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   �20הסיכו� ממערכי השיעור לשירת המאה 

  :בסו� השירהסיכו� והניתוח   – המורה אלי פררה: כתב וער�

�  )"ספר העיגול"ספר השירי�  ;מתו� (אורי צבי גרינברג / לַחַ!ַהי ְוִ�יר ִאִ
  

  ְוא�ַלי ֶאל ַהַ�ַחל ַהה�א ִמיֵמי ַהַ�ֲער�ת

  .ד� של הע� הכרותּהֶ�:  ְסָדנ' ֶשל ָהֵע#*                                                        תַהָ ר� ְסָדנ� ֶשל ָהֵע�ְסָדנ� ֶשל ָהֵע�ְסָדנ� ֶשל ָהֵע�ְסָדנ� ֶשל ָהֵע�****ַה��ֵט� ִ�י 

  .&מלֵ%, נוגע, מלקק: ַהְ�ַלֵחְ�*. שיח, ענפי� רכי�: ְ(ָרִדי�*                     ַהח�ִמי$ַהְ%ָרִדי$ַהְ%ָרִדי$ַהְ%ָרִדי$ַהְ%ָרִדי$**** ֶאת ִ#ְדר�ת ַהְ"ַלֵחְ!ַהְ"ַלֵחְ!ַהְ"ַלֵחְ!ַהְ"ַלֵחְ!****

  ָ)ב�א ַהַ�ֲעָרה, $ֶשל ַ#ֵ�י ַהֵ�ר�ת ָש

  .ִ+ְמ+�ִמי$.. ִהיא ִאִ"י, ֲאד(ַ"ת ַהֵ�ָער

  .שיֶ)הא� לובשת כותונת ִמ. המשי שלה: ֶמְשָי**                                            ֶמְשָי1ֶמְשָי1ֶמְשָי1ֶמְשָי1****ְוִתְפשֹט ְ/ַגֶדיָה �ִבְכתֶֹנת 

  :ֶאְרֶאָ�ה ש�ָחה, ַחלֵ)ֵרד ָש$ ַ/ַ�

  .    יפה: ָנאָוה*                                                                                          ! ְ/כָֹח1ָנאָוהָנאָוהָנאָוהָנאָוה****יא ַ/ַ"ִי$ ֱאלִֹהית ִה

  .יב6ָה ְוִניח�ַח ֵ�ר�ת ִמ5ִָב+�ִמ

  ַוֲאִני ע�ד ֵאיֶנִ�י ַ/6ְק�$ ְו7ִבי

 .ְו7ִביוע�ד� ֶעֶל$ ְ/נ�� ֵ/ית ִא"� 
  

  :ִאִ"י.. ְוִהֵ�ה ִהיא ע�ָלה ִמ9 ַהַ�ַחל

  .טהורה, זכה: ַהָ+ָרה*                                                                                             ֲאד(ַ"ת ַהֵ�ָערַהָ/ָרהַהָ/ָרהַהָ/ָרהַהָ/ָרה****ַהַ�ֲעָרה 

  ֶמְשָי1ֶמְשָי1ֶמְשָי1ֶמְשָי1ְ/ִלְבַנת ַהְ/ת�ִלי$ ִ/ְכתֶֹנת 

ָ#רְוֵא   י9 ִהיא ר�7ה ֶאת ְ/ָנ1 ַהְ"ב(

  ָהע�ֵמד ְור�ֶאה ֶאת ִא"� ָ/ע�ָל$

  ., בזוהר שָל;בהשאלהו" ,באש שָל: "ְ+ֶאְשָי**                                    ְ/ֶאְשָי1ְ/ֶאְשָי1ְ/ֶאְשָי1ְ/ֶאְשָי1****, ֵא$:ֵעת:ְוַנֲעָרה ִהיא ְ/ֶטֶר$

