיל שש עשרה. 

  ואיתו מחריף יגונו וכאבו של המשורר.
  

 ופה (מעין מכה) – חרוז מבריח  
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  מחצית ראשונה 20-שירת המאה ה

 נתן אלתרמן

  אלתרמןנתן /  "ירח"

  .רבותועורר תגובות  1938השיר יצא בקובץ "כוכבים בחוץ", בשנת 
בשיר באה לידי ביטוי מעורבות אישית חזקה של המשורר, אשר מתאר נוף מוכר מזווית 

  ה לא שגרתית, עם צורות לשון חריגות והצהרה רעיונית בסיום. יראי

  מה מתאר השיר?
החיבור בין הטבע החי . הרבה טבעהשיר מתאר נוף עירוני לאור ירח מלא, הכולל בתוכו 

  לנוף העירוני הדומם יוצר שילוב בין ניגודים. 
  .שמים, ציפורים, ירח, ברוש, צרצרים, אגמים, עץ, דרךטבע: 

  חלון, עיר טבולה בבכי הצרצרים, זרים ומבוצרים, דרך, כידון, צעצועיםדומם: - נוף עירוני

  מן השיר? ות(אימאז') עול ותתמונ לואי
  .נוף עירוני באור ירח מלאמתוארת תמונה של  וןבבית הראש

   .עץ ברושמתואר שביל, דרך, וירח שנמצא בדיוק מעל קצהו העליון של  בבית השני

. ), או פירות אדומיםעץ נוסף (עם עלים עגולים בשלכתמתואר אגם ולידו  בבית השלישי
  העץ משתקף במימי האגם.

של צרצרים, שהם חלק בלתי נפרד מן שקט וצרצור הם:  את התמונה יםשמלוו ותהקול
  התמונה הכללית. (אימאז') 

בנפשו של המשורר  יםנקלטבו המשורר מסתכל על הטבע, הרגע המיוחד ו אלוה ותהתמונ
כלומר, אותה תמונה ישנה ומוכרת עוברת את העיבוד הנפשי  ף,ואותו תיאור שגרתי של נו

  של המשורר ומקנה למרכיבי התמונה אופי ותחושה אחרים. 

  :1בית 
  "גם למראה נושן יש רגע של הולדת"

  היוולדות מחדש של הנוף הישן. 
אך כאן הוא נקשר לעצב שקובע את אופי  ,רגע של הולדת אמור להיות רגע של שמחה

  התיאור. 
  , סהרורי(ירח) סהר – ה סהורליל

  "שמים בלי ציפור / ריקים ומבוצרים"
שמים ללא סימן חיים, ללא שיר, ללא שמחה, משהו מאוד עוין, אטום, מציג לנו עיר מלאה 

  סיומת מסויטת ומאוד קשה לבית הראשון.  –עצב אשר "טבולה בבכי הצרצרים". 
בר העומד מול העיר ושומע את הבכי העיר הטבולה בבכי, מייצגת אולי משהו מנפשו של הדו

  מחדש לנגד עיניו.נולד המצרצר, ולמרות זאת המראה 
עולה בקשה לנחמה או  כאילואינה גלויה, אך מתוך השיר  , העצובה,הנימה המלנכולית

  תחייה חדשה.

  :2בית 
"ובראותך כי דרך עוד צופה אל הלך והירח על כידון  -בבית השני מתגלה המראה 

  הברוש" 
רגע הגלוי וההתפעמות. ייתכן כי אלתרמן הושפע מהתמונה של ואן גוך "ליל כוכבים", אשר 

. הדובר המתפעם פונה אל וההתלהבותיכולה אולי לבטא במידת מה את תחושת הגילוי 
אלוהיו ושואל האם מותר לו לדרוש בשלומם של המראות. הדובר כמו יוצא מתוך הזרות 

העולם כקרוב אליו כמרגש ביותר וכמו מניע אותו ליצור  שאפפה אותו בבית הקודם וחש את
  "העוד מותר בלחש בשלומם לדרוש".  .עמו דיאלוג. ליצור שירה
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  בבית השני ההסתכלות על הנוף משתנה, הדובר מביט קדימה אל הדרך, אל האופק.
  "ובראותך כי דרך עוד צופה אל הלך / והירח / על כידון הברוש"

על קצהו של הברוש.  ירח מלא אשר נמצאתמונה של  –ון הברוש בתמונה של הירח על כיד
  ניתן גם לראות את הירח כפנס קבוע שמאיר את הדרך. 

  הבית מסתיים בפנייה ישירה של המשורר אל האלוהים ובשתי שאלות: 
  "אלי, העוד ישנם כל אלה? / העוד מותר בלחש בשלומם לדרוש?"

עת הוא פונה בגוף ראשון, כאילו צד אחר מדבר בתחילה פנה המשורר אל עצמו בגוף שני וכ
  מתוכו. 

ייתכן והשאלות המופיעות בסוף הבית השני, למעשה מחברות את עולמו הפנימי של 
המשורר עם בעיות הדור, יש בשאלות הללו תהייה על מצבו של העולם ועל מקומו של האדם 

  בתוך העולם.

  :3בית 
"המים ניבטים    ושן של עץ המשתקף במים.הבית השלישי עוסק בהשתקפות. אותו מראה נ

שוקט גדת האגם ספק אנו מביטים במים ספק אנו ניבטים מהם , העץ העומד על  –אלינו" 
  ביופיו. 

השיר מסתיים באיזו שבועה של הדובר כלפי יופיו של העולם הטובל בבכי הצרצרים, בתוגה, 
ר " ירח " מדגישה שמדובר כאן תוגת צעצועי האל היפים . כותרת השי ,אך זו תוגה מחוייכת

ונותן למראות הישנים את אור  בשיר בו אור הירח מגלה את הדברים מחדש באורו הסהור,
  הכיסופים.

העץ שוקט עם עלי השלכת האדמדמים שלו או עם הפירות  –"העץ שוקט באודם עגילים" 
  האדומים שיש עליו

  ."לעד לא תעקר ממני, אלהינו, / תוגת צעצועיך הגדולים"
שמזכירים משהו  –במבט ראשון ניכר כאן מתח ניגודים חריף (אוקסימורון) בין הצעצועים 

  לעצבות שיש בהם. - ילדותי ושמח לתוגה
הכוונה היא לתופעות העולם אשר קיימות כאן. ההיקף  –הצעצועים הגדולים של אלוהים 

חינת המשורר והמהות של התופעות הללו נקבעים למעשה, על ידי זה שמתייחס אליהן. מב
  ודרך הסתכלותו, זוהי עצבות רכה של תופעות העולם. 

  אוקסימורון:
מרכיבים הסותרים זה את זה, שצירופם יוצר משמעות  שניאוקסימורון הוא מבע לשוני של 

וזו על מנת להגביר את הרושם וההפתעה. המונח מקורו  - פרדוקס  - חדשה מעבר להגיון 
). כיום, אנשים רבים משתמשים במונח morosו"קהה" () oxyביוונית, ופירושו: "חד" (

אוקסימורון כדי לתאר ניגוד כלשהו, אך המונח המקורי מיועד לתיאור ניגוד מכוון כאמצעי 
  הדובר בוחר במילים אלו בכוונה תחילה. - רטורי 

תוגת דוגמאות לאוקסימורון: "דממה רועמת", "זעקה אילמת", "מציאות מדומה". " 
  צעצועיך"

  גים נוספים:מוש
אלתרמן ידוע בביטול המחיצה בין האדם לנוף גם בשירים נוספים שלו והוא מאניש,  האנשה:

  הופך את הטבע בשיריו לאנושי. הדרך מחכה כי ההלך ימשיך וילך בה, היא מצפה לו. 
  "דרך עוד צופה אל הלך"

הירח),  מיזוג רשמים של חושים שונים. בשיר מתמזגים רשמי הראייה (אורסינסתזיה: 
  המים. –מגע - השמיעה (בכי הצרצרים), מישוש

  השילוב המטפורי מקנה לקולות הלילה תכונות של נוזלים 
  מטפורה. –עיר טבולה בבכי הצרצרים 
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  אימאז'-תמונה
תמונה ציורית או תמונת לשון. ביטוי לשוני שירי, המבטא במילות השיר צירוף של תמונה 

  שלמה.
  

  פסיחה
ת יש פסיחה (בשלושת הבתים), כלומר יש דילוג, גלישה ישירה ילישבין השורה השנייה לש

וחיבור בין השורות. הפסיחה היא מעין מעבר רציף ללא עצירה מבחינה תחבירית, משורה 
הרצף מפתיע את הקורא וזה מעצים את כוחו ומשמעותו של   לשורה, או אפילו מבית לבית.

של החרוז המסורג. בשיר זה הפסיחה הביטוי השירי. הפסיחה שוברת את הסדר השיטתי 
  תומכת בתוכן ומחזקת את משמעותו. 

  צעצוע גדול של אלוהים: - הפסיחה בכל בית מדגישה לנו בעצם תופעה עולמית
  : ציפור1בית 
  : ירח2בית 
  : עץ3בית 

   

  ציורו של ואן גוך / ליל כוכבים
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 "ליל קיץ"/נתן אלתרמן

מחשובי השירה העברית המודרנית, שהשפעתו על  נתן אלתרמן היה משורר ומחזאי ישראלי
  זרם זה היתה ניכרת.

  שירה לירית ושירה אקטואלית.חטיבות:  2. בשירתו יש 1925הוא עלה ארצה בשנת 
  השיר "ליל קיץ" של נתן אלתרמן לקוח מתוך ספרו "כוכבים בחוץ" והוא מתאר נוף עירוני.

  בית א'

  תיאור הכוכבים ועיני החתולים בלילה. -מתאר תמונה  הבית הראשון של השיר
השורה הראשונה של בית זה באה לתאר שקט צועק, בלילה מתחדדת השמיעה וכל רחש 

  נשמע בחוזקה.
כן, בתחילתו של הלילה הכוכבים שיוצאים הם קטנים ולכן הם מדומים לתינוקות - כמו

  בחיתוליהם.  
ורקות כמו סכין. לפיכך מה שמאפיין את הלילה בלילה ניתן לראות גם חתולים שעיניהם ב

בבית זה הוא מסתורין וסכנה. המילה "סכין" מתקשרת גם למילה סכנה ולכן בלילה יש גם 
  סכנות.

  לסיכום, העיר המתוארת בבית זה היא עיר שיש בה שקט צועק, מסתורין וסכנה.

 אמצעים אמנותיים בבית זה:

   אדם שורק). (עפי"ר"דומיה שורקת" האנשה:   )1
  - דומיה  (=שקט)     - (=ניגוד, היפוך)אוקסימורון בתוך ההאנשה יש אוקסימורון:   )2

  .(רעש)  שורקת  
הכוכבים בתחילת הלילה קטנים, הם כתינוקות  –"כוכבים בחיתולים" מטפורה :   )3

  שזה עתה נולדו.  בחיתולים, 
  לציון העדר השקט בלילה.  אליטרציה של האותיות השיניות והגרוניות" ש,ס,ר  )4
עיני החתול בוהקות (=מבריקות)  - "בוהק הסכין בעין החתולים" –דימוי נסתר     )5

  סכין.   בלילה כמו 
 החתולים בלילה שעיניהם בוהקות. –תמונה  (אימאז')     )6
  

  'בבית 

הבית השני מתאר את התרגשותו של הדובר למראה הלילה, שנראה לו אין סופי. הוא מתאר 
 בה ,התרגשות זו באמצעות הטל המציף את הריסים. המפגש שלו עם הלילה הוא כפגישה

 אנו מתרגשים לראות מישהו שלא ראינו, ואז עיננו מתמלאות דמעות המצעפות את העיניים.

בשורה השלישית של הבית אנו מבינים שהנוף המתואר הוא לילה בנוף עירוני תעשייתי. 
פנסי הרחוב דומים לעבדים שחורים לרוחב הרציף.צללים שיוצרים במקום זה ה  

גם בבית זה ישנה תחושת מסתורין והיא באה לידי ביטוי בביטויים: "הלב צלצל אלפיים" 
 ו"עבדים שחורים לרוחב הרציף"..

 אמצעים אמנותיים בבית זה:

להדגשת אורך הלילה. –"רחב"  –) חזרה 1  

"הלב צלצל אלפיים" להדגשת ההתרגשות, הפחד והמסתורין. –) מטפורה 2  

כפי שמתרגשים בעת  "טל כמו פגישה" לציין את ההתרגשות של הדובר בלילה –) דימוי 3
 פגישה.

תמונת הטל שמציף את הריסים ; תמונת הצללים שמטילים  –) תמונה  (אימאז') 4
    שנראים כמו עבדים לרוחב הרציף.  הפנסים 

  'גבית 

  זה מתאר שתי תמונות:בית 
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לפנינו מטפורה , הרוח שטה כספינה על הצמחים  –א. את הרוח המלטפת את כתפי הגנים 
  שהם כים.

בתיאורה של הרוח יש יסוד ארוטי: "שפתיה נשפכות", "כתפי גנים". הרוח השטה 
  והרוגשת בן צמרות העצים כאילו נושקת להם.

  עסקאות מחשידות שמתרחשות בלילה. ב.

  ללילה שני פנים:לפיכך, 

  אהבה –הפן החיובי 

  זהו הזמן למעשים הבלתי כשרים. בלילה נעשות כל העסקאות המחשידות.  –הפן השלילי 

  לפיכך, מצד אחד בלילה יש לנו שקט ושלווה, אבל מצד שני יש בו גם הרבה סכנות.

  אמנותיים בבית זה:אמצעים 

  ליצירת אווירת רוגע. –"רוח קיץ שטה"  –)  מטפורה 1

  יש בלילה אנושיות. –"רוח רוגשת", "כתפי גנים", "שפתיה נשפכות"  –)  האנשה 2

  ליצירת הסכנה, העדר השקט. –של האותיות שיניות והגרוניות (ש,ס,ר)  –)  אליטרציה 3

  העסקאות המחשידות שמתרחשות בלילה.והרוח שמלטפת את הגן,  –)  תמונות 4

  

  'דבית 

המתואר מתרחש בעיר. זוהי עיר תעשייתית מפותחת, בבית זה מתחזק הרושם שהלילה 
 שבה מתחיל יום חדש.

יוצאים קמים לבוקר חדש והבית מתאר את העיר לקראת הבוקר: עיר מורעבת (האנשים בה 
האיפור של האישה אלו הן האורות ). העיר מתוארת כאישה שעיניה מאופרות. לעבודה

החלונות המוארים באור חשמל זהוב דומים "עיר אשר עיניה זהב מצופות". שבעיר: 
הקמים לקראת האנשים לאישה שעיניה מאופרות. לקראת הבוקר הם נדלקים אט אט אצל 

  יום העבודה.

המתנשאים לגובה הם כמגדלים גבוהים. יש כאן דימוי נסתר. זוהי עיר תימרות העשן 
  מפותחת, תעשייתית המתנשאת לגובה.

ם כמגדלים גבוהים. יש כאן דימוי נסתר. זוהי עיר המתנשאים לגובה התימרות העשן 
 מפותחת, תעשייתית המתנשאת לגובה.

  אמנותיים בבית זה:אמצעים 

  המתנשאים לגובה הם כמגדלים גבוהים. "תימרות העשן" –דימוי נסתר   )1

החלונות המוארים בבוקר הן כעיני  – "עיר אשר עיניה זהב מצופות"
  אישה שמאופרות בצהוב.

  "מורעבת". –האנשה   )2

  בבוקר, בה תימרות העשן נראים כמגדלים. תעיר תעשייתי –תמונה (אימאז')   )3

  נוספים בשיראמנותיים אמצעים 

  :יסוד ארוטי  )1

 לילה - הרקע  •
  יש פגישה הגורמת להתרגשות •
  גן -המקום  •
  ריסים •
  כתפיים •
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  שפתיים נשפכות •
  עיניה מאופרות. - עיניה זוהר מצופות  •

  

  : ותפקידם הצבעים בשיר  )2

אפור, שחור, צהוב, ירוק, אדום (שפתי הנשים), תפקידם  –יש בשיר צבעים מגוונים 
לבטא את הניגודים שבלילה, השקט לעומת הרעש, השלווה לעומת המתח   הוא 

  והמסתורין.

  מבנה תחבירי:   )3

 משפטים קצרים. כל מילה כמעט משפט.
  קיטוע, התרגשות, פחד.יוצר  - הרבה סימני פיסוק ביחס לגודלו של השיר 

  מופיעה רק ו' ההוספה. - אין מילות קישור 

  : מסורגתחריזה  )4
 בית א': אבאב

  בית ב': אבאב  
  בית ג': אבאג  
  בית ד': אבאב  

  לסיום העיר המתוארת היא:

  עיר תעשייתית. •
  רחבת ידיים. •
  עיר רבת ניגודים ופנים.  •
  עיר שיש בה סכנות ומסתורין •
  .ואפלים רומנטית, אך יש בה גם צדדים שליליים עיר שיש בה ציפייה לפגישה •

יתכן שהאסוציאציה היא לעיר תל אביב, עיר תעשייתית, עיר ללא הפסקה, בעלת רציף 
  ת.קע נשקפת יפו עם המגדלים והכיפולאורך קו החוף שלה ובר

המגדלים והכיפות. במקרא  -אך יש גם הרואים בעיר הנשקפת אסוציאציה לירושלים 
 מופיעה כאישה ותמיד הפגישה אתה מעוררת התרגשות.ירושלים 
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  "ראי אדמה"/ שאול טשרניחובסקי

    .שיר קינה
תרצ"ט, פרעות הערבים נגד הישוב  –בעקבות פרעות תרצ"ו  ,1938 –השיר, שנכתב ב 

היהודי. השיר עוסק במוות והאובדן של צעירים בשדה הקרב. למרות שמותם של הצעירים 
אמצעי העיצוב המרכזי הוא  .המולדת, יש בשיר תוכחה על ההרג ובזבוז חיי אדםהוא למען 

  בין הנערים לפרחים). ההקבלה מטאפורה (

בשיר זה מביע המשורר את יגונו הגדול על הקורבנות הצעירים הרבים שנפלו במאורעות 
הדמים, ולבסוף מסכם באמונתו שקורבנם לא היה לשווא. זוהי קינה על מותם של בחורים 
צעירים למען המולדת. השיר מבטא את יחסו האמביוולנטי של טשרניחובסקי למותם של 

בעונה אחת גם כאב וזעם על נפילתם של בחורים מבטא בעת ו –קורבנות המאורעות 
צעירים, מוות שהוא חסר טעם מעצם מהותו, וגם הכרה בכך שלמוות יש חשיבות, טעם וערך 

  למען המשך החיים. 

"ראי אדמה" נכתב כתגובה לאירועי אותן שנים. אך גם כיום, אף שעברו למעלה משישים 
אים את השיר ממש כאילו נכתב בעצם שנה, נדמה שדבר לא נשתנה ואנחנו חוזרים וקור

  הימים האלה.

  מבנה השיר וניתוחו:

, ביצירת תמיהה מסוימת בדימוישורות המחולקים לארבעה בתים, פותח  18השיר, מכיל 
ומדברים  שני הבתים הראשונים מפתחים את הדימוי – אל הקרוב והכואבכדי להגיע דרכם 

הבזבוז ומדברים על ושני האחרונים מבהירים את כוונת הדימוי , הבזבוז בטבעעל 
  , ומסיימים בתקווה שקורבנם לא יהיה לשווא. שבנפילת בחורים צעירים

 – שלוש פעמים, חוזרת בשיר "ראי אדמה, כי היינו בזבזנים עד מאוד"שורת הפתיחה 
שיר בשורה פותחת את השיר בבית הראשון, פותחת את הבית השני ולבסוף סוגרת את ה

  האחרונה בבית האחרון.

  : דובר בשני קולותניתן להבחין שהשיר 

, והיא מובעת בנימה של תגובה רגשיתנשמעת בעיקר  - ב)   - בחלקו הראשון (בתים א   )1
  )."קינת דוד"(הספד, שיר אבל, לדוגמא  קינה

ל בפרשת גובר הקול האידיאולוגי הקשור לתולדות העם, הח -בחלקו השני (בתים ג, ד)   )2
צורת התבטאות נרגשת מאוד, נמלצת, חגיגית,  ( מתחלפת בָּפתֹוסהעקידה, והקינה 

  רוויה התפעמות או התלהבות) לאומי. 

קובלת על שבירת סדרי עולם: מחזוריות החיים הטבעית מחייבת  -   התגובה הרגשית
ת הבשלה מלאה, מינקות עד שיבה, והמציאות בפועל היא שהורים מביאים לקבורה א

בניהם הצעירים שחייהם נקטעו בטרם עת. הקול האחר, המבטא את האידיאה הלאומית, 
  מתייחס אל הטרגדיה של נפילת הבנים מתוך מבט היסטורי רחב ומצדיקו בדיעבד. 

בין שתי עמדות אלה, ולמרות ההצהרה המפורשת בשורה הלפני אחרונה,  המשורר נקרע
הוא חוזר בסיום השיר אל מילות  ...","ברוך ָקרבנם בסוד מות, כפר חיינו בהוד

. כך נוצר מעגל סגור של התלבטות "ראי, אדמה, כי היינו בזבזנים עד מאד!"הפתיחה, 
  למרות הכאב.  -מתמדת בין הטרוניה כנגד הקורבן הכבד לבין קבלת דין ההיסטוריה 
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מעידה כי המשורר נטל על עצמו תפקיד של דובר המבטא את  בלשון רביםהכתיבה 
שות הכלל. עם זאת, המבע השירי הוא אישי מאוד. שלוש פעמים חוזר המשורר וקורא רג

[בתחילת השיר (שורה ראשונה בבתים א, ב)  "ראי, אדמה, כי היינו בזבזנים עד מאד!"
  ובשורה האחרונה], והקול המהדהד של חזרה זו מטיל את רישומו על השיר כולו. 

אך לא הזרע שמקובל לטמון דמה נטמן זרע, שורות): מתאר את העובדה שבא 4( בית א'
. הדובר פונה לאדמה למען תדע כי הפעם לא נטמנו בחיקה מיני  באדמה בדרך כלל

באדמה היה צריך לזרוע זרעים, זרעי חיטה, שעורה, שיבולת שועל וכו', אך  –תבואות 
  במקום לזרוע בה זרעים, נזרע בה דם של קורבנות. 

מסוים בקורא. ההכרזה העיקרית כבר נאמרה: מדובר על בזבוז  מתחהמבנה המיוחד יוצר 
של הבזבוז ואף מתקבלת מראית עין של  אין הקורא יודע מה טיבורב "עד מאוד", אך 

המתח נובע מכך שהבית הראשון קובע  – בבזבוז "חקלאי"פרדוקס, שהרי נראה שמדובר 
  : עובדה והיפוכה

"בחיקך, מלון ברכה, מעון סתר, זרע  –ך "היינו בזבזנים עד מאוד",  ומאיד -מחד 
, טמנו זרעים "מלון ברכה", ועל פניו אין בכך כל בזבוז שבאדמה הטובה, הפורייה, טמנו"

  ואנו מצפים אף כאן ליבול מבורך. 

, אומר המשורר ל"אימא אדמה". אלה הן "…ברכה, מעון סתר זרע טמנו-"בחיקך, מלון
צריך היה להיות. אבל המציאות יצרה היפוך טרגי,  מילים אינטימיות, מילים של אהבה. כך

"פרחי האם, אלא - בניגוד לחוק הקיום הטבעי: לא זרע מצמיח חיים נטמן בחיק האדמה
שהטמנתם באדמה היא מותם.  - מיטב הנוער, התגלמות של יופי ושל טוהר  – פרחים"

מסייעות  תיאור הבנים שנפלו מבטא אהבה וכאב, וההשאלות (מטפוריקה) מעולם הטבע
למשורר להביע את טענתו שיש בנפילת הבנים הפרה של סדרי עולם. זוהי שבירה של 
חוקיות הזמן הטבעי, הזורם במחזוריות אינסופית של שעות היממה ועונות השנה, ומסמל 
המשכיות רצופה של חיים. ואכן, הקינה על מות הבנים, שלא הגיעו לבגרות ולהבשלה 

סמלים שמבטאת את רצף החיים בזיקה לשעות היממה: מלאה, מובעת בעזרת מערכת 
ינקות (שחר), ילדות ונעורים (בוקר), בגרות (צהרים), זקנה (ערב), מוות (לילה). המשורר 

"ועד מקונן על אותם "פרחי פרחים" שזכו ליהנות רק "מנשיקתה ראשונה" של השמש, 
  . " --- / ובטרם רוו טל של בקר  --- שידעו צהרים 

(מסתיים  "ראי אדמה, כי היינו בזבזנים עד מאוד:"שורות): פותח בהצהרה  6( בית ב'
בפתיחת השיר ובסיומו, ההצהרה מסתיימת  –בנקודתיים, בעוד שבשני המקרים האחרים 

. במקום לזרוע זרע, טמנו באדמה פרחיםבסימן קריאה) ונפתח בהסבר לסיבת הבזבוז. 
עדיין למלוא פריחתם, למלוא תפארתם ולא  : הפרחים לא הגיעובזבוז כפולהטמנתם היא 

ניתן יהיה ליהנות מהם הנאה מרבית. יתר על כן, הצמחים לא הגיעו לשלב של אחר 
שנחוש עד כמה הבזבוז הפריחה, שבו הם נותנים זרע, כלומר לא יהיה להם המשך. וכדי 

כולם  והתיאוריםגדול, מתואר יופיים של הפרחים בהרחבה, ובבית הארוך ביותר בשיר, 
מדברים על רעננותם של הפרחים ועל הימצאותם בשלב של ראשית, בשלב שבו יופיים 

  ומהותם לא באו לידי מיצוי. 

הבית השני עדיין עוסק בדימוי, ותיאורי הרעננות מתייחסים למצבם של הפרחים: הם 
כגביע  – "קטורת כוסו נכונה" –רעננים, השמש נשקתם מנשיקתה הראשונה, הם זקופים 

הפרח המזדקף ונכון לקלוט את השמש. הם ידעו רק את טל הבוקר בתהליך הנביטה, אך 
עדיין לא הגיעו אל חום הצהרים, מה שמדגיש את קוצר חייהם. השימוש בדימוי של פרחים 

 דימוי הנופלים לפרחיםמוסר גם את היופי וגם את קוצר ימיהם של הצעירים. מצד אחד, 
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די להכין את הקורא למשמעות הקונקרטית שלו. גם השימוש בבוקר מקובל למדי, ויש בו כ
  ובצהרים כדימוי לתקופות בחיי אדם הוא מקובל. 

מצד שני, הדימוי הארוך והמפורט מסיח את דעת הקורא מן הקינה במשמעותה הקונקרטית, 
ומעכב בכך, כביכול, את רוע הגזירה, מרכך את ההלם. הבית מפרט את מה שהוטמן 

עדיין במונחים המקובלים של אדמה, צמחים ופרחים. הדובר מדמה את בני באדמה, 
"בטרם רוו טל של באדמה נטמנו פרחים רעננים  –הנעורים לפרחים שנקטפו באיבם 

, פרחים שספגו את נשיקת השמש הראשונה, אך לפני שהספיקו ליהנות מאורה בוקר"
י לבני הנוער שטרם זכו לאור דימו –ראו כבר צער. הפרחים הרעננים  –וחומה של השמש 

השמש, הפכו להיות קורבנות. בטרם רוו את טל הבוקר שהרווה את חלומותיהם, נגוזו 
  ּבם.יחלומות אלו באִ 

בחלקו השני של השיר מסתמן מפנה. הכאב נשאר חזק, אבל הקינה מתחלפת בהצהרה של 
המשורר את סגנון  . במקביל, משנה"הא לך הטובים בבנינו"נכונות להקריב את היקר מכל: 

כתיבתו, ומחליף את מערכת הסמלים וההשאלות מעולם הטבע במערכת סמלים והשאלות 
מתחום החברה והתרבות. במחצית הראשונה של השיר תיאר המשורר את יופיים של 

, את רעננות הנעורים שלהם. כעת הוא מתאר את הטוהר הנפשי והשלמות "פרחים"ה
אבו על קטיעת החיים הצעירים בטרם עת בעזרת סמל המוסרית של הבנים, ומביע את כ

קדום, לפיו החיים הם אריג שנעשה מתשלובת של חוטים לאורך ולרוחב [שתי וערב]. חוטי 
המימוש המעשי של התקוות והחלומות.  -הם התקוות, וחוטי הרוחב  -חוטי השתי  -האורך 

הם  -  תקוות יום יבא""ארג יומם עודו שתי, ארג מסכת חייהם של הבנים לא הושלמה: 
 "אין לנו טובים מכל אלה"הספיקו לקוות, אבל לא זכו לממש את חלומותיהם ושאיפותיהם. 

"את -לבו, ואת, אדמה, האם תדעי להעריך את מה שקיבלת? - קורא המשורר במר -
  שואל המשורר בהתרסה כואבת.  -  הראית? ואיפה?"

. גם הם, כמו "הא לך הטובים בבנינו": שורות): מבהיר את משמעותו של הדימוי 4( בית ג'
זכים, מלאי חלומות טהורים, עדיין לא הושחתו  –רעננים  –הפרחים, מצויים בראשית דרכם 

. חייהם חייהם היו ארוגים באריג של תקווה, ב"שתי"על ידי החיים, הסבל, האכזבות. 
עדיין אינו קיים  עדיין לא מורכבים, לא מסובכים, ברורים ומלאי פשטות ובהירות. "הערב"

אינו מופיע אלא  "הערב"בארג יומם. הארג בנוי משתי וערב: המילה "שתי" מופיעה כאן, אך 
ברקע, בתודעתו של הקורא. הערב, המתקשר לבוקר ולצהרים שהוזכרו בבתים קודמים, 
נושא עמו משמעות נוספת, קונוטציות שליליות של ערב החיים, ואכן בסופו של דבר, ידו על 

  העליונה והוא מאפיל על קודמיו, על הזריחה והאור והשמש והנעורים ועל החיים בכלל. 

יש בה גם ביטוי  את הראית? ואיפה?" …"הא לך הטובים בבנינו –ל האדמה הפנייה א
לכאב הרב של מי שנתן את היקר לו מכל וגם מעין התרסה כלפי האדמה, שלוקחת דווקא 

אלה הם הטובים  –את הטובים ביותר. הדובר מתאר את טובי הבנים בהערצה רבה 
ש את טוהר ליבם ונקי כפם ואת היותם שבבנינו, זהו נוער שחלומותיו טהורים. המשורר מדגי

"ארג יומו קורבנות שווא, נוער שחלאת העולם לא הספיקה עדיין להשחית את נשמתו הזכה 
ואין במסכת חייו חוטי ערב, כולו תקוות וחלומות אור. המשורר מוחה על העובדה  עודו שתי"

כפיו מחריפים עוד יותר שדווקא נוער זה, שאין כדוגמתו, הפך להיות קורבן. טוהר לבבו ונקי 
  את הצער והכאב הנגרמים במותם.

שורות): מבטא יותר מקודמיו את הרגש הכפול: הדובר פונה אל שומעיו ומעורר  4( בית ד'
אותם להמשיך למרות האובדן והכאב. וזאת, למרות שהוא יודע שאין תחליף לנופלים, אך 

ם תגביר את עוצמתם של הנשארים הוא מאמין שקורבנם לא היה לשווא ומקווה שאולי נפילת
בחיים (מה יגידו על כך בארגון "ארבע אמהות"?) אף שברור לו, שאין דבר יקר יותר מחייהם 
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של צעירים אלה, וכי מותם הוא בזבוז, שלוואי  ולא היה, שלוואי ולא יהיה לשווא. בכל השיר 
, אך בסוף השיר "בזבזנים"מופיע הטענה כלפי האדמה, שבגללה היינו חייבים להיהפך ל

  הטענה הזאת מחריפה. 

"ואת תכסי על כל אלה, יעל הצמח  הדובר פונה בטרוניה, בהתרסה נגד האדמה, בטענה
"השמש זרחה, והשיטה פרחה והשוחט  –(מזכיר את ביאליק ב"בעיר ההריגה"  בעתו!"
והכל יהיה  …ולא יצעק עוד הדם  מן השפכים והאשפתות, כי בתהום רבה יאבד …שחט
אצל ביאליק הטענה אמיתית ומזכירה את  –אבל הִדמיון חיצוני  ן והכל ישוב כלא היה",כאי

כיסוי הדם והבלעתו  –) 18איוב ט"ז,  "ארץ, אל תכסי דמי",הביטוי המקראי, את הזעקה 
בארץ (בתהום) הם סמל לכך שמעשה שפיכת הדם כופר ונשכח, אבל יש בו גם ניסיון 

(ישעיה כ"ו,  ץ את דמיה ולא תכסה עוד על הרוגיה""וגילתה האר –להסתיר את הפשע 
  ), ואכן במקור (שם) ה' ינקום את נקמת דמם השפוך. 21

יש מעין שאלה, אך טון המחאה שבו חריף יותר. כאילו  "…"ואת תכסי על כל אלהבמשפט 
איך תוכלי, את האדמה, להבליג על כך ולשמש כמחבוא וכמסתור  –רצה המשורר לומר 

יום, ולהצמיח צמחים בעתם?!  שלוש מארבע - ה ולהמשיך בדרכך, דרך היוםלקורבנות אל
השורות בבית זה מסתיימים בסימן קריאה, ואפשר למעשה לקרוא אותם בדרכים שונות: 

  בפליאה, בכאב, בטרוניה, ואולי אף בתחושה של כוח.

