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סיפור קצר     פרק ראשון: 

דרמה פרק שני: 

רומאן ונובלה פרק שלישי: 

שירה )שירת ימי הביניים, שירת נתן אלתרמן, שירת חיים נחמן ביאליק, שיר שלא נלמד(   פרק רביעי: 

33 נקודות(. 3
1 מארבעת הפרקים עליך לבחור בשלושה פרקים ולענות על השאלות לפי ההוראות בכל פרק )לכל פרק — 

רשימת יצירות. חומר עזר מותר בשימוש:  ג. 

רשֹום בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה שבחרת לענות עליה.  )1( הוראות מיוחדות:  ד. 

לנבחנים אינטרניים: חובה לצרף למחברת הבחינה את רשימת היצירות שנלמדו.  )2(   

לנבחנים אקסטרניים ונבחני משנה: תימסר רשימת יצירות.    

אין להדגים באמצעות אותה היצירה בכמה תשובות.  )3(   

שים לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק.  )4(   



ספרות עברית וכללית, מועד קיץ נבצרים, תשפ"א, 2021, מס' 8281 - 2 -

השאלות
33 נקודות( 3

1 פרק ראשון — סיפור קצר  )

16 נקודות(.  3
2 אם בחרת בפרק זה, ענה על שתיים מן השאלות 3-1 )לכל שאלה — )

אין לכתוב על אותה יצירה בתשובות שונות.

 

שים לב: בשאלות 2-1 אפשר לענות גם על פי הסיפור "צלליות" מאת אמיר גוטפרוינד.

ענה על שני הסעיפים א-ב.  .1

תאר את הסיום של אחד מן הסיפורים הקצרים שלמדת, והסבר את התרומה של סיום זה לבניית משמעות הסיפור.  א. 

)11 נקודות(

5 נקודות( 3
2 האם סיום זה הפתיע אותך? הסבר והדגם את דבריך.        ) ב. 

תאר משבר בחייה של דמות מרכזית בסיפור קצר שלמדת.    .2

לדעתך, האם משבר זה משקף גם את מצב החברה הסובבת את הדמות? הסבר והדגם את דבריך.  

צלליות / אמיר גוטפרוינד   .3

מהי הביקורת החברתית הבאה לידי ביטוי בסיפור "צלליות"? הסבר והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 3/
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33 נקודות( 3
1 פרק שני — דרמה  )

אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 7-4.

טרגדיות של סופוקלס: "אנטיגונה", "אדיפוס המלך"

טרגדיות של שקספיר: "המלט", "המלך ליר", "מקבת", "אותלו", "רומיאו ויוליה"

האם לדעתך פעולותיו של הגיבור בטרגדיה שלמדת מושפעות מגורמים פנימיים )אישיותו(, מגורמים חיצוניים או   .4

מגורמים פנימיים ומגורמים חיצוניים גם יחד? נמק והדגם את דבריך.

בעלילת טרגדיה יש שני שלבים עיקריים: 1.  שיבוש הסדר התקין;  2.  השבת הסדר על כנו.  .5

תאר שלבים אלה בעלילת הטרגדיה שלמדת, והסבר את תוצאותיהם.   

מחזה מודרני )מן המאה ה־19 או מן המאה ה־20(

ענה על שני הסעיפים א-ב.  .6

תאר את תכונות האופי של דמות מרכזית במחזה המודרני שלמדת, והסבר כיצד תכונות אלה באות לידי ביטוי  א. 

23 נקודות( 3
1 במחזה.      )

לדעתך, אילו מן התכונות שתיארת ראויות להערכה, ואילו מן התכונות ראויות לגינוי? נמק את דבריך.  ב. 

)10 נקודות(

ביצירות רבות מתוארים יחסים מסובכים בין בני משפחה או בין גבר לאישה שאינם בני משפחה.  .7

הסבר והדגם כיצד באים לידי ביטוי במחזה המודרני שלמדת יחסים מסובכים כאלה.  

הסבר את התרומה של היחסים שתיארת לבניית משמעות המחזה.  

/המשך בעמוד 4/
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33 נקודות( 3
1 פרק שלישי — רומאן ונובלה  )

אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 10-8. 

שים לב: בשאלות 9-8 אפשר לענות גם על פי הרומאן "1984" מאת ג'ורג' אורוול.

ביצירות רבות יחסי אהבה, חברות או ידידות בין דמויות הם לעיתים נקודות אור במציאות קשה.  .8

האם יחסים כאלה הם נקודת אור ברומאן או בנובלה שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.  