  נ�ֵג1ַ רֹאָש1 ַ/ֲערֹב י�$ ֶאל ִ#ְדר�ת

   ַהח�ִמי$ָרִדי$ָרִדי$ָרִדי$ָרִדי$ַהְ%ַהְ%ַהְ%ַהְ%

  ,ֶשל ַ#ֵ�י ַהֵ�ר�ת

  ..ֶש��ְסָפה ַעל ִמְתָק$ ְמִתיק�ת ִ+ְמד�ִמי$
  

  .ב/ָלראשה נצבע ְ.: ָהְשַלג*. שיערה בצבע הכס&: ִהְכִסי�*               ֶזה ָהרֹאשְוָהְשַלגְוָהְשַלגְוָהְשַלגְוָהְשַלג**** ֶזה ָהרֹאש ִהְכִסי�ִהְכִסי�ִהְכִסי�ִהְכִסי�****ָה1 

  .נתגולל, אָמט0, נרמס, זהב0: ִ!ְכַ-ש*                                                                    ְ/ָדמ� ֶ/ָעָפרֶשִ�ְכַ�שֶשִ�ְכַ�שֶשִ�ְכַ�שֶשִ�ְכַ�ש****ֲעֵדי 

  .ֶשִ�ְשַ�ְ! ִ/יֵדי #�י ֶ#ְרָמִני ְ/>ְכָזר

ִּלי ָנָקם ְוִשֵלם ְלֵע: "35ב "דברי� פרק ל. ק�ָנ: ִשֵ.�*      . ְוֶאת ַה/�ר לֹא ָחַפרִשֵ=$ִשֵ=$ִשֵ=$ִשֵ=$****ְוַהֵ/9 לֹא  ּת ָתמוט ַרְגָלםׁ ּ."   
 

.  על ממדי השואה שהתרחשה באירופה,י"שנודע בישוב באכ, ג "ציטוי לכאב של המשורר א ב–השיר    

כשהידיעות על ממדי השואה , ע� תו� מלחמת העול�. 4)ִאהקשר הנפשי העמוק בי/ הדובר ְל ; השירבמרכז

כמשורר ג "אצנודע , אהשל הש4עניי/ זה ל. שמשפחתו הושמדההבי/ המשורר , הגיעו לאר� במלוא היקפ/

  . הזע� והתוכחה

שני הראשוני� ארוכי� יחסית ומוקדשי� : שלושה בתי�מהוא בנוי אופ/ טכני ב. בנה השירמיש לשי� לב ל   

  .אול� מבחינה התוכ/ והמשמעות השיר מחולק לשניי�. נחלת ַ.ֶצ� הרוֶחלתיאור המראה הדמיוני של הֵא

בהיותה הדובר �6שרויה ֵא  בה ארוכי� ומפורטי� בתיאור האידיליה הפסטוראליתשני הבתי� הראשוני�

קצר ובו תיאור הזוועה  השלישיהבית , לעומת�.  ע� הטבע והנחל�הֵא6והמזיגה של הנערה, נערהעדיי/ 
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אה שמבנה זה נועד לשרת נר. האוני� של המשורר המתוסכל6חוסרבאכזריות ולעומתו � הנוראה שברצח הֵא

דמו של :  חיי� של טוהר ושלמות נגדעו באכזריות מצמררת;חיי הא� נקטעו באחת ותאר אי� יו/את הרע

 הא�  באריכות את חיי המשורר מעדי& לתאר ולזכור."9ְִכַ%ש ֶ.ָעָפר ֶש9ְִשַ%ְ� ִ.יֵדי �4י ֶ�ְרָמִני ְ.8ְכָזר"ראש הא� 

ניגוד הנות/ . אחת ראשה הפ� כסו& ולב/6 בבתְ�יֵא,  ולצמצ� את תיאור האסו/ למלי� ספורות ,בנערוָת

  .רבהעוצמה  ,לביטוי הניגודי הזה

 –משוררת ה של ,לשיָרקונוטציה . ג לפתוח את שירו"כ� בחר המשורר אצ ..."ְוא0ַלי" :'בית א   