סרו אך ממשיך בהשלמה עם הדין, מתוך אמונה כי הבנים מ בהתרסה,הבית האחרון נפתח 
"ואת תכסי על כל אלה. יעל הצמח בעתו! / את חייהם למען המשכיות הקיום של העם: 

יש אזכור עקיף  "מאה שערים"קדש לעם מכורתו!". מאחורי המילים  מאה שערים הוד וכֹח,
לפרשת העקידה: יצחק, הבן הראשון שנעקד, מסמל נכונות למסירת הנפש, וסיפור חייו 
מבטיח צמיחה מחודשת. יצחק נאחז בארץ למרות הקשיים, ומסופר עליו שזרע תבואה 

פי מאה מכמות הזרעים  - ו) 2(בראשית כ"ו  "בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים"
יחובסקי נשען על מקור מקראי זה כדי לבטא "אמירה שכנגד" לטענה שהטמין באדמה. טשרנ

   "ראי, אדמה, כי היינו בזבזנים עד מאד!".שלו עצמו, 

מי ייתן ומקורבנות  –ממשפט המחאה עובר המשורר למשפט קריאה נוסף המביע תקווה 
להפרחת  אלו יעלו ויצמחו מאה שערים של הוד וכוח. אולי קורבנות אלו ישמשו דוגמא ויביאו

כוחות נעלים בקרב העם, כוחות שיגבירו את עוצמתו של עם ישראל, כוחות שישמשו כמופת 
לעם ישראל. ואף שהמשורר רואה את הקורבנות ברגע הנוכחי כקורבנות שווא, כדי להקל 
על סבלו וכאבו הוא מביע משאלה כמוסה, שמי ייתן והם לא יהיו קורבנות שווא, אלא 

מי ייתן שקורבן זה ישמש ככופר  –לכוח אדיר שיינטע בלב האומה שקורבנם היקר ייהפך 
   ".…"ברוך קורבנם בסוד מוות, כופר חיינו בהודבעד חיינו 

היסטורית ממריצה את המשורר  -לב: התודעה הלאומית- זהו קרע טרגי בין שתי נטיות
ים עם אבל הרגש האישי מסרב להשל חיינו בהוד". "ברוך קרבנם בסוד מות, כֹפרלהצהיר 

  "ראי, אדמה, כי היינו בזבזנים עד מאד!". המחיר הכבד, ושוב חוזרת הקריאה הכואבת: 
ולכן מברך המשורר את קורבנם, למרות הכאב העמוק על מותם. עד כמה שקשה לקבל 

גם  - אמירה זאת, ובמיוחד לאלה שאסונם גדול, אך בכך לפחות יש משמעות לקורבן הגדול 
בנו יהיה חסר משמעות. כאב זה יוקל במידת מה אם נדע שיש הקורבן לא היה רוצה שקור

שכר בצדו, שלא היה לשווא, שיש משמעות לקורבנם הגדול, שהודם וכוחם של הקורבנות 
  ישמשו כנר וכמופת לעם ישראל.
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  שיר קינה

על המציאות המרה. טשרניחובסקי מביע בשיר זה את דעתו על  שיר קינההשיר כאמור הוא 
 "ראי אדמה, כי היינו בזבזנים עד מאוד",הרבים. טור הפזמון החוזר  אובדן הקורבנות

החוזר שלוש פעמים בכל השיר, מתריע בכאב על האסון שפקד את העם במכורתו. הדובר 
 "היינו" -אך לא בשמו שלו בלבד אלא בשם כל היישוב  –פונה בפנייה ישירה אל האדמה 

  אירוניה. בלשון רבים. המשורר מבטא את כאבו התהומי ע"י

  האירוניה בשיר

בזבוז שווא של הקורבנות. ע"י ביטוי  –היינו בזבזנים  –הפנייה מובעת בדרך אירונית מאוד 
זה מגביר המשורר את תחושת האסון. למרות היות הביטוי בוטה מאוד, הוא מצליח ליצור 

"היינו הרגשה של קורבנות שווא. לכאורה משתמעת כאן טענה כלפי האדמה שבגללה 
הדובר פונה אל האדמה  זבזנים עד מאוד", "ואת תכסי על כל אלה, יעל הצמח בעתו!"ב

"ואת בה טמנו את מיטב הנערים, אותם מדמה הדובר לפרחי פרחים, ובא בטרוניה כלפיה: 
ולמרות זאת, יש בסוף הצדקת הקורבן (צידוק הדין?!). הדובר טוען  ".…תכסי על כל אלה

למעשה שבזבוז הקורבנות הכרחי הוא, כי קורבנות אלה הם כופר לחיי הנשארים ולחיי 
  האומה כולה. 

  הפתוס בשיר

השיר, אף שיש בו מידה רבה של אירוניה, מצטיין בפתוס שבו ויש בו דמיון לקינה 
, המזכיר  "…"ראי אדמה, כי היינוייה, האופיינית לשירי קינה, המקראית, שבא לביטוי בפנ

). נימת הקינה בשיר נוצרת כבר 11(איכה א',  …"ראה אדוני והביטה, כי הייתי זוללהאת 
קינות רבות נפתחות בפנייה  "ראי אדמה, כי היינו בזבזנים עד מאוד". ע"י שורת הפתיחה

  ). חיים גורי –ותינו" רשב"ג; "ראה, הנה מוטלות גופ –("ראה שמש" 

זוהי תחבולה רטורית המאפיינת את הקינה, ותפקידה לשתף גורם נוסף בצער, כיוון 
שהדובר אינו יכול להישאר לבד עם צערו, והוא חייב לדבר עם מישהו. הפנייה אל האדמה 
מדגישה את חוסר האונים של הדובר, ויוצרת תחושה  שמדובר בסיטואציה ריאלית, שבה 

 ערפליטוען  "כופר חיינו בהוד"המונחים לפניו. במאמרו מקונן הדובר על מותם של נופלים 
שאין בשיר כאב בלבד, אלא עולה ממנו נימה של כעס ואולי אף של האשמה עצמית, 

  "כי היינו בזבזנים עד מאוד".המתבטאת בחזרה על המילים 

  דרכי העיצוב של השיר:

השיר הוא שיר קינה, המביע את כאבו של המדבר, הנובע ממות נערים שנפלו בקרבות של 
  . הדובר מעצב את חווייתו בסדרה של תמונות, דימויים ומטפורות. 1939-1936מאורעות 

, היוצרת את מסגרת השיר, היא החוויה של קבורת הנערים המתוארת התמונה המרכזית
  רם של הצעירים כפרחים שנטמנו באדמה. בשיר כחוויה של זריעת זרע. תיאו

פותחת את הבית  כיי היינו בזבזנים עד מאוד", –"ראי, אדמה בשיר,  השורה החוזרת
, כשהמשורר מציג את השלישיהראשון והשני, אך מבנה חוזר זה נשבר בפתיחת הבית 

ת לקורא מתבררת תמונ "הא לך הטובים בבנינו, נוער טהור חלומות". –הנטמנים באדמה 
  לא בפרחים עוסק השיר, אלא בנערים שנפלו בקרב.  –האבסורד 

ברכה, מעון סתר, -"בחיקך, מלון:  כמגע מעודן עם אישה -בבית הראשון חוויה זו מתוארת 
המסיימת שורה זו, היא בעייתית. לא ברור אם  "לא עוד",זעקתו :  טמנו...לא עוד". זרע

עה שלא טמנו זרעים באדמה. (המוזכרים זעקה זו מתכוונת למותם של הצעירים או לקבי
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בבית זה) אלא פרחים, אותם אין טומנים באדמה, המוזכרים בבית השני, אך נמצאים 
  בתודעתו של הדובר הזועק. 

לא טמנו באדמה זרעים אלא טמנו  - שני הבתים הראשונים בשיר יוצרים תמונה אבסורדית
פואנטה,  - לישי, שיש בו מעין שבירה בה את מיטב הפרחים. חוסר היגיון זה נפתר בבית הש

  המחייבת את הקורא לחזור אל תחילתו של השיר. 

אינו אלא סדרת  שתיאורם של הפרחים בבית השני, שיש בו משום האנשת הפרח,מסתבר, 
   בשלושה סוגי תיאורים: בשיר נעשה שימוש -מטפורות המתארות נערים 

פנינייה המזוגגים), חיטה (כבדה), שעורה - זרעיה: כוסמת (על תיאור סוגי התבואה  )1
(עטופה במעטפת כתומה) ושיבולת שועל, שבשנים כתיקונן זורעים אותם בחיק 
האדמה. תיאור התבואה מלווה אירוניה דקה, כדי להעמיק את תהום הכאב ולהבליט 

  את האסון.

מש : פרחים רעננים ומלאי הוד, שהשתיאור הפרחים בטרם רוו טל של בוקר  )2
נשקתם את נשיקתה ראשונה, מצניעי חן, יפי קלח, כוסו(של הפרח) קטורת נכונה 

  (בושם אמיתי). פרחים אלה לא נהנו עדיין מאור השמש (מאור החיים).

של יום  "ארג התקוות"לב, נקיי כפיים, ארגו את -חלומות, ברי- : טהרתיאור הנוער  )3
  הושחתה רוחו. יבוא, בנים שאין לנו טובים מהם, נוער בריא שטרם

מכינים את הקורא לקראת הבית האחרון, בו יפסוק המשורר את שלושה סוגי תיאורים אלה 
פסוקו, באומרו כי קורבנות אלה לא היו לשווא. פרחי הפרחים שנטמנו באדמה יצמיחו מאה 
מונים הוד וכוח. השיר מסתיים בהתרסה נמרצת כלפי האדמה, התרסה המתקשרת לתמונת 

תכסי על כל אלה. יעל הצמח בעתו!  / מאה שערים הוד וכוח קודש לעם  "ואתהזריעה: 
  מכורתו !" 

  מוטיב חוזר

"ראי אדמה כי היינו לכל אורכו של השיר הוא המשפט הדומיננטי :  המוטיב החוזר
משפט זה פותח את שני הבתים הראשונים ומסיים את השיר. כך  מאוד". בזבזנים עד

מבנה זה נוצרת ציפייה בלבו של הקורא, שכל בתי השיר יפתחו באותו משפט, ולא כך הוא. 
 חלומות",-"הא לך הטובים בבנינו, נער טהרבפתיחתו של הבית השלישי במשפט: נשבר 

עם סיומו של הבית השני, שעסק , דרכה מקשר אותנו הדובר מעין פואנטהשבירה זו היא 
לעומת זאת, בפתיחת הבית השלישי הדובר  אור נבטם".-" בחלומותבחלומות ושם נאמר: 

  "הטובים בבנינו, נוער טהר חלומות". מציג את הנערים, מתייחס אל חלומותיהם ואומר: 

  אזכורים מקראיים

  :מקראייםאזכורים עוסק בהצגת הנערים. בתיאור זה נמצא  -  הבית השלישי

 "נקי כפים ובר לבב"פי המקור: -על נקיי כפים, טרם חלאת אדמות", "ברי לב, :לדוגמא 
"וארג יומם עודו שתי, ). הדובר מתאר את תקוות הנערים בציור מטפורי: 4(תהילים כ"ב 

קווי  - האריג נעשה מקווי שתי וערב, קווי השתי הם קווי היסוד  ארג תקוות יום יבוא".
חוטים חסרי צבע, הדובר מתאר את חיי הנערים כאריג, שהעבירו בו רק את  התשתית, לרוב

  קווי השתי, והחסר את חוטי הערב, הצבעוניים, החסר את העתיד. -קווי התשתית הראשונה 

, בתארו את עתידם משלים את תמונת חלום הנערים על העתיד בציור מטפורי נוסףהדובר 
נרמז  צימודזה ישנה השלמה לציור הקודם, תוך יצירת בציור  "ארג תקוות יום יבוא",בציור: 
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. הדובר יוצר מטפורה המכוונת את השומע זו מטפורה - לארוג תקוות . ארג וערגבין המילים, 
הצירוף ההגיוני הוא לערוג תקוות. (לערוג : לקוות, אל משמעותו ההגיונית של המשפט. 

מתוכה עולה, כי הנערים שנפלו  ). הבית השלישי מסתיים בקביעה ובשאלה רטורית,לשאוף
  "אין לנו טובים מכל אלה. את הראית? ואיפה!'' הם מיטב הנוער: 

קבורת משלים את תמונת הזריעה המוזכרת בבית הראשון, בו מתוארת  -  הבית הרביעי
תובע הדובר מהאדמה לכסות את ואילו כאן  '' …זרע טמנו …"בחיקך:  הנערים כזריעה

אלה. יעל הצמח בעתו ! מאה שערים הוד וכוח. קדש לעם  "ואת תכסי על כל: הזרע
. יצחק בארץ גרר זכה באזכור מקראיבתביעה זו מהאדמה, משתמש הדובר   מכורתו!"

). 12(בראשית כ"ו  "וימצא בשנה ההיא מאה שערים"ליבול הגדול פי מאה ממה שזרע; 
משאיל את תיאור הדובר בזריעה, ואילו כאן,  -במקור המקראי עוסקים בתמונת היסוד 

  הזריעה כדי לתאר קבורה, וִאתה תביעה מאדמת המולדת לגדל דור צעיר, חזק ומלא הוד. 
. מקריבים אל המזבח בתמונה של הקרבת הקורבנותיסודה  -התמונה המסיימת את השיר 

. כך נבין את הכרח קיומי. הקורבן הוא מתוך כאב ולא מתוך רצוןאת הטוב והמובחר שבעדר 
סתירה הנובעת מהניגוד שבין  -סיימות את השיר ואת הסתירה שמתגלה בהן השורות המ

הקרבת קורבן והאמירה החוזרת : הנערים הם הקורבן, שאנו מקריבים למען קיומנו, אך 
לעולם נראה במותם בזבוז, ולכן חוזר כאן, בשורה האחרונה בשיר, ובפעם השלישית, 

   ים עד מאוד"."ראי אדמה כי היינו בזבזנהמשפט הדומיננטי: 

  מאפיינים נוספים בשיר:

  ) מאיצה את קצב השיר וגורמת למתח.3 – 2בבית ראשון (שורות  הגלישה

. הפזמון החוזר גם מדגיש את המסר העיקרי ומכין את לפזמון החוזר ולחרוז ערך קצבי
  הקורא לבית האחרון ולקביעתו של המשורר שקורבנות אלה לא היו לשווא.

(וארג  השאלותפנינים וכו'),  –מלון ברכה; כוסמת  –(חיקך  וזיהויים רביםדימויים בשיר 
(שיבולת שועל חרדה), רמזים (ראי אדמה) המעשירים את היצירה במטען  האנשותיומם), 

(אשר נשקתם השמש מנשיקתה  אונומטופיות(שיבולת שועל) ואליטרציות רגשי ותבוני, 
את השירה (ובטרם רוו טל של בוקר המאפיינת  ודחיסות השורה השיריתראשונה) 

  בחלומות אור נבטם) והמבטאת את חוסר האפשרות ל"תרגם" שורה זו לשפת הפרוזה.  

  שאלות רטוריות.
  שיר מסגרת.
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  "רק על עצמי" / רחל

 המתאר חוויה אישית של הדוברת שיר לירי.  
של המשורר .    שיר בו יש ביטוי לרגש, למחשבות,  לדמיון לווידוי אישי - (שיר לירי 

מקורו ביוון העתיקה. שם נהגו לשיר שירים אישיים בליווי כלי נגינה קטן בשם "לירה". 
נושאו עסק ברגשות אישיים של המחבר השר. השיר הלירי כתוב, בדרך כלל, בגוף 
ראשון. הוא קצר, מביע מגוון רגשות בעזרת אמצעים אומנותיים שונים, כמו: דימויים, 

  ת לשוניות ועוד.מטאפורות, תמונו

השיר הלירי הוא סובייקטיבי, מביע רגשות מנקודת מבט אישית. אלא שכל רגש, 
  שהוא מביע נעשה רגש כלל אנושי, אובייקטיבי, למעלה מן הרגש הפרטי. 

  תוכן השיר ומשמעותו

  בית א'

התמקדות במשפט זה, מבהירה שהשיר בנוי : שמעות המשפט "צר עולמי כעולם נמלה"מ
דימוי מרכזי אחד: השוואת עולמה של הדוברת לעולם נמלה . "כעולם נמלה",   כולו סביב

  "עמסתי כמוה". 

: ציור לשוני הבא להשוות בין שני עצמים. שני העצמים שונים זה מזה, אך אפשר דימוי(
להשוות ביניהם בתכונה אחת, במצב או בפעולה המשותפת לשניהם. ניתן להבחין בדימוי 

משמש כדי להעצים  או  חזק כארי, כשושנה בין החוחים. לעתים, הדימוי -בעזרת כ' הדימוי 
  כדי להחליש  את המתואר)

הדוברת משווה את חייה לחיי הנמלה, עולם הדוברת צר, קטן, מוגבל כמו עולמה של הנמלה 
שכל תפקידה הוא לסחוב מזון אל הנחיל  במעמקי האדמה ולטפל בזחלים.  דימוי זה ממחיש 

הזהות הצרה, סגורה של הדוברת בשיר, כתכונת אופי ודרך חיים של הדוברת את תודעת 
  עצמה.

הבית הראשון מתמקד סביב הדימוי המרכזי "הדוברת כנמלה" ובו מדמה הדוברת את עצמה 
משא כבד ששתיהן .  ב. העולם  הצר שלה צר כעולם נמלהלנמלה משתי בחינות:    א. 

ב. לכאורה נראה שלדוברת ולנמלה יש את אותו , יותר מיכולתן לסחומעמיסות על עצמן
עולם, לשתיהן  עולם צר ומשא כבד. אך למעשה הדוברת מספרת רק על עצמה, רק על 

  עולמה הפנימי הצר ואין הכוונה לתוכן הרוחני והנפשי של עולם הנמלה.

בבית זה משתמשת הדוברת בשלושה משפטי חיווי בגוף ראשון. הדוברת מציגה את עצמה 
"; ג) את צר עולמי"; ב) "רק על עצמישל פעלים, תארים ושמות: א) אני מספרת " בסדרה

  " על "כתפי הדלה". משאי עמסתי"

הדוברת מביעה את רגשותיה כלפי תקופתה, תקופה של מעשים גדולים:הפרחת השממה, 
תקופת תחייתו של הלאום היהודי בא"י, חלוציות. רחל המשוררת מרגישה כלפי עצמה,  

חלק קטן בכל העשייה הגדולה הזאת. תפקידה הוא לכתוב שירים על כל העשייה  שהיא רק
הגדולה בא"י, התחייה הלאומית והחלוציות. במקום זה היא סובלת מנתק חברתי בשל 
מחלתה. איננה מגשימה את חלומה כחלוצה,. לא עובדת באדמה, אלא רק כותבת שירים על 

ם הנמלה מבחינת צרותו. פן נוסף אותו היא כל אלה. לכן היא מרגישה שעולמה זהה לעול
משווה הוא המשא הכבד שהן נושאות על עצמן.  ידוע שהנמלה יכולה לשאת שיירי מזון, 

הציפיות שלה מעצמה הן  –השוקל פי שבעים ממשקלה, כך גם חשה הדוברת, שמשאה 
  כבדות מיכולתה. "גם משאי עמסתי כמוה רב וכבד מכתפי הדלה".

   בבית ב'

ה השיר ממשיך ומפתח את הדימוי המרכזי של הדוברת לנמלה: מתוארת הדרך בבית ז
הקשה שהדוברת והנמלה עוברות כדי להגיע לצמרת. הנמלה ליעדה והדוברת להגשמת 
חלומותיה ושאיפותיה. אך בדרכן הן נתקלות בכאב, חרדה, ביד ענקים המתנכלת להם 

ד אדם ועבור הדוברת יד הגורל. ולועגת להם. "יד ענקים" יכולה להיות עבור הנמלה י
באמצעות הדימוי לנמלה בבית זה, מעצימה הדוברת את הדרך הארוכה והקשה שעברה 
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לשם הגשמת חלומותיה ושאיפותיה, דרך המלאה בקשיים נפשיים ובכוח עליון, גורל 
המתערב בחייה, לועג לה ומונע ממנה להגשים את חלומותיה. "יד ענקים זדונה ובוטחת", 

ת לה ו"שמה לאל" (מבטלת) את כל מאמציה. יד הגורל שמה לשווא את חייה המתנכל
ומאווייה, חלומותיה ושאיפותיה, למרות כל מאמציה וכוחותיה בדרך הקשה והכאב 

דרך מכאוב ודרך עמל. מכאן מתברר שמצבה של הדוברת אף  שהשקיעה בניסיון להשגתם:
  קשה מזה של הנמלה.

  

  בית ג'

אין משותף בין הדוברת לנמלה. אומנם יש רמיזה לאותה "יד ענקים" מהבית הקודם  
המאיימת ומפחידה הן את הנמלה והן את הדוברת, אך בבית זה לא נמצא כל דימוי בין 

 … הדוברת לנמלה, אלא הדוברת מדברת רק על עצמה בגוף ראשון "ארחותי", "קראתם לי"
ם את חלומותיה ומביעה אכזבה מחייה שלא אפשרו ומאשימה את הגורל שמנע ממנה להגשי

בשתי השורות האחרונות  לה לממש את שאיפותיה ולהגיע לחופי הפלא, לאורות הרחוקים.
פיה את כל המשמעות שנבנתה כביכול עד כה, -טמונה הפואנטה של השיר ההופכת על

פלא" ו"אורות בשיר מצויה השוואה מדומה. ישנן אפשרויות שונות לפירוש המשפטים "חופי 
האור מסמל אמת, אידיאל. השורות האחרונות  *חוף מבטחים, מחוז כיסופים *רחוקים": 

משלימות את הסיטואציה בשיר: הדוברת לא הגיעה אל הצמרת, שאיפותיה נשארו בבחינת 
חופי פלא רחוקים או בבחינת אורות כוזבים, שעוררו געגועים גדולים ואכזבה גדולה ומוטב 

  יו קוראים לה ומבטיחים. היה אם לא ה

  

השיר הוא שיר מתהפך, כיוון שהבתים הראשונים מציגים דמיון בין עולם  המהפך בשיר:
הדוברת לעולמה של הנמלה ולכאורה משתמע כי נושא השיר הוא השוואה בין השתיים, 

ידי השאלות הרטוריות "למה קראתם לי, חופי -אולם בבית ג' חל מהפך אשר מובע על
השאיפות שנשארו מבחינת חופי  הפלא?", "למה כזבתם, אורות רחוקים?" המתארות את

פלא רחוקים או בבחינת אורות כוזבים, שעוררו געגועים גדולים ואכזבה גדולה ומוטב היה 
אילו לא קראו והבטיחו, אולם שורות אלו שוברות את כל ההשוואה אל הנמלה: לנמלה יש 

ת ולא עולם צר שאין בו לא אורות פלא ולא חופים רחוקים והצמרת שלה היא צמרת מוחשי
מטאפורית. עולמה של הנמלה צר, משום שהיא אינה יודעת מה שמעבר לו ואילו עולמה של 

משום שהיא יודעת שיש "מעבר", היא רוצה להגיע אל הצמרת  דווקאהדוברת צר, 
המטאפורית, אל החופים ואל האורות, אך אינה יכולה ומכאן אנו רואים עד כמה עולמה אינו 

, שהפך את חייה לדרך קשה וכואבת אשר מנע ממנה להגשים דומה לעולם הנמלה התמידי
  את שאיפותיה.

בראייה רחבה וכוללת,  –אם כן, רחל חוזרת ומתבוננת בנתיב חייה, והפעם   'בבית ג
שמביאה אותה להכרה טרגית. כעת היא מבינה את שורש הסבל בעולמה: פחד ואכזבה. 

ת את חייה ומילא אותם חרדה, כאב, פחד מסתורי לא מוסבר מפני כוח אלים ששיבש ועיוו
צער ודמעות.  עוצמת הפחד ניזונה מן הפער בין תקוות ואכזבות. הדוברת טעתה לחשוב 
שהתקוות וההבטחות להגיע אל "חופי הפלא" יתממשו, אבל אלה התגלו כאשליה כוזבת, 

  ונשארו רק "אורות רחוקים". 

  הנושאים המרכזיים בשיר ואופן ייצוגם

  ההדוברת והנמל

בשני הבתים הראשונים הדוברת מדמה עצמה לנמלה, ומוצאת כי גורלן דומה: "יד ענקים" 
שולטת עליהן. בסיומו של השיר מתברר שבכל זאת יש הבדל בין הנמלה לבין הדוברת והוא 
בא לידי ביטוי בשני תחומים: במהות עולמן של השתיים ובמודעות שלהן כלפי העולם. 

צר, פיזי וקונקרטי, ללא אורות רחוקים וללא חופי פלא, והצמרת עולמה של הנמלה הוא עולם 
שלה היא צמרת ממשית. בבסיס עולמה של הדוברת בשיר מצויות תקוות ושאיפות, משאלות 

תרבותית. - וכיסופים, ולצמרת של עולם זה יש משמעות מטאפורית של פסגה חברתית
מד הרוחני. לעומתה, עולמה עולמה של הנמלה צר משום שאין היא מודעת לחסרונו של המ
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של הדוברת צר דווקא משום שהיא מודעת לחסר הזה ושואפת למלא אותו. היא רוצה להגיע 
  אל הצמרת המטאפורית, אך כנראה איננה מסוגלת. 

לדוברת בשיר, שלא זכתה להגיע אל מחוז כיסופיה, לא נותר אלא רק על עצמה לספר, על 
  עולמה הפנימי בלבד.

חלש בגופו וחזק בנפשו. מבחינה זו ישנה  –מלה יצור נחות, אלא יצור קטן רחל לא ראתה בנ
הקבלה בין הנמלה לבין המשוררת. אך נראה שזוהי הקבלה חלקית, משום שמצבה של 

היא כורעת תחת נטל של קושי גופני ונפשי ודרך החיים  –המשוררת קשה מזה של הנמלה 
  דה קשה; ב. סבל). שלה היא "דרך מכאוב ודרך עמל" (עמל = א. עבו

  ענקיםהיד 

מהי אותה "יד ענקים" העומדת בדרכן של הדוברת ושל הנמלה, ומונעת מכל אחת מהן 
  להגיע אל צמרת עולמה?

יד הענקים היא ייצוג של סיוט מתמשך, של כוח עליון מסתורי המתעתע בחלשים ממנו    
גלל מימדיה העצומים וגורם להם סבל. מעין מפלצת שטנית שאין אפשרות להשתלט עליה ב

ומהותה הזדונית. עוצמתה של ה"יד" מבליטה את חולשתן של הנמלה ושל הדוברת. שתיהן 
נאלצות לשנות כיוון עקב ההתנכלות התמידית. היד הזדונית משפיעה על חיי הדוברת 

מובנים. אפשר שיד הענקים היא ייצוגה המטאפורי של אותה - הרצופים חרדה ופחד בלתי
מרושעת ומתנכרת, אליה הרגישה רחל שהיא משתייכת בשובה ארצה  סביבה חברתית

  כשהיתה חולה ודחויה 

  האכזבה

מקסם השווא מתגלה באמצעות שתי מטאפורות המביעות תקווה, אושר וכיסופים: "חופי 
"כזבתם", המנפצים את  -"אורות רחוקים". לפניהן מופיעים שני פעלים: "קראתם" ו -הפלא" ו

רות האחרונות של השיר מתבררת הסיבה לרגשות הסבל והמרירות, האשליה. בשתי השו
הבאים לידי ביטוי באמצעות סימני השאלה הרטוריים. כגודל התקווה והציפייה, כך עומק 

  האכזבה. "חופי הפלא" הקוראים ממרחק מתגלים ככזב, כמקסם שווא.

  סיכום

רים חברתיים רבים. רחל היתה אישה אינדיבידואליסטית שחיה לבד, למרות שהיו לה קש
שמחלתה החלישה אותה מאוד  –ואולי משום  –היא נטלה על עצמה משימות רבות, למרות 

מבחינה פיזית. כאישה שאפתנית ניסתה לפלס לעצמה דרך "אל צמרת", וחלמה להגיע אל 
ידי "יד ענקים", ו"חופי -"חופי הפלא" שכביכול קראו לה. אבל הדרך כלפי מעלה נבלמה על

גלו כ"אורות רחוקים" וכוזבים. היו שראו בשיר "רק על עצמי" ביטוי לאכזבתה של הפלא" הת
רחל מחייה בארץ ישראל. לפני שעלתה ארצה היתה מלאת ציפיות וחלומות, ומשהגיעה 

  גילתה את קשיי החיים בארץ, הן במישור הפרטי והן במישור החברתי.

ומתם למשמעויות הנובעות אמצעים אומנותיים כפי שהם באים לידי ביטוי בשיר ותר
  מהשיר

בשיר שלושה בתים, כשבכל בית ארבע שורות כמעט באורך שווה. ישנה  א. מבנה פנימי:
אחידות במספר השורות בכל בית, המבטאת תחושה אחידה לכל אורך השיר ולכל אורך 

  חייה של הדוברת.

, כיוון שהיא וניתן לראות כי השורה הראשונה של הבית השני ארוכה יותר משאר השורות
  מתארת את הדרך הארוכה שעברה הדוברת אל הצמרת. 

  ב. חזרות:

" החוזרת בבית א' ובבית ב' כדי להדגיש את הדימוי בין עולם גם.חזרה על המילה "1
  הדוברת ובין עולם הנמלה. 

מנת להדגיש את אותו כוח עליון המאיים על - " בבתים ב' וג', עליד ענקים. חוזרת המילה "2
  לאורך כל הדרך. הדוברת
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מנת להדגיש את האכזבה -" בשורות האחרונות של השיר עללמה. בבית ג' חוזרת המילה "3
  ואת תלונתה של  הדוברת על מר גורלה.

חזרה המסמלת קירבה בין עולם  –" דרכה", "דרכי", "דרך. בבית ב' חוזרות המילים: "4
ה של הדוברת לבין זו של הדוברת לעולם הנמלה ומדגישה לכאורה את הדימוי בין דרכ

  הנמלה, דרך ארוכה וקשה ומלאת ייסורים.

  החריזה בשיר סרוגה למחצה, בכל בית שורות ב' וד' מתחרזות.  ג. חריזה:

  מדגישה את הדימוי לנמלה ויוצרת אסוציאציה שלילית. "דלה" –"נמלה" בבית א' החריזה 

ההשגה לעומת הקשיים המתארות את חוסר לאל"  –"עמל" בבית ב' חורזות המילים 
  הרבים שעברה הדוברת בדרכה.

מתארת ומדגישה את הכוח העליון המרחיק את "רחוקים"  –"ענקים" בבית ג' החריזה 
   הדוברת מהשגת מטרותיה.

שתי השורות האחרונות של השיר מביעות שאלה רטורית  ד. תקבולות / שאלות רטוריות:
  שאין לה מענה. שאלות אלה מובעות בשיר בצורה של תקבולת:

תקבולת משלימה המדגישה כי כוח  – "יד ענקים זדונה ובוטחת / יד מתבדחת שמה לאל"
  עליון שולט בחייה ובגורלה של הדוברת והופך אותה לחסרת אונים בחייה.

תקבולת נרדפת המבליטה  – ופי הפלא / למה כזבתם אורות רחוקים""למה קראתם לי ח
את התסכול של הדוברת מחוסר יכולתה להגיע לעולם אחר, נכסף המדגיש את השוני בינה 

  לבין הנמלה.

   ה. מטאפורות:

מילה המופיעה בבית ב' והיא מטאפורה לשאיפותיה, לחלומותיה ולהגשמה  – "צמרת"
  העצמית של הדוברת.

מופיעה בבית ב' וג', ומבטא כוח עליון (יד הגורל)המאיים ורובץ על הדוברת  – "קיםיד ענ"
ומונע ממנה, כאילו בכוונה, להגשים את שאיפותיה. ניתן לראות ב"יד ענקים" גם מטאפורה 

  עבור הנמלה, כיד אדם גדולה ומאיימת החוסמת לשם שעשוע את דרכה של הנמלה.

הגורל שולט בחייה  –בית ב', המדגישה כי כוח עליון מטאפורה המופיעה ב – "יד מתבדחת"
  אונים. –של הדוברת, מהתל, לועג לה והופך אותה לחסרת 

מופיעה בבית ג' ומבטאת את דרכי חייה של הדוברת  – "כל אורחותי הליז והדמיע"
  המורכבים מעצב ושמחה.

ם, בבית האחרון של השיר חופי הפלא מבטאים את חוף המבטחי – "חופי הפלא"
שאיפותיה ומשאות הנפש של הדוברת. בשאלתה "למה קראתם לי, חופי הפלא?" היא 

  מביעה אכזבה והאשמה כלפי הגורל שמנע ממנה להגשים את אותם השאיפות.

האורות הרחוקים הם מטאפורה לאמת, לאידיאל הנשגב אליו שאפה  – "אורות רחוקים"
גורל אכזבו את הדוברת ולא אפשרו לה לממש ולהגשים את  –הדוברת. אולם אורות אלה 

  חייה, בשל הפחד 

המסר העולה משיר זה מבטא את תחושת  הדגשת המסר בשיר של החיים ביד הגורל:
הכאב והסבל שעברה הדוברת בחייה הבאים לידי ביטוי במילות המצוקה והכאב "צר עולמי", 

"למה כזבתם?". מילים אלה מדגישות  ובשאלות הרטוריות "למה קראתם?", …"משא כבד"
את המסר כי האדם חי את חייו ומנווט אותם במטרה להגשים את מטרותיו ושאיפותיו, אולם 

יד הגורל: "יד ענקים", "יד מתבדחת", המונעים  –למרות זאת ישנם כוחות הגדולים ממנו 
  ממנו להגשים את חלומותיו.
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 "פגישה, חצי פגישה"/ רחל

  

תוצאותיה של פגישה מקרית בין הדוברת לאהובה (כנראה לאחר שנפרדו  בשיר מתוארות
  זה  מזו). 

  בית ראשון

) "חצי פגישה, מבט אחד מהיר, קטעי ניבים 1-2(שורות  – מהלך הפגישהבבית זה מתואר 
הפגישה שהיא אפילו לא פגישה שהיא  - "זה די..."  הניגוד בין הרגע  -סתומים"  ותוצאותיה 

לבין עוצמת התוצאות   - בשבריר של רגע  –בקושי מבט מהיר, שנאמרים בה רק קטעי ניבים 
גורם טלטלה פנימית עזה. הרגע הזה  - ממחיש את כוחה של אהבה (לטוב ולרע): רגע קצר

מתואר במילים של זמן ושל כמות, שאח''כ נעלמות מהשיר. (אחד,חצי, שוב הרגע החיצוני 
  מציף נחשול פנימי של רגש. 

  איזה רגש? מה נתן לומר עליו מהשיר? האם הוא רצוי? לא רצוי? מדוע לא רצוי ומדוע רצוי?
ה (שיחה קטועה)  די בה כדי להסעיר, לבלבל, הפגישה המקרית, החטופה, הקצרה, הסתומ

כדי לעורר רגשות ישנים בעוצמה רבה, כדי למחוק את כל מה שעשתה עד כה הדוברת כדי 
הציף שוב לשכוח את אהובה וכדי לדכא את רגשותיה  כלפיו (כפי שעולה מהבית השני): "ו

  הכל הסעיר, משבר האושר והדווי".  ושובהכל 
גל עצום של אושר וכאב מציף אותה  - חיק עולים בה בבת אחת כל הרגשות שניסתה להד

מהתקופה הטובה של הזוגיות,  מעצם הפגישה החוזרת עם האהוב,  –בבת אחת. אושר 
של המשבר שפקד אותם , של הפרידה ושל הפגישה הנוכחית שעוררה את האהבה  -וכאב  

ת הגדולה שעוררה והכאב מחדש.  הניגוד (אושר לעומת דווי) מלמד על סערת הרגשו
  הפגישה (כמו גם המלים "הציף" "הסעיר" ושלוש הנקודות בשורה השניה).