 

ענה על שני הסעיפים א-ב.    .9

18 נקודות( 3
1 תאר את הסיום של הרומאן או הנובלה שלמדת, וכתוב אם לדעתך סיום זה נחשב "סוף טוב".      ) א. 

האם סיום זה הפתיע אותך? נמק את דבריך, ובסס אותם על שלבים שונים בעלילה.      )15 נקודות(  ב. 

1984 / ג'ורג אורוול  .10

הפילוסוף ז'אן ז'אק רוסו כתב כי "יש להעדיף חירות מסוכנת על עבדות שלווה".   

האם לדעתך ווינסטון סמית, גיבור הרומאן "1984", נוהג על פי תפיסה זו?   

הסבר והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 5/
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33 נקודות( 3
1 פרק רביעי — שירה  )

)שירת ימי הביניים, שירת נתן אלתרמן, שירת חיים נחמן ביאליק, שיר שלא נלמד(

אם בחרת בפרק זה, ענה על שתיים מן השאלות 21-11:

על שאלה אחת משירת ימי הביניים או משירת נתן אלתרמן )שאלות 17-11(;

ועל שאלה אחת משירת חיים נחמן ביאליק או שיר שלא נלמד )שאלות 21-18(

16 נקודות(. 3
2 )לכל שאלה — 

ענה על אחת מן השאלות 17-11.

שירת ימי הביניים

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .11

יִני ּוֵביֶנָך / שמואל הנגיד ֲהָים ּבֵ
 

א ֶאֶּטה ְלַחּלֹוְתְו / ֲהָים ֵּביִני ּוֵביֶנ

?א ָארּוץ ְּבֵלב ָחֵרד / ְוֵאֵׁשב ַעל ְקבּוָרְתְו

!ֱאֶמת, ִאם ֶאֱעֶׂשה ָכֹזאת / ֱאִהי בֹוֵגד ְּבַאְחָוְת

,ְלֻעָּמְת ֲאָהּה, ָאִחי, ֲאִני יֹוֵׁשב / ֲעֵלי ִקְבָר

.ַמְכאֹוב ְּבתֹוך ִלִּבי / ְּכַמְכאֹוִבי ְבִמיָתְת ְל

,א ֶאְׁשַמע ְּתׁשּוָבְתָׁשלֹום — / ְו ְוִאם ֶאֵּתן ְל

,א ֵתֵצא ְלָפְגֵׁשִני / ְּביֹום ּבֹוִאי ְלַאְדָמְתְו

,א ֶאְׂשַחק ְּבִקְרָבְת א ִתְׂשַחק ְּבִקְרָבִתי / ְוְו

,א ֶאְרֶאה ְתמּוָנְתא ִתְרֶאה ְתמּוָנִתי / ְוְו

— ּוַבֶּקֶבר ְמעֹוָנְת / ְלַמַען ִּכי ְׁשאֹול ֵּביְת

,ְּבַאְחִריְת ְּבכֹור ָאִבי ּוֶבן ִאִּמי, / ְׁשלֹוִמים ָל

!ְוִנְׁשָמְת ְורּוַח ֵאל ְּתִהי ָנָחה / ֲעֵלי רּוָח

.ְלַאְרִצי, ִּכי / ְּבֶאֶרץ ָסְגרּו אֹוְת ֲאִני הֹוֵל

,ְוָאנּום ֵעת ְוִאיַקץ ֵעת — / ְוַאְּת ָלַעד ְּבנּוָמְת

!ְוַעד ּבֹוא יֹום ֲחִליָפִתי / ְּבִלִּבי ֵאׁש ְּפִריָדְת

הסבר באמצעות חמש דוגמאות כיצד כאב המשורר על מות אחיו בא לידי ביטוי בשיר.  

בתשובתך כתוב גם על שתיים מדרכי העיצוב בשיר המסייעות לביטוי הכאב של המשורר.  

/המשך בעמוד 6/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .12

ַדְאָגִתי ֲהדּוָפה / שלמה אבן-גבירול  ְמִליָצִתי ְבּ
 

ְמִליָצִתי ְּבַדְאָגִתי ֲהדּוָפה / ְוִׂשְמָחִתי ְּבַאְנָחִתי ְדחּוָפה,

ְוִאם ֶאְרֶאה ְׂשחֹוק — ִיְבֶּכה ְלָבִבי / ְלַחָּיִתי ְׁשִהיא ִמִּני ְקטּוָפה.