ת ממדי בגלל שקשה לדמיי/ א ,שאולי, הרומז לכ� ביטוי"... ,ְוא0ַלי לֹא ָהי0 ַה1ְָבִרי� ֵמע'ָל�: "רחל

 רמז מטרי� לסיומת ולבית ?שואהשהתרחש במה ְל לֹא ָהי0 ַה1ְָבִרי� ֵמע'ָל� ,יַלא0 ,באמתש, הזוועה

 .ובלתי נתפס  הזוי,תיאור של תמונה שלא מהעול� הזה זהו .השיר כולו6האחרו/ בשיר ולנושא

 ה אמ4אי� נראָת; וברההתרחשויות לבי/ הדמיו/ וההזיה של הדת ש0מָמבר שבי/ ֵ;תמונה שנמצאת ַ.

ג� במוב/ זה שיש בה , רוחנית6תמונה ראשונית זו הרבה חושניותיש ְ. .שואהבטר� . ..,בנערוָת

תמונה . טבעותמונת נו& ע� , זיכרו/ נפשי ורוחני של הדובר, תמונת נערה שנראית כמו מחלו�

   .אדומת שיער, יחד ע� תמונת נערה יפהפייה. עד/6אידילית של נו& ג/

 ָ=ב4א ַה9ֲַעָרה": כנערה צעירה במה שנראה כהתגלמות של יופי וטוהר נצחימופיעה אמו של הדובר    

� שוחה בנחל הֵא6הנערה. "!ַ.ַ)ִי� ָנאָוה ְ.כָֹח, ֱאלִֹהית ִהיא: "כ�6 ואחר" ..ִהיא ִאִ)י, ֲאד?ַ)ת ַהֵ<ָער

. טע� וריח ,צבע בתיאור התמונה הרבה יש. רי ממלא את האווירְ%ַהוריח , רי שופעי�י ְ%מוק& עֵצ

, השיער�אדומת וא� נוסי& את תמונת הנערה )טעימי�פירות ו, פירותניחוח , חומי�זרדי� (

נקבל תמונה חושנית ... לאחר הטבילה במי�, י שקופהCִֶמ6בכותנת הכחולי�הטובלת במי הנחל 

/ ָביער ָלע� שכבר כשהיא � מתוארת ֵא6כשהנערהשהוא ניגוד גמור לתמונה בסו& השיר , מאוד

  .יותבידי גרמני באכזרונשפ� הוכפש  ,אCָר�6ֹשDַלאחר & וכס0

ערביי� שורר ה6 בי/, דמדומי�ושקט של , בנחתמי הנחל זורמי� , הסערהלפני , כא/ בבית הראשו/   

תמונה ; האדמוניסביב בשעה שהנערה עולה מ/ הנחל ואור השקיעה מקשט באור זוהר את שערה 

, כתומי�6 ומזיגה בי/ צבעי השקיעה האדמדמי� זהו שילוב .ית שלפני זוועות ההרג והשמדרומנט

 עד�6 ג6תמונת . לוב/ גופה המכוסה בכותונת המשי ויחד ע� ..השיער של הנערה6אדו�צהובי� לצבע ו

וכי .. טר� נולד,  כשהדובר עדיי/ איננו ביקו�!הווהוכל זאת בלשו/ .  שיבוא אחריוהגהינו�לעומת 

בי/ , המתח? � והוא טר� נוצרשהוא רואה את אמו בנערותה והיא טר� הפכה לֵא? אפשרי הדבר

הכסופה  "; בעבר בלשו/ הווה לבי/ המציאות האפורהדמיו/ של ההזיה הנאמרבי/ ה, הזויהמצוי ל

 סערת הרגשות של המשורר לאחר שנודע מביעי� בעצ� את, � בסו& השירשל שיער הֵא" והמושלגת

אנו שרמז מטרי� למה נאמר בסו& השיר . כולל אמו ואביו, כולל משפחתו, לו על ההשמדה ההמונית