  בית שני

  שוב ניגוד בי בניית סכר השכחה (מה מצטייר בראש?) ומה עלה בגורלו?
כיצד אפשר להבין אותה? לשתות איזה מיים  האם  –שתי שורות אחרונות  מהי התמונה 

  מיים מעשירים?
ת היא גיבורת השיר (כותבת בגוף ראשון) ומתואר  האופן בו היא כאן מסתבר שהדובר

  התמודדה עם הפרידה  עד כה ומצבה הרגשי כעת, בעקבות הפגישה המקרית. 
מסתבר שהיא  הקימה לעצמה מחסום שמנע כניסה של רגשות מחשבות וזיכרונות אל תוך 

אהובה, על דברים היא פשוט דחקה מלבה כל מחשבה על    -לבה וראשה:  סכר של שכחה 
  שעשו ביחד וכו'. התמודדה באמצעות שכחה והתחמקות מזיכרונות וממחשבות. 

  נפרץ הסכר. כיצד? –בעקבות הפגישה המקרית, לקראתה לא הייתה הדוברת מוכנה 
אלא חי ונושם  -הרי הוא מופיע לפניה, לא במחשבה ולא בזיכרון  - בעודה  מנסה לשכוח 

היא נותרת חסרת הגנה מול האגם הסואן  הנוצר בבת אחת מולה. בבת אחת נופל הסכר ו
בלבה:  אגם של רגשות, זיכרונות, חוויות משותפות. מה עושה הדוברת  משהיא עומדת על 

משלימה  - שפת האגם ללא הסכר שיגן עליה? היא שותה ממנה לרוויה,  מרווה את צימאונה 
אף כורעת ברך כדי  -ותה את כל החסר: נכנעת לרגשות. לא רק שנותנת להם להציף א

לטעום את טעמם, כדי להרוות בהם את נפשה וגופה. מוותרת על כל מחיצה ועל כל הגנה.  
  נותנת לעצמה להיזכר בהכל, לחשוב עליו, להרגיש הכל מחדש.

  מה הלאה? מה תרגיש לאחר שתרווה את צימאונה? מה תעשה? כיצד תתמודד?
  בו. אבל אין על הדבר כל שליטה.האם יש כאן אושר? אושר שסכנה טמונה בחו

  (לדבר על דברים שבשליטה ודברים שאינם בשליטה. )
אולי תחוש אושר זמן מה אבל בסופו של דבר תצטרך להקים מחדש את הסכר שהתמוטט 

  ולהתחיל מחדש.
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  דרכי עיצוב : 

  יוצרת שלוש תמונות: –לשון ציורית  
  משבר האושר והדווי המציף והמסעיר את הדוברת. .1
  בניית הסכר והתמוטטותו. (הסיבה להצפה) .2
 הכריעה על שפת האגם. (תגובתה להצפה) .3

  
  משקפים את סערת רוחה -הרבה סימני פיסוק בבית הראשון  
  "הדוברת   - מלמדת שלפנינו סיטואציה שאיננה חד פעמית  -חזרה על "ושוב

 ניסתה כבר בעבר לשכוח את אהובה וניסיונותיה  נכשלו מספר פעמים.
 שיר אישי. מעורר הזדהות. -בגוף ראשון  שימוש 
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  "שיר אמי והנחל" /אורי צבי גרינברג

 על המשורר
-למשפחה חסידית. הוא קיבל חינוך יהודי 1896אורי צבי גרינברג נולד בגליציה בשנת 

מסורתי, אבל כבר בנעוריו נפתח אל תרבות העולם הרחב. הוא שירת בצבא הפולני במהלך 
מלחמת העולם הראשונה. בתום המלחמה, כאשר שב לבית הוריו בלבוב, חווה על בשרו את 

א ובני משפחתו הועמדו אל הקיר כדי שיירו בהם, ורק ברגע אימי הפרעות ביהודי העיר. הו
האחרון נמנע הרצח. האירוע הטראומטי הזה הפך את אורי צבי גרינברג למשורר לאומי. 

, הגיע לראשונה לישראל והצטרף לתנועת הרביזיוניסטים. הוא סבר שתפקידו 1924בשנת 
היסטורית רחבה. - ת לאומיתכמשורר הוא להגיב על אירועי הזמן מתוך תודעה של שליחו

הוא יצא פעמיים לשליחות בפולין. ביום בו פרצה מלחמת העולם השנייה, היה אורי צבי 
גרינברג ברכבת, בה עשה דרכו לביתו הישן בלבוב. הוא שמע על אירועי השעה והחליט 
להחליף רכבת ולברוח. בכך הפך לניצול היחידי במשפחתו שנספתה כולה בשואה. הוא חזר 

ראל ועם הקמת המדינה היה לחבר הכנסת הראשונה מטעם תנועת 'חירות'. הוא ביקש ליש
להגשים את ייעודו הן כאיש ציבור בעל השפעה והן כמי שפועל כמשורר מגויס למען 

  , זכה בפרס ישראל.1957המולדת. בשנת 
  
. כיום אורי צבי גרינברג נחשב לשנוי במחלוקת מעצם היותו משורר תקיף וקיצוני בדעותיו  

ישנה הסכמה כללית בדבר איכות שירתו. הוא זכה להוקרה כמשורר נועז ומהפכני שידע 
עוצמה לבין תיאורים פיוטיים ורגישים החודרים - לשלב בין תכנים מתקוממים, סוערים ורבי

  .1981אל מעמקי הנפש של האדם. הוא נפטר בישראל בשנת 
  
לקוח מתוך "ספר העיגול" ובמרכזו הקשר הנפשי העמוק בין הדובר לבין  "שיר אמי והנחל"

אמו. עם תום מלחמת העולם, כשהידיעות על ממדי השואה הגיעו לארץ במלוא היקפן, ידע 
  אורי צבי גרינברג שמשפחתו הושמדה. את כאבו ביטא בשיריו.

  
  קק, נוגע; מל –" המלחךהגדם של העץ הכרות; " –" סדנו של העץ: "פירושי מלים

  נרמס, התגולל, טומא. –" נכפשטהורה וזכה; " –" ברהיפה; " –" נאוה"
  

  תוכן השיר

השיר נפתח במילה "ואולי" הרומזת לתיאור תמונה שהיא על קו הגבול בין ממשות  – בית א'
להזיה. בתמונה החושנית המפורטת בבית הראשון, מופיעה אמו של הדובר כנערה צעירה 

ות של יופי וטוהר נצחי ("תבוא הנערה אדומת השיער, היא אמי [...] במה שנראה כהתגלמ
ותפשוט בגדיה ובכתונת משיה תרד שם בנחל [...] אלוהית היא במים נאוה בכוחה!"). 

האם שוחה בנחל מוקף עצי פרי שופעים, וריח של פרי ממלא את האוויר. מי הנחל -הנערה
בשעה שהנערה עולה מן הנחל ואור ערביים שורר סביב - זורמים בנחת, ושקט של בין

השקיעה מקשט באור זוהר את שערה האדמוני ואת לובן גופה המכוסה בכותונת המשי. כל 
  עדן. - זה על רקע צבעי החום והירוק של הבוסתנים, בתיאור המזכיר אפיונים של גן

המשך תיאור תמונת עולם קסומה ואידילית של טוהר ויופי מושלמים. האם  – בית ב'
ארת בעלייתה מהנחל. שילוב הצבעים מבליט מיזוג מופלא של לובן הגוף הבתולי עם מתו

אודם שערה של הנערה על רקע גוני הירוק והחום של "גני הפירות" והאדמומיות הקורנת 
  והשלווה של שעת ה"דמדומים". 

התמונה האידילית המתוארת בשני הבתים הראשונים חורגת מחוקי המציאות הריאלית, 
המשורר אינו יכול לראות את אמו כפי שהיתה בנעוריה, לפני שנולד, ובכל זאת הוא שהרי 

אומר: "אראנה שוחה: / אלוהית היא במים נאוה בכוחה!". מכאן שביסוד התיאור יש מתח בין 
הזיה לתודעה. ההזיה מעמידה את מה ששייך למציאות רחוקה במקום ובזמן כאילו הוא 

  כאן ועכשיו, והתודעה מבהירה שהדבר אינו אפשרי.ממשות מוחשית פעילה שמתרחשת 
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מול האידיליה שתוארה בשני הבתים הראשונים, עולה תמונת זוועה מחרידה בבית  – בית ג'
האחרון. תמונה זו, כמו קודמותיה עולה בעיני נפשו של המשורר, מאחר שהוא היה בארץ 

למהלך ההיסטורי של כאשר אמו נספתה בשואה. אך התיאור שייך למציאות הריאלית, 
הזמן, כפי שמשתמע מן השימוש בזמן עבר (לעומת השימוש בזמן הווה ועתיד בתמונה 
האידילית ההזויה בבתים הראשונים). הדובר מתאר את מראה ראשה של אמו ששערה 
הלבין כשלג, עד שהאדים מדמה לאחר שנרמס בעפר. הבן יודע שאמו כבר איננה, והוא אינו 

לנפשו כי לא נקם את דמה השפוך ולא הביא אותה למנוחת עולמים: "והבן יכול למצוא מנוח 
  לא שילם ואת הבור לא חפר". 

  
  משמעות השיר

תמונה של דמדומים מול תמונה של דמים.  –שתי התמונות המנוגדות עומדות זו מול זו 
 כך-האחת מצויה מחוץ לזמן, והאחרת משקפת עבר קרוב. החיבור בין התמונות השונות כל

מעצים את סערת הרגשות בה נתון המשורר. הוא מצליח לדמיין את מראה אמו כשהיא 
שוחה במימי הנחל בנעוריה. הוא מוקסם מיופייה ומטוהר נפשה, אף שכבר בפתיחת השיר 

רקע הפסטורליה -ישנו רמז לטרגדיה העומדת לבוא: הנחל מלחך את העץ הכרות, על
עייתי בין החי והנינוח (מי הנחל הזורמים) לבין והשלווה. זהו תיאור סמלי של השילוב הב

הפגוע, הכרות והמת (הגדם של העץ הכרות). ואכן, תמונת הסיום של השיר מסגירה את 
אונים -האסון. האם היפה והטהורה היתה לקורבנו של הגרמני האכזר והמשורר נותר חסר

  את אמו.  ביתמותו, משום שלא זכה לנקום בצורר הגרמני ואף לא להביא לקבורה
  

  מבנה השיר
השיר בנוי משלושה בתים: שני הראשונים ארוכים יחסית ומוקדשים לתיאור המראה הדמיוני 

קצר ובו תיאור הזוועה הנוראה שברצח האם  –של האם הרוחצת בנחל. לעומתם, השלישי 
האונים של המשורר המתוסכל. נראה שמבנה זה נועד לשרת את הרעיון, שחיי האם -וחוסר
באחת. חיים של טוהר ושלמות נגדעו באכזריות מצמררת. המשורר מעדיף לתאר  נקטעו

  ולזכור באריכות את החיים ולצמצם את תיאור האסון למלים ספורות, אך בעוצמה אדירה.
  

  אמצעים אומנותיים 
  מטאפורה

המשורר מתאר את אמו בתפארתה ומדמה את המראה  –" אלוהית היא במים"      .1
  אלוהית.המופלא לשלמות 

המשורר מתאר את אמו סמוך לרציחתה.  –" הכסיף זה הראש והשלג זה הראש"      .2
שערותיה כסופות ואף לבנות. השימוש במלים "הכסיף" ו"השלג"  –היא כבר מבוגרת 

 ממחיש את היופי והטוהר שבצבעי הכסף והלבן המאפיינים את אישיותה של האם.
העלייה מהנחל היא גם מוחשית וגם במובן של  – "והנה היא עולה מן הנחל..."      .3

 עלייה מהזיכרון. זוהי עלייה טרגית, שכן האם תטבע אל מותה בסיום.
  

  מוטיב
המופיע במספר הקשרים: שיער ראשה של האם אדמוני, הוא זוהר ביופיו  הצבע האדום

המלבין שלו כאשר הוא מתכסה בדם לאחר -בשעת הדמדומים ומאבד את הגוון הכסוף
  עשה הרצח.מ

השיער האדום על רקע השקיעה רומז לתמונה נוצרית  –"באשיה נוגה ראשה בערוב יום" 
  תמונה של דמות הקדוש עם ההילה מסביבו. –מובהקת 

  
  חריזה

אורי צבי גרינברג הוא אדון לחרוז, ולא החרוז אדון לו. הוא משחק בחרוזים כאוות נפשו וכיד 
  הדמיון הטובה עליו.
 –. זוהי הדגשה של "דין הכרת" כרות –נערות חה של השיר חורזות: שתי שורות הפתי

  גזירת המוות הצפוי לבוא בטרם עת.
  . בכוחה –שוחה השורות השביעית והשמינית של הבית הראשון חורזות: 

כאן מודגשת חיוניותה של האם. היא חיה בעוצמה. השחייה במי הנחל מסמלת את החיים 
  במלוא כוחם.



53  
 

. כאן בולט הקשר בין האכזריות חפר –אכזר  –עפר שלוש השורות האחרונות בשיר חורזות: 
שלא רק שהביאה למוות, אלא אף מנעה את אפשרות מתן הכבוד האחרון לאם שנרצחה. 
ראשה של האם התגולל בעפר בשל מעשה הרצח האכזרי של הגרמני, והמשורר אפילו לא 

  זכה להביא את אמו לקבורה.
  

  אלוזיה
  : "לי נקם ושילם".35ארמז לספר דברים לב',  –"והבן לא שילם ואת הבור לא חפר" 

ארמז זה מדגיש את תסכולו של הבן שלא מוצא מנוח לנפשו מאחר שלא נקם את דמה 
  השפוך של אמו ולא הביאה למנוחת עולמים.

  
  סיכום

שאיבד את כל "שיר אמי והנחל" הוא אחד משיריו האישיים ביותר של אורי צבי גרינברג 
משפחתו בשואה. השיר מתאר את כאבו העז של מי שלא נותר לו אלא לדמיין את אמו 
בנעוריה ולהתאבל על לכתה בטרם עת. השילוב בין הזיה דמיונית של תיאורי העבר הרחוק 

אירוע הרצח של  –בחייה המופלאים של אמו, לבין תיאור ריאלי וישיר של העבר הקרוב 
צמת סערת הרגשות בה נתון המשורר, בניסיונו להתמודד עם הפרידה האם, מדגישים את עו

  הטרגית שלו מאמו ועם תסכולו הכבד.
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  / לאה גולדברג "האומנם עוד יבואו ימים"

  ניתוח השיר

. הוא שיר תגובה לנוראות מלחמת העולם השנייה כאשר מימדי  1943השיר נכתב בשנת 
האסון היו ידועים לתושבי ישראל , שבחלקם הגדול היה מלא בייסורי מצפון על כך שנותרו 

  בחיים . 

גולדברג מבקשת בשיר לבטא את זכות החיים הבסיסית של אלה שנשארו בחיים ולא היו 
מלחמה . בשיר היא מבקשת למצוא מרגוע מהתחושות הקשות שליוו קורבנות ממשיים של ה

  אותה .

תוכן כללי  : השיר בנוי מצד האחד על תאור רחב של השאיפות לעתיד ומצד שני על 
   תאור ההווה 

  : ימים שלבעתיד האומנם יגיעו 

  של סליחה וחסד . .1
 ימים שאפשר ללכת בשדה כמו " הלך התם "(הליכה תמימה ושלווה ) . .2
ים שבהם יהיה אפשר ליהנות ממגע עלי האספסת (צמח בר שנזרע כמספוא ימ .3

 לבהמות ) ללכת בשדות ולהתמכר לטבע .
ימים שבהם אפשר יהיה ללכת בשדות בפשטות , בתמימות , ללכת בשלוה ולחוש  .4

את מתיקות דקירתם של שלפי השיבולים (חלקי קנים של שיבולים בשדה שנקצר  ) 
. 

 את תלמי האדמה המרגיעים . ימים שבהם אפשר לנשום .5
 ימים בהם אפשר להביט ולראות את השמש המשתקפת בשלוליות . .6
 ימים שבהם יהיה פשוט מותר ואפשר לאהוב . .7

בניגוד לכך  בהווה =היום :הנמענת הולכת בשדה ומרגישה את להט השרפות ,את 
  המלחמה.

  בית א'

  פונה לעצמה " .הפניה בגוף שני יחיד היא פניה לאישה .אך ,כנראה היא 

משפט שמבטא  ספק .האם בכלל יבואו ?  .הדבר הראשון שהיא  -"האומנם יבואו ימים"
מבקשת שיבואו ימים של סליחה וחסד , ימים  בהם אנשים ילמדו לסלוח , לוותר ולקבל 

  זה את זה .ימים של צדקה , של נתינה ולא של ביקורת והתגברות רגשי אשם.

ודים כאן המשיכו את חייהם כרגיל זאת בזמן שאחיהם התחושה הכללית  היתה שהיה
  רופה  ומכאן נבעו רגשי האשם וייסורי המצפון .ינרצחו בא

הדוברת מעבירה ביקורת נגד המאשימים ומבקשת  סליחה בכדי שתוכל להמשיך ולחיות 
  חיים פשוטים ורגילים .

אין עדיין מקום שבהווה מכאן שהיא יודעת  השיר כתוב בלשון עתיד –האומנם , ותלכי 
  .לסליחה וזו אולי תבוא בעתיד

אין כאן רצון ושאיפות גדולות ואף לא כוונות נסתרות אלא רצון לחיים פשוטים של שלווה 
  , להליכה תמימה , פשוטה , הליכה שבה ירגיש האדם  את הטבע ויתחבר אליו .

שיבלים  שתי השורות האחרונות : "ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי האספסת , או שלפי
  ידקרוך ותמתק דקירתם " תמונות   אלה :

  וירה הפסטורלית , הנעימה .ומוסיפות לא  .א
 מוסיפות תחושה של אי נוחות שהרי השיבולים דוקרים .  .ב
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משפט זה מלמד על –אוקסימורון (חיבור של שתי מילים מנוגדות )  –מתק דקירתם " י"ות
כאב . אולי היא אפילו תלמד נכונות המשוררת להיות מסופקת מחייה למרות שיש בהם 

  ליהנות מהכאב שהרי דווקא תחושת הדקירה מצביעה על היות האדם חי .

  בית ב'

בית זה מרחיב את חווית החיים זאת על רקע ההליכה בטבע . למרות הליכתה בגשם 
החזק שיכה בה " עדת טיפותיו הדופקת " היא תצליח ללכת כאן בשקט . כוונתה לומר : כי 

ות החברה היא בעתיד תצליח  להתגבר על כך ואז למצוא שקט , שלווה למרות ההאשמ
כמו אור הנצמד לענן ומציף אותו באור כך השקט  –ולבה יתרחב כמו "האור בשולי הענן  " 

  שיבוא בעקבות הגשם שירד עליה יעניק לה רעננות בחיים .

  בית ג' 

ריח האדמה  תרגע ואף אור הנוף : היא תלך בשביל  החרוש והיפה ותנשום את יהמשך ת
  תראה את קרני השמש המשתקפות בתוך השלולית :

  השביל , קרני השמש , השלולית =אלה  הדברים הממשיים בטבע . .1
 מישוש .–ראיה . "מגע התלם "  - ריח  "וראית "- שימוש במגוון החושים : " ונשמת " .2
 הפעולות : נשמת , רגוע , ראית . .3

. חיים ממשיות החייםהשילוב של שלושת הנקודות הללו בבית זה מדגישים את 
שאפשר ממש לגעת בהם . אין כאן פעולות , חושים  , מקומות או דברים מיוחדים 

התמכרות הם שיכולים ליצור תחושה של  זמינים כולם שאינם בנמצא אלה ההפך.
  . לשלווה ולרוגע . , לתמימות  לפשטות

ם ומותר  בם לנגוע ומותר ומותר לאהוב  " החזרה היא לשם הדגשה . "ופשוטים הדברי
המילה מותר באה לומר כי למרות שלכול ברור שמותר לחוש , ליהנות ולגעת בדברים 

  . הרי שעתה לא בטוח שמותר לאהובשהיקום מספק לנו 

כן , למרות הכל , למרות ייסורי המצפון , פעמים במטרה להדגיש :  3לכן חוזרת 
ות הבעייתיות והרגשות השליליים שנבעו מהאשמתם של הנותרים מותר למצות למר

  . את החיים ומותר לאהוב

  מהות בקשתה : שיגיעו ימים ללא תחושת אשם שבהם נוכל לאהוב כמוכל אדם .

  בית ד' 

שריפות , אימה ,דם .זו מציאות מפחידה שעלולה להחריב כל אחד ואחד תאור ההווה : 
  מאתנו .

להיות מצד זאת "את תלכי לבדך " בזמן המלחמה לאדם יש אפשרות במציאות ה
להיות אגואיסט ,  מצד שני :שותף לכולם ולטבול יחד איתם במציאות הנוראית .  :האחד

  לא להיות חלק מהחברה ולבחור בחיים גם אם יישאר לבד .

גם אם בבחירה זו לבחור בחיים .המשוררת מתוך היושר הפנימי שלה יוצאת בקריאה :
  יש מעין כניעה ענוה  ובדידות " כאחד הדשאים  כאחד האדם "   שני  הסברים לכך : 

  כמו הדשא הפשוט והנמוך . –לבחור להיות כמו כל אדם  .1
דגש על המילה :כאחד ואז הכוונה : שהמלחמה לוקחת מכל אחד את הייחודיות שלו  .2

 ם ייחודיות משלי.אך אני רוצה להיות  כאחד , כאחת בעלת זהות , ע
יתכן כי הרצון שלה להיות =לחיות עלול לגרור את החברה לביקורת (את לא היית ולא  

סבלת כמונו , את לא שותפה לעולמינו ) כנגדה אך מבחינתה זו הברירה היחידה . היא 
מגיעה למסקנה שדווקא כשהמלחמה משתוללת יש מקום להתכנסות האדם בתוך עצמו  

הטבע (כפי שפרטנו במהלך השיר ) שבמהלך המלחמה הופך  יש מקום להתמזג עם
להיות פוגעני (שיבולים דוקרות ) . הורס (במקום שדות של ממש יש שדות קרב ) ואף 
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מונע אהבה (האהוב עלול למות ) מכאן שהמלחמה מובילה להפרדות  האדם מהטבע 
  הנורמלי ומהאהבה לכן עליו לעשות הכל בכדי למנוע הפרדות זו .

  ים אומנותיים אמצע
  :מבנה השיר 

ד -ג , ב - השיר בנוי מארבעה בתים ,בעלי ארבע שורות בכל בית וחריזת הטורים א   .א
 .  

המבנה המאורגן של השיר והחריזה המוקפדת תורם לעיצוב האווירה  ההרמונית , 
המשרתת את רעיון הקיום המסודר והרגוע גם במציאות חיים לא מאורגנת ולא 

  שלווה .

השיר כולל ניגודים : שלושת הבתים הראשונים :מתייחסים לעתיד יפה ושלוו ,   ב.        
  לעתיד בו יתקיים חיבור עם הטבע שיאיר את חייה .

היא נסחפת  מתלהבת ומנסה להרבות  –וו החיבור חוזרת מספר רב של פעמים   .ג
ואפת אור של סיטואציות , שהחיבור בניהם נותן תמונה שלמה  שאליה היא שיבת

 להגיע .

  :ציורים לשוניים 

  מטאפורה:   .א
האם  תיתכן מציאות חיים של  - "האמנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד " .1

  קיום סולח ומפויס ?   

השיר נפתח בשאלה מטאפורית הממחישה את הקושי להתמודד עם המציאות 
  ואת הכמיהה לסליחה וחסד במובן של חופש  לחיות ללא נקיפות מצפון .

זוהי לשון  – "לא נצרבת בלהט השרפות , בדרכים שסמרו מאימה ומדם ".  2
מטאפורית  המעצבת תמונת מציאות קשה וכואבת . המלחמה מתוארת כאן 
כאש שורפת , והדרכים , שהן סמל לחיים , מתערערות בתדהמתן נוכח הפחד 
ושפיכות הדמים האיומה . המשוררת מבקשת להדגיש כי ניתן להימנע מצריבת 

ציאות הנוראה הזו , בתנאי שהבחירה תהיה בהמשך  החיים , מתוך יושר המ
  וצניעות .

    ב. דימוי : 
הדימוי מכוון לכך שההליכה בשדה תשקף את   -  .  "ותלכי בו כהלך התם "1

החיים הפשוטים על התמימות האנושית שבהם . זהו ביטוי ציורי למי שחי מבלי 
. כך מבקשת המשוררת לעצב את  להעניק משמעות רצינית ומכבידה לחייו

  חייה , כהליכה תמימה בשדה .

זהו צירוף לשוני מטאפורי המציג  – .  "וירחב בך השקט כאור בשולי הענן "2
את הדמות בשיר כמי שצפויה לשקט , כלומר לשלווה נעימה בשעה שתירטב 
בגשם . אותה שלווה תהיה כמו אור בשולי הענן .כשם שהאור משנה את 

  ן =  כך התחושה החיובית  תבלוט  על רקע אפרוריות החיים .מראה הענ

סיום השיר  –. "שוב תהיי ענוה ונכנעת כאחד הדשאים , כאחד האדם " 3 
בדימוי זה מדגיש את התמזגות האדם עם הטבע. גם בתנאים קשים ניתן 

יושר צניעות ולהישאר בן אדם , ופשוט לחיות במובן  –לשמור על צלם אנוש 
  במהלך ניתוח היצירה .) –רפו לכאן את שנאמר לפני כן הטבעי .(צ
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  ג. אוקסימורון :  
מתק דקירתם " הצירוף "ותימתק דקירתם " מכיל י"שלפי שיבולים ידקרוך ות

בתוכו ניגוד המציג את הדקירה כנעימה . נראה כי הכוונה לכך שניתן יהיה ליהנות 
לא פוחדים ממנו ואין  מהחיים גם אם יש בהם כאב . הכאב הופך למתוק , כאשר

הוא מאיים על הקיום האמיתי . אוקסימורון זה מדגיש את טבעיות החיים , 
  שבכוחה להישמר גם בתנאים לא אידיאליים ואפילו בשעת קושי של ממש .

  ד. חזרה: 

  בשיר יש מספר מילים החוזרות על עצמן ובכך הן מדגישות את הרעיון המרכזי בו . 

ההליכה התמימה בשדה ממחישה את הקיום הפשוט של החיים . זוהי  –" תלכי בשדה " 
  חזרה המשרתת את הרעיון של כמיהה  לחיים רגילים לגמרי , במין הרמוניה עם הטבע . 

ההיתר לנגוע בחיים וההיתר לאהוב נועד לשם הדגשת הרעיון , שעל אף  –" ומותר " 
המציאות הקשה של המלחמה המשתוללת , מותר להמשיך לחיות ולאהוב ללא רגשות 

  אשם . 

לעודד  -: קיימת פנייה לנמענת כלשהי, אך זה בעצם נשמע כפנייה אל עצמה ה. פנייה
 את עצמה ואת האחרים.

שדה, צמחי אספסת, שיבולים, גשם, דשא, ענן ,אור, תלמים בשדה   -טבע  ו.  תיאורי 
  ושמש המשתקפת בשלולית.

  שרפות ודם לעומת הטבע השקט. -בין הנוף בעתיד לבין הנוף בהווה - ז.  ניגוד
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 הסיפור הקצר

  עגנון

 עגנון שמואל יוסף \"האדונית והרוכל "

  סיפור משל - סיפור אלגורי
  : פתיחת הסיפור

  ירה של פחד והסיפור מתרחש בגולה , ביער , היער רומז לאו -מקום ההתרחשות
 .ומסתורין

  ערב, עם שקיעת החמה , שוב רמז לאווירה מפחידה - זמן. 
  האדונית והרוכל , האדונית גויה והרוכל יהודי .                                              - דמויות

ו בלעג יהודי , מסלקת אותו ולא רוצה לקנות ממנו האדונית מזלזלת בו , קוראת ל
פעמים שתביט בסחורה  3דבר.  הרוכל מכבד אותה , משתחווה בפניה ומתחנן 

 בסופו של דבר קונה האדונית סכין ציידים . ותקנה משהו

 .הרוכל חוזר לבית האדונית בפעם השנייה
  .מבקש ממנה מקום לישון בגלל שבחוץ יורדים גשמים

  -התקרבות בין האדונית לרוכל תהליך של 
 מאפשרת לרוכל לישון ברפת 
  מכינה לו ארוחת בוקר -מתקן לה את הגג 
 מאפשרת לו לישון במחסן ומכינה לו ארוחת ערב 
  מספר לה סיפורים ושואל שאלות ביניהםהם משוחחים ,  
 הרוכל נשאר לישון בביתה וישן במיטת בעלה 
 לפו היוצרותהיא משמשת לפניו כאילו הוא אדונה (התח.(  

 
  :במקביל קיים תהליך של התרחקות של הרוכל מהדת 

 אוכל לא כשר 
 ישן עם גויה (עונש כרת( 
  חופש מהדת - פשט בגדי רוכל ולבש בגדי חרות  
 מתחבר לאנשי המקום 
  שוויון ביניהםיש  

 
  : הבעיה בסיפור

הרוכל לא מבין מדוע האדונית לא אוכלת ולא שותה. בתחילה חשב שזה בגלל הבדל 
אך בהמשך כשהיו שווים במעמד, היא המשיכה לא לאכול איתו וזה היה  ביניהםהמעמדות 
 . תמוה בעניו

 
  :התפתחות העלילה

 לאחר שהרוכל שם לב שהאדונית לא אוכלת הוא ממשיך לשאול על כך. והיא עונה לו : 
 ''בשר אדם אני אוכלת ודם אנשים אני שותה'' . אך ליוסף נוח לחשוב שהיא צוחקת איתו . 

 היא מנשקת אותו ומכנה אותו בשמות של בעלי חיים : 
''נשק אותי עורבי'' , ''נשק אותי נשרי'' : קוראת לו פגר מתוק אך הרוכל בטוח שהיא שרה לו 

 .שירים כמו שהשרות היו שרות לבעליהן
 

 : המפנה בסיפורנקודת 
 חלומות.  2יוסף חולם 

 בחלום הראשון סכין בצורת צלב ננעצת בליבו. 
 . הוא קם בבהלה וצועק. נרדם וחולם חלום נוסף, שהכלבה נושכת אותו בגרונו ומוצצת דמו
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  :שני תהליכים מקבילים הפוכים

  יע לאחר החלום יוסף אומר להלני שהוא לא רוצה להפר -התרחקות יוסף מהאדונית
לה בשנתה ולכן רוצה לעבור לישון בחדר המחסן . הוא מריח ריח רע מפיה , נגעל 

  . ממנה ומתחיל לשנוא אותה
 
  כשעובר לישון במחסן מתעורר בו צורך לקרוא קריאת  - התקרבות יוסף אל הדת

 שמע, אך בגלל הצלב שבחדרו הוא יוצא להתפלל בחוץ .
''אבי שבשמים כמה  לאלוקים ואומר :כשהוא נמצא ביער החשוך והקר הוא פונה 

 . ''נתרחקתי אם אינני חוזר הריני אבוד

  סוף פואנטה - סיום הסיפור 

 סיום הסיפור מפתיע ולא צפוי . 
 בזמן שהרוכל יצא להתפלל נכנסה האדונית לחדרו וניסתה לשוחטו , כדי לאוכלו .

ער ומגלה שהאדונית האדונית פוצעת את עצמה בזמן הניסיון לשוחטו . הרוכל חוזר מהי
גוססת . הוא מטפל בה והיא מתחממת ונושכת בגרונו כפי שהבטיחה לו , אך בגלל 

שהרוכל היה קר וקפוא היא עזבה אותו ואמרה : '' פוי כמה קפוא דמו של יהודי ''. הרוכל 
מנסה להאכיל אותה , אך היא מקיאה הכל כי רגילה לאכול בשר אדם . אחרי שלושה 

 הרוכל שם אותה בארון וטומן אותו על הגג.מים היא מתה וי
  . הרוכל טוען את קופתו וחוזר להיות רוכל

 
  רמזים מטרימים לפואנטה

הפואנטה מחייבת אותנו לקרוא שוב את הסיפור ולמצוא דברים לכך שהאדונית התכוונה 
 . לרצות את יוסף

 
  :הרמזים המטרימים

 בתחילת הסיפור הלני קונה מיוסף סכין . 
  כששואל יוסף את האדונית כיצד נהרג בעלה , היא ענתה 

 .""הלא אף אתה מוכר סכינים שאפשר לשחוט בהם בני אדם
 האדונית לא אוכלת ולא שותה ליד הרוכל .  
  : כששואל אותה ממה היא חיה היא עונה 

  . ""בשר אדם אני אוכלת ודם אנשים אני שותה
  בגרוגרתךשהאדונית אומרת לרוכל : ''שמור את הפיקה ... 

 ."אל תחושי חביבתי עדיין איני נושכת בך
 הרוכל מריח ריח רע מפיה של האדונית .  
  

  . כל הרמזים האלה מרמזים לקורא כי משהו רע עומד להתרחש* 

  מבנה הסיפור

התקרבות לאדונית והתרחקות מהדת ובהמשך זה מתהפך , הרוכל  א. תהליכים מקבילים :
  .מתרחק מהאדונית ומתקרב חזרה לדת

  . סוף פואנטה מפתיע ב.
 יש דמיון בין הפתיחה לסיום .  ג. מבנה מעגלי :

 : חה וגם  בסיוםיגם הפת
 יוסף הוא רוכל שמסתובב עם סחורתו בגולה .  
  אליו בסוף הסיפורהאדונית קונה ממנו סכין והסכין חוזרת.  
 בפתיחה מתקן לה את הגג ובסיום קובר אותה על הגג .  
 יש ריחוק ושינאה בינהם .  
 חושך , קר , שלגים יורדים , האווירה של מתח ומסתורין .  
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  ? סיום הסיפור , פתוח או סגור

  . התשובה לא חד משמעית . גם פתוח וגם סגור
 

 הבעיה היתה שהאדונית לא אוכלת ולא שותה והיא מסוכנת בשבילו .  -א. סיום סגור 
 . פתרת גם הבעיה , לכן הסיום סגורבסיום כשהיא מתה , נ

 
הרוכל לא למד לקח והמשיך להיות רוכל בגולה ובכך יכול להכניס עצמו שוב  - ב. סיום פתוח 
 לסכנת חיים . 

 . היה עליו לעזוב את הגולה ולעלות לארץ ישראל
 

   הרמזים מקראיים בסיפור

יש להשוות בין משמעות  ארמז מקראי הוא מילה או ביטוי הלקוח מהמקורות ונמצא בסיפור .
 הביטוי במקורות מול משמעותו בסיפור . 