"ְיִדיִדי, ַהְּלֶבן ֶעֶׂשר ְוִׁשָּׁשה / ְסֹפד ּוְבכֹות ֲעֵלי יֹום ָהֲאִסיָפה —

ֲאֶׁשר ָהָיה ְלִהָּמֵׁש ְּבַיְלדּות / ְּבֶלִחי ַּכֲחַבֶּצֶלת ְׁשזּוָפה?"

ְׁשָפַטִני ְלָבִבי ִמְּנעּוַרי / ְוַעל ֵּכן ָהְיָתה ַנְפִׁשי ְכפּוָפה,

ְוָׂשם ַהִּבין ְוַהּמּוָסר ְמָנתֹו / ְוַנְפִׁשי ַהֲחרּוָצה ָׁשם ְקצּוָפה.

"ּוַמה ֶּבַצע ְּבִהְתַקֵּצף? ֲאָבל ֹּדם / ְוַקֵּוה, ִּכי ְלָכל ַמָּכה ְּתרּוָפה!

ּוַמה ּיֹוִעיל ְּבכֹות ַעל ַהְּמצֹוִקים / ּוָמה ּיֹוִעיל ְלִדְמָעה ָהֲערּוָפה?"

ּוָמה אֹוִחיל ְוַעד ַּכָּמה ֲאַיֵחל — / ְוַהּיֹום עֹוד ְוא ָמְלָאה ְתקּוָפה?

ְוֶטֶרם ּבֹוא ְצִרי ִגְלָעד — ְוָימּות / ֱאנֹוׁש ִנְכָאב ֲאֶׁשר ַנְפׁשֹו ְנגּוָפה.

הסבר מהי החוויה האישית שבאה לידי ביטוי בשיר זה. הדגם את דבריך.  

בתשובתך כתוב גם על שתיים מדרכי העיצוב המסייעות לביטוי חוויה זו.  

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .13

ֵחי ַאֲהָבה / טדרוס בן-יהודה אבולעאפיה
 

ֵחי ַאֲהָבה, ִצֳּפִרים, עּופּו ֱאֵלי אֹוֲהִבים

ּוְשֹאּו ְׁשלֹום ּכֹוֲאִבים ּתֹו ּבֹור ְּכלּוא יֹוְׁשִבים,  

ִּבי ֹּתאְמרּו ִּכי ְרֵעִבים ֵהם ְצֵמִאים, ֲאָבל

ֶלֶחם ְּדָמעֹות ְוַדם ֵלב אֹוְכִלים ׁשֹוֲאִבים,  

יֹוְׁשִבים ְּבבֹור ַמֲאֵפל ָׁשֵפל ְּכֵנֶפל, ּוֵבין

ַּפְרעֹוׁש ְוִיּתֹוׁש ְוִכִּנים לֹוֲהִטים ׁשֹוְכִבים.  

ַחּיֹות ְקַטּנֹות ֲאֶׁשר א ִנְקְראּו עֹוד ְּבֵׁשם

ִמְׁשַּתְקְׁשִקין ָׁשם ְּכמֹו חֹוְׁשִקים ְּבֵעת עֹוְגִבים,  

ִיְׁשֹרק ְזבּוב ַלְּדבֹוָרה ָׁשם, ְוֵׁשן ַיֲחֹרק

ַעְכָּבר, ְוַיְחָּדו ֲעֵלי ֶנֶפׁש ְוגּוף אֹוְרִבים.  

ַהּנֹוְגִׂשים צֹוֲרִרים ָאִצים, ְוַהּׁשֹוְטִרים

ֻצּוּו ְלַבל ִיְּתנּו ֶלֶחם ְוָהעֹוְרִבים.  

הסבר את התרומה של תיאור בעלי החיים הנזכרים בשיר לעיצוב החוויה של המשורר בבית הכלא. 

/המשך בעמוד 7/
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שירת נתן אלתרמן

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.   .14

ָיֵרַח / נתן אלתרמן  
 

ַּגם ְלַמְרֶאה נֹוָׁשן ֵיׁש ֶרַגע ֶׁשל ֻהֶּלֶדת.  

ָׁשַמִים ְּבִלי ִצּפֹור  

ָזִרים ּוְמֻבָּצִרים.  

ַּבַּלְיָלה ַהָּסהּור מּול ַחּלֹוְנ עֹוֶמֶדת  

ִעיר ְטבּוָלה ִּבְבִכי ַהִּצְרָצִרים.  