  "ַה7ָר0ת  ָהֵע#ְסָדנ4 ֶשל*ַה<4ֵט& ִ%י  : " כבר בראשית השיר בבית הראשו/מקבלי� בביטוי

הוא . א� לבי/ הנערה עצמה6נה הבוגר של הנערהתיאור דיסוננסי בי/ ראותו של הדובר כב :'בית ב   

. בלתי נתפס ולא מציאותי. והיא איננה מבחינה בו, כאד� בוגר רואה את אמו כשהיא עדיי/ בתולה

עולה מ/ הנחל � הֵא. תמונת עול� קסומה ואידילית של טוהר ויופי מושלמי�חורג ג� בתיאור של 

 מיזוג מופלא של לוב/ הגו& הבתולי ע� אוד� שילוב הצבעי� מבליט. וכולה שלמות וטוהר וזכות

והאדמומיות הקורנת והשלווה של " גני הפירות"שערה של הנערה על רקע גוני הירוק והחו� של 

ה נערה כשהיא עדיי/ טהורה ובתולה וז�6Eָהעבר של הֵא: לא רק זאת א& זאת". דמדומי�"שעת ה

ר לה בור ַפ� את דמה ולא ָחַקשלא ָנ) חרו/בבית הא(ואילו ההווה של המשורר , מתואר בלשו/ הווה

  . רַבמתואר בלשו/ ָע) הביא אותה לקבורה(

נמסרי� בלשו/  ש הראשוני� חורגת מחוקי המציאותבשני הבתי�התמונה האידילית המתוארת 

שהרי המשורר אינו יכול לראות את אמו כפי . הזה" האוקסימורוני"הוא שיוצר את המצב , הווה ועתיד
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זו ". !ֱאלִֹהית ִהיא ַ.ַ)ִי� ָנאָוה ְ.כָֹח,: ֶאְרֶא9ָה ש4ָחה: "ובכל זאת הוא אומר, לפני שנולד, וריהיתה בנעישה

רחוקה 6יאותִצְמההזיה מעמידה את מה ששיי� ִל. מתח בי/ הזיה לתודעהג� היוצרת תקבולת הניגודית ה

תודעה מבהירה שהדבר אינו וה, תרחשת כא/ ועכשיוומפעילה המוחשית ממשות  האילוו ,במקו� ובזמ/

  . הממשות היא בהמש� השיר בבית השלישי.אפשרי

בתמונה השלישית בבית , בשני הבתי� הראשוני�של מזיגת נו& וטבע ונערה האידיליה תמונת  מול :'בית ג   

מאחר שהוא היה , כמו קודמותיה עולה בעיני נפשו של המשורר, תמונה זו. מחרידהה קשה ועולה תמונ' ג

�כפי , למהל� ההיסטורי של הזמ/,  הממשיתא� התיאור שיי� למציאות.  כאשר אמו נספתה בשואהבאר

לעומת השימוש בזמ/ הווה ועתיד בתמונה האידילית ההזויה בבתי� (שמשתמע מ/ השימוש בזמ/ עבר 

עד שהאדי� מדמה לאחר שנרמס , הדובר מתאר את מראה ראשה של אמו ששערה הלבי/ כשלג). הראשוני�

והוא אינו יכול למצוא מנוח לנפשו כי לא נק� את דמה השפו� ולא הביא , הב/ יודע שאמו כבר איננה. רבעפ

 –שתי התמונות המנוגדות עומדות זו מול זו ". ְוַהֵ./ לֹא ִש�Gֵ ְוֶאת ַה.4ר לֹא ָחַפר: "אותה למנוחת עולמי�

,  האחת מצויה מחו� לזמ/.'גבית ב דמי�מול תמונה של , בשני הבתי� הראשוני� דמדומי�תמונה של 

הוא מצליח לדמיי/ את . המשורררגשות 6סערת, תו של דברחיבור המביע לאִמ. והאחרת משקפת עבר קרוב