 זה בא להדגיש את הרעיון , -אם זה אותו רעיון 
 .אם יש ניגוד במשמעות זה תמיד יוצר אירוניה

  : ההרמזים

 לתהו'' כך עונה האדונית כשיוסף שואל אותה כיצד מת בעלה . אולי  חיה רעה אכ'' .1
ביטוח זה נאמר בספר בראשית , כאשר אחי יוסף זורקים אותו לבוא הם מביאים 

 ליעקב את הכותנת של יוסף טבולה בדם. יעקב חושב שחיב רעה אכלה את יוסף .
בעליה לעומת זאת בסיפור שלנו האדונית היא החיה הרעה והיא זו שטרפה את 

  . ומתכוונת לטרוף גם את יוסף
 

כשהרוכל מרבה לשאול את האדונית שאלות על בעליה ואומרת לו האדונית : ''כל  .2
 המרבה לשאול מעמיק לו שאול (קבר) ''. 

בספר משלי (של שלמה המלך) אומר שלמה המלך על האישה הגויה '' דרכי שאול 
שה הגויה רוצה להוביל את ביתה'' . יש כאן דמיון במשמעות בשני המקרים האי

  . היהודי לשאול , לקבר , למוות
 

המספר מצטט מדברי המשנה שאומרת : כל אהבה התלויה בדבר בטל הדבר ,  .3
  -בטלה האהבה '' כמו שמשון שאהב את דלילה 

משפט זה אומר שאם אדם אוהב איזה בגלל משהו חיצוני כמו כסף, יופי וכו... , אם 
ותה . כמו דלילה שלא באמת אהבה את שמשון והיתה הדבר בטל הוא לא יאהב א

 שתים בשביל כסף . ימוכנה למסור אותו לפל
כך רומז המספר שיוסף הרוכל לא באמת אהב את האדונית אלא אוהב את ההטבות 

  . שנותנת לו : כמו אוכל , לינה, מין

  מוטיבים בסיפור

סיפור ויש להם תפקיד מוטיב הוא מילה או ביטוי שחוזרים על עצמם מספר פעמים ב
  . : סעודה , סכין , חיה , עין ביניהםבהבנת המשמעות העלילה ובאופן הדמויות והיחסים 

 

במהלך הסיפור מכינה האדונית לרוכל ארוחות באמצעות  מוטיב הסעודה : .1
 הארוחות הם מתקרבים זה לזו .

לא כשר, שאישה גויה מבשלת לו (בישול גויים) ובכך הוא בעצם  יוסף אוכל אוכל
 ובר על מצוות התורה ומתרחק מהדת. ע

ואחר כך היה מוצץ  ,בהתחלה היה נגעל כשראה אותה מולקת את ראשי התרנגול
את העצמות ואוכל בשר בחמאה. הבעיה של הסיפור קשורה למוטיב הסעודה. יוסף 

איתו ולא בלעדיו . כששואל אותה על כך היא שם לב שהאדונית לא אוכלת , לא 
דם אנשים אני שותה ובשר אדם אני אוכלת , דברים אלו אמורים להרחיק : עונה
 אך הוא נשאר כי הוא עצלן ונוח לו אצלה . , אותו
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 בהמשך הוא מפסיק לשאול כי מספיק לו שפניה נראות טוב . 
 ,צת שיניה בגרונו כפיבסיום הסיפור האדונית מנסה לאכול את הרוכל היא נוע

 אך בזכות שהתפלל ניצל .  ,שהבטיחה לו שתעשה וכפי שראה בחלום
 בסיום הסיפור, כשהרוכל קובר אותה על הגג באים העופות ואוכלים את נבלתה .

 מידה כנגד מידה היא אכלה את בעלה והם אכלו אותה. 
לגויים , במישור הסמוי מוטיב זה בא להראות את רצונם של היהודים להתקרב 

  . ולהרגם לטרפםלאכול בחברתם וכשהם קרובים , הגויים מנסים 
 

  מוטיב הסכין : .2
 הסכין מופיעה מספר פעמים ותפקידה לאפיין את הדמויות והמערכת היחסים בינהן.

 הרוכל מוכר לאדונית סכין ציידים. 
זה  מכאן במישור הסמוי היהודים הם אלה שנותנים את כלי הרצח בידי הגוי , ע''י

 שמתקרבים אליהם ורוצים להידמות להם. 
כשהם משוחחים והוא שואל כיצד מת בעלה היא עונה לו : ''גם אתה מוכר סכינים 
שאפשר לשחוט בהם בני אדם '' . עיניה של האדונית מבהיקות כסכין חדה . ומצד 

שהם  ע"יאותם  שחוטשני, את אשמתו של העם היהודי שהעניק לגויים אמצעי ל
 את קירבת הגויים, מתחנפים אליהם , ומתבוללים בתוכם. מחפשים 

לסכין יש תפקיד במבנה הסיפור . הסכין מופיע בפתיחה ובסיום כשהוא לוקח אותה 
הרוכל לא למד לקח וחזר  -מהאדונית וכך נוצא מבנה מעגלי שרומז על חוסר מוצא 

  . להיות רוכל ולמכור סכינים
 

  מוטיב העין : .3
ב הרוכל לביתה אחרי שטעה בחשכה הביטה בו בעין זעומה המבט שב ומופיע כשש

, העדיף להישאר למחרת בחוץ ולא לבקש טובה מצרי עין , השימוש במוטיב העין 
 יה של האדונית .יחס לאופימתי

 תיאור המבטים של האדונית מפירים את השלווה של היצירה .
, ובהמשך הביטה  תחילה הם נראים תמימים : הצידה עליו אמרה דומני שנפרץ הגג

 בו דרך חדש , כשנתקרבו הביטה בו במבט משונה.
קו יהמבטים שלה בהמשך אוגרים מתח ובאחת הפעמים הביטה בו ועיניה הבה

להב של סכין חדשה. מפרה את השלווה . בסיום מפוענחים המבטים : עם שהיא כ
המעמיד מביטה בו פתחה פיה עד שהבהיקו שיניה . מבט אחרון זה המבקש לאוכלו 

  . באירוניה את בקשותיו : הביטי וראי , היא אכן הביטה וראתה את קורבנה המיועד
 

 מוטיב החיה : .4
 מוטיב זה מאפיין בעיקר את האדונית הגויה .

האדונית מדומה לכלבה ובמותה מתוארת גופתה כנבלת בעלי חיים , שהטורפים 
ל בשמות חיבה של בעלי מידה כנגד מידה . האדונית מכנה את הרוכ -אוכלים אוותה 

 חיים , עורב , נשר , וגם קוראת לו באותו הזדמנות פגר . 
 כשהוא מגיע לביתה  יש פגרי חיות תלויות על הקירות .

ריח של בשר חי במישור הסמלי מתואר עולם הגויים כעולם חייתי , המתנכל 
 . ליהודים, ומבקש להמותם . גם בחייהם היהודים אינם נחשבים אלה פגר

 
  מדרש השמות

  השם יוסף הרוכל הוא ארמז מקראי ליוסף הצדיק מספר בראשית. גם יוסף הרוכל
וגם יוסף מהתנך היו עבדים . יוסף הרוכל היה עבד לתאוותיו , נמשך אחרי האוכל , 
היחסים עם הגויה , ויוסף מהתנך נמכר כעבד במצרים . שניהם פותו ע''י אישה גויה 

 הם . . אך יש הבדל אחד גדול בינ
יוסף התנכי לא התפתה לאשת פוטיפור , העדיף להיות בכלא ולא לגעת באישה 

 גויה.
לעומתו של יוסף הרוכל כמעט מת , ובזכות חזרתו בתשובה הוא ניצל ואילו יוסף 

  .התנכי עלה לגדולה בזכות ששמר על המצוות
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 ה של יהשם הלני רומז להלני היפה שגרמה לחורבן העיר , הלני מייצגת את יופי
  . הזרה - התרבות היוונית 

 
  דמות המספר

 זהו מספר כל יודע. הוא מתאר דברים שרואה ושומע וגם את המחשבות של יוסף הרוכל. 
למשל : הרוכל שואל את עצמו מדוע האדונית לא אוכלת . או שהוא חושב בליבו שעליו 

 לעזוב . 
ה בדבר בטל הדבר יהמספר גם מתערב ומביע דעה למשל הוא אומר שכל אהבה התלו

 בטלה האהבה . 
המספר גם אירוני , למשל שהאדונית קוראת לו :''פגר מתוק שלי'' אומר המספר 

 באירוניה שהרוכל חושב שכך דרכן של שרות לדבר אל אהובן .
המספר יודע את האמת על האדונית וכוונותיה אך הוא מסתיר זאת מקורא כדי להשאיר 

  . כל לגילוי האמתאותנו במתח ולצעוד יחד עם הרו
 

  )מישור גלוי וסמוי (נסתר

 במישור הגלוי יוסף הוא רוכל יהודי , במישור הסמוי היא מייצגת את הגויים . 
במישור הגלוי ליהודי אין בית משלו , גר עם הגויה . במישור הסמוי היהודים גרים 

 בארצות אחרות , ולא בונים בית בא''י . 
ה ולתושבי המקום (פושט בגדי רוכל) ובמישור הסמוי בגלוי היהודי מנסה להידמות ל

חושבים שהם דומים לגויים אצלם הם גרים . בגלוי יוסף לא מבין אותה , אבל חושב שכן, 
בסמוי היהודים חושבים שמבינים את הגויים, אך זה לא כך . בגלוי יוסף מתרחק מהדת 

 ובסמוי היהודים מתרחקים ומתבוללים . 
 פסיבי , תמים, עצלן , מתעלם מהסכנה . במישור הגלוי יוסף 

במישור הסמוי היהודים מתעלמים מסכנות , אנטישמיות . הם פסיביים ומתעצלים לקום 
ולעלות לא''י . יוסף חוזר לדת רק בעת צרה , גם היהודים במישור  הסמוי חוזרים לדת 

מכך שעדיין רק בעת צרה . יוסף במישור הגלוי חוזר להיות רוכל בסוף הסיפור, מתעלם 
קיימת סכנה במישור הסמוי גם לאחר אירועים קשים , ממשיכים לגור בארצות אחרות, 

במישור הגלוי יוסף נותן בידי הלני את הכלים לפגוע בו (גר איתה , אוכל  לא עולים לא''י.
אצלה, מתקרב).במישור הסמוי היהודים נותנים לגויים את הכלים לפגוע בהם. המסר 

  .יהודים לעזוב את חיי הנוחות השקריים בגלות ולעלות לא''יהסמוי הוא שעל ה
 

  דמותו של יוסף
יוסף מופיע בתחילת הסיפור כרוכל חלש ונחות , הוא עני , נאלץ להשפיל את עצמו בפני 

 האדונית ולהתחנף אליה. 
לעומתו האדונית בעלת מעמד גבוה משלו, בעלת נכסים , כינויה : ''האדונית'' מעיד על 

הכוחנות שלה . היא מכיבה לדברי הרוכל בכעס אך בסוף קונה סכין וזה רומז ליסוד 
הרצחני באופיה. אחרי שחיזר על הפתחים, החל מחזר אחריה וכוחו עולה בהדרגה . 

בחדר האדונית עד ששכח שהוא אדון בביתה תחילה ישן ברפת ואח''כ במחסן ואז 
למרות השינוי במעמדו מצטייר כדמות חלשה . חולשתו מתבטאת בנטישת הערכים 

 היהודים לטובת ההנאות שלו . הוא אוכל לא כשר , שוכב עם גויה . 
הרוכל התמים וקל הדעת אינו מבין שהאדונית מפטמת אותו כדי לאכול את בשרו לאחר 

אט אט . האדונית מואסת ברוכל רק בנקודות המפנה כשהיא השיא החלה ירידה 
מספרת לו על בעליה שנהרגו ועניה נצצו כלהב של סכין והוא מתחיל להבין שהיא רוצחת 

 .את בעליה
. ביניהםהופך הסכין למוטיב שמאפיין את רצחנותה של האדונית . כאן חלה דחייה 

  בתה נועצת בו את שיניה.הרוכל סובל מסיוטים , חולם שסכין ננעץ בליבו וכל
מתרחש כשהרוכל מחליט לחזור  ביניהםאז הוא עובר לחדר המחסן , היפוך הכוחות 

 בתשובה הוא יוצא לקרוא קריאת שמע וזועק לה' שיעזור לו, יציאה זו מצילה אותו .
הסיום חוזר לנקודת הפתיחה , כלומר שוב נע ונד , תלוי באחרים ולא לומד לקח. שוב 

  . הבעמדת חולש
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  20-סיפור עברי מהמחצית הראשונה של המאה ה

   "הניה" מאת שופמן גרשון 

  

  סיפור זה נכתב במחצית הראשונה של המאה העשרים,  אבל הנושא שלו רלוונטי גם בימינו.

הסיפור פותח בתיאור של סביבה כפרית,  פסטורלית,  שבה ניצב בית מסויד,  שחלונותיו 
  צלולים בלב חורשה ירוקה.

אולם,  יחד עם האווירה הפסטורלית נבנה גם רעיון השיגרה ותחושת התקיעות,  שאופפת 
את המקום:  למשל,  העגלה עומדת, כשאופניה תקועים באדמה והמוט מורד.  כלומר,  היא 

  לא נעה,  לא נוסעת,  האופן כבר חלוד. כמו כן,  החבית מלאה מים עומדים.

 כרמזצורם במיוחד הוא תיאורו של הגרזן הנעוץ בגדם העץ,  שמאוחר יותר,  הוא מתגלה 
  מטרים לבאות.

בחלק זה של היצירה מתוארת הניה,  כנערה בת שתיים עשרה.  היא קמה בבוקר ורצה 
החוצה,  אל הטבע. מתיאורה עולה דמותה של נערה הנטמעת בסביבתה: רוחצת רגליה 

  ת את טיפות הטל,  מטפסת על עץ הדובדבן ומסתתרת בין ענפיו.בעלים הרטובים,  מנער

בתיאור נותן תחושה של נערה פעלתנית,   .  ריבוי הפעליםאולם,  "לא ניחא" לה להניה
חסרת מנוח,  דינמית,  שמשהו בתוכה תוסס ולא מתיישב עם השקט בסביבתה. חיזוק 

  לתחושה זו מתקבל ,  כשמתוארים אביה של הניה ואחיה.

דמותו מתוארת בקיצור, כאיכר גרמני מזדקן, העסוק בעבודות נגרות. בנו  – יה של הניהאב
עובד יחד עימו.  הם מנהלים חיי שיגרה כפרית , שעיקרה עבודת כפים,  שהפרנסה ממנה 

  דחוקה. האב רואה שבתו,  הניה ,  לא רגועה,  לא מוצאת מנוחה,  לא מתאימה למקום.

פרט שבאופן סמלי יכול להצביע על עיוורון  –קפיים כהות מסופר עליו שנהג להרכיב מש
בראיית הסכנה הנשקפת לבתו. אפשרות זו מתחזקת נוכח אזכורו של הבן הבכור, אשר חש 
רצון להסב את תשומת לב אביו ל"הניה הקטנה שלו, שאין כמוה בבנות ליופי ולחן" כאילו 

ב בתיקון הכוורת עשוי להצביע שהוא יודע שהיא מועדת לפורענות. עיסוקו הנחוש של הא
ערך, בשעה שאינו מודע כלל לקלקול העומד -באופן אירוני על בחירתו לתקן דבר פעוט

  להתרחש בחיי בתו. 

השגרה הכפרית נשברת,  כאשר מגיעים הנערים מן הכרך לטיול של יום א'. הנערים 
הכרך אליו היא  השזופים, היפים, המעורטלים מייצגים עבור הניה את העיר הגדולה,  את

  משתוקקת להגיע.

  שלהם. הארוטיהמשיכה של הניה אל הנערים מתבטאת בתיאור 

  הניה נהנית לשבת על הערסל ,  כשאחד הנערים מטלטל אותו, והיא רואה מרחוק את העיר.

בשרשראות ברזל לעצים  והוא סמל להניה,  הכבולה אל הכפר,  רחוק מן  כבולהערסל 
  היא נכספת ומשתוקקת.המציאות האורבנית אליה 

תאוותה הגדולה של הניה מובעת באמצעות המילה "עוד" (מוטיב). זוהי תאווה, שמקורה 
בתשוקה נאיבית של נערה,  המבקשת לנפשה ריגוש וחידושים,  והם אינם בהישג ידה. דימוי 

הפושקת כנפיה כדי לעוף,  הוא דימוי , שישוב פעמים נוספות בסיפור,   לחיפושיתהניה 
,  שמשמעותו חוסר היכולת להתרומם ולהגיע למחוז חפצו של אדם.  כשם מוטיבהווה וי

  שהחיפושיות לא מצליחות לעוף רחוק,  למרות שיש להן כנפיים,  כך,  גם הניה.
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החלק השלישי של הסיפור מתרחש כעבור ארבע שנים.  הניה "נפלה" לתוך סמטה 
  עקלקלה.

ל דבר,  אבל לא אל החלק הנוצץ,  האסתטי, היפה, ברור,  שהניה הגיעה אל העיר, בסופו ש
  שאותו הזכירו לה הנערים.

יום,  פועלים מבית החרושת,  פניהם - הניה נופלת לסמטה,  שבה עוברים אנשים קשי
  גמור לדמות הנערים היפים והמושכים. ניגודמפויחים,  הם מזיעים,  וכל דמותם מהווה 

תה התמימה,  המקורית,  הקמאית מביאה אותה הניה לא מצליחה לממש את חלומה,  ותאוו
  לעיסוק בזנות.

הניה לא מאבדת את התמימות, וזאת ניכר מהתיאור של צחוקה הצלול,  וריח האורנים 
  שהיא נושאת עימה אל הסימטה .

הדי העבר הכפרי עולים ממנה,  וזה הופך אותה לפרוצה מבוקשת.  כולם מבקשים את 
  הניה.

הריח, הצליל, היופי,  הם איזכור לחושים השונים.  הניה מעוררת את החושים,  אבל התאווה 
של הפועלים, גסי המבט,  המיוזעים,  היא תאווה בשרית,  לא תמימה.   החזרה על המילה 

, שיוצאת מפיהם מבליטה את הניגוד, ומעצימה את הכאב על גורלה של "עוד" (מוטיב)
  לת שוב ושוב.הנערה הנאיבית,  שמנוצ

בחלק הרביעי של הסיפור הניה מתה, כשהיא מוטלת באפיסת כוחות על המיטה. עיניה 
  העצומות מדומות לחיפושיות.

תגובת בעל הבית, הכועס על אשתו, מדגישה את האטימות,  את הגסות,  שבה מאופיינת 
  הסביבה .

ככל  – הניהבעל הבית של בסיום הסיפור מתואר בעל הבית עב הכרס בבית המרחץ. 
הנראה מדובר בסרסור שהעסיק את הניה בזנות. אדם זה מתואר כאיש מפונק ושמן, 
המופיע רק לאחר מותה של הניה, ומתגלה כאדם דוחה פיזית ורגשית. הוא מגיב בכעס על 
מותה של הניה, אולי מכיוון שכעת יהיה עליו למצוא נערה אחרת אותה ינצל לפרנסתו, ויוצא 

המרחץ, לטפל שם בגופו. הרקע של בית המרחץ המטונף מוסיף לאפיונו באדישות אל בית 
  של אדם זה כדמות פגומה מוסרית.

  לתיאור הבית הפסטוראלי שבפתיחת הסיפור. אנאלוגיה ניגודיתתיאור בית המרחץ מהווה 

  חלונות בית המרחץ מפויחים ומשורגים בברזלים. –במקום החלונות הצלולים 

  בתקרה מפויחת,  בתנור שחור.הבית המסויד מתחלף 

העדינות,  הרכות של הניה מתחלפת בגסות הבשרנית של בעל הבית,  שנהנה מתענוגות 
  הגוף.

  תיאורו מעורר דחייה: הוא שמן, גופו מפונק,  וגם הבלן המעסה אותו הוא בעל תבלול.

ן המים העומדים בחבית ,  בחצר הבית הכפרי,  מנוגדים למים הניתזים על גופו השמ
והוולגרי של בעל הבית,  שלא גילה שום רגישות למותה של הבחורה בביתו,  ורק כעס על 

  חוסר הנוחות שבדבר.

הגרזן,  העשוי ברזל ממורט וחד מקביל לסורגי הברזל.  הברזל מסמל את התעשייה 
העירונית,  שפועליה הם אנשים עלובים,  שהגיעו אל העיר כדי להגשים איזה חלום עירוני 

  ץ.שהתנפ

  האנשים הפשוטים של הכפר הם העניים של העיר.
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האם הניה יכלה לבחור בגורל אחר?  האם היתה לה דרך להצליח בעיר הגדולה?  שאלות 
  אלה עולות מתוכן הסיפור.

  משמעות הסיפור

הסיפור "הניה" מתאר מציאות טרגית הן במישור האישי והן במישור החברתי. המישור  
במרכזו את דמותה של הניה, על גורלה המר. מסיבות שאינן האישי של הסיפור מעמיד 

מתוארות בסיפור, הפכה הניה מילדה כפרית תמימה לנערה עירונית העוסקת בזנות, אשר 
  קיפחה את חייה בגיל צעיר. 

המישור האישי מעורר בקורא זעזוע בעקבות מותה הטרגי של הניה, ובכך מעלה שאלות 
שאלות אלו מצביעות על המישור החברתי של הסיפור,  מוסר הנוגעות לאחריות אנושית.

  הרומז לכשל מוסרי לא רק של הדמויות הנזכרות ביצירה, אלא של החברה כולה. 

הופכת לזונה? מה מייצגים הנערים המטיילים בכפר ולאחר מכן  16כיצד יתכן שנערה בת 
דו הייצוגי של הגברים שפורקים את יצר המין שלהם בגופה השברירי של הניה? מה תפקי

בעל הבית בניצולו את הניה לשם פרנסתו? מה אחריות החברה לפגיעה בהניה? שאלות אלו 
  מזמנות את קריאת היצירה כסיפור של מחאה חברתית. 

בחברה מתוקנת ומוסרית, חייה של הניה לא היו נגדעים בגיל כה צעיר ובנסיבות טרגיות 
ר היה למנוע את מותה. הסיפור מוכיח כי שכאלה. אם מישהו אחד היה יוצא להגנתה, אפש

הניה היתה "גוף להשכרה", שאיש לא שמר עליו, ושמבחינה חברתית היא היתה דמות 
  שקופה. 

הנערים שתוארו תחילה כ"ארבה" וכ"כנופיה רועשת", תוך שימת דגש על גופם היפה, 
מתוך פנים  השזוף, המעורטל במקצת, הפכו בהמשך הסיפור לגברים בעלי "עיניים להוטות

היום כל הלילה, הלוך ורנן, הלוך וצרוח צריחות של -המונים נהרו קשי-מפויחים [..] המונים
הוללות פרועה". הם מוצגים במילים קשות המזכירות התנהגות אלימה של חיות טרף: 
"הרעבתנות של עשוקי החיים וחנוקי הכרך, הרעבתנות האכזרית, שאינה יודעת שובעה, 

השדה, ינקה את לשדו, בלי הרף, תבעה והפצירה בחוצפה - ר היפה, צמחהתנפלה על היצו
  עוד!..." - תאוותנית: 

הימנעותו של שופמן מתיאור הנסיבות שהביאו להפיכתה של הניה לזונה, כמו גם היעדרו 
של כל הסבר לאירועים שהביאו למותה, מעניקים משמעות ביקורתית נוקבת לסיפור. מה 

לכל אישה, באשר היא אישה. הסיפור מתריע על הסכנה שקרה להניה עלול לקרות 
ידי המין הגברי. במובן זה, אפשר לקרוא -הנשקפת למין הנשי מעצם היותו מאוים תמיד על

זאת בהקשר ליחסי הכוחות בין המינים, ובעקבות  –מגדרי -את "הניה" כסיפור פוליטי
ים, ולא ההפך. לפיכך, "הניה" ידי גבר-מציאות בה לרוב נשים מותקפות או מנוצלות מינית על
  הוא סיפור בעל משמעות חברתית, הקורא להתנגדות.

  דרכי עיצוב של משמעות הסיפור

  הסיפור "הניה" משופע באמצעים ספרותיים המשמשים לעיצוב משמעותו:

הסיפור בנוי מאקספוזיציה בה מוצגים המקום, הזמן  – מבנה הסיפור וסגנון הדיווח
והדמויות. המשך הסיפור מורכב מתיאור מינימליסטי של פרקי זמן: ילדותה של הניה, נעוריה 
ומותה. סגנון דיווח זה מוכיח כי לפרטים שלא סופרו יש חשיבות רבה. שופמן השמיט במכוון 

מה היו יחסיה עם הוריה? האם בילדותה פרטים הנוגעים לנסיבות גורלה של הניה, למשל: 
נפגעה או נוצלה מינית? האם הידרדרה לזנות עקב מצוקה כלכלית? האם בחרה להיות זונה 
או שהדבר נכפה עליה? האם סבלה כשעבדה בזנות? אם סבלה, מדוע לא תואר סבלה? מה 

  הביא למותה? 
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א חפץ שנועד לסיפוק בהיעדר תשובות לשאלות אלו נוצרת תחושה שהניה איננה אדם, אל
צרכים. שופמן נמנע מתיאור רגשני שעשוי לעורר הזדהות וחמלה כלפי הניה, אולי כי רצה 
לטשטש את אנושיותה ולהמחיש עד כמה האנשים בחברה ראו בה ובנשים כמותה כלי ריק 

  לסיפוק צרכים, ולא נפשות בעלות רגש.

כמקום שקט ונעים. התיאור  בפתיחת הסיפור מוצג כפר מגוריה של הניה – רמז מטרים
גזע בו "היה נעוץ קרדום ממורט וחד". לכאורה - האידיאלי של הטבע מופר עם אזכורו של סדן

אין חשיבות לפרט מידע זה, אלא שבדיעבד הוא עשוי לשמש כרמז מטרים לאסון שיתרחש 
  בעתיד. הגרזן הנעוץ בעץ הכרות רומז לגדיעת חייה של הניה בהמשך. 

אור המקומות בהם מתרחשת עלילת הסיפור מטונימיים (=מייצגים) תי – מטונימיה
למתחולל בנפש הדמויות. תחילת הסיפור בתיאור הטבע הפסטורלי משקפת את תמימותה 
של הניה הילדה. היא מתרוצצת חופשיה בחוץ, מתמזגת עם יפי הטבע. בהמשך הסיפור, 

אליו הגיע מטונימי למצבה  הניה נפלה "לתוך סמטה עקלקלה שבקצה הכרך". תיאור המקום
כשהפכה לזונה: "האוויר המסואב והמחניק", "הפנסים האדומים, והניגונים הצרודים 
והמלנכוליים שיצאו מן החלונות", "הסמטה העקלקלה עם אווירה המוזר, הקשה והמושך". 
בסיום הסיפור, לאחר מותה, מוצג בית המרחץ כמקום אפלולי בו "התקרה היתה שחורה, 

ות עם שבכות הברזל, היו מפויחים", תיאור המבטא באופן מטונימי את גורלה הטרגי החלונ
  של הניה. 

הניגודים הקיצוניים בין תיאור בית ילדותה הכפרי של הניה, המסויד עם החלונות  – ניגודים
הצלולים, לעומת סמטאות העיר הצפופות והמחניקות בהן הפכה הניה לזונה, ובסוף הסיפור 

מקום מטונף עם חלונות מסורגים ומפויחים.  –אליו יוצא בעל הבית לאחר מותה בית המרחץ 
  ניגודים אלו מצביעים על הידרדרותה הנוראה של הניה.

  : סמלים

 –) כאשר הניה מתנדנדת בערסל, מצוין שהוא תלוי בשלשלאות של ברזל בין שני אורנים 1
שהניה מצליחה לראות את  זהו ביטוי סמלי לתקיעותה של הניה בכפר הולדתה. העובדה

הכרך המרוחק בכל פעם שהערסל מתרומם לגובה, רומזת לרצונה להגיע למקום שמסמל 
  עבורה עולם חדש, גדול, מסקרן ומפתה.

) משקפיו הכהים של האב מסמלים את העיוורון המופשט, בכך שאין הוא מודע לסכנה 2
רמז נוסף לאיום עתידי,  –ולחן" האורבת לבתו הקטנה, עליה נאמר ש"אין כמוה בבנות ליופי 

  שנובע מעצם היותה ילדה יפה שתהפוך לאישה מושכת. 

. הצרצר שחותם וצירצר הצרצר) הסיפור מסתיים במילים: "מים ניתזו, השתפכו ושוקקו, 3
את הסיפור מסמל צרימה רועמת נוכח מותה הטרגי של הניה. בעל הבית מבלה בבית 

ניתזים, נשפכים ושוקקים (מילה המזכירה את הביטוי  –כסמל לחיים  –המרחץ, שם המים 
  "שוקק חיים"), ובאותו משפט סיום נזכר הצרצר שבצרצורו מזכיר את העוול שנגרם להניה.

  : מוטיבים

החיפושיות מוזכרות לראשונה כדימוי לעיניה המבהיקות של הניה  –) מוטיב החיפושיות 1
הרחק, -משם היא מביטה הרחקהמתפעלת ממראה העיר הנשקפת מהערסל שבכפר: "ו

מעל לחורשה ושדה, אל עבר הכרך, מביטה בעיניה היפות והלחות, שהבהיקו עתה 
זהו תיאור חיובי של הניה  –כחיפושיות שדה כחלחלות ברגע שהן מפשקות גפיהן לעוף..." 

המשתוקקת להגיע אל העיר, ורצון זה מדומה לחיפושיות המתכוננות לעוף. בפעם השנייה 
ת החיפושיות, כאשר הניה מוטלת מתה על מיטתה, כשעל פניה אותו מבע תינוקי מוזכרו

בית -שהיה להם משכבר הימים, כאשר הניה היתה נרדמת בבית ילדותה ו"חיפושיות
התרוצצו על הקרקע". אלא שכאן מבעד לעיניה שנותרו פקוחות קצת "נראו אך קצות 

ור שונה שמסגיר כי הניה כבר לא תוכל תיא –הכנפיים הכחלחלות, כשהן מנצנצות לעוף..." 
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"לעוף" לשום מקום. בפעם השלישית כבר לא נזכרות חיפושיות, אלא בן דמותן השלילי, 
  הצרצר התקוע במקומו, שבצרצורו המטריד מסמל את העוול שנגרם להניה. 

המילה "עוד" מופיעה פעמיים בסיפור. בפעם הראשונה זו היתה הניה  –"עוד!"  - ) מוטיב ה2
"עוד"  -שביקשה "תחילה בהברה רפה ומבוישת ואחר כך במרץ ובעין חוצפה תאוותנית: 

מהנער שנדנד אותה בערסל. הבקשה ל"עוד" מייצגת כאן רצון תמים של ילדה לעוד משחק 
שגורם לה הנאה וריגוש. המילים "חוצפה תאוותנית" עשויות לרמוז לחוצפה תאוותנית 

שידרשו "עוד" מגופה של הניה, כאשר יתדפקו על  אחרת ומרושעת שתאפיין את הגברים
ביתה. בפעם השנייה שמילים אלו מוזכרות נכתב: "הרעבתנות של עשוקי החיים וחנוקי 

השדה, - הכרך, הרעבתנות האכזרית, שאינה יודעת שובעה, התנפלה על היצור היפה, צמח
". מוטיב זה מעצב עוד!... - ינקה את לשדו, בלי הרף, תבעה והפצירה בחוצפה תאוותנית: 

את רעיון העוול שעומד במרכז הסיפור. מוטיב ה"עוד" משקף את המסר המגדרי של הסיפור 
בהצביעו על החפצת האישה והשתקתה (הפיכתה ל"חפץ" מיוצר) בידי הגברים היוצאים 
באופן סמלי מבית החרושת בדרכם אל הניה. במילה "עוד" מוצגת האישה שרוצה "עוד" 

ת בניצול, והגבר מוצג בכוחנות, תוקפנות, אטימות, תאווה ונצלנות. כמופקרת המסתכנ
ידי הקול -מוטיב ה"עוד" בסיפור מצביע על הקול הנשי המשתוקק לחופש, אבל מושתק על

  והוא למעשה קול הדיכוי.  –הגברי, ההופך גם לקול החברה 

  סיכום

קיימת מאז ומעולם, ובאמצעות תיאור קורות  הסיפור "הניה" מציג את תופעת הזנות שהיתה
חייה הטרגיים של הניה, הוא מעורר שאלות מוסריות. מאחר ותופעת הזנות תמשיך 
להתקיים, אם במסגרת חוק ואם כעבירה על החוק, מן הראוי לבחון דרכים לפיקוח עליה 
וף מתוך תקווה לצמצם במידת האפשר את נזקיה. תופעת הזנות מאופיינת בפגיעה בג

ובנפש האישה, שלא פעם סובלת מאלימות והשפלה. המציאות המחפירה שמתוארת 
בסיפור משקפת את המציאות של אותן קורבנות, על רקע אדישותן, ולעתים אטימותן, של 
רשויות החברה. כאמור, שופמן בחר להימנע מתיאור רגשני של הניה, אולי כדי לצמצם מעט 

מה רבה יותר את רגש הזעזוע. הימנעותו מתיאור את רגש הרחמים כלפיה ולעורר בעוצ
רגשותיה מטשטשת את אנושיותה וממחישה עד כמה האנשים ראו בה כלי לסיפוק צרכים 
ולא אדם בעל רגשות. העובדה שאיננו יודעים מה גרם להניה להידרדר לזנות, מגבירה אף 

  או אישה.  אונים מול תופעה שעלולה לפגוע בכל נערה- היא רגש של דאגה ושל חוסר

הסיפור "הניה" מעורר רגשות של זעם, צער וחמלה, כיוון שהתובנות העולות ממנו מוכיחות 
שאף אחד לא מוגן מפני אפשרות הפגיעה, ובכלל לא בטוח שאם זו תתרחש, יהיה מי 

נשים בעולם. חשיבותו של - שיעצור אותה. אלו תובנות פסימיות הנוגעות ליחסי גברים
הנושא הזה לתודעה. הסופר, בשונה מהחברה, לא מוכן להעלים עין הסיפור היא בהעלאת 

מהתופעה הנוראה. הוא מספר את סיפורה האישי של הניה בניסיון לתקן פגם חברתי. 
אדם אכפתיים, אשר -התובנות העולות מהסיפור עשויות לעודד התערבות אקטיבית של בני

במובן זה, הסיפור הזה לא רק קשור  מתוודעים לניצול אכזרי של נערה או אישה בידי גברים.
  למציאות של ימינו, אלא ממש חשוב כיצירה שיכולה לכוון לדרך המוסר. 
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  20-סיפור עברי מהמחצית השניה של המאה ה

  "צפירה" / אתגר קרת

ובשל אורכו הקצר הוא מתמקד באירוע אחד, בזמן  סיפור קצרהסיפור הוא  -. סוג הסיפור 1
. העימות מתרחש על  "סיפור עימות"מוגבל, במקום אחד ומתוארות בו דמויות אחדות. זהו 

רקע הווי בית ספר תיכון. מתוארת כאן החוויה המיוחדת לחברה הישראלית העכשווית והיא 
  לי צה"ל.יום השואה ויום הזיכרון לחל - מתיחסת לאירועים היסטוריים 

כותרת הסיפור "צפירה" מעלה אצל הקורא קונוטציות של ימי הזיכרון  -. כותרת הסיפור 2
. בתרבות מוות וזיכרוןהשונים. הצפירות בישראל מתייחסות לשני טקסים לאומיים שעיקרם 

הישראלית, לצפירה יש משמעות רבה מאוד, הצפירה מייחדת אותנו כישראלים מול אומות 
לן לא קיים נוהג זה. עבור הישראלים זוהי הפגנת שייכות וכבוד לערכי אחרות, אשר אצ

  האומה . 