 

עֹוד צֹוָפה ֶאל ֵהֶל ִּכי ֶּדֶר ּוִבְראֹוְת  

ְוַהָּיֵרַח  

ַעל ִּכידֹון ַהְּברֹוׁש  

ַאָּתה אֹוֵמר — ֵאִלי, ַהעֹוד ֶיְׁשָנם ָּכל ֵאֶּלה?  

ַהעֹוד ֻמָּתר ְּבַלַחׁש ִּבְׁשלֹוָמם ִלְדֹרׁש?  

 

ֵמַאְגֵמיֶהם ַהַּמִים ִנָּבִטים ֵאֵלינּו.  

ׁשֹוֵקט ָהֵעץ  

ְּבֹאֶדם ֲעִגיִלים.  

ָלַעד א ֵּתָעֵקר ִמֶּמִּני, ֱאֵהינּו,  

ּתּוַגת ַצֲעצּוֶעי ַהְּגדֹוִלים.  

הסבר והדגם את התרומה של שלוש מן ַהַהֲאָנׁשֹות בשיר לבניית משמעותו.  

/המשך בעמוד 8/
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ֵליל ַקִיץ / נתן אלתרמן  

בית 1   ּדּוִמָּיה ַּבֶּמְרָחִבים ׁשֹוֶרֶקת.

   ֹּבַהק ַהַּסִּכין ְּבֵעין ַהֲחתּוִלים.

   ַלְיָלה. ַּכָּמה ַלְיָלה! ַּבָּׁשַמִים ֶׁשֶקט.

   ּכֹוָכִבים ְּבִחּתּוִלים.

בית 2   ְזָמן ָרָחב, ָרָחב. ַהֵּלב ִצְלֵצל ַאְלַּפִים.

   ַטל, ְּכמֹו ְּפִגיָׁשה, ֶאת ָהִריִסים ִהְצִעיף.

   ְּבַמְגֵלב ָזָהב ָּפָנס ַמִּפיל ַאַּפִים

   ֲעָבִדים ְׁשֹחִרים ְלֹרַחב ָהָרִציף.

בית 3   רּוַח ַקִיץ ָׁשָטה. ֲעמּוָמה. רֹוֶגֶׁשת.

   ַעל ִּכְתֵפי ַּגִּנים ְׂשָפֶתיָה ִנְׁשָּפכֹות.

   ֹרַע ְיַרְקַרק. ְּתִסיַסת אֹורֹות ָוֶחֶׁשד.

   ְרִתיַחת ַמְטמֹון ַּבֶּקֶצף ַהָּׁשֹחר.

בית 4   ְוַהְרֵחק ַלֹּגַבּה, ִּבְנִהיָמה ֻמְרֶעֶבת,

   ִעיר ֲאֶׁשר ֵעיֶניָה ֹזַהב ְמֻצּפֹות,

   ִמְתַאָּדה ְּבַזַעם, ְּבִתיְמרֹות ָהֶאֶבן,

   ֶׁשל ַהִּמְגָּדִלים ְוַהִּכּפֹות.

 

     

   

 

פרש את הבית השני בשיר, והסבר את תרומתו לעיצוב האווירה בשיר.

/המשך בעמוד 9/
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ְך"( מאת נתן אלתרמן.  לפניך שיר בלי שם )המתחיל במילים "עֹוד ָאבֹוא ֶאל ִסֵפּ   .16

קרא את השיר, וענה על השאלה שאחריו.  

בית 1    עֹוד ָאבֹוא ֶאל ִסֵּפ ִּבְׂשָפַתִים ָּכבֹות.

    עֹוד ַאְצִניַח ֵאַלִי ָיַדִים.

    עֹוד ֹאַמר ָל ֶאת ָּכל ַהִּמִּלים ַהּטֹובֹות,

    ֶׁשֶּיְׁשָנן,

    ֶׁשֶּיְׁשָנן ֲעַדִין.

בית 2    ִּכי ֵּביֵת ֶהָעִני ֹּכה ָחֵׁש ְלֵעת ַלִיל

    ְוָעצּוב ּבֹו ַוַּדאי ְלֵאין סֹוף.

,ְוַחַּיי ֶׁשָּכְרעּו ְּבִלי ַהִּגיַע ֵאַלִי    

    ֻהְסְּגרּו ַלחּוצֹות ְוַלֹּתף.

בית 3    ַא ִּפְתֹאם ַאְּת נֹוַגַעת ְּכָיד ַמְבִהיָקה.