א& שכבר בפתיחת , הוא מוקס� מיופייה ומטוהר נפשה. מראה אמו כשהיא שוחה במימי הנחל בנעוריה

זהו . רקע הפסטורלי והשלווה6על,  הכרותהנחל מלח� את הע�: השיר ישנו רמז לטרגדיה העומדת לבוא

 מי הנחל הזורמי� (ות הטבעינוחונ) הנערה השוחה במימי הנחל (תיאור סמלי של השילוב הבעייתי בי/ החי

תמונת הסיו� של השיר מסגירה את , ואכ/). הגד� של ע� כרות(הכרות והמת , לבי/ הפגוע) בנחת ובשקט

משו� , אוני� ביתמותו6ו של הגרמני האכזר והמשורר נותר חסרתה לקורבניהא� היפה והטהורה הי. האסו/

ארמז מקראי הוא " ְוַהֵ./ לֹא ִש�Gֵ: "הביטוי. שלא זכה לנקו� בצורר הגרמני וא& לא להביא לקבורה את אמו

ִּלי ָנָקם ְוִשֵלם ְלֵעת ָתמוט ַרְגָלם: "35ב "לפרק פר דברי� Hִֵמ ּ ּ ׁ."   
  :דרכי העיצוב בשיר

   המשורר מתאר את אמו בתפארתה ומדמה את המראה המופלא –" ת ִהיא ַ.ַ)ִי�ֱאלִֹהי. "1

  הצבת הניגוד בי/ נערותה של –" ִהְכִסי& ֶזה ָהרֹאש ְוָהְשַלג ֶזה ָהרֹאש"לעומת . לשלמות אלוהית    

  ..     הא� לזקנתה בזמ/ השואה

  .  כסופות וא& לבנותשערותיה  –מבוגרת  היא כבר. המשורר מתאר את אמו סמו� לרציחתה. 2

   של ירוק�חו�� כחול�האדו�הניגוד שבי/ צבעי ממחיש את " ָהְשַלג"ְו" ִהְכִסי�"השימוש במלי�     

  של ראשה בימיה האחרוני� לב/ היופי והטוהר שבצבעי הכס& וה    היופי של הטבע בנערותה לבי/ 

  . בתקופת ההשמדה והשואההמאפייני� את אישיותה     

  .  העלייה מהנחל היא ג� מוחשית וג� במוב/ של עלייה מהזיכרו/–.."  ִהיא ע4ָלה ִמ/ ַה9ַַחלְוִה9ֵה. "3

  .שכ/ הא� תטבע אל מותה בסיו�, זוהי עלייה טרגית    

   )חו� ואדו� ולב/ וכס&(י� הצבע מוטיב: הצבע הריח והטע�; החושניות בתיאור התמונות. 4

  הוא זוהר ביופיו בשעת הדמדומי� , הא� אדמונישיער ראשה של : מופיע במספר הקשרי�    

  ְ.ֶאְשָי, " .המלבי/ שלו כאשר הוא מתכסה בד� לאחר מעשה הרצח6 ומאבד את הגוו/ הכסו&    

  . צבע הזרדי� החומי� והמי� הכחולי� של הנחל והירוק של הגדה. " נ4ֵגַ, רֹאָש, ַ.ֲערֹב י�4    

  כא/ בולט הקשר בי/ האכזריות שלא רק  . במלוא כוח�השחייה במי הנחל מסמלת את החיי�. 5

  ראשה של . אלא א& מנעה את אפשרות מת/ הכבוד האחרו/ לא� שנרצחה, שהביאה למוות    

  . הא� התגולל בעפר בשל מעשה הרצח האכזרי של הגרמני    

  דגיש את תסכולו של הב/ מה" ְוַהֵ./ לֹא ִש�Gֵ ְוֶאת ַה.4ר לֹא ָחַפר": המקראי) אלוזיה(ז ֶמְרהֶא .6

  . וחפר לה קברא נק� את דמה השפו� של אמו ולא הביאה למנוחת עולמי�נסער על שלש    