זו  פותח בכותרתלאחר קריאת היצירה מבינים כי לצפירה משמעות רבה בסיפור. הסיפור 
, שהיא בריחתו של אלי, גיבור מסתיים בהשמעת הצפירה והסיטואציה הנלווית להואף 

על ש"הלשין" על גניבת האופנים, של שרת בית  הסיפור. הוא כמעט מקבל מכות מחבריו
ערכים בסיפור לפיהם  תורמת להעברת המסרים. הצפירה ניצל בזכות הצפירההספר, אך 

אנושיים אמיתיים אינם נמצאים בטקסים, במודלים של חברה ובצייתנות לנורמות בחברתיות 
המקובלים. כמו כן ,  . ערכים אנושים וטוב של אדם לא נקבע דווקא על פי הכלליםהמקובלות

אדם יכול להיות מושלם מבחינה חיצונית אבל פגום באופיו הצפירה מתקשרת למסר לפיו 
. כך גם הופכת הצפירה שמעלה את זיכרון השואה למגן ואת הפנים יש להעריך ולבקר יותר

סמל לזיכרון המעשים הנתעבים ולחוסר האנושיות ורק זיכרון העבר יוכל לאנושות כולה. היא 
: המפשט המסיים את למטפורה .כך הופכת הצפירה  להציל את האדם מן ההווה והעתיד

"הצפירה עוטפת אותי כמגן בלתי נראה" מדמה את הצפירה למגן ובכך רומזת על  - הסיפור 
  זיכרון העבר ככזה שיגן ויקדם את ההווה והעתיד.

ם התלמידים אחרים , מתארת תלמיד תיכון, אלי , שמגיע לעימות ע - . העלילה הסיפורית 3
שרון וחבריו, על רקע של "הלשנה". שרון וחבריו גנבו את אופיו של שרת בית הספר, ניצול 
שואה , ואלי בוחר לספר את האמת למנהל בית הספר. הוא יוצא מן העימות ללא פגע 

  כשהצפירה של יום הזיכרון מכריחה את תוקפיו לעמוד דום . 

  אחרים של אתגר קרת . דומה לסיפוריו ה - מבנה הסיפור 

  הפתיחה הארוכה יחסית . - זהו מבנה משולש  
  גניבת האופנים , ההלשנה והתוצאות . -נקודת המפנה  -
  העימות בין הגיבור ליריביו . -

,  סיווןבבית ספר התיכון ואנו מתוודעים לדמויות כמו  טקס יום השואהמתארת את הפתיחה 
, המעריץ הנלהב של שרון גלעד הספר ,  , גיבור ביתשרוןהנערה היפה של בית הספר, 

  , השרת, ניצול השואה. שולםו

 - הדמויותיום השואה,  - הזמןבית הספר התיכון,  -  המקוםזוהי אקספוזיציה המציגה את 
בעיות של חברות , מוסר,  - והבעיה המרכזיתהמספר אלי, סיוון, גלעד ותלמידים נוספים 

  צדק זיכרון , חיים ומוות .

טקס יום השואה הוא טקס שגרתי שנערך מדי שנה ואינו זוכה לתיאור נרחב על ידי המספר, 
אלי . בתיאור הדברים, לא מתמקד בתוכן אלא בדברים החיצוניים : "באולם ההתעמלות 
סידרו במה מאולתרת ומאחוריה הדביקו ציורים של מחנות ריכוז וגדרות תיל על גבי 

ורכים הטת'ניקים . תלמידי כיתה יב' עסוקים בשלהם בריסטולים שחורים". את הטקס ע
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ומתעניינים בדברים אחרים כמו חברויות , הגיוס הקרוב , יחסי בנים ובנות , והם לא ממש 
שמים לב ל"איש אחד די מבוגר עם סוודר בורדו" שעולה לבמה ומספר על היותו איש הזונדר 

  בערך", אומר אלי , המספר . קומנדו בזמן השואה . האיש "לא דיבר הרבה , רבע שעה

התחושה היא שההתייחסות ליום השואה , מצידו של אלי ומצד שאר הילדים , היא בגדר 
 ,התייחסות של חובה שיש לקיימה .  בזמן הטקס מה שמעסיק את אלי זו הקירבה שלו לסיוון

החברה של שרון. היא התלמידה הכי יפה בכל ביה"ס ואילו שרון הוא תלמיד מצטיין 
לימודים ובספורט , מועמד ליחידה מובחרת בצבא ומשתייך למעמד חברתי כלכלי גבוה, ב

מה שבא לידי ביטוי בבגדים ובאביזרים . חברו הטוב של שרון הוא גלעד והשניים שייכים 
  לקבוצה מגובשת של התלמידים המובילים בשכבה. אלי אינו משתייך לקבוצה זו . 

אך כשמגיע גלעד, היא עוברת לשבת לידו ועוזבת  בתחילת הטקס יושבת סיוון ליד אלי
  בחוסר נימוס מופגן ובזלזול את אלי .

כששולם , שרת בית הספר מזהה את הנואם המבוגר מ"שם" מתעוררים בו זיכרונות מהעבר 
והוא מתחיל לבכות ואלי הוא היחיד ששם לב לכך ששולם יושב על המדרגות ובוכה . כשהוא 

דרקומנדו" , הוא מבלבל את המושגים ותמהה על כך שאיש כזה מגלה כי שולם היה ב"זונ
צנום וקטן היה ב"קומנדו" כמו ששרון רוצה להיות . הבלבול במושגים מעמיד את אלי בעמדה 

  של בעל השכלה נמוכה .

אלי פוגש שני תלמידים נוספים , אביב וצורי , המגלים לו  ששרון וגלעד בנקודת המפנה 
רת , נסעו בהם בצורה פרועה במרכז המסחרי ופרקו אותם ,אביב גנבו את האופנים של הש

הם אדישים לעוול שנעשה  ואפילו לא חשים  וצורי מדווחים על האירוע  ללא כל ביקורת,
בו.ובעקבות זה מגיעה ה"הלשנה" של אלי ותוצאותיה ; הבירור אצל המנהל ופיצוי של שולם 

  ל שרון וגלעד ורחמים על שולם .השרת . אלי מחליט לעשות את המעשה מתוך כעס ע

נפתח כעבור יומיים, לאחר שקודם חשב החלק השלישי , העימות בין הגיבור לחבריו 
לעצמו אלי , ש"אף אחד לא חשד שספרתי.." . המנהל אמר לו שעשה את המעשה הנכון 
 והבטיח לו ששמו לא יוזכר . לאחר כמה ימים באו שוטרים לבית הספר . שרון וגלעד מקבלים
לא נעצרים אלא רק מוזהרים, ואביו של שרון קנה לשולם אופנים חדשים , אופני ספורט , 
ששולם לא ממש הסכים לקבל . אלי חשש מחבריו אבל הרגיש שעשה את המעשה הנכון , 
אלא ששני הבריונים , בשיתוף של סיוון היפה , טומנים לו פח במטרה להפליא בו את 

ביתו וספרה לו ששרון וגלעד יודעים שהוא "הלשין" והם מכותיהם . סיוון חכתה לו ליד 
מחכים לו ליד השער . היא ממליצה לו ללכת בכיוון אחר אלא שהיא מובילה אותו הישר 

  אליהם . תוכנית זו כמעט מצליחה אלא שהיא נכשלת עקב הצפירה של יום הזיכרון.

צל מהם לעד. לעת עתה הסיום הזה יוצר תחושה שעוד יבוא המשך וכי הגיבור לא יוכל להנ
  הצילו המזל הטוב .

הדמויות בסיפור שטוחות וייצוגיות . דמות שטוחה היא דמות שאינה מתפתחת  -. הדמויות 4
  ולא משתנה לאורך הסיפור.

גיבור". הוא "החנון", הלוזר של בית הספר . הוא ילד -הוא הדמות הראשית והוא "אנטי -אלי 
מלכת הכיתה ומרגיש כאילו נגע בגופה , אבל  - של סיוון  מתרגש כשידו נוגעת בג'ינס - רגיש 

היא כמובן לעולם לא תוכל להיות שלו למרות שהוא מאוהב בה . כמו כן הוא רגיש לסבל 
האנושי , מוסרי וחלש גופנית . חולשתו הפיסית תעמיד אותו תמיד במצב של כישלון . הוא 

יהיה התלמיד המצטיין של בית לא יהיה זה שיתקבל ליחידה המובחרת בצבא , הוא לא 
הספר . הוא נחשב לפחדן , "המלשן" ומסתתר מאחורי האקט המוסרי שבחר לעשות . אין לו 
האומץ לעמוד מול כולם בגאווה  ובכוח ולייצג את המוסריות , ההומניות והרגישות כלפי 

ושג הוא לא חכם במיוחד, לא מבין למשל את המ -הזולת . חולשתו מתבטאת גם בהשכלתו 
"זונדרקומנדו" ומפרש אותו "כקומנדו" צבאי. באופן טבעי הוא מזדהה עם החלשים ואפילו 

  לא מתפלא בגלוי על כך ששולם החלש והקטן היה בעבר (לפי פרשנותו) "איש קומנדו". 
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מול דמותו של אלי עומדות מספר דמויות. נערים שהם "מלח הארץ" ומעריצי הישראליות 
  והמצ'ואיסטיות.

הוא הדמות המשנית . דמותו מצטיירת מתוך דברי חבריו . הוא מופיע רק לקראת  - שרון 
סוף הסיפור . חבריו מדברים עליו בהערצה : הוא התלמיד המצטיין  וזה שהתקבל לקומנדו 
הימי . הוא מצטייר כנער המושלם  המגשים את כל האתגרים שמעמיד לעצמו . חברתו היא 

לובש מעיר עור ועונד שעון צלילה .הוא חזק  -בן למשפחה אמידה הנערה היפה ביותר  והוא 
מעריצים נאמנים הסוגדים  - פיסית ואהוד בקרב התלמידים . הוא אוסף סביבו "גרופיס" 

  לכוחו ומוכנים להצטרף עבורו למלאכת הבריונות .

נא אך מנגד, הוא טיפוס שחצן מפני שהוא מטיח את הדברים האלה בפני אלי וטוען שהוא מק
בו. אתגר קרת עוד מקטין את דמותו באמצעות אקט גניבת האופנים והכוונה עשות בהם 
"חארקות" מתוך שמחה על שהתקבל ליחידה המובחרת. הוא מצטייר כבריון , דמות של 
פשיסט נתעב המתעלל בניצול שואה . כמו כן , הוא קיצוני ביחס לזכותו לקבל "תלמיד 

כל אחד שינסה לפגוע בזכות זו . הוא חושב שהכל מגיע לו,  מצטיין" ומוכן להכות בלי רחמים
  לא טורח להחזיר לשולם את האופנים וגם לא מרגיש שעשה משהו לא טוב .

בזמן הצפירה הוא מפסיק את ההכנות להכאתו של אלי ונעמד דום משום שהוא מתוכנת 
  ה . לעשות בדיוק את מה שצריך , אבל תוך כדי כך שהוא עומד , הוא מסנן קלל

אנו רואים אותו דרך נקודת מבטו של אלי אשר משתף אותנו בגרוטסקיות ובנלעגות של שרון 
כמו קולב בגדים …עומדים כמו בובות בחלון ראווה…כשהוא מתאר אותם כמי ש"הזדקפו

כמו ילד קטן שמנסה לחקות איזה פוזה …מגודל עם המבט הרצחני שלו והיד המאוגרפת
  הוא מצטייר כדמות חלולה שכולה פוזה והצגה . שראה פעם בסרט פעולה" . כך

היא ייצוג קלאסי של "הפאם פאטל" , הבחורה הכי יפה בבית הספר, נהנית לשחק  -סיוון 
עם הבנים הלוטשים בה עיניהם (כמובן שבאלי "החנון") ולהוליך אותם שולל . היא הפתיון 

כל המעריצים השוטים של בפח שטומנת הקבוצה ולכן יש לה יד באלימות . אליה מצטרפים 
 צורי ואביבהוא המשרת הנאמן של שרון לכל מעשה הבריונות ואילו  -גלעד שרון : 

ופיתה עפות  עגבנייהמאופיינים בעיקר דרך אכילת הפלאפל במרכז המסחרי. חתיכות של 
מראה זה מצטייר   הידייםלהם מהפה או הטחינה והמים של הסלט נוזלים להם על 

  כאגרסיבי , מחוספס ובהמי ומתחבר לאדישות שבה הם מגיבים למעשה של שרון וגלעד. 

  צורי ואביב מתארים בשמחה את שרון כמי שהצליח לעבור את המיונים לקומדנו.

הוא השרת של בית הספר .. הוא ניצול שואה, מתואר כאדם חסר ישע, צנוע ופגוע. -שולם 
ל של שנות השמונים . בעברו, בתקופת השואה, סבל מאוד והוא נושא יהודי גלותי בישרא

עמו טראומות ותסכולים קשים מעבודתו בזונדרקומנדו בזמן ההוא . הוא רזה וקטן ומתבייש 
בבכיו לעיני הצברים . כשמספרים לו שנתפסו גונבי אופניו ומביאים לו אופנים חדשים כפיצוי 

כי הוא חושש להיות בגדר אויבו של שרון , "מלך בית הוא מסרב בתחילה לקחת אותם. יתכן 
הספר" ואולי משום שהוא רגיל להיות הקורבן ולא רואה במעשה הנערים דבר מה מיוחד 

  ויוצא דופן .

בעל מעמד כלכלי גבוה. דרכו לפתור בעיות היא באמצעות תשלום כסף. כך  -אביו של שרון 
רט חדשים ומתעקש שייקח אותם למרות שהן הוא נוהג כלפי שולם. הוא קונה לו אופני ספו

בכלל לא מתאימות לו. האב מנסה לחנך את בנו, ללמד אותו לקח ומוסר אלא נוקט מבחינתו 
  בדרך הקלה לפתרון בעיות , תשלום כסף, "קניית אנשים". 

. אלי הוא הדמות המרכזית והוא מספר את הסיפור בגוף ראשון, -. המספר וזווית הראיה 5
טו . הוא מספר סובייקטיבי . הוא ממעט בתיאור רגשותיו ואנו מבינים אותם מנקודת מב

מתוך תגובותיו ואמירותיו המצומצמות . הוא לא אומר למשל כי הוא מאוהב בסיוון אך משתף 
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אותנו בתחושות שלו לגבי נגיעת ידו בג'ינס שלה. הוא מבלבל בין הקומנדו הימי לבין הזונדרן 
  אך יש לו תחושות נכונות לגבי צדק ואי צדק. קומנדו  במחנות ההשמדה,

מציג את אלי , הילד  המעגל האישי   . המעגל האישי בסיפור והמעגל הלאומי בסיפור6
הדחוי , שאינו מצטיין בלימודיו, קטן וחלש שלא מממש את אהבתו. האירוע המסופר מעמיד 

א קול המצפון בסיפור את דמותו כמי שנמשך לחלשים וכמי שמצליח להיות רגיש לסבלם . הו
והוא פועל מתוך רגישות לחוסר האנושיות שבה פעלו ילדים אחרים סביבו, מתקומם נגד 
העוול שנעשה לשרת בית הספר.  בשל  בחירתו במוסר ובצדק הוא  נקלע לסכנה. הוא 
חשוף מכל הכיוונים. את בטחונו הוא שם אצל מי שהיה אמור להגן עליו , מנהל בית הספר 

במי שהיה רוצה להאמין שתגן עליו , סיוון. בסופו של דבר הוא נשאר חשוף מהגנה ואחר כך 
  אך ניצל במזל באמצעות הצפירה של יום הזיכרון.

עולות שאלות פילוסופיות בדבר "זיכרון השואה. השואה היא סמל למעשים  במעגל הלאומי
מגן של אלי מדגישה נתעבים, סמל לאכזריות, לחוסר אנושיות ולזוועה . הצפירה  שהופכת ל

כי יש לגנות, להתרחק ולמגר התנהגויות של התנכלות ואכזריות כאלה בהווה ובעתיד. 
השואה עומדת כאן כדוגמא לחולשה איומה של המין האנושי ואת זיכרונה יש להפנים על 
מנת שלא יתפרץ הכוח ההרסני הזה בהזדמנות נוספת ובמקומות אחרים . על האדם לחמול 

אבו של האחר, להיות רגיש לצרכיו ולחולשותיו , כפי שגילה אלי בסיפור, שהרי ולכאוב את כ
  חולשתו של שולם הצליחה לעורר בו רחמים ולפרוט בנימי נפשו.

הצפירה מניעה את הקורא לבחון את עניין הכוחניות כתכונה מקובלת וקובעת כללים בחברת 
ן וגלעד דום, מציגה את הרעיון נערים בגיל ההתבגרות ובכלל .. הצפירה המעמידה את שרו

  שאין אנשים מושלמים וזה כולל גם את מי שאנחנו מצפים ממנו להיות מושלם .

המתעלמת ממעשים חמורים ופוגעים של  הביקורת על החברההצפירה מדגישה את נושא 
מתרחב המעגל ונשאלת השאלה בדבר  הדמויות שאותן היא מעריצה .(ובכך ,אולי,

  ל התנועה הנאצית ברחבי אירופה במלחמת העולם השנייה). ההתפשטות המהירה ש

   - . אנלוגיות בסיפור7

  המראה של שניהם, החולשה של שניהם ומקומם החברתי. -אנלוגיה בין אלי לשולם 

הקומנדו כיחידה מובחרת שמטרתה להגן על ארץ ישראל  -אנלוגיה ניגודית בין שולם לשרון 
  מול הזונדרקומנדו כיחידה שנכפתה על היהודים במלחמה . 

 . הביקורת בספור:8

טקס יום השואה . השואהראשית ניתן לראות כי הסופר מעביר ביקורת על הדרך בה מוצגת 
מתואר בתחילת הסיפור כאירוע שגרתי שאינו גורם לחוויה אמיתית. במהלך הטקס רצף 
שגרתי וצפוי שאינו מותיר רושם וחוויה רגשית כלשהי אצל אף אחד מגיבורי הסיפור. 
החברה מקיימת את הטקס רק כדי לצאת ידי חובה וממילא הוא אינו נוגע לליבם של 

  איש מהתלמידים. 

הנוער כלפי דור המבוגרים ובייחוד לחלשים -להתנהגותם של בנימתייחס הסיפור  שנית,
, דרך הניגוד הבולט בין התנהגותו הרגישה של אלי כלפי שולם השרת ולניצולי שואה

גלעד ושרון, והאדישות של שאר בני השכבה  - להתנהגותם הכוחנית של חבריו ללימודים
  פסים התנהגות זו כרכילות עסיסית ולא יותר.(ניתן לראות לפי דברי צורי ואביב) התו

תחושת הבוז של החברה הישראלית, ניתן להבחין בביקורת המופנית כלפי בנוסף 
החברה הישראלית,  בשנים הרלוונטיות, כלפי ניצולי השואה המייצגים חולשה ומסכנות.
נבחר . שּולם השרת ששרון וגלעד הם מיצגיה, מוצגת כריקה ולא רגישה לחלש ולחולשה

כיעד להתנכלות של שרון וגלעד כמייצג תפיסה זו, וברובד הסמלי מסמלת הריסת האופניים 



72  
 

הבעת בוז מול עמדת החולשה שלו וחוסר הבנה לייסורים ולסבל שעבר שולם, יש פה חוסר 
הבנה בסיסי לשולם שעצם הישרדותו, היא סוג של גבורה, אותה אין הדור הצעיר מסוגל או 

  רוצה להבין. 

, נציג הממסד, הוא דמות לא אמינה -המנהל קורת אינה מופנה רק כלפי התלמידים, הבי
. דיווח שלו לא יתגלה, הבטחה שמתגלית כחסרת כל ערך-הוא מבטיח לאלי שההלשנה

מצטייר כדמות שחצנית שסבור שהוא יכול לקנות את הכל באמצעות כסף, אביו של שרון גם 
רר את צרכיו האמיתיים של שולם אלא קונה לו אופני הוא אינו טורח להתנצל, הוא גם לא מב
ביקורת כלפי דור ההורים וחינוך לקוי על קיימת גם ספורט שכלל אינן מתאימות לו, כלומר 

  ידם. 

האמצעי הברור ביותר לביקורת הוא  הניגוד חריף בין תכונות רבות של שרון לעומת תכונותיו 
  של אלי. 

סוגים של טיפוס ה"צבר" הישראלי. האחד, לא פופולרי באמצעות הנגדה זו מצטיירים שני 
מבחינה חברתית, אך בעל ערכים ומוסר פנימי. השני אהוד, מצליחן אך חסר ערכים ולא 
הומאני, במובן זה נראה ששרון מייצג את החברה כולה. כמו כן קיים רמז בסיפור לכך שאין 

ית לזולת. אלי הולך בזמן קשר בין הליכה ליחידה קרבית מובחרת לבין התייחסות ערכ
הצפירה, נראה שהסופר מנסה להראות לנו שדרכו של היחיד להציל את עצמו היא לא לקבל 
תמיד את תכתיבי החברה, אפשרות אחרת היא לבקר את אלי שבורח ואינו מתמודד באמת 

  מול הכוחנות שבחברה הסובבת אותנו.

עומדות בורות ושטחיות, ולא  גם השפה הדלה מסגירה כי בעומק החטא של גלעד ושרון 
כוונה עמוקה. לו ידעו מה המשמעות, לו ידעו להבדיל, למשל, בין הקומנדו הימי לזונדר 
קומנדו, כלומר היו מבינים את הקשר שבין שואה לתקומה, שאפשרה את הקמת צה"ל 
והמדינה, היו ודאי נמנעים מהתעלול שלהם וראויים לתארי הכבוד שהחברה מעניקה להם. 

סורד הוא, שבסופו של דבר עשוי אלי, המלשין הלא קרבי, להיראות מוסרי פחות. זוהי אב
חברה בה גרוע מלשין על פושע, אותה חברה שאינה יודעת את עברה ומתמקדת רק 
בחיצוניות של העמידה בצפירה, ולא במשמעות שמאחוריה. שטחיות התודעה מתבטאת 

ות הדימויים. דימוי אחד חורג מכך: "הצפירה בשטחיות השפה, בטעויות הלשון הרווחות ובדל
עוטפת אותי כמגן בלתי נראה". לפתע מתגנבת פיוטיות לסיפור, שמסגירה כי בצפירה ובמגן 

  המדומה שהיא מעניקה טמונה משמעות הסיפור.

  . הפוסט מודרניזם בספור9

  שבדורנו:הסיפור מנפץ כמה מן הנושאים החברתיים החשובים ביותר בחברה הישראלית 

השואה ומלחמות ישראל מאז קום המדינה.  מכאן שמו של הסיפור "צפירה"   .א
דומייה, בה מתייחד כל אחד מאיתנו עם קורבנות  -על שם אותה דקת

השואה ועם חללי מערכות ישראל בטקסי זיכרון שהפכו  למקודשים 
  בתרבותנו.

ב ואת מיתוס "הגבורה היהודית", המקדש את ההירואיות של הלוחמים בקר  .ב
המוות של אלה המחרפים נפשם למען הגנת המולדת, גם הוא הפך למיתוס 

 מוביל בחברה שלנו. 
האתוס החברתי הישראלי העכשווי; הסיפור מעלה דילמות מוסריות   .ג

הקשורות בשאלות כמו:  כבוד מהו? מהם גבולותיה של הנאמנות? מילוי 
 מה משמעותה?  –חובה מוסרית 

אתגר קרת חושף בסיפורו נורמות ישראליות מקובלות,  המערערות את כל המיתוסים 
המקודשים בנושאים שהוזכרו. נורמות אלו מטשטשות את גבולות המוסר והערכים, שהאמנו 
בהם עד כה.  הכל ברוח הביקורת של ההשקפה הפוסט מודרנית שאינה מותירה שום דבר 

  .  חד משמעי, ברור, הניתן לפרשנות אחת
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גיבור (הסיפור מסופר מנקודת המבט של -באמצעות עלילת הסיפור, בחירה בעמדת מספר
הגיבור הראשי, אלי, בגוף ראשון), ובחירה בפרטי רקע מסויימים (בעיקר בחירת הזמן 

מעצב המחבר  - המסופר),  וכן באמצעות עיצוב הדמויות השונות ושימוש בלשון הדיבורית
הדמויות, התנהגותן, דיבורן, היחסים ביניהן וכן ההתייחסות את ביקורתו: תכונותיהן של 

כל אלה מעידים על אובדן  –שלהן למציאות ולנסיבות אליהן הן נקלעות במהלך הסיפור 
דרכה של החברה הישראלית העכשווית, אובדן המתבטא בטשטוש ערכים,  בחומרנות,  

הנוגע לידע מהותי בנושאים  באטימות חיצונית,  באוטומטיזציה של התנהגות ובבורות בכל
  לאומיים כלליים, בעיקר אלה שהחברה קידשה.

לסיכום, אתגר קרת ניסה בסיפור זה להביע סוג של ביקורת חברתית כלפי : . סיכום10
המאצ'ואיזם והכוחנות הישראלית, שמיוצגת על ידי שרון, אולם הוא אינו מציג לפנינו שום 

. גם העדרה של אלטרנטיבה היא ממאפייני אלטרנטיבה ראויה לדרך אותה הוא מבקר
  הז'אנר..
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 סיפור מתורגם

 "יגון" / אנטון צ'כוב

  

"יגון הוא סיפורו של יונה העגלון. המבקש לתנות את יגונו באוזני זולתו, אך אינו מוצא אוזן 
קשבת. יונה שרוי בכרך הגדול, הרחק מכפרו ומסביבתו הטבעית. החברה הסובבת אותו 

ומגלה כלפיו אטימות, אדישות וחוסר עניין. רגשי המועקה, הבדידות  מתנכרת לסבלו
  והניכור, שחש יונה, מוצאים לבסוף את פורקנם בשיחתו באוזני סוסתו.

  
הבדידות המתוארת בסיפור חורגת מן המסגרת החברתית המסויימת ומסמלת בעיה 

דווקא נובעת חברתית כלל אנושית. ייחודו של הסיפור אינו בתיאור הבדידות , אלא 
מהמופנמות המיוחדת של האדם הבודד בסיפור, חוסר יכולתו להביא את זולתו לקשב 

  ולהשתתפות בצערו או אפילו ליצור קשר עמו.

  מבנה הסיפור

הסיפור בנוי מאפיזודות, שמסגרתן ערב אחד בחיי יונה. כל אפיזודה נפתחת בניסיון ליצור 
ה. עם כל ניסיון שנכשל מצטבר ביונה מגע וקשר עם הזולת ומסתיימת באכזבה ובדממ

משקע כבד, עד שלבסוף הוא פורק את רגשותיו באוזני סוסתו. מאפיזודה לאפיזודה חל 
פיחות בטיב האנשים עימהם מנסה יונה ליצור קשר, הן מבחינת מעמדם החברתי והן 

  אל הסוסה. –מבחינת התנהגותם. ירידה זו מגיעה לבסוף אל מחוץ לתחום האנושי 

  פוזיציההאקס

באקספוזיציה נמסר הרקע על הדמויות , הזמן והמקום. יונה וסוסתו מתוארים כמי שעומדים 
בשלג לעת ערב. הכרכרה נמצאת באמצע העיר והשלג מכסה את שניהם. הם אינם 
מתנערים מהשלג ונראים כגוף אחד דומם. המיקום: העיר הגדולה. הזמן: ערב. העונה: 

  רבים עוברים ושבים והרעשים רבים. החורף. אורות הכרך מסנוורים, אנשים 

  קיימת אנלוגיה ישרה בין העגלון לבין הסוסה:

שניהם דוממים, שניהם מבוססים בשלג ולא מנערים אותו מעליהם, כלומר מתוארים 
  כסבילים. שניהם התנתקו מהכפר, שם גרו והגיעו לעיר הגדולה.

  שים בה:קיימת אנלוגיה ניגודית בין העגלון והסוסה לבין העיר והאנ

בניגוד לפאסיביות, הדממה וחוסר התנועה של העגלון והסוסה, העיר מתוארת כנעה ללא 
  הרף, רעשיה רבים ואורותיה מפלצתיים.

מתיאור האקספוזיציה ניכרת תחושה של בדידות, זרות וחוסר השייכות של יונה העגלון 
ה את האנונימיות וסוסתו אל העיר ואנשיה. העיר ברעשיה ובתנועתה הבלתי פוסקת מדגיש

האינדיבידואל . האדם כפרט קטן בתוך המולה גדולה. כמו כן, ניתן  –של האדם היחיד 
להסיק מהפאסיביות של יונה כי הוא נמצא במצב נפשי קשה, אין בו כוח חיות וחיוניות 

  הבולטים על רקע התנועה הבלתי פוסקת של העיר.

  האפיזודות השונות:

  איש הצבא:המפגש עם  -אפיזודה ראשונה 

באפיזודה זו מודגש הניגוד בין הפרט לסביבתו, בין יונה לבין הרחוב שמאפייניו הם גסות, 
נוסעו הראשון של יונה, מגלה כלפיו עניין  –המוניות, צעקנות ולא הידברות. איש הצבא 
  איבו.בכלשהו, אך הסביבה קוטעת את הקשר בעודו 

  שיכורים: בחוריםהמפגש עם שלושה  –אפיזודה שנייה 

התנהגותם של השלושה גסה ופוגעת. הפער קיים ניגוד בין יונה לבין נוסעיו, הן בתוכן 
הדברים והן בצורה בה הדברים נאמרים: יונה מנסה לספר על מות בנו והללו משמיעים 
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דיבורים על מעשי הוללות, יונה מדבר ברכות ואילו הם קולניים וגסים. דווקא הגיבן, הנחות 
האכזרי מכולם. בהיותו שעיר לעזאזל של חבריו, הוא מוצא ביונה אובייקט נוח  מחבריו הוא

  להטיל בו את תסכוליו ואת תוקפנותו. כך מתעלל החלש בחלש ממנו.

  העגלון הצעיר:קצרות מאד עם החצרן ועם  -אפיזודות  השלישית והרביעית 

זמה, הוא נותר ללא אפיזודות אלו מאכזבות לא פחות. גם בפעמים אלה בהם נוקט יונה יו
תגובה של ממש. החצרן אינו מניח לו  לפתוח בשיחה והעגלון נרדם בטרם סיים יונה את 

  משפטו הראשון.
  

  השיחה עם הסוסה -באפיזודה האחרונה  

  יונה פורק את יגונו בפני הסוסה שהיא מאזינה פאסיבית.
  

  מבנה הסיפור:
  אקספוזיציה .1
 מפגשים: א. איש הצבא .2

  ב. שלושת השיכורים.          
  ג. החצרן                  
  ד. העגלון הצעיר בפונדק.                  
  ה. הסוסה.                  

  יונה פורק את יגונו בפני הסוסה. –הסיום סגור הקונפליקט נפתר 
  

  עיצוב דמותו של יונה

  
תמימותו וטוב ליבו ניכרים דמותו כדמות איכר פשוט, שאינו מוצא את עצמו בעיר הגדולה, 

  אף בשעת חייו הנוראה ביותר. רצונו הוא אנושי, לפרוק את צערו עם בני אדם.
  אפיון עקיף של דמותו:

תיאור מנימליסטי, מופיע בעיקר באקספוזיציה דרך שפת גופו: השחוח  – תיאור חיצוני
יונה בתוך המכופף. הוא לא נע למרות השלג הרב המכסה אותו. הסיבה להתכנסותו של 

  עצמו נודעת מאוחר יותר. יונה שקוע באבל ובדידות בשל מות בנו.
האנלוגיה נוצרת על ידי המספר הכל יודע. האקספוזיציה קיים דמיון בין  – האנלוגיה לסוסה

שפת הגוף של יונה לשפת הגוף של הסוסה. שניהם מתוארים כמכוסים שלג ואינם זזים. 
שדה. מחשבות הסוסה על העיר  הן גם מחשבותיו של שניהם באים מאותו כפר, מעבודת ה

  יונה על העיר: כרעשנית, מהירה מלאת אורות מפלצתיים.
בסיום משליך יונה מסיפור חייו על חיי הסוסה.  - האנלוגיה שיוצר יונה בינו לבין הסוסה

אנלוגיה זו מעבירה שני מסרים: הדגשת פשטותו של יונה הדומה לחיה ומנגד מדגישה את 
האנושיות, אך בניגוד לשאר בני האדם. אנלוגיה זו יוצרת  -ה המשותף  החיובי  המכנ

  אירוניה, משום שהסוסה " אנושית" יותר משאר הדמויות בסיפור.
יונה והסוסה נעים בקצב איטי בעוד שאנשי העיר  - אנלוגיה ניגודית בין יונה לבין אנשי העיר

באיטיות ובקושי ואילו אנשי העיר מדברים  נעים במהירות דבר היוצר התנגשויות. יונה מדבר
בצורה קצרה ועניינית. יונה מנסה להתחבר אל הנוסעים והם מבטלים כל ניסיון. יונה אינו 
פורק את יגונו בדרכים אלימות, הוא גם אינו מתעלל בסוסה החלשה ממנו. נוסעיו פורקים 

רק את יגונו בניגוד חד עליו את כעסים בלגלוג, קללות ומכות. הסוסה מקשיבה ליונה הפו
  לבני האדם.

יונה מתקשה לבטא במילים את צערו וגם יכולת הדיבור שלו מוגבלת.  -אופן הדיבור
  ההתנהגות משתלבת עם דמותו הפשוטה של יונה וכן בשל הקושי שלו לדבר בשל יגונו.

רגשות ומחשבות: המספר הכל יודע מתאר את רגשותיו של יונה, שאינם נראים  –חיי הנפש 
לעיני המתבונן בעזרת החזרות על המילים: יגון, מעיק, יגון לוחץ ועוד. הצורך הנואש ביותר 

  של יונה הוא לחלוק עם משהו את יגונו. 
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  דמות המספר

את המינימום ההכרחי, כדי  זהו מספר כל יודע הקרוב לנקודת התצפית של יונה, אך מספר
ובלתי   אובייקטיביתשנבין את הבעיה של הדמות הראשית. המספר מנסה לבטא עמדה 

מתערבת, עם זאת המספר מנסה לכוון את הקורא להזדהות עם הגיבור על ידי הערות שהן 
על דרך ההשערה ועל ידי קריאות רטוריות. המספר נוקט בניסוחים של השערה ולא של 

לטת. הם מגבירים את אפקט המציאות. הם מסמנים מצבים הקיימים גם במציאות ידיעה מוח
מצבים שבהם האדם אינו יודע בבטחה מה מרגיש זולתו. הנימה השלטת היא מאופקת,  –

  תוך הימנעות מפאתוס.

  מוטיב העיניים

מוטיב זה מופיע באפיזודות שונות המקבילות לתיאור רגשותיו של יונה. פקיחת העיניים 
מלת את הניסיון ליצור קשר ואילו עצימתן מסמלת את הניתוק והדחייה. איש הצבא עוצם מס

את עיניו כאשר יונה מנסה לספר על יגונו. בפונדק אנשים ישנים וליונה קשה לפקוח את 
  עיני הסוסה המבריקות. –עיניו. רק באפיזודה האחרונה רואה לבסוף יונה עיניים פקוחות 

  החברה

ירת כמנוכרת, לא מוכנה לשמוע את בעיותיו של היחיד ואפילו דוחה אותו החברה בעיר מצטי
ממנה. העיצוב של עונת החורף, השלג והלילה תורמים אף הם לתחושת הניכור והבדידות 

של הפרט. הבדידות היא לא רק של יונה, אלא בדידותו של האדם בחברה בכלל המתוארת 
  כהמון אפל.
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 רומן/נובלה

 "של עכבים ואנשים"/ג'ון סטיינבק

  )1902-1968(  ג'ון סטיינבק

, בצפון קליפורניה. ספרו 'על עכברים 1902לפברואר,  27-ג'ון סטיינבק נולד ב
ועובד למחזה  מצליח וגם לסרט שנתיים  לאחר  1937ואנשים' ראה אור בשנת 

  מכן. 
לב ,  נפטר מהתקף 1968זכה סטיינבק בפרס הנובל לספרות ובשנת  1962בשנת  

  יורק. - בניו
  

  הרקע ההיסטורי:

בעקבות אירועי השפל הכלכלי בארצות הברית. סטיינבק  1937-הספר נכתב ב
עצמו התנסה כעובד כפיים בתקופה זו וחי בין האומללים שאיבדו הכל במשבר 

  הכלכלי הגדול.
כעיתונאי עבר לרוחבה של הארץ וסקר את חייהם של חסרי הבית, הנוודים  

שנאבקו לשרוד את התקופה האיומה הזו. הוא חי בין האנשים אשר השכירו את 
  עצמם ואת בני משפחתם לעבודות הדחק  "מצאת החמה עד צאת הנשמה".

חולים  פועלי דחק, שעבדו בעבודה קשה עבור פרוטות ובכל זאת נשארו חסרי כל, 
ורעבים ללא קורת גג. רבים מהחוואים איבדו את חוותיהם  ונשארו חסרי כל. 
האריסים נאלצו לראות את הבנקים הורסים את בתיהם ומעקלים את האדמה עליה 
  ישבו דורות רבים. הבורסה קרסה, ומעמד הביניים הדרדר והצטרף לשכבת העניים.

מריקאי, ששמו דגש על המאמץ למרות הכל עדיין פעם בלב האומללים החלום הא 
האשליה שאם יעבדו קשה בנחישות ולאורך זמן, ישיגו בית  -וההישגים של הפרט 

בפרוורים. בית מאובזר עם חצר קטנה וגדר לבנה בה ישכון עם אשתו, שני ילדיו 
וחיית המחמד שלו, כשעתידו מובטח, ולילדיו יוכל להבטיח השכלה נאותה, בזכות 

  שה.חריצותו ועבודתו הק
החלום האמריקאי הטיפוסי הוא חלום של הישגיות חומרנית כפרס על עבודה  

  מאומצת, קשה ונחושה.

  העלילה:

העלילה מתרחשת בחווה חקלאית בסולדד שבקליפורניה ארה"ב, על רקע המשבר 
, אשר גרם לאנשים 20-הכלכלי הגדול באמריקה בשנות השלושים של המאה ה

  ש עבודה, להתקיים בקושי ולחוות ייאוש עמוק.לנדוד בין חוות חקלאיות בחיפו
לני וג'ורג' הם זוג פועלים נוודים, המחפשים עבודה בחוות חקלאיות במציאות 

הוא  לניקשוחה ואכזרית, שגורלם נקשר עוד בעיר הולדתם באובורן שבאלבמה . 
 הוא מעין אח בוגר ג'ורג'בחור גדל גוף ענק ורפה שכל, הסובל מפיגור שכלי. ואילו 

  המאמץ את לני, משמש לו דמות חונכת ואפוטרופוס.
הנובלה מתמקדת באירועים הקשים הפוקדים אותם בחווה האחרונה  בעיר  סולדד, 
אליה הם מגיעים יחדיו, לאחר שנמלטו מחווה קודמת בוִיד, מפני שלני ליטף אישה 

פה" באגרסיביות, והוא מואשם בתקיפה אלימה. לני הוא "לא בן אדם רע אפילו טי
אף כי "רוב הזמן הוא כאב ראש גדול" הן בשל חוסר מודעותו לכוחו הפיסי העצום, 
ועד יותר בגלל נטייתו הכפייתית ללטף כל דבר מפרוות ארנבים ועד שיער של נשים 

  מזדמנות.
ג'ורג' ולני,  -במרכז העלילה עומדת מערכת היחסים הסבוכה של שני הנוודים

חבי ארה"ב ונאלצים לנדוד מחווה לחווה בשל המשכירים עצמם לעבודה בחוות בר
  מעשיו הרעים של לני.
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ג'ורג' אמור לספר ללני על החווה הזאת שוב ושוב, ואלה המילים היחידות שלני 
פה, מילה במילה. לשני חברי הילדות חלום משותף, המאחד אותם -זוכר בעל

עצמאיים, להיות לקנות חווה ולגדל בה ירקות וארנבים ולחיות חיים  - באחוות גברים
אדונים לגורלם. לעומת זאת לני, כל החלום האוטופי מבחינתו הוא ללטף ארנבים 
כאוות נפשו . חלום זה מייחד אותם משאר הפועלים בחווה, המאוכלסת בעובדים 
נכים ופגומים מוסרית, שחייהם חסרי תוחלת ותקווה. פועלים אלה כולל בעל החווה 

  ם, ללני ולג'ורג' יש זה את זה.מאופיינים בבדידות רבה. לעומת
שלושה ימים נמשך ההווה הנמרץ של עלילת הנובלה בחווה החדשה שהשניים 
מגיעים אליה. ובמפתיע, אולי נפתחת לראשונה אפשרות מעשית למימוש החלום . 

  אך מעשהו הרע של לני גורם לסיום טרגי ולהתנפצות החלום.

  הכותרת:

פי הספר, -מוכרת מן המחזה שנעשה על עכברים ואנשים' על' הכותרת העברית
 של') נבחרה הכותרת 2011אך בתרגום הנובלה לעברית (הספרייה הקטנה, 

- שנכתב ב לעכברה , בהתאם למילות השיר של רוברט ברנס  עכברים ואנשים'
1785":To a Mouse:"  

  ֹות ִעְניָן ֻמְפָרְך: /ַאְך ַעְכְּברֶֹנת, ֹלא ָּבְך ְלַבֵּדְך מּוָכח / ֶׁשָּכל ֲחזֹון ָעלּול ִלְהי

  / ַּדְרָּכן ָּתִדיר ּכֹה ֲהַפְכַּפְך, /  ֶׁשל ַעְכָּבִרים וֲַאָנִׁשיםַהְּמֻׁשָּבחֹות ַּבָּתְכִנּיֹות 

  וְֵאין ֵהן מֹוִתירֹות ֶאָּלא יָגֹון ּוְכֵאב / ִּבְמקֹום ָהאֶֹׁשר ַהֻּמְבָטח.

ברים ואנשים? הכותרת "של אנשים ועכברים" קטועה ואינה מובנת. מה של עכ
  של  עכברים ואנשים שנשתבשו.  תוכניות והתשובה היא

לספר, ומשתמעת ממנו עמדה פטליסטית (של הגורל), לפיה מוטו השיר משמש כ
גורל האדם נקבע על ידי גורמים חיצוניים החזקים ממנו ומבטלים כהרף עין את 

. כשם שמחרשה בשדה עלולה להרוס ביעף קיני עכברים שנבנו בעמל רב, תוכניותיו
כך חלומותיהם של בני אדם מתנפצים בבת אחת מול המציאות. יד הענקים של לני 

  מנפצת את החלום המשותף שנרקם עם ג'ורג'. 

יוצרת אנלוגיה ביניהם. גורלם  עצם ההעמדה של אנשים ועכברים בנשימה אחת
ל העכברים  הנמחצים למוות. כמו כן, הפניה לעכברה  בשיר של האנשים הם כגור

  שתאפיין את הפועלים בחווה. הבדידותולא לבני אדם מעידה על 

  מבנה הסיפור:

  :שישה פרקיםהסיפור מכיל 
יום חמישי בערב. בדרך מויד לסולדד  ג'ורג' מזהיר את לני לא לעשות  -פרק א'

  זוהי גם האקספוזיציה של הנובלה. מעשים רעים נוספים שבגללם יצטרכו לברוח.
ג'ורג' ולני מגיעים לחווה ונפגשים עם מנהל העבודה  -יום שישי בבוקר- פרק ב'

  ושאר הפועלים בחווה.
  קרלסון מציע להרוג את הכלב של קנדי.             
  חלום הקמת החוה. קנדי מבקש להצטרף.             

נקודת  -של קרלי בנו של הבוס באסםלני מרסק את ידו  -יום שישי בערב -פרק ג'
  הסיבוך.
  יום שישי בלילה בחדרו של קרוקס בחדר הרתמות. קרוקס מתעלל בלני. -פרק ד'
שבת אחר הצהריים באסם. לני הורג את גור הכלבים, ולאחר מכן את -פרק ה'

  נקודת השיא. - אשתו של קרלי
 - עשות בו לינץ'שבת בערב באפיק של נהר סלינס מחפשים את לני כדי ל -פרק ו'

  ג'ורג' יורה בלני. -הסיום הטרגי



79  
 

  האקספוזיציה:

כבר כאן יש רמז . (בדידות בספרדית) בחווה חקלאית בסולדד  - מיקום ההתרחשות
  הבדידות כחלק מהאיפון של הדמויות. –מטרים להמשך העלילה 

ליריים התורמים לפיוטיות שלה בצד סגנונה הריאליסטי.  תיאורי נוףיש בפתיחה 
ליצור מסגרת ליצירה ולהדגיש  תפקידם). 121הם יופיעו שוב בקטע הסיום (עמ' 

 –את הניגוד בין הטבע הפסטורלי לאירועים הטראגיים. זוהי גם השהייה ספרותית 
  מנמיך את ציפיות הקורא.

  שעות בין ערביים וערב. –הזמן 

  המשבר הכלכלי בארה"ב והתנפצות החלום. – הרקע

לני וג'ורג. שני הגיבורים חולמים להיחלץ מחיי הנוודות ולזכות  –הצגת הדמויות 
חווה בה הם יעבדו למען עצמם, יספקו צרכיהם ויהיו עצמאיים.  –במקום משלהם 

הם לא חולמים על אהבה או משפחה. שאיפתכם משקפת את ה"חלום האמריקאי" 
חריצות, עבודה קשה ודבקות במטרה יזכו אותם ברווחה כלכלית. זה האמונה ש –

  היה חלומם של המוני פועלים באותה תקופה.

האיום על החלום קשור באישה שהיא בבחינת "מלכודת עכברים". הם  –הבעיה 
נמלטו מהחווה הקודמת בויד מפני שלני ליטף אישה באגרסיביות והואשם בתקיפה 

  אלימה.
  

מנהל החווה ובנו קרלי הנשוי לאישה קלת ר את שאר הדמויות : נכי  - בפרק ב'
  דעת.. בחווה יש פועלים :

הכושי, חי באסם  –קרוקס גרים בצריף.  -סלים, קרלסון, קנדי, ויט,  ג'ורג' ולני
  מנודה בשל היותו שחור.

הצריף ארוך ומכיל שמונה מיטות הצמודות לאורך הקיר. מעל המיטות תלויים 
המשמשים ארוניות לאכסון חפציהם. במרכז ניצב שולחן. הם נהגו לשחק ארגזים 

קלפים, או משחקי קליעה למטרה בפרסות סוסים בחצר. בסוף החודש כשקיבלו 
$ הם נסעו לעיר להשתכר ולהיות עם זונות. הפועלים חיו בפשטות 50את שכרם 

ת זה. סלים היה והתנהגו באטימות . כל אחד חי לעצמו. רק לג'ורג' וללני היו זה א
  שונה משאר הפועלים. בחור עם רגליים על הקרקע, היחיד שהתייחס בחיוב ללני.

  האקספוזיציה מכילה רמזים אפיים ומוטיבים: מוטיב החיה, המוות והבדידות.

  הסיבוך:

כעס עליו,  סליםקרלי נהג לחפש את אשתו במגורי הפועלים, וכשהדבר חזר ונשנה 
גרה בלני ומכה אותו ולני מוחץ את ידו. מרגע זה כל הגיב בצחוק. קרלי מת לניו

אנשי החווה מודעים לכוחו רב העוצמה של לני, וכשמוצאים את אשתו של קרלי 
  מתה באסם , ברור לכולם שלני הרג אותה.

  השיא הדרמטי:

אותו, שובר את מפרקתו. אשתו של קרלי,  כלבים והורג גור באסם מלטף לני
 מספרת  איתו בניגוד  לרצונו, לדבר אסם ומתחילהמופיעה ב השם, חסרת האישה

 את אוהבת שאינה על כך  שחקנית, להיות חלומותיה על עברה, על בדידותה, על
 הליטוף מלטף ועוצמת שערה, והוא את ללטף לני את מפתה בעלה . היא קרלי,

 בעווית נתקף לני הליטוף וצועקת. הענקיות ומעוצמת מידיו נרתעת מתגברת . היא
 מתפתחת בהלה. הוא שובר את עצם העורף שלה . ומכאן מתוך אותה והורג

  .הטרגי סיומה אל העלילה
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  הסיום: 

 לברוח לו שג'ורג' אמר המקום אל הורג את אשתו של קרלי , הוא בורח לאחר שלני
 אחוזי ויוצאים המתה הבחורה את מגלים החווה פועלי .במקרה של הסתבכות אליו
לני  היכן יודע הוא לני, כי אל להגיע לינץ'. ג'ורג' מקדים בו ולבצע את לני לתפוס זעם

  ורג' .'לג ומחכה בשיחים מתחבא מסתתר . לני
 ראשו את להפנות מלני מאד. מבקש ומאופקת בצורה פייסנית כלפיו ורג' מתנהג'ג

 הקבוע המרגש הריטואל השמעת כדי מציית . תוך לני .לנהר הרחק מעבר ולהביט
 של לני אקדח . גבו ומוציא כיסו אל ג'ורג' יד שולח החווה, חלום על של הסיפור

 את רואה בדמיונו כשהוא  באושר, ומצחקק האופק אל מביט אליו. לני מופנה
 חלומם ואת חלקת האספסת את  בהם, שיטפל הארנבים הפרה, את החווה, את

 עכשיו וגם כעסתי לא פעם ג'ורג'? אף לו כועס אומר לא לנהר. " אני מעבר מתגשם
  רוצה שתדע".  שאני משהו זה  כועס, לא אני
". ג'ורג'  הזה עכשיו המקום את בוא נקנה .עכשיו זה את נעשה "בוא בו  מפציר לני

ורג', 'ג חייב . אנחנו חייבים". ואז אני . עכשיו משמעית : "בטח, דו באמירה משיב
  בעורפו. בלני יורה איום פנימי מאבק תוך

 לא שחלומם המשפחתי בכך הכרה היא לני של בעורפו הירייהלב .  קורע הסיום
 רודפיו או בידי מאשר שרוי בחלום כשהוא ימות שלני  ורג' מעדיף'להתגשם. ג יוכל
וגם  העדן גן חלום את גם משפחתית, מאבדים יחידה שיצרו ג'ורג' ולני, .החוק בידי
ורג', 'כלפי ג שיפוטית עמדה אין זאת למרות. שלהם המיוחד המשפחתי התא את

 גם להיות נאלצת 'ורג'ג של המושטת ברירה. היד לו הייתה אותו. לא מבין הקורא
 .ומייסרת כואבת חסד המתת של סוג היורה. זהו היד

 האנושי והקשר האחים אחוות כלפי רבה אמפתיה הקורא חש אך  הוא טרגי, הסיום
 החמורות המגבלות על ביחד להתגבר שלהם הניסיון וכלפי שתי הדמויות בין שנוצר

 אינה הסובבת אותם. משפחה האנושית והבדידות  החברתי, הניכור של לני, ועל
 גדולה ומנחמת.  אדם אהבת הנובלה מן עולה ביולוגי. ענין רק

 לו ייחלו העדן שהשניים המובטח. גן האושר במקום וכאב יגון עם נותרות הדמויות
 שנורית היחידה הירייה עם  בטרגדיה,נחתם  לב. הסיפור משאלת בגדר רק נשאר
תוחלת.  חסרי חיים נגזרים וקנדי קרוקס חלום החווה. על גם לני, נרצח של בעורפו

  .'ורג'לג סלים בין הנובלה, בציון הקשר בסיום אופטימית רמיזהיש  בכל זאת,
 בלי החלום את ג'ורג' לממש יוכל האם בסיום ופתוחה מעניינת השאלה שנותרת

  .וביחד אנושיים אחווה עם לבדו . רק כשהאדם אפשרית אינה חלום הגשמת כל .לני
עתה לאחר מותו של לני, ג'ורג' הוא ככל האדם. נטל "הענק המלטף" הוסר מעל 
כתפיו. עתה הוא יכול "לפוצץ את כספו" בבית הבושת  הסמוך ולהתנחם בזרועותיה 

  של יצאנית ולשקוע בשכחה של שתיה לשוכרה.
  

פגומי הנפש וחסרי התכלית.  ום אין מה שמייחד אותו משאר הנוודיםעתה, בלא חל
שכן, אמונתו התמימה של הענק, רפה השכל, והאמפטיה שחש לחלומו התמים הם 

  היו הצדקה לחלומו ותקוותיו לאושר שהתנפצו עם מותו של לני.
לא ניתן לשפוט את ג'ורג' או להחליט שמעשהו היה מוסרי . ג'ורג' חי את חייו 

פכו באחת לחיים חסרי תוחלת ותכלית. אך בהחלט ניתן להזדהות עמו, עם שה
  נאמנותו, ואהבתו ואולי עם התקווה שהשאיר לנו, וניתן לומר:

  אם יש בעולם אפילו ג'ורג' אחד שאוהב כך איזה "לני", יש כנראה עוד תקווה.
. לאורך הנובלה היה חלום ותקווה להקים חווה, בסיום החלום סיום סגורהסיום הוא 

$ ועם קרוקס  350התנפץ. ג'ורג' יכול היה  להקים את החווה עם קנדי שהציע 
שהציע לעבוד בחינם, אך ג'ורג' אינו מביא אותם בחשבון. מבחינתו החלום נרצח 

  יחד עם לני. 
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  המספר: 

את עברם של זוג הנוודים, על מספר כל יודע המוסר בגוף שלישי. הוא יודע 
המעשים הרעים של לני. והוא יודע גם את הסוף הטרגי, ולכן הוא מפזר רמזים 

  מטרימים לאורך כל הסיפור.
המספר אינו חודר לנפש הדמויות, למעט חריגה בפרק האחרון לקראת השיא (עמ' 

 . באפיק נהר הסלינס הוא מבטא את הרהוריו ומחשבותיו של לני)125עד  123
  בקול רם.

  סגנון הכתיבה:

הספר כתוב בלשון פשוטה, עממית ויום יומית. קיים שימוש  בסלנג של הפועלים 
  .20-של המאה ה 30-של שנות ה הקליפורנים

השפה הרזה מאפיינת את הדמויות בפשטותן. הנובלה מתארת את מעמד 
המעמד הבינוני ומטה. בחירת הדמויות, מעמדן והשכלתן משפיע באופן -הפועלים

ישיר על השפה. מתוך שפתו של קרלי, בנו של בן החווה, עולה אלימות ובוטות. 
  ולמרות זאת, הספר כתוב בפיוטיות רבה . 

  הביקורת החברתית :

ברה המתוארת בנובלה היא חברה של חוואים בעיר סולדד (=בדידות הח
  בספרדית),  המאופיינת בבדידות רבה .

פגומים סטיינבק עיצב כמעט את כל דמויותיו בספר (תשעה חוואים) כאנשים 
אכזרית וחסרת מוסר , שחולשותיהם לא מונעות מהם להתנהג בצורה וחלשים
  מהם.  לחלשים

 Cהאות מעניינת של הדמויות במאפיין חיצוני,  קטגוריזציהסטיינבק עושה 
, מה שעושה אותם ְקְרִלי, קרְלסון, קלרה, ְקרּוְקס, ֶקְנִדיהפותחת את כינוייהם: 

כינויי יותר מאשר לדמויות של ממש. כמו כן,  למייצגים סימבוליים של תכונות אנוש,
  הדמויות . של  הנמכה והקטנהבשמות קרלי וקנדי באים לשם  השייכות

 זקן -קנדי :נכויות פיזיות בעלי  בודדים, אנשים הם בחווה האחרים הפועלים כל
הוא  -קרליומנודה,  שדרה עמוד מעוקם כושי - קרוקס ומסריח, זקן כלב עם יד קטוע

   .לני עם בתגרה מתרסקת שידו גברתן בנו של בעל החוה, מתאגרף
את הרעיון המרכזי של הנובלה  הכותרת "של עכברים ואנשים" מדגישה

שלדמויות המאכלסות את הנובלה לא יישארו בסופו של דבר אלא "יגון וכאב במקום 
  האושר המובטח". ומהווה רמז אפי, שגורל האנשים יהיה כגורל העכברים המתים.

 הרכות או מרסקות . את מרוסקות נכות ידיים אלא  ,מושטות ידיים ביצירה אין
 כפפה בעזרת אלא ידו, לא במגע המתאגרף, הבוס של הבן 'קרלי משיג אשתו כלפי
 כל חסר הוא לחווה ורג' ולני'את ג המסיע האוטובוס נהג . אפילווזלין מלאת

   .מהיעד ברגל הליכה של מ"ק של שבעה מרחק ומורידם והתחשבות אמפתיה
של  מקומה את סוסים ממלאים בפרסות וקליעה למטרה  קלפים משחקי

רק ג'ורג' ועוד .  בו להתעלל ממנו חלש מחפש בחווה . החלשאנושית אינטראקציה
 השני. את אחד יש להם  ואתה",  רק אני " על מדברים ולני

  האישה והמשפחה בנובלה:   מעמד

 ואין אימהות נורמלי . אין משפחתי שום תא קיים לא בנובלה המתוארת במציאות
 לני. בחווה של אימו על לא ודבר ורג''ג של על אימו דבר ידוע לא  :נאמנות רעיות

 שלא רווקים כולם בחווה לבוס. הגברים אישה אין קרלי,  אך ובנו הבוס נמצאים
  משפחתי. קשר ליצור לעצמם מצליחים
  קרלי, של והמופקרת הצעירה אשתוהגברים,  כל בין אחת אישה רק בחווה נמצאת
 אותה  מכנים בעלה.  את אוהבת ומתוסכלת, שלא בודדה  שם, חסרת אישה

 הקנאי הבעל קרלי, עלובה. ומסוכנת. זנזונת מפתה החדשה". קטנה "הילדה
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 משתוקקת היאהזמן ומחפש אותה בצריף הפועלים.  כל אחריה והזועם, עוקב
  הבחורים .  עם לפלרטט עיניים ומנסה עושה  ,ולמגע לליטוף
 בבתי כספם את שבוע סוף כל "שורפים" הפועלים להם, שאין למשפחה כתחליף
זונות  רק  הגונות, נשים המצוקה . אין ממעגל מצליחים להיחלץ לא כך ומשום זונות

 .צרות רק מחוללות הנשים בנובלה. 

 מהווההאישה  אלא  אישה, ועל זוגיות על חולמים אינם בחווה שהגברים רק לא
 של החלום אישה מתרסק הפורענות . בגלל מקור . היאחלומם  התגשמות על איום

 רודפיהם מפני ברחו ג'ורג' ולני אישה מידי חזק ליטף שלני בגלל  לני. ג'ורג' ושל
 וכשהגיע...אדומה בשמלה בחורה איזה ראה הוא "טוב .עבדו בה הקודמת מהחווה
 תתרחק קרלי: "טוב של אשתו מפני לני את ורג' מזהיר'. ג"ברחנו משם הלילה

 ).11(עמ'   "עכברים מלכודת היא ממנה, כי

על אף שונותן של הדמויות שלני וג'ורג' פוגשים בחווה, רב המשותף ביניהן מן 
הנדמה ממבט ראשון. חלקן של הדמויות האלה מקבלות את מצבן בהכנעה או 

רגע כשלני וג'ורג' משתפים אותן - בניסיון התרסה כנוע, הגם שהן מתפתות לתקוות
עצמאיים. האנשים האלה בחלומם לקנות חווה משלהם ולחיות בה חיים צנועים אך 

אינם חולמים על זהב מתגלגל ברחובות, וחלומם אינו בלתי ניתן למימוש בתנאים 
, כמו בסיפור וקְנדי וקרּוקסרוצה להיות שחקנית,  אשתו של קרלי - נורמאליים 

ילדים אמריקאי טיפוסי, מצטרפים זה אחר זה לטור המתארך של התאבים להיות 
  חלק מן החלום הפשוט. 

  
  חזק וחלש בנובלה: 

. תהייה על בין השורות, נכתבת בקורתו של ג'ון סטיינבק על חולשות האנוש
. תגובותיהם של עובדי החווה כלפי לני מוכיחה, שלא רק החזק והחלשמהותו של 

   החזקים נוהגים ברשעות פוגענית, אלא גם, ואולי דווקא, החלשים:
שחור ציני ובודד הזוכה לצריף משלו רק  שגבו העקום העניק לו את כינויו, ְקרּוְקס -

בגלל גזענות טהורה, בודק את גבולות הרוע שלו בהבהילו את לני עד דמעות: הוא 
  שוב וכי הוא, לני, נדון להישאר לבדו בעולם. - אומר לו שג'ורג' הלך כנראה לבלי

בנו של 'הבוס', שנישואיה  ְקרלידמות המזוהה רק כאשתו של  -אשתו של ְקרלי  -
מאיימת על קרוקס שתעשה בו לינץ', איום אכזרי וכלל לא  -עים וחייה משמימים ר

  מופרך בתקופה האמורה. 
מוח, המחבר מבקש ללמד אותנו - שהוא גם מתאגרף חמום באמצעות ְקרליואילו  -

  שהכוח, כשהוא מנוצל כדי לרדות בחלש, מקורו בחולשה. 
, סטיינבק מציג בפנינו במידה מסוימת תמונה מורכבת, כי חולשתו של ללניבאשר  -

נשלט, שאין הוא מודע - לני, ה'מלטף' למוות, גלומה דווקא בכוחו הפיזי הלא
הנובלה הגנה לחלוטין. - לתוצאות השימוש בו, ומשאירה אותו דווקא חשוף וחסר

זריותה עוסקת במערכות יחסים תלותיות ובגורל החריג והבודד בחברה ואכ
  .כלפיו

  

  המימד המוסרי בנובלה: 

. נעדר כמעט לגמרי המימד המוסריבֶקשת ההתנהגויות האנושיות של באי החווה 
  ומי שמסיים את תפקידו בדרך זו או אחרת, סופו שייזרק לכלבים: ,איש לנפשו- איש

הזקן קטוע היד והחרד ליום שלא יוכל עוד להביא תועלת יש כלב הנמצא  קְנדיל -
מחליט להוציאו להורג רק כי הוא זקן מדי. קנדי קרלסון ברשותו מאז היה גור, ו

מקונן על כלבו (ועל עצמו); על אפסותו של מי שחייו חסרי מטרה או משמעות: 
לתת למישהו זר לירות בכלב  "הייתי צריך לירות בכלב בעצמי, ג'ורג'. לא הייתי צריך

שלי", הוא אומר ופניו אל הקיר, כאילו הוא מסכים עם העיקרון האכזרי, רק מבקש 
  את מידת החסד הראויה. 
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של  המתת החסדל רמז מטריםהמתת הכלב, שאין בה לא חסד ולא רחמים, היא 
 למוות הזה יש פנים רבות: שהרחמנות הכי גדולה היא, .אדם, שתסיים את הסיפור

בסופו של דבר, האכזריות ולא ההיפך; שעם הירייה היחידה שנורית בעורפו של 
, תקווהלני, נרצח גם חלום החווה, שגוזרת את דינם של קרוקס וקנדי לחיים חסרי 

  ופש חדש.וזוכה לחהשכל, - אם כי, בה בשעה, ג'ורג' נפטר מעולו של רפה
  

 מוקיע פגמים  ,נושיתהא ובהתנהגות בשפה האלימות כנגד מוחה בספר סטיינבק
 את  חסרי ההגנה, כלפי ההגינות חוסר את מוקיע בחברה, המתפשטים מוסריים

 החלשים  דווקא ואולי גם פוגענית, אלא ברשעות נוהגים החזקים רק לא האלימות.
   ) . לני כלפי קרוקס(

אבוד,  מקרה הוא ורג' ולני'ג של . המקרה לני של לתוםוייצוג   קול נותן סטיינבק
 אנושית, של סולידאריות ערכים נס על מעלה סטיינבק. החיים ייקוש את שמשקף

   יוצאות דופן . וחברות מסירות וערכי  יופי, אהבה,  חמלה,

  דמות האחר בחברה: 

בנובלה מופיעים דמויות חריגות ושונות כגון: לני המוגבל בשכלו, קרוקס הכושי 
תו שקנדי הזקן שידו נקטעה וא שבור,גבו  -המנודה בגלל צבע עורו ובגלל נכותו

הבודדה של קרלי. כל אלה מייצגים את דמות האחר החלש והחריג בחברה 
  האמריקאית הדורסנית, וכל אחד מהם נידון לכיליון בצורה כזו או אחרת.

 

  הדמויות:

  ג'ורג' המילטון

ם איש קטן רזה וזריז, פניו שחומים, עיניו חסרות מנוח, בעל תווי -מראה חיצוני
  .  עזים וברורים, בעל מחשבה ויכולת דיבור

השם המלא שלו הוא ג'ורג' המילטון. השם יוצר קישור אל האפוס "גן העדן - השם 
האבוד" של ג'ון מילטון. ואכן בנובלה שלנו ג'ורג' ולני מאבדים את חלום גן העדן וגם 

  את התא המשפחתי המיוחד שלהם.
פיקח המהווה משענת מנטאלית ללני ופרשן ג'ורג' הוא המנהיג, הוא ה - אפיון עקיף

המציאות שלו. הוא פרש את חסותו על לני בעקבות הבטחתו לדודתו של לני, 
  לני אינו יכול בלעדיו. שאימצה וגידלה גם את ג'ורג'.

יחסו של ג'ורג' ללני הוא יחס מורכב. מחד גיסא, הוא דואג ואחראי לו, ומאידך גיסא, 
  מהווה נטל ומטרד עבורו.צועק עליו ומרגיש שהוא 

  קונפליקט:

ג'ורג' מתלבט בין הסיפוק הרגשי שבקשר שלו עם לני לבין הנטל והסכנה הכרוכים 
בו. הקונפליקט מתעצם בחלקה האחרון של הנובלה, כשהוא מבין שלא יוכל לגונן 

  על לני יותר אחר שהרג את אשת הבוס ולרסן את כוחו הקטלני. 
ביריית האקדח בעורפו של לני. יש בהריגה זו המתת קונפליקט זה בא על פתרונו 

חסד הגואלת את לני מלינץ' או בכליאה במוסד או בבית הסוהר. כמו כן, ג'רג' נפטר 
מעול כבד ומאיום על חייו שלו, שכן תוצאות מעשיו של לני מסכנות גם אותו. אך יחד 

  ותקווה. עם לני הוא מחסל גם את חלומו, ודן עצמו לחיי בדידות נטולי חום

  סמול: לני

לני הוא בעל תווי פנים לא מוגדרים, עיניים גדולות בהירות. כתפיו  מראה חיצוני:
השמוטות רחבות. והוא הולך בכבדות וגרר מעט את רגליו כפי שדוב גורר כפותיו. 

  ).11זרועותיו לא התנפנפו מצדדיו, אלא נתלו ברפיון (עמ' 
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מעיד על הצורך במשענת, בתמיכה. הוא אינו  to lean onהשם לני באנגלית  -השם
  יכול להתקיים בזכות עצמו.

השם המשפחה  ְסמול, ('קטן') הינו, אירוני  משום שלני דווקא בחור מגודל שכוחו 
הוא גם מקור חולשתו והוא שיוביל אותו, בסופו  -אך מתברר במהרה  - הפיזי הרב 

  של דבר, לאובדנו בגלל מוחו הקטן.
י הוא ענק חסר זיכרון ומודעות למעשיו ולכוחו הפיזי ההרסני. בעל לנ- אפיון עקיף

- תום  ותמימות של ילד, שאיפה אובססיבית ללטף כל דבר רך, משיי ופרוותי
  .עכברים, ארנבים, כלבים, שמלות של נשים ושערות נשים

לני אוהב ללטף עכברים, גורי כלבים, ארנבים, ונשים, להבדיל, בלי להבין את 
גבולות כוחו או מה מותר ומה אסור. הוא נמלט עם ג'ורג' אל החווה לאחר שנגע 

  בשמלתה של אישה (רק רצה ללטף) והואשם בדבר חמור מזה. 
י הוא לנ .אף שלני הוא המניע הראשי של העלילה, דמותו אינה מתפתחת במהלכה

שעושה , אינו בר שינוי; יש בו תוםלני  דמות שטוחה שאינה מתפתחת או משתנה.
   .את דמותו למייצגת

  ערבות, זאב  סוס,  דוב,  :בעל חיים כמעין בנובלה מתואר לני מוטיב החיה:
 מדומה הוא .חיים בבעל אדם של לשליטה ג'ורג' אליו דומה של היחס .כלבלב וטלה

 את כפותיו" גורר דובש רגליו, כפי את מעט וגרר בכבדות הלך "הוא  :לדוב לעיתים
 ".סוס כמו המים תוך אל ניחרר ארוכות בלגימות "שתה - סוס). דימוי ל22(עמ' 

לבד  תהיה אם לני . אלוהים , איתי שתישאר רוצה ערבות: " אני זאבהדימוי ל
 מדומה ) . הוא11בך" (עמ'  ולירות ערבות זאב שאתה יכול לחשוב עוד ,מישהו
 לני, לאדונו, התקדם כדור להחזיר רוצה שאינו כלבלב כמו- " כלבל אחדות פעמים

בכפותיו  פיו את הליט לני"  - טלהל גם מדומה ובנוסף, הוא  ".שוב תקדםה נסוג,
   ...."באימה ופעה העצומות
 קנדי וג'ורג' ובין לני בין האנלוגיה גם באמצעות מחוזקת חיים לבעלי ההשוואה

  הזקן. וכלבו
  ההשוואה של לני לבעלי חיים יש לה מספר אספקטים באפיון דמותו של לני:

  לני נאמן לג'ורג' וממלא את כל בקשותיו. - נאמנות  .א
 לני מאופיין בתוקפנות בלתי צפויה ובלתי נשלטת כמו לבע"ח. -תוקפנות  .ב
תיאוריו כחיה מסייעים להבין שאין לצפות מלני לקחת אחריות למעשיו הנוראים.   .ג

 י אין זכרון ומודעות להבדיל בין גבולות המותר והאסור.ללנ
כמו כן, סטיינבק מעצב את דמותו של לני כחייה כדי להמחיש את התמימות שלו,   .ד

 ואת רצונו במגע ובליטוף, ואת חוסר זיכרונו . 
  

לני וג'ורג' הם חברי ילדות השונים זה מזה  אנלוגיה ניגודית בין ג'ורג' ולני:
אופיים ובהתנהגותם. שני חברי הילדות מגיעים לחווה בסולדד במראה החיצוני, ב

  כדי לעבוד ולהגשים את חלומם האוטופי המשותף, ולהיות אדונים לגורלם.
קטן, יחסית חלש, ערמומי וחכם . לני רוצה  - לני חזק, גדול ואידיוט, ואילו ג'ורג'

  ללטף ארנבות בחווה ואילו ג'ורג' חולם להיות עצמאי. 
וגדות ואינן משלימות זו את זו. משום שג'ורג' אינו יכול לחדור לראשו הדמויות מנ

  של לני ולגרום לו להתנהג כפי שג'ורג' רוצה. 
  

  :אנלוגיה ניגודית בין ג'ורג' ולני לבין אנשי החווה
לג'ורג' וללני יש חלום להקים חווה משלהם, והחלום מייחד אותם משאר האנשים 

. גדולה, בפגמים פיזיים ומוסריים ובחיים חסרי תוחלתבבדידות בחווה המאופיינים 
יה ובבית זונות. אין יהם עובדים כל החודש ובסופו הם מבזבזים את הכסף בשת

לכולם החלום  -שום תקווה ותוחלת בחייהם. ומאידך גיסא, יש צד משותף לכולם
  התנפץ, מי בעבר ומי בהווה.
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  מערכת היחסים  בין ג'ורג' ובין לני:

 מחווה נדודים מסע עורכים עבודה . הם נוודים,  מחפשי פועלים צמד ולני הםורג' 'ג
 להשתכר הצורך מן מונעים ואכזרית . הם קשוחה לאחרת במציאות אחת חקלאית

 מטפחים הם אותה אשליה של ומכוחה אוטופי חלום של מכוחו אך גם  ולהתקיים,
   .חווה משלהם ולהקים הנוודות מחיי להיחלץ כדי לחודש דולר חמישים לחסוך כסף ,

 הם אליה בחווה האחרונה אותם הפוקדים הקשים באירועים מתמקדת הנובלה
 אישה ליטף שלני קודמת, החווה בויד, כיוון מחווה שנמלטו יחדיו, לאחר מגיעים

 .אלימה בתקיפה מואשם והוא באגרסיביות ,
 . ג'ורג' הוא צעיר אחר, מיוחד ואלטרנטיבי משפחתי תא לעצמם יצרו ורג' ולני'ג

 דופן הלוקה יוצא פיזי כוח בעל מגודל מפגר הוא ואילו לני  ואחראי, נמרץ צנום
 ענוגים יצורים בעלי חיים, כפייתיים ואלימים ליטופים מלטף הוא  :חמורה בתסמונת

 שהוא מי את הענקיות ובידיו בליטופיו הורג לני . מלטף נשים פרוותיים וחלקים וגם
 הנפשית ומוגבלותו העצום כוחו של השילוב אך  זאת, לעשות מתכווןלא  אוהב. הוא

הורים,  בהעדר לו החסרים אנושי ולרוך לחום כמיהה מבטאים גורמים לכך . ליטופיו
  .נגיעה בחלום האוטופי שלהם הליטוף מסמלואולי   משפחה, בהעדר

  הקשר ביניהם, נוצר כיצד מאד מעט יודע עבר . הקורא נטולי כמעט הם ג'ורג' ולני 
 בחווה, מוערך סלים,  פועל ג'ורג' ובין בין בשיחה ביניהם.  שחיברו הנסיבות מה הן 

באובורן .  נולדנו ואני "הוא  עברם: על הבאים המעטים הפרטים מוסר ג'ורג' את 
וגידלה  תינוק היה כשהוא אותו לקחה קלרה. היא שלו הדודה את אני הכרתי

 כמה זמן לעבוד. אחרי אתי לצאת התחיל לני מתה, קלרה שלו אותו . כשהדודה
  ).19(עמ'   לשני" אחד התרגלנו

 של המתריסה ג'ורג' לשאלתו הבוס הזועם, עונה עם בשיחה לחווה הגעתם עם 
 בן...ה הוא" וג'ורג' משיב:  ".זה את עושה מה אתה בשביל לדעת רוצה אני: " הבוס
 חטף הוא ילד היה . כשהוא אשמור עליו שאני שלו לאמא הבטחתי  שלי, דוד

 בין מכן לאחר מיד והשיחה הנקודות המהסס, שלוש הקול". מסוס... בראש בעיטה
מסוס, נכון,  בראש בעיטה קיבלתי לא אניורג' משקר: "'ג כי לג'ורג' מוכיחים לני

 צרות של ים חוסך היה שלא קיבלת, אמר ג'ורג' ברשעות . זה ". "וחבלג'ורג'?
 נורא שמח ואני שקר.  היה זה טוב" . "ורג''ג שלך דוד בן שאניאמרת " ."לכולם
  ) . 91"( עמ'  בעצמי יורה הייתי   שלך, קרוב שקר . אם הייתי שזה

 אך נרגז בטון סורר ילד אל כמו אליו מדבר לני הוא על לפעמים כשג'ורג' מתרגז
 הישרדות של במציאות היומיומית הקורא את ממקד משפחה על מידע אוהב. העדר

 שקיומו חריג משפחתי תא הם ולני קשים. ג'ורג'  אובייקטיביים בתנאים קיומית
 .בסכנה מתמדת

  תלוי לחלוטין בג'ורג'. הוא שלו הצורך ברור לכן ,עצמאית קיום יכולת אין ללני
 רגישות מתוך לני  מאד, עליו כשג'ורג' מתרגז בג'ורג' המשמש לו  משענת . לעיתים

למערה  יברח שהוא מעשי ובלתי דמיוני פתרון מציע לפייסו רצון ומתוךג'ורג'   כלפי
  לבד.  שם ויחיה

לגורלו שלך לני, רפה השכל. הוא יודע כי החלום להקים  אחריות אישיתג'ורג' חש 
  חווה לא יתממש לעולם, אך ממשיך לטפח אותו עבורו. 

את כוחו הפיזי הרב והבלתי נשלט של לני, בשעה שהוא  דואג לרסןבנוסף, הוא 
  "מלטף עכברים, שפנים, גורי כלבים ובגדי נשים ושיערן.

" של לני. מחד גיסא, הוא מתייחס אליו כאל ילדו המוגבל, מגן "פטרונוג'ורג' הוא 
אותו מהצרות אליהן הוא נקלע עקב כוחו ההרסני והאובססיה  להצילעליו, ומצליח 

בו ומדבר אליו בבוטות ומוציא עליו את  מתעמרמאידך גיסא, לעיתים הוא לליטוף. ו
על מנת לחלום בשבילו ויחד עמו  ג'ורג' זקוק ללניתסכוליו. אולם, יחד עם זאת, 

  את חלומם להיות עצמאים בחוות הארנבות שלהם.
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קשה ומורכבת, המבטאת את  יותר שאלה , היאלג'ורג' מלני יוצא השאלה היא מה
 חוזר הוא כשג'ורג' כועס -לג'ורג' ומטרד מהווה עול לני אחד מצדשלו. הקונפליקט 

 יותר  אלוהים," הרבה יותר טוב:  להסתדר יכול שהיה  הטענה, על פעמים כמה
 כך כל להיות יכלו שלי החיים  לבד, הייתי אם  . "אלוקים אדירים,"לני בלעדי טוב

 ובסוף  בלגן, צרות, שום שום לי היו ולא  ולעבוד, עבודה יכול למצוא קלים . הייתי
 שאני מה כל ולקנות לעיר וללכת שלי דולר החמישים את לקחת הייתי יכול החודש

מקום  בכל לאכול יכול הלילה . הייתי כל זונות בבית להישאר יכול הייתי  רוצה . מה,
 יכול והייתי .לי שיתחשק מחורבן דבר כל ולהזמין  מקום, בכל או מלון  רוצה, שאני

 קלפים ולשחק ביליארד ללכת לאולם או ויסקי גלון . להזמין חודש כל זה את לעשות
) . "הייתי יכול להסתדר כל כך יפה, כל כך בקלות, אם לא 21ביליארד" (עמ'  או

  ). 16הייתי סוחב אותך על הזנב שלי" (עמ' 
יתירה  .איתו יישאר שלני רוצה שהוא ברור  ג'ורג' של התלונות , למרותמצד שני

 לא,אחת: " מפעם ויותר ללני במפורש זאת לו . ג'ורג' אומר זקוק אף מזאת, הוא
  ).11 (עמ'   "איתי שתישאר רוצה אני כי  לני, צחקתי, סתם אני !תקשיב

על רקע הבדידות השוררת בנובלה, הקשר המיוחד שקיים בין שני הגיבורים בולט 
ג'ורג', לני בוודאי היה נכלא בבית משוגעים. עוד יותר. ללא עזרתו ותמיכתו של 

הקשר בין השניים לא מתואר כחברות בין שני אנשים בוגרים, אלא כקשר מגונן 
  שבין מבוגר וילד, או אפילו בין אדם לכלבו הנאמן.

טפילות המורכבים. ג'ורג' הינו ה"מלאך השומר" - טיב הקשר מתאפיין ביחסי התלות
כפי שהוא טוען, מקריב את חירותו למענו. ניתן להסיק על לני, המטפל בו וכביכול, 

מה שהופך את מערכת היחסים  ,מכאן שקיימים בג'ורג'  לבטים פנימיים קשים
  הן הסתירות הפנימיות באישיותו של ג'ורג'.ולבעלת סתירות, 

 : השניים בין לקשר וסמויים גלויים נימוקים מספק הטקסט
 יכול לא כבר בחור, ואתה עם בבלהסתו מתרגל כבר : "אתה הרגל מתוך  .1

 )11(ג'ורג' בעמ'  ".ממנו להיפטר
 המנוחה. קלרה לדודה המחויבות  .2
שג'ורג' אומר:  מה כל לעשות מוכן לנילני .  של הצייתנות מן ורג' נהנה'ג  .3

 מטומטם מידי היה יותר הוא כי  עליו, עובד הייתי .אתו כיף המון המון לי "היה
 לדעת בשביל מדי מטומטם יותר גם היה הוא לעצמו, אבל לדאוג בשביל
 כל עושה היה הוא על ידו . כי חכם נורא כיף . הרגשתי היה לי . עליו שעבדו
קופץ"( עמ'  היה הוא מצוק לו לקפוץ אומר הייתי לו . אם אומר שהייתי שטות

 לשליטה דומה ורג' אליו'ג של חיים, והיחס בעל כמעין בנובלה מתואר ). לני19
 .חיים בעלב אדם של

 ללני חיזוקים נותן , והואאחראי פטרון מלהיות וסיפוק הנאה שואב ורג' גם'ג  .4
 ."לני הכבוד כל" "טוב "ילד כמו 

 ורג''משפחה, אומר ג לי : "איןלמשפחה תחליףורג' 'ג עבור הוא לני עם הקשר .5
לא טוב .  החוות . זה בין לבד שמסתובבים הבחורים את ...ראיתי11) (בעמ'
 רוצים ללכת הזמן כל .רעים נהיים הם זמן הרבה כיף . אחרי שום להם אין

שאין להם .  ג'ורג'  למשפחה אלטרנטיבה  משפחה, הם שניהם עבור  ".מכות
וכעס .  אהבה  מעורבות,  בין אחראיות, נע והוא מאמץ בוגר אח כמו מתפקד

 אחריה שגוררת לבדידות בין הידרדרות מלני וגם מעצמו גם ג'ורג' מונע
 .בודדים נודדים פועלים שאפיינה לימות,א

 תקווה נוטעתו שאר העובדים בחווה, מכל ג'ורג' ולני את מבדילה הידידות .6
 לדבר מישהו יש עתיד, לנו יש לנו ." משלהם חווה ולהשגתמעמדם  לשינוי
 ). 19" (עמ' עלינו שאכפת לו מישהו איתו

 . לני הפנטזיה אל הקמצנית הקשה המציאות מן הבריחה נתיב הוא לני .7
 בקשותיו לפי ושוב ג'ורג' מתאר שוב קבוע שבו ריטואל ביניהם וג'ורג' מקיימים

 סיפור של חוזרת בהקראה המשותף, כמו האוטופי חלומם את לני של החוזרות
 לספר מסיים 'ורג'כשג  ונשנות, החוזרות  הרבות, הפעמים מן לילדים . באחת

 שלו מן התמונה מהופנט ג'ורג' ישבהמספר: "  אומר החווה חלום על ללני
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 לג'ורג', שהוא מאפשר בקלקלתם . לני נתפסים כאילו שניהם (11 ). " עצמו
 עם מגע ילדותו . רק עם במגע לבוא החלום, וכן על ואחראי, להתרפק בוגר
 מהחלום.  ההיקסמות אשליית את מאפשר לני כמו וילדי תם יצור

 של בנפשו ומודחק חבוי צד משקף  בכך, שג'ורג' יודה ומבלי סמוי באופן לני  
 אל לברוח והאחראי לג'ורג' המפוכח מאפשר  המגודל, הילד  לני,גורג'. 

 מודחקת רגישות בג'ורג' הדמיון . יש קסמי ואל הילדות אל  החלום, הרגש,  אל
 הקשוח הגברי בעולם אותה לחשוף יכול אינו לה, וודאי מודע אינו שאולי

  .כלכלית לשרוד המנסים  יום, קשי חווה פועלי של והמתאכזר

 

  מוטיבים

  ):מוטיב  החלום ושיברו (החלומות וניפוצם א.

להקים חווה משלהם . בשלב הראשון החלום היה   -  חלומם של ג'ורג' ושל לני
תיאורטי  וג'ורג' עצמו לא האמין בו. והא מספר אותו ללני כמו סיפור לפני השינה 

שביל עצמו. בשלב השני  החלום הופך לאוטופיה בת המעודד אותו וכמו תפילה, ב
  השגה וג'ורג' אף מציע לקנדי להשתתף איתם בהקמת החווה.

  
  :החלום

"קולו של ג'ורג העמיק. הוא חזר על מילותיו בקצב, כאילו אמר אותן פעמים רבות 
קודם לכן. "בחורים כמונו שעובדים בחוות, הם הבחורים הכי בודדים בעולם. אין 

משפחה. הם לא שייכים שום מקום. הם באים לחווה לעבוד ולעשות כסף, ואז להם 
הולכים לעיר ומפוצצים את כולו, ואז הם עוד פעם קורעים את עצמם בחווה אחרת. 

"......"אצלנו זה לא ככה. לנו יש עתיד. לנו יש מישהו אין להם בכלל למה לחכות
כים לשבת בשום באר לדבר איתו, מישהו שאכפת לו עלינו. אנחנו לא צרי

ולפוצץ את הכסף שלנו רק כי אין לנו שום מקום אחר ללכת אליו. אם אחד 
הסוהר, הוא יכול להירקב שם בלי שאף אחד -הבחורים האחרים נכנס לבית

אנחנו נאסוף את כל הכסף ויהיה לנו  - ישים עליו . אבל לא אנחנו".....יום אחד 
 אנחנו נחיה רק על משמני הארץ".בית קטן וכמה אקרים ופרה וכמה חזירים ו

"ויהיו לנו ארנבים....תספר על מה שיהיה לנו בגינה, ועל הארנבים צעק לני 
בכלובים, ועל הגשם בחורף, ועל התנור, וכמה סמיכה תהיה השמנת מעל 
החלב, שבקושי אפשר לחתוך אותה. תספר על זה ג'ורג' "......טוב אמר ג'ורג' , 

וכלוב ארנבים, ותרנגולות. וכשירד גשם בחורף, אנחנו  " יהיו לנו גן ירק גדול,
פשוט נגיד לעזאזל העבודה, ונדליק לנו אש בתנור ונשב ממול ונקשיב לגשם 

  ).24-23(עמ'    שיורד על הגג..."

של  באכפתיותחלומם של לני וג'ורג' הוא חלום ייחודי באחוות הגברים שלהם, 
הנוודים הבודדים המשכירים עצמם האחד כלפי השני. חלומם מייחד אותם משאר 

בחוות עבור פרוטות והחיים בבדידות ובחסך למגע אנושי ולחלום בו יממשו את 
  מאווייהם. 

חלומם מוציא אותם מבדידותם ומאפשר להם להוסיף נופך של רגשות בחייהם, 
- להם יש חלום, אידיאל לעצמאות ואהבה הדדית באותה עיירה של בדידות ב

יה ברחו ממקום עבודתם הקודם בתקווה שהפעם יוכלו לממש עיירה אל-"סולדד"
  את חלומם.

  החלום ושיברו אצל דמויות אחרות: 

חי כלבו הזקן, הנכה והמסריח, שפעם  חי כבר המון שנים בחווה, ואיתו קנדי: .1
היה כלב רועים מן השורה הראשונה. בעת שהפועלים ישבו בחדריהם, קנדי הוכרח, 
נאנס, על ידי החלטת כל דיירי מגורי הפועלים, פה אחד, לשלח את כלבו למוות 
(ממחיש את עקרון "הברירה הטבעית" שרווחה במרחב החברתי בזמן השפל 

.) יתר על כן, מותו של הכלב הינו רמז מטרים למותו של הכלכלי בארצות הברית
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) כשקנדי שומע את שיחתם 63-62לני, על ידי אותו אקדח, ועל פי אותו עקרון (עמ' 
של לני וג'ורג' בקשר לחווה הנערצת, משהו בתוכו נדלק. הוא מוכן לתרום את כל 

, כדי להגיע מוכן לעשות הכל –כספו; מוכן לעבוד בניקיון כלים ומכירת ביצים 
 למימוש הקנייה של החווה הקטנה. 

  
"הכושי של החווה". שמו קרוקס עשוי להיות קשור לגבו הסדוק. לפני : קרוקס .2

ביקורו של לני אותו בחדרו, קרוקס נראה כדמות מרוחקת מאוד, חסרת עניין. 
קרוקס, כמעמד האדם השחור באמריקה באותה תקופה חי חיי עבדות, אשר הכילו 

מיני - חוזרים ונשנים וזלזול . "גם לקרוקס היה ארגז תפוחים ובו כלעלבונות 
) . החלום ושיברו אצל 83בקבוקוני תרופות, הן בשבילו ובן בשביל הסוסים" ( עמ' 

קרוקס הוא מוקדם הרבה יותר. הוא גדל בבית בקליפורניה שבו לאביו הייתה חוות 
לי הייתה חוות תרנגולות, תרנגולות ."אני נולדתי ממש כאן בקליפורניה. לאבא ש

בערך של עשרה אקרים. הילדים הלבנים היו באים לשחק אצלנו, ולפעמים אני 
הלכתי לשחק אצלם, וכמה מהם היו די נחמדים. אבא שלי לא אהב את זה, ורק 

). ילדותו היתה החלום, ולפי מעמדו היום, 88אחרי הרבה זמן הבנתי למה"' (עמ' 
 ך חייו, כשבר בגבו. ניתן להסיק כי השבר בא במהל

 
: אצלה החלום ושיברו נמצאים בטקסט הגלוי, בניגוד לקרוקס  אשתו של קרלי .3

. אצלה החלום הוא הכי סוריאליסטי, הכי מנותק מהמציאות. הוא נובע מהאופי 
שלה ולא ממה שבאמת קרה, לפני שפגשה את קרלי, היא טוענת, הוצע לה תפקיד 

ובטח לה בנוסף על ידי אותו אדם שישלח לה של שחקנית בסרטים הוליוודיים, וה
מכתב שיסדיר הכל עקב התנגדותה של אמה לכך . היא בטוחה כי ה אימא שלה  
ראתה את המכתב והחביאה אותו מפניה. שבר החלום, כמו אצל קרוקס, הוא 

 ההווה של הסיפור. לני שבר את עורפה והרג אותה.
  
ומית הוא מרוצה ממעמדו. לרוב אקונ-הוא בנו של הבוס. מבחינה סוציו  קרלי .4

הוא נראה מתרוצץ בחווה  ומחפש אחרי אשתו, שעליה הוא רוצה לשלוט ולא יכול. 
אפיל כלפי אשתו. חשוב לו - קרלי חש חוסר ביטחון תמידי, אולי מכיוון שאין לו סקס

שהוא לובש בידו . דמותו אינה  ןהווזלילהראות בלעדיות עליה, וזה מתבטא בכפפת 
וי. אצל קרלי החלום ושיברו באים לידי ביטוי חופף שלא כמו אצל שאר עוברת שינ

הדמויות. חייו הנוכחיים הם גם החלום וגם שברו. ידו מתרסקת והוא הופך לדמות 
 . תנהרג ואשתונלעגת 

 
הוא הגבר האולטימטיבי. נערץ בקרב חבריו. סלים מייצג, בניגוד לקרלי, סלים  .5

ת חוקי הטבע. סלים הוא גבר כריזמטי ומשליט הקיום של החלום ושיברו. א-את אי
סדר ומשפט הוגן ואינטואיטיבי. סלים מייצג את ה"קבלה" וההתמודדות עם תחלואי 
העולם והאופי הטורפני בצורת השלמה. בניגוד לרוב הדמויות, הנאמנות למודל 
 החלום ושברו (שתי מציאויות נפרדות), סלים מתעלם מהן וחי רק בהווה, מיום ליום.

  
: רוב הדמויות חיות בשתי יש הרואים  בחלום ובשברו את הנושא המרכזי בנובלה

מציאויות שונות לחלוטין. האחת, אפורה, יומיומית, מלאת תחלואים חונקים ואבק. 
לעומתה השנייה, החלום, הרצויה. קנדי, ג'ורג' ולני הם בעלי חלום, כמובן החווה, 

ל ידי לני. הם היחידים שחלומם מתנפץ ושברו הוא, כמובן, מות אשתו של קרלי ע
  במסגרת הנובלה. 

(שתי הדמויות הבודדות ביותר) חלומן התנפץ בעבר, והיום  אשתו של קרלי וקרוקס
הן חיות את השבר. האופי הטורפני של הקיום האנושי מתבטא גם ביחס לכלבו של 
קנדי, כאשר יש בו צורך הוא נשאר בחיים, אך כשמהווה נטל יש להרגו. החיים 
האלה המתבססים על יכולות נטו. ניתן לראות בו ביקורת כנגד השיטה 

  יטליסטית האמריקאית, מה גם שהסיפור נכתב על רקע השפל הגדול.הקפ
אחת מהתנפצויות חלום הכלכלה האמריקאי הראשונות בא לידי ביטוי בשיר של  

  (ראה כותרת). לעכברה ברנס, שממנו לקוח שם הנובלה:
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  . מוטיב החיה:ב

רים. כל עלילת הנובלה שזורה תיאורים של בעלי חיים, בעיקר של ארנבים ושל עכב
, הם עומדים בראש מעייניו של לני, הם החלום, והם מה שלני לעולם הארנביםלגבי 

לא ישיג. הם מוזכרים לאורך הנובלה רק בצורה היפותטית. בנוסף, מוטיב הארנבים 
עשוי לייצג את הפרדוקסליות שטמונה בלני: אנו יודעים שגם אם ישיג את כל 

ימותו, מכיוון שבאופן מוחלט, כל מה הארנבים האלה, וילטף אותם כל היום, הם 
שלני מלטף מת במהלך הסיפור. הבחנה זאת עשויה להביא  אותנו לתובנה, כי 

  החלום אינו יכול להתקיים ללא שברו. 
  

הם משמשים כמוטיב בנובלה. מוטיב העכברים מפוזר לאורך  - העכברים לגבי
  :הספר ומטרים את סופו הטראגי

לא רק עכבר מת, ג'ורג'. אני לא הרגתי אותו. בחיי! מצאתי אותו.  מצאתי -"לא -
    .)14( עמ'  מת"  אותו 

  .)18" (עמ' אני לא עשיתי שום דבר רע ג'ורג'. אני רק ליטפתי אותו" -
אני לא לוקח אותו סתם כי אני רשע. העכבר הזה לא טרי, לני; וחוץ מזה, " -

תמצא עכבר חדש שיהיה טרי. ואני ארשה אתה שברת אותו בליטופים שלך. 
  .)18" (עמ' לך להחזיק אותו אצלך כמה זמן

זאת היתה הדודה קלרה שלך. והיא הפסיקה לתת לך אותם. אתה תמיד "... -
  .)19" (עמ' אותם  הרגת 

הייתי מלטף אותם, ודי מהר הם היו נושכים לי את האצבעות ואני קצת "... -
כי הם היו כאלה קטנים. הלוואי - ו מתיםלחצתי להם על הראש ואז הם הי

  )19ג'ורג'. הם לא כאלה קטנים" (עמ'  ,שיהיה לנו ארנבים עוד מעט
״הצרה עם העכברים שתמיד אתה הורג אותם״...בהזדמנות הראשונה אני  -

  ).22אתן לך כלבלב אולי אותו לא תהרוג״( עמ׳ 
  ).11על אישתו של קרלי נאמר: "היא מלכודת עכברים (עמ'  -

, הדובר פונה לעכברונת, מה שיכול בשיר של ברנסמוטיב העכברים מופיע תחילה 
להעיד על בדידותו של הדובר, הלא מדוע שלא יפנה לאדם? בנוסף, תכניותיהם של 
עכברים ושל אנשים נזכרות יחד, כשברור כי הן שונות בתכלית, האחת קיימת והיא 

  נושא הסיפור והשנייה מטפורית.
 תוקפנותאנלוגיים לחיי האדם. העכברים, כמו בני האדם, סובלים מההעכברים אלה 

של העולם. לעכברים יש משמעות עצומה לגבי לני. הם מייצגים בשבילו נוחות, חום 
ונועם. לני הוא אדם ענק שרואה את הנחמה ביצורים קטנים . בנוסף לכך, לני הוא 

המנטלי, המשול לקוטנם עקב תמימותו, עקב קוטנו  –פגיע כמוהם. לבסוף הוא מת 
  הפיסי של העכברים (שבעקבותיו הם מתים).

בנוסף לכך, לני מתואר רבות כחיה, תיאורו זה של לני כדוב ההולך בכבדות וגורר  
את רגליו מדגיש את האיטיות והכובד המנטאלי שלו. דוגמה נוספת היא בדבריו של 

ברצועה, כמו כלב"  אותך לבית משוגעים. יקשרו אותך וייקחקרוקס ללני: "הם 
האונים של לני ללא ג'ורג', כמו כלב ללא - ). אמירה זו מבטאת את חוסר89(עמוד 
  בעליו.

  
  מוטיב המוות .ג

נושא המוות מלווה את היצירה מתחילתה ועד סופה. המוות מתחיל באירוע קטן 
בליטופו. בהמשך נבין שיש לאירוע זה חשיבות ומשמעות  עכברושולי לני הורג 

  ומייצג את מותה של אשתו של קרלי. רמז מטריםגדולה. מות העכבר מהווה 
את האנשים שאיבדו את פרנסתם, וגוועו אט אט ברעב, בניסיון  העכבר המת מייצג

נואש להביא פרנסה שתספק מזון לפיהם. אנשים בודדים אלו לא עניינו אף לא 
  ד. בהמשך העלילה מקרה המוות מתרבים. אח

של קנדי הוא אירוע גלוי ומשמעותי יותר, לעומת העכבר המת  הכלב הזקןהריגת 
שהוסתר בכיס של לני. את המוות של הכלב כולם שומעים. אי אפשר להתעלם 
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ממנו. הוא מייצג את החבר הנאמן שהיה  ואיננו. את העבר שהיה ולא ישוב,  וגם 
  וה. והתקאת העתיד חסר 

אותו קיבל  מסלים. גור הכלבים מייצג תקוה שהתנפצה מהר גור כלבים לני  הורג 
  מאוד בשבירת מפרקתו של הגור.

המתואר כמוות מיותר אשת קרלי, לאחר הריגת גור הכלבים מגיע תורה של 
האירועים בו מהירה, חסרת מעצורים ותוצאותיו מזעזעות. הפטפוט  שהשתלשלות

האישה, שגם היא חסרת חשיבות, הופך לאירוע בלתי נשלט חסר החשיבות של 
שמתקדם לליטוף מקרי ההופך למוות מיותר. עם שבירת מפרקת ראשה של אשת 
  קרלי, נשברים ומתנפצים כל החלומות להקמת חווה עם ארנבים  ועצמאות כלכלית. 

וות ע"י ג'ורג'. מותו של לני מסמל את מות התק לניהיצירה מסתיימת בהריגתו של 
  והתנפצותם.

פרט למותו של לני, כל שאר מקרי המוות בוצעו ע"י לני, כשלא היתה לו כוונה לפגוע 
בכלל. לעיתים, אהבתו חונקת ולעיתים, אינו מודע לכוחו הרב. אלו אינן רציחות 

  מתוכננות. והמספר אינו משמיע קול שיפוטי, אלא משאיר לקורא את ההחלטה. 
לנו שלא היה  סיכוי לממש את חלום החווה. אין  ישתפקיד מוטיב המוות בא להמח

   משבר.תקופת אותה  סיכוי להצליח או ליצור חיים נורמליים במצב הקשה של 
  
  . מוטיב הבדידות4

רוב הדמויות בנובלה מאופיינות בבדידות. אשתו של קרלי מספרת בגלוי ללני על 
ורווה ליד האסם, בדידותה בחווה. קרוקס מנודה וגר בבדידות בחדר הרתמות בא

  בנפרד משאר הפועלים, בשל היותו כושי ובעל גב שבור.
קרלי בודד ותמיד מצוי במצב של חיפוש  מתמיד אחר אישתו, כששאר העובדים 

  אינם רוצים אותו בסביבתם ומתרחקים ממנו.
'. מוצא חברה בכלבו, וכשהכלב מוצא להורג הוא נתלה בחלומם של לני וג'ורג -קנדי

  ובסיום הוא נותר לבד ויודע שיפוטר מעבודתו משום שכבר אינו מביא תיעלת. 
הפועלים פורקים את בדידותם במפגשים עם זונות או במשחקי קלפים או במשחק 
בפרסות סוסים. לעומת זאת, לגיבורים הראשיים יש זה את זה ולכן הם אינם 

  בודדים.
 דיכאון, דכדוךהכתיבה, הבא לשקף הבדידות באה לידי ביטוי גם בסגנון היבש של 

אוש וחוסר אמון ישל שנות המשבר הכלכלי, את הסגירות והעוני המחריד והשוחק. י
שפירושה סולדד כמה סמלי שהעיר אליה הגיעו נקראת  .הדדי בין בני אדם

  .בדידות

 
  מטרימים לניפוץ חלומם של לני וג'ורג' רמזים

  
 רימים למותה של אשתו של קרלי מות העכבר וגור הכלבים מהווים רמזים מט

  ולמותו של לני.
כבר בפרק הראשון ג׳ורג׳ רואה את הנולד ומכין דרך מילוט ללני ומלמדו כיצד 

  ואיפה להסתתר במקרה וייכנס שוב לצרות:
״ ...במקרה ותסתבך בצרות תמיד כמו תמיד אני רוצה שתבוא בדיוק למקום 

  ).  25הזה ותתחבא בשיחים״ (עמ' 
  
  :מקומות העבודה הקודמים שג'ורג' מאבד,  אזכוררמזים מטרימים נוספים הם

בשל מעשיו הרעים של לני, המאלצים אותם לברוח. מעשים הכופים על ג'ורג' 
  לוותר על חייו ולהיחלץ לעזרת לני ולהצילו מצרות.

"...ובמקום כל זה מה יש לי״ , המשיך ג׳ורג׳ בזעם. ״רק אתה! שלא מסוגל 
בשום עבודה ובגללך אני מאבד כל עבודה שיש לי ומתרוצץ בכל הארץ להישאר 

כל הזמן. וזה עוד לא הכי גרוע . אתה מסתבך בצרות , אתה עושה דברים רעים 
  ). 20ואני צריך להציל אותך״ (עמ׳ 
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ליטופו  -אזכור המעשה האחרון בעטיו הם ברחו ממקום העבודה האחרון
״רק רציתי למשש את השמלה של האובססיבי של לני את שמלת האישה : 

). זהו רמז 20רק רציתי ללטף אותה כאילו היתה עכבר״ (עמ׳ - הבחורה הזאת 
מטרים לכוחו האובססיבי של לני, שאהבתו לדברים רכים, משיים ופרוותיים, 
בלא שימת לב לכוחו הרב, בלא שיבדיל בין המותר והאסור, ייגרמו לאובדנו. 

לטף, לבקשתה את תלתלי המשי של אשת בנו כאשר בחווה אליה הגיעו הוא מ
של הבוס, באהבה מצמיתה עד שהוא שובר את מפרקתה מפחד ומאהבה. 
אהבתו וכוחו הבלתי נשלט גורמים בסופו של דבר לאובדנו של לני, להוצאתו 

  ידי ג׳ורג׳.-להורג על
ג'ורג' יורה בעורפו של לני במחווה מרגשת ומצמררת של הוצאה להורג. הוצאה  

ניפוץ -מותו של לני הוא מותו של חלומם האוטופי-רג שהיא מוות מתוך רחמיםלהו
  תקוותם לחיי אושר של משמעות ותכלית.
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  דרמה

  סופוקלס "/אנטיגונה"

: הוא מיתוסרקע ליצירה: הטרגדיה היוונית התפתחה משילוב של סיפורים, מיתוסים, ה
כלית המיתוס לגשר בין העולם סיפור מעשיה, אגדה, או מכלול סיפורים מן המיתולוגיה. ת

  האנושי והאלוהי ולשמש גרעין ליצירה ספרותית.

דרמה שמעלה את הסבל האנושי ואת דרכי ההתמודדות של בן אנוש עם הסבל.  – טרגדיה
הטרגדיה מעלה גיבור טראגי שסופו בדרך כלל קטסטרופה. הטרגדיה היא חיקוי אמיתי של 

ה להעביר מסר לצופים, תפקידה לחנך את באמצעותו מבקשת הטרגדי מימזיסהחיים, 
  הצופים להיות אזרחים טובים יותר. זהו תפקידו החשוב של המחזאי בחברה.

  גזירת הגורל הרע עמו מתמודד הגיבור הטראגי. – מוירה

הצופה עד במהלך המחזה להתמודדות הגיבור הטראגי עם סבל גורלו, אך הוא  – קתרזיס
מירוק רגשות וזיכוך הנפש, בסיום המחזה מגיע הקהל  –רזיס תמגיע בסוף המחזה לק

  רזיס כשליבו מתמלא רגשות חמלה פחד והזדהות למראה סבלו של הגיבור הטראגי.תלק

  למרות הסבל, סוף הצדק לנצח (צדק האלים) –אישור מחודש של ערכים 

  הן אחד הכללים במחזה הקלאסי: – שלוש האחדויות

  .שעות 24 -לא יותר מ –אחדות הזמן 

  בדרך כלל בארמון המלוכה מה שלא מוצג על הבמה יסופר. –אחדות מקום 

  עלילה אחת מגובשת. –אחדות עלילה 

מהות המחזה מעניק את האופי, המתח והדינמיקה של המחזה בעזרת  – דיאלוג
הדיאלוגים, ניתן לבחון את אופי הדמויות בדרמה בדרך כלל מתקיים עימות באמצעות ויכוח, 

  דות מחדדות את המתח. העמדות המנוג

  :חשיבות המקהלה

מקורה בשירי המקהלה ומחולותיה שהיו שייכים לטכסים  –סטורית יחשיבות ה  .א
 הדתיים ביוון הקדומה.

 כוללת את זקני העם שדעתם מקובלת על המוני העם. –חשיבות דידקטית מחנכת   .ב
 דעת המחבר מוצגת בעזרתה.  .ג

  תפקידי המקהלה בעיצוב המבנה של הטרגדיה:

תורמת לחלק הויזואלי והפיוטי של המחזה, השירים עשירים  –תפקיד אסתטי   .א
 בדימויים.

תפקיד בעיצוב המבנה של הטרגדיה: מקשרת בין חלקי העלילה, מאפשרת   .ב
לשחקנים להחליף תלבושות, מספרת בסוף מערכה מי מתקרב לבמה מציגה שאלות 

 כדי לעורר ציפיות הקהל.
מן העבר מספרת על אירועים שהיו לפני מביאה עובדות  –תפקיד של מספר   .ג

 העלילה.
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כשמגיע העימות בין שתי דמויות לשיא, המקהלה מתערבת  –תפקיד בהפגת המתח   .ד
 מעירה הערה קצרה ומפרקת באמצעותה את המתח.

מביעה דעה, מלמדת דעה נכונה, בשירה היא מבינה דעה על  –תפקיד דידקטי   .ה
על האהבה והגאווה, בשיחות עם הגיבורים נושאים שונים כגון האדם כוחו ומגבלותיו 
 היא מביעה דעה על מעשיהם ודעותיהם.

ראליות בתחילתו אך בהמשך היא מרמזת על טהמקהלה במחזה "אנטיגונה" שומרת על ני
נטייתה להצדיק את המחזה על ניטרליות, בהמשך היא מרמזת על נטייתה להצדיק את 

ה על גאוותה. בסיום המחזה היא מסכמת מעשה אנטיגונה, יחד עם זאת היא מוכיחה אות
  ה המכשילה אותו.ומנע מגאויומבהירה, שחוקי האלים קודמים לכל חוק והאדם חייב לה

אמונה בזאוס, הצגת מידע חשוב לרקע העלילה  –. הצגת עמדה דתית 1תפקידים חשובים: 
  רועים לחדד ציפיות הקורא.ילקשר בין א

  מבנה המחזה:

  פרולוג ואקסודוס המחזה בנוי מחמש מערכות

אקספוזיציה: הרקע להתרחשות, מקום ההתרחשות הדמויות המרכזיות והבעיה  – פרולוג
  המרכזית של הטרגדיה. 

  הקונפליקט המרכזי פורץ במערכה השנייה 

  במערכה שלישית, הקונפליקט, הסיבוך מגיע לשיא בעימות בין קריאון להימון בנו.

  לקראת מותה מבכה את עצמה.אנטיגונה צועדת  –מערכה רביעית 

  שיא העימות בהתנגשות בין קריאון וטרזיאס הנביא העיוור. –מערכה חמישית 

הבעיות השונות הקונפליקטים ההסתבכויות מגיעים לידי התרה, באורכסטיכון, שיר  –התרה 
  המקהלה האחרון, אנטיגונה הימון ואורידיקה מתאבדים .

קריאון נשאר בודד על הריסות ביתו, כנוע ומודע לטעותו סיום הטרגדיה  –אכסודוס/ פיין 
  ולשגיאתו האישית הטראגית, המקהלה מסיימת במוסר השכל.

: שיחה בין איסמנה לאנטיגונה מציגה את דמותה שיחה בין קריאון למקהלה אקספוזיציה
  מציגה את דמותו.

: 1פיסודיון הופעתה הראשונה של המקהלה, המקהלה מהללת את העיר תבי, א – פרודוס
  הסתבכות קריאון הוציא את הצו, השומר מודיע, כי הצו הופר.

  המקהלה מהללת את חכמת האדם ורומזת לנקודת חולשתו.  1סטסימון 

: הקונפליקט המרכזי המניע את הטרגדיה, הקונפליקט בין אנטיגונה לבין מערכה שניה
והרגש על רקע פירוש שונה קריאון, הקונפליקט המציג הסתבכות בין חוק האלים לחוק הלב 

  של חוק האלים, 

  שירת המקהלה כוחם של האלים בעת כעסם על האדם. 2סטסימון 

: הופעת היימון ההסתבכות בשיאה, הקונפליקט חודר למערכת מערכה שלישית
  המשפחתית.
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  שירת המקהלה על כוחה של האהבה. 3סטסימון 

ונה אפשר לראות במערכה שיא : תפקידה להציג את הצד הרגשי של אנטיגמערכה רביעית
  רגשי.

ההסתבכות מגיעה לשיאה עם הגעתו של טרזיאס הנביא, נציג הדת  - מערכה חמישית
  התרת הבעיה מגיעה לסיומה.

  מערכה ראשונה

  אקספוזיציה -פרולוג 

  :שאלות לתרגול

כתוב מהו מקום ההתרחשות זמן ההתרחשות והרקע להתרחשות? ארמון המלך,  .1
 ו של צבא ארגוס שתקף את תבי, אדיפוס קורות אחיהן עם שחר לאחר הדיפת

 היכן בקטע מוזכר עבר וגורל המשפחה? מהו?  .2
מהי הבעיה המרכזית של המחזה? הצו שהוציא קריאון אנטיגונה מתקוממת נגד  .3

 הצו, הטרגדיה תמיד מתחילה בהפרת סדר ומסתיימת כשהסדר שב.
ור את גופת האחר הבוגד או האם קריאון הפר את חוק האלים, כאשר ציווה לא לקב .4

 אולי היתה זו אנטיגונה שהפרה את חוק השליט?
מהו חוק? תקוה שנקבעת על ידי רשות עליונה והיא חובה על הכל, ביוון נחשב החוק  .5

ליסוד החברה האזרחית התייחסו לחוק ביראת כבוד, האמינו כי החוקים הם 
התגבשותה של  מסורת עתיקה העוברת בירושה ממלך למלך, הם הניחו כי החוקים 

ממרה את פי החוק חותר מאושרים על ידי האלים ומייצגים את רצונם. לכן מי ש
 תחת סמכותו, החוקים מגינים על הארץ שהיא קדושה יותר מן המשפחה

מהו ערך המשפחה וחשיבותו למחזה? היוונים שמרו אמונים למשפחתם והרגישו  .6
 מחויבות אליה יותר מאשר למלכם, זו נאמנות שגברה לעיתים על נאמנות לאומית.

מקודשים לעם היווני חוק המלך צו האל, לבין התנגשות בין שני ערכים / עקרונות 
הנאמנות למשפחה אנטיגונה אינה נכנעת לגזרת המלכות וזוהי הבעיה המרכזית של 

  המחזה.
  

גם אנטיגונה וגם איסמנה מודעת לחשיבות בצורך לקבור את אחיהן מכיוון שזהו 
. "אני כבוד המשפחה. אנטיגונה אינה פוחדת מן המוות ומעדיפה אותו על חיי חרפה

אקבור אותו ואהיה גאה אם אצטרך למות"", בתרגום דיקמן:"בלב שלם אמות כי 
  החרפה קשה ממוות".

איסמנה לעומתה טוענת שמשפחתה סבלה רבות, היא נכנעת לגזרת המלכות 
ומבקשת מהמתים שיסלחו לה כי עליה לציית לחוק המלך: "אווילות היא לפרוע חוק 

  טרוף ופורענות" . –
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  האופי של הדמויות:תכונות 
  

  אנטיונה:
  

  איסמנה

  ראליסטית  עקשנית, גאה ואוהבת את משפחתה

חוק האלים וכבוד המשפחה 
  חשובים לה יותר מכל

  

אינה מרגישה שהיא יכולה ללחום בעולם 
  הגברים

המצפון מנחה אותה אינה יכולה 
  לותר על קבורת אחיה

  עמדתה קיצונית אינה חוששת מהמוות  

בחולשתה כאישה היא מתוך הכרה 
  מבקשת לשמור על החוק.

בהמשך היא מוכנה לקחת חלק בעונשה   נחושה בדעתה
  של אנטיגונה

  ותרנית, חסרת אומץ  

  מתעקשת ועומדת על דעתה  

  
  

בראשית המחזה קיוותה איסמנה שאחותה תשתכנע ולא תפר את צו המלך אך עתה 
ולאנטיגונה בכך שהיא מסכימה ומוכנה לשאת עם  היא מגלה נאמנות לפולינקס

  אחותה את העונש.
  

  שיר המקהלה –פרודוס 
השיר מתאר את השמש הזורחת לאחר הניצחון, את המלחמה בין האחים, פולינקס 

צחון ושהפילו יניסה לכבוש את תבי עם צבא ארגוס. האלים מתוארים כמי שסייעו בנ
רות היא תועבה, היא חטא בעיני האלים. את פולינקס וצבאו בגלל יהירותו, היהי

  פולינקס מוצג באור שלילי...
  תפקידי המקהלה:

 תפקיד אסתטי  .א
תפקיד בעיצוב המבנה של הטרגדיה לקשר בין חלקי העלילה להודיע מי מצטרף   .ב

 לבמה להציג שאלות כדי לעורר ציפיות בקהל
 מביאה עובדות מן העבר מספרת על ארועים שהיו לפני העלילה  .ג
כשמגיע עימות לשיא המקהלה מתערבת ומעירה הערה שגורמת  –מתח מפיגה   .ד

 למתח או להפגתו.
 ללמד דעה נכונה. –תפקיד דידקטי   .ה
 רקע לעלילה  .ו
 רועים ומחדדת את צפיות הקוראיםימקשרת בין הא  .ז
המקהלה מציגה את קריאון שמופיע הוא אחי יוקסטה, היא שואלת על סיבת   .ח

 בואו.
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  דיון ראשון: וסיאפ

  נואם את נאומו באופן מדויק ומתוכנן היטב:קריאון 

 מציין שהעיר חזרה לשליטת האלים  .א
מדגיש את נאמנות זקני העם לשליטים הקודמים וכן מציין את קבלת השלטון לידיו   .ב

 למרות שלקח אותו...
השליט צריך לדבוק בהחלטות המועלות, חוקק חוקים תוך הסתמכות על דעת זקני   .ג

 העם.
 מזכיר את שמות האלים כעדיו כאילו יש לו ברית איתם שלום המדינה הוא בראש,  .ד
 סולד מפרוטקציה  .ה
מתאר ומפרסם את פקודתו, מציג את פולינקס כמי שרצה להחריב את היכלות   .ו

האלים ולפגוע בממלכה ולכן אין לקבור אותו או לקונן עליו ואת גופו יש להפקיר 
 לראווה לבעלי החיים שיאכלו אותו

ע עונש, המקהלה עם סמכותו ומתעלמים מן הרמז לקבוהזקנים מקבלים ומסכימים   .ז
ראלית הם מתחמקים מאישור ישיר לצו הם אומרים "אין איש טשומרת על עמדה ני

 .שיתטה וישוקק למות"

  הופעה ראשונה של השומר:

? כיצד בוחר השומר לספר דבריו ומדוע, מה מלמד הדיאלוג בינו לבין קריאון .1
הדרגתי, הוא מספר שפחד להגיע, ומצד שני פחד השומר מספר את דבריו באופן 

שמא מישהו אחר יגלה לקריאון את האמת.  לאחר שקריאון שואל אותו ממה הוא 
פוחד הוא ראשית אומר: "אינני אשם, המעשה אינו שלי ואין לי מושג מי העושה" 
ויותר מכך זה לא יהיה צודק אם אני אפגע. תשובתו של קריאון מלמדת על כך 

דאג להתבצר, לשמור על עצמו ולנקות עצמו מכל אשמה. למעשה הוא שהשומר 
מרמז על כך שלא יפגע בו. התנהגות זו מלמדת על אופיו הקשה של קריאון. השומר 
מספר שהגופה נקברה, הוא מכנה אותה "פגר" וקריאון בטוח שגבר עשה את 

 סטית.המעשה. דיאלוג זה מלמד על אופיו הקשה של קריאון ועל דעתו השוביני
? המקהלה רומזת על כך שיד האלים בדבר, זוהי מהי תגובת המקהלה לדברים .2

 עמדתם, האלים יתנגדו לצו של קריאון.
קריאון מזלזל בזקני העם, התפרצות המנוגדת להצהרותיו  מהי תגובת קריאון? .3

הקודמות לשלטון דמוקרטי. בעיניו אין היגיון שהאלים ירצו לקבור את פולינקס, הרי 
ה להחריב את היכלותיהם ואוצרותיהם. יש בעיר אנשים המסרבים לי והם הוא רצ

 אלה ששיחדו את השומרים. הכסף מניע אנשים אך אותם אנשים יענשו.
 א. הגדר מהו חוק  .4

ב.כתוב מה ההבדל בין תפיסת אנטיגונה לתפיסת קריאון? שניהם טוענים שהם 
 פועלים בהתאם לצו האלים...

על ידי רשות עליונה והיא חובה על הכל ביוון, החוק היה א. חוק הוא תקנה שנקבעת 
ביסוד החברה התושבים / האזרחים התייחסו אליו ביראה, רבים האמינו כי החוקים 

  הם התגבשותה של מסורת עתיקה העוברת בירושה ממלך למלך. 
לפי הנחתם, החוקים מאושרים על ידי האלים ומייצגים את רצונם. החוק מגן על 

קדושה אפילו ממשפחה (לפי קריאון) לכן מי שממרה את פי החוק  הארץ שהיא
  חותר תחת סמכות.

מצד שני קיימת גם הנאמנות של היוונים למשפחתם והרגשת המחוייבות אליה, זוהי 
  נאמנות שעלולה לגבור על נאמנות לאומית...
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ב. קריאון טוען שהאלים לא ירצו לקבור אדם שרצה לבגוד בהם, להשמיד את 
  תיהם.היכלו

אנטיגונה טוענת שהאלים ידרשו קבורת המת בכל מצב, גופת המת וקבורתה הם 
  קדושים,

 סכם את דמותו של קריאון:  .5
  מציג עצמו כמנהיג טוב, אידאלי.  .א
 מצהיר על נאמנותו לעיר  .ב
לא בטוח בעצמו ובמילוי  –זקוק לאישור המקהלה לצו ולעונש שיוטל על מפירו   .ג

 הצו
 מהיר חימה  .ד
 ר מתחיל להתערערחושש למעמדו שכב  .ה
 חסר כבוד למבוגרים ממנו, מזלזל באנשי המקהלה  .ו
 מאיים בעונש מוות אם לא ימצא את הקובר –דיקטטור   .ז
 מפחד מחוסר שיתוף פעולה וציות של עמו.  .ח

  

  

  

  47 שירת המקהלה, סטסימון ראשון:  עמוד

? האדם שולט בכל איתני הטבע, בים וביבשה, כיצד מתארת המקהלה את האדם .1
הוא הצליח להשתלט על הים ועל גליו בעזרת האוניות הוא הצליח להשתלט על 
האדמה ולהצמיח ממנה גידולים, הוא דאג למזונו לפרנסתו והתמודד עם הרוחות. 

נוסף מזכירה המקהלה רק עם דבר אחד לא הצליחה האדם להתמודד והוא המוות, ב
את השחצנות, את חטא ההיבריס: "אדם שמתוך שחצנות מבטל ערכים מדינתו לא 
תתקיים כמו כן אדם כזה שלא ישהה במחיצתי", בסיום השיר שואלת שאלות 

 שמכינות את דעת הצופים.
  מהו חטא הגאווה? ההיבריס? .2

חטא הגאווה ההתנשאות. עבור היוונים אדם אידאלי הוא אדם הרמוני ומרוסן, בעל 
שליטה עצמית ומתינות. אדם שחוטא בחטא ההיבריס חסר את התכונות הללו. בין 
תכונות הגיבור הטראגי מצויה גם תכונת הגאווה וההיבריס שמובילה אותו 

  לקטאסטרופה.
יגה עמדה נייטראלית, מציגה המקהלה מצמהם תפקידי המקהלה במערכה זו?  .3

 אמת , ורומזת על גורל, מקשרת בין המערכות.
 סכם את המערכה הראשונה .4

אנטיגונה קוברת את אחיה בכוחות עצמה מתוך הבנה ומחשבה שהיא מחוייבת   .א
 לקבור את אחיה בתור בן משפחה.

קריאון מציג עצמו כשליט דמוקרט אך התמודדותו עם קונפליקטים עם סיבוכים   .ב
 על סוג שלטון שונה לחלוטין.מלמד 

המקהלה מציגה עמדה ניטראלית בתחילה לא מציגה את דבריה מתוך פחד אך   .ג
 הערתה הראשונה לגבי קבורת המת מלמדת על עמדתה.

  בחוברת (שאלות מסכמות למערכה ראשונה) 28השיבו על השאלות בעמוד 

   

זכרו!!! הטרגדיה מתחילה תמיד בהפרת סדר ומסתיימת 
  כשהסדר שב, לאחר הקטאסטרופה
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  אפיזודיון שני, הופעה שניה של השומר:  –תמונה שניה 

ונפליקט של אנטיגונה במלוא עוצמנו, חשיפת מעשה אנטיגונה ולאחריו ויכוח הצגת הק
בין אנטיגונה לקריאון. המקהלה השומר ואיסמנה מצדדים ישירות ובמרומז במעשה. 

  אנטיגונה מוכיחה שצו המלך אינו לשביעות רצונם של תושבי תבי.

בטוח בעצמו, כיצד מגיע השומר אל קריאון הפעם, ומה מספר? הפעם השומר יותר  .1
הוא מביא איתו את אנטיגונה ומציג את המתרחש מחוץ לבמה, ליד גופת פולינקס: 
מספר שהשומרי הסירו את העפר מעל הגופה שהעלתה ריח צחנה והקפידו הפעם 
לשמור עליה לפתע בצהרי היום הופיעה אנטיגונה שאותה הוא מתאר באהדה 

יא הביאה עוד עפר ועשתה "טכס" כציפור המקוננת על גוזליה שנשדדו מהקן, ואז ה
 לעילוי נשמת המת.

מהי חשיבות פירוט מעשה הקבורה? סופוקלס מעוניין להדגיש את ההיבט הדתי של  .2
מעשה הקבורה, אנטיגונה מבצעת פעולה דתית שמקובלת על אנשי המקהלה 
שמייצגים את זקני העם ועל השומר שמייצג את פשוטי העם, תיאורו של השומר את 

 ה מוכיח שלבו נתון לה. כך נראה שהפעולה מקובלת על כולם.אנטיגונ
 מהם תפקידי השומר?  .3

מודיע על קבורת המת בשדה, כך יודעים הצופים מה  -שמירה על אחדות המקום  .א
  מתרחש מחוץ לארמון.

לשומר תפקיד בעיצוב דמותו של קריאון הויכוח בניהם חושף את דמותו של   .ב
 קריאון.

 מציג את דעת פשוטי העם, מציג דעה דתית וגישה אנושית כלפי אנטיגונה.   .ג

  השיחה בין קריאון לאנטיגונה:

מהי חשיבות תמונה זו: כאן מוצגת הבעיה המרכזית של המחזה במלוא עוצמתה:  .1
אנטיגונה מתייצבת מול קריאון, שתי דמויות מנוגדות ועקשניות, שתי דעות 

של היצירה (חוק המלך וחוק האלים), קריאון  שמגלמות את הקונפליקט העיקרי
מאפשר לאנטיגונה בעזרת שאלותיו להתחמק מן העונש, אך היא לא מתחמקת 
עקשנית. השאלה האחרונה מאפשרת לה לומר שלא ידעה, אך היא עקשנית, 

 אחראית ודבקה במעשיה ולא מחפשת כל דרך לנסיגה.
א. צו האלים  שור האידאולוגי:המידברי אנטיגונה פועלים בשני מישורים, מהם?   .2

מצוות המלך לא חשובה כמו, חוקי האלים הנצחיים. ב. המוות  –קודם לצו המלך 
מזומן לכל אדם בסוף דרכו, אם היא תמות לפני זמנה היא תראה בכך רק יתרון 

 ושמחה על שעזבה את מלכות הרשע.
מה דין  יש לכבד את המת, בן אנוש אינו קובע את מי לקבור, האלים יחליטו  .ד

 המתים.

מתחצפת לשליט לעיני נציגי העם וטוענת: א. אם טיפשה אני, אני  – המישור האישי
נשפטת בפני טיפש, "אולי טיפש פוסל אותי בתור טיפשה" ב. בני העם חושבים 

  כמוה: "כל אלה וודאי היו מצדדים בי אלא שלשונם דבוקה לחיק מפחד.

כיצד מוצגת כאן דמותו של קריאון? קריאון נגרר לויכוח עם אטיגונה, הוא כועס,  .3
רותח, ואומר שאינו מוכן שיד אישה נצח אותו, דמותו של קריאון מוצגת כאן כלא 

 מתפשרת ובלתי גמישה.
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כיצד משפיעה איסמנה על העלילה? איסמנה מודה במעשה שלא עשתה, מראה על  .4
לשכנע את קריאון לוותר לאנטיגונה היא ארוסתו  אהבתה לאחותה. איסמנה מנסה

 של בנו (מידע זה יכול לשנות את ההמשך, אך קריאון לא מסכים לשנות את דעתו).
מהו השינוי שחל אצל קריאון בעקבות דבריה של איסמנה? קריאון מוכן לשלוח את  .5

 גונה אל הארמון, הוא לא הורג אותה מיד, לא ברור כיצד תמות.יאנט
בין ראש המקהלה לקריאון מבהיר קריאון שהמוות יבטל את הזיווג, הוא בשיחה 

  מעיר כאן הערה שוביניסטית...
  

 הגורל -שיר מקהלה שני 
המקהלה מספרת על הגורל, אם האלים מחליטים לנקום הנקמה תופיע לאורך כל 
דורות בני המשפחה, כמו כן היא רומזת לחטא ההיבריס ולכך שגורל אנטיגונה קבוע 

  אש. מר
שורת הפתיחה: "ברוכים האם אלה שבחייהם לא טעמו טעם אסון" זהו הרעיון 
המרכזי של שירה זו, כשהאלים מחליטים לנקום באדם, הולכת הנקמה ועוברת מדור 
לדור כמו סופה המסתערת על החוף. כלומר הנקמה תגיע אם האלים מחליטים 

פוס וכן מרמזים על חטא לנקום...בנוסף הם מרמזים על כך שאין מנוס מקללת אדי
ההיבריס, האל זאוס מחליט על גורלו של אדם ומי שמגלה רגשות גאווה יענש כהרף 
עין. מכאן שגורל אנטיגונה ידוע מראש, בגלל גאוותה ובגלל הקללה הרובצת על בית 

  אביה.
בסיום השיר המקהלה מבשרת את בוא הימון. היא שואלת שאלות: האם בא הימון 

  ארוסתו? וכך אנו הצופים מצפים לתגובתו של הימון.לבכות את גורל 

  המסכמות את המערכה. 32ענו על השאלות בעמוד 

  התעצמות הקונפליקט –תמונה שלישית אפיסודיון שלישי 

  במערכה זו הקונפליקט מתעצם ועובר למישור המשפחתי המצומצם:

 )33תארו את הויכוח בין קריאון להימון: (עמוד  .1
עובר מספר שלבים: בתחילה השיחה מתנהלת לפי צפיות קריאון הויכוח בין השניים 

אך בהמשך קריאון מבהיר את דעתו על הצו על שלטון נבון, ועל מה שהוא אביו צריך 
לעשות. דבריו של הימון גוררים את קריאון לכעס בלתי מאופק ולרמת שיחה נמוכה 

  ביותר.
המחזירים אהבה  קריאון מהלל את דברי בנו ומשבח בנים מסורים ונאמנים

לאוהביהם, הוא שמח שהימון לא התפתה לדברי אישה ושהאהבה לא סנוורה את 
עיניו הוא מציין שרק אנטיגונה מכל בני העיר העזה להמרות את פיו. וכדי לחזק את 

  מעמדו בעיר אסור לו לוותר למפירי חוק גם אם הם קרובי משפחה.
ל לשלוט על עמו" צו השליט", אומר מבחינת קריאון מי שאינו שולט במשפחתו לא יוכ

קריאון "הוא החשוב ביותר." בדבריו הוא טוען שאינו מוכן להתפשר עם אנטיגונה, 
בת משפחתו ואף מתכוון לבנו שנאלץ לוותר על אנטיגונה משום שהוא יורש העצר 

  הרואה את טובת עמו לנגד עיניו.
  אנטיגונה למשפחתה.קריאון מצפה לנאמנות בנו אך לא מקבל את נאמנותה של 

הימון חכם, בתחילה מנסה לכבוש את לב אביו ובהמשך מנסה לשכנעו לסגת מן 
העונש בסיכומו של דבר מתברר שקריאון אינו אוהב לשמוע ביקורת הוא מאוכזב 
מבנו שבתחילה חשב שיצדיק אותו ובהמשך מתברר שטעה ולא רק זאת אלא שבנו 

  מבקר אותו, דבר שמרגיז אותו יותר.
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יום מציעה המקהלה מציע לבן לשמור מסר מאביו ולאב לקבל דעות בנו, בהמשך הם בס
  מנסים לעורר בו רגשות אב ולרכך את עמדתו...

  תפקידו של הימון כדמות משנית 
ככל שקריאון מתבצר בעמדתו ואינו  –און ילהאיר את השקפת עולמו של קר .1

 מוכן לסגת ולוותר כך מתגברת אצלו תחושה של חוסר ביטחון. 
 להאיר את קוי האופי שלו. .2
 הוא מחדד את העימות והניגוד בין מעשה אנטיגונה לבין הצו של קריאון. .3
מביע את העמדה הרגשית, מציג את המצפון האנושי את דעת העם ואהבתו  .4

 לאנטיגונה.
מון גם מניע את העלילה ומחייב את אביו לפעול בעניין אנטיגונה (מוביל הי .5

 אותה למערת הקבר).
  שיר מקהלה שלישי .6
השיר עוסק באהבה הקשה כשאול מושלת בכל גם באל וגם באדם, תהפוך  .7

  צדיק לרשע ומציג עמדה נייטראלית של המקהלה. 

  הקלימקסשיא המחזה,  -תמונה רביעית אנטיגונה מובלת למערת קבר

כאן נחשף המימד האנושי של אנטיגונה, המודעת להליכתה לקראת מותה, ולעובדה שלא 
  תינשא להימון אהובה.

היא משווה עצמה לבת האל טנטלוס ובכך חוטאת בחטא הגאווה המקהלה מזהירה אותה 
ואנטיגונה מחריפה את חטא הגאווה ומבקשת מן העם לזכור שדינה עוות "אתכם לעדים לי 

י!" היא מזכירה את חטא אביה, את גזרת הגורל שהובילה אותה למצב זה והרחיק השבעת
אותה מן החברה. המקהלה מזכירה לה שיצאה נגד החוק תוך ידיעה שזה יהיה העונש שלה. 
היא מעודדת אותה בכך שאומרת לה שעשתה צדקה למת, אך מדגישה את העובדה 

ללא מספד וללא שיר, אך בתגובה  שבעצמה בחרה את גורלה. אנטיגונה מבכה את מותה
לקריאון היא מציינת את שמחתה לקראת הפגישה עם אביה, אמה ובמיוחד עם פולינקס 
אחיה שבשבילו היא תמות בקרוב. בסיום היא חוזרת על כך שהיא עומדת למות בשל קיום 

  מצוות האל.

  בחוברת 40השיבו על השאלות שבעמוד 

את אנטיגונה באמצעות אגדות מן העבר  שיר מקהלה רביעי: המקהלה רוצה לנחם
באגדות אלה מתוארים בני אנוש שחטאו בחטא הגאווה ונענשו בעונשים כבדים. 
המסקנה מהשיר היא שלא ניתן לשנות את גזרת המוירות, אלות הגורל, גורלה של 

  אנטיגונה דומה לגורלם של בני מלכים אחרים.

תיד לרצוח את אביו אך זאוס דנאה נכלאה במגדל ברזל על מנת של אתלד בן שע .1
 הפרה אותה באמצעות גשם של זהב.

מלך גאוותן שחטא לדיוניסוס בכך שמנע מהחוגגות לחוג את חגו, כעונש  –ליקורגוס  .2
 רותק לסלע על ידי האל והשתגע.

אמם החורגת ניקרה את עיניהם מרוב קנאה לאחר שילדה  –אמם של בני פינאוס  .3
 לפנאוס שני בנים.

  גישה אוהדת כלפי אנטיגונה והכרה כי הגורל נגזר על ידי האלים.המקהלה מגלה 
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מפגש בין המלך קריאון לטרזיאס הנביא, נציג הדת, עיוור אך  –תמונה חמישית 
  מיטיב לראות את האמת. המפגש בניהם סוער הדעות מנוגדות בניהן,  

  כיצד מגיע הנביא אל קריאון ומה מספר?

על כך שהאלים מסרבים לקבל קרבנות על המזבחות הנביא מובל על ידי נער ומספר 
שטומאו על ידי עופות שניזונו מגופת פולינקס, טרזיאס קורא לקריאון להביא את פולינקס 

  לקבורה.

טרזיאס מבהיר לקריאון את מה שבנו אמר במערכה השלישית: צדיק יודה בחטאו וגבהות 
אותו לסגת מהחלטתו ומגאוותו אך לבב היא אם חטאת. הוא מנסה לרכך את קריאון ולשכנע 

קריאון מתעקש ומאשים אותו בשוחד מדבר בטון כועס ומחוצף ולמרות אזהרתו של טרזיאס 
כי ישלם בן חת בן מת תחת מת: "אז דע שלא תספיק לראות את החמה עושה במרכבתה 

  מעגלים רבים טרם תיטול יוצא מחלציך ותשלם בגוויתו גמול על גוויה".

  יאון מחזיק ברכוש אלי השכול ושישמעו קינות בביתו...הוא מציין שקר

זהו שיא העימות בין חוק המלך ובין חוק הדת, קריאון מאמין שאין לקבור את הבוגד הוא 
מאמין שהצו שלו מתאים לרצון האלים, ושטרזיאס מקבל שוחד עבור נבואתו. טרזיאס 

עליו על משפחתו ועל לעומתו חדור באמונתו מנבא לקריאון נבואת זעם שתמיט שואה 
  העם.

המקהלה מתערבת לאחר יציאת טרזיאס, ובעקבות כך קריאון מביע צד אנושי, הוא חושש 
ומכיר בטעותו, מבין שחטא בחטא הגאווה ומודה שאין טעם ובלתי אפשרי לריב עם הגורל. 

  זו הפעם הראשונה בה פונה בבקשה לעזרה מן המקהלה.

בוד דיוניסוס האל של תבי, המקהלה מאמינה פיין שירה עליזה לכ –שירת המקהלה 
יש כאן אירוניה טראגית מכיוון שהמקהלה אינה חוזה את המשך שהסדר ישוב אל כנו  

  הטרגדיה, השיר אופטימי ומדגיש את עצמת האסון הסופי הקטאסטרופה.

  האקסודוסבסיום השיר מגיע השליח ומתחילה תמונת הסיום 

טרופה: הקטאסטרופה נובעת מגזרת האלים  מאופי כאן יש מספר התרות ומתוארת הקטאס
הדמויות קריאון ואנטיגונה שחטאו בחטא הגאווה, חטא ההיבריס וכן מההחמצה של קריאון 

  שהקדים והלך למלא את המצווה הדתית לקבור את המת ואחר כך לשחרר את החי...

של מדוע קבר קריאון את המת לפני ששיחרר את אנטיגונה? אולי הושפע מכעסו  .1
הנביא על בזיון המת וחשב לתקן את המעוות החמור יותר מעלבון אנטיגונה, 

 בעקבות החמצתו מתו אנטיגונה הימון ואורידקה אימו...
  הימון ניסה להרוג את אביו לפני מותו וירק עליו...לבסוף התאבד...

  
 כיצד שומרים על אחדות המקום בתמונת הסיום? .2
 מהו האישור המחודש של הערכים? .3
  מהם מאפייני הגיבור הטארגי? .4

                                                                                                                                                       

  

 