    ַאְּת ּפֹוַלַחת ְּכֵזֶכר ִנְׁשָּכח.

    ַהְּדָמָמה ֶׁשַּבֵּלב, ֵּבין ְּדִפיָקה ִלְדִפיָקה,

    ַהְּדָמָמה ַהֹּזאת

.ִהיא ֶׁשָּל    

הסבר את שלוש השורות המסיימות את השיר ואת הקשר שלהן לחוויה המתוארת בו.  

/המשך בעמוד 10/
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קרא את השיר, וענה על השאלה שאחריו.   .17

ַהִּגיִדי ָלָּמה ְוֶאל ִמי ְּבִלי קֹול ּבֹוָכה ַאְּת? בית 8 

ִאְמִרי ִמַּנִין ָל, ְּפַתָּיה ַמֲאִמיָנה,  

ֶׁשַהַחִּיים נֹוְצרּו א ְלַלְּמֵדנּו ַדַעת,  

ִּכי ִאם נֹוְצרּו ְּכֵדי ִלֹּטל ֶאת ַהִּביָנה?  

ִאְמִרי, ֵּכיַצד? ַמּדּוַע? ִמי ָאַמר ָל ֹזאת?  

ִאְמִרי, ִמַּנִין? ִמי ִגָּלה ָל ֶאת ַהּסֹוד?  

  

ַהַּסָּכנֹות ַרּבֹות ּוִמְסָּפָרן ֵמָאה בית 9 

ְוֵהן רֹוְבצֹות אּוַלי ְּבַמְעָּגל אֹוֵרב  

ַא א אֹוָתן, ַא א אֹוָתן ַאְּת ְיֵרָאה,  

ַרק ֶאת ַנְפֵׁש ַהְמֹאָהָבה ְוַהְּמֵלָאה,  

ַהִּמְתַחְלֶחֶלת ְלקֹול ַצַעד ִמְתָקֵרב,  

אֹוָתּה ָיֵראת, ֶאת ָהַרָּכה, ֶאת ַהֵּשָֹיה,  

ֶאת ָהָרָעה, ֶאת ָהרֹוֶחֶצת ִּבְדֵמי ֵלב.  

 ,ִׁשְׁמִרי, ִשְׁמִרי ַנְפֵש ֹּכֵח ,ִׁשְׁמִרי ַנְפֵש בית 1 

,ִשְׁמִרי ַחַּיִי ,ִּביָנֵת ,ִשְׁמִרי ַחַּיִי  

,ִמִּקיר נֹוֵפל, ִמַּגג ִנְדָלק, ִמֵּצל ָחֵׁש  

ֵמֶאֶבן ֶקַלע, ִמַּסִּכין, ִמִּצָּפְרַנִים.  

,ִמן ַהּׂשֹוֵרף, ִמן ַהחֹוֵת ִׁשְׁמִרי ַנְפֵש  

ִמן ַהָּסמּו ְּכמֹו ָעָפר ּוְכמֹו ָשַׁמִים,  

ִׁמן ַהּדֹוֵמם, ִמן ַהְמַחֶּכה ְוַהּמֹוֵש  

ְוַהֵּמִמית ְּכֵמי־ְבֵאר ְוֵאׁש־ִּכיַרִים.  

,ְׂשַער־ֹראֵׁש ,ִׁשְמִרי ּוִביָנֵת ַנְפֵׁש  

.ִׁשְמִרי ַחַּיִי ,ִׁשְמִרי, ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש עֹוֵר  

 

ָהִעיר ָחְׁשָכה. ֵאין ִאיׁש יֹוֵדע ַמה ֶּזה ָעם. בית 2 

ֵאין ַעם יֹוֵדע ַמה ֶּזה ִאיׁש ּוָמה ִאָּׁשה.  

ַא ַּבחּוצֹות, ַא ַּבחּוצֹות ְּבֶעֶרב ַחם,  

ְּבֶעֶרב ַחם ַהָּׁשט ִּכְצֹחק ְוִכְלִחיָׁשה,  

ָרִצים ַעל ְׁשַּתִים ַהָּׁשַמִים ְוַהָּים  

ְוַהְּׁשִקיָעה ֶשִּנְפְרָדה ִמן ָהעֹוָלם  

ְוַהְּדָגִלים ְוַהָּׂשָפה ַהֲחָדָׁשה  

ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים, ֵייָנם, ַלְחָמם.  

ֶזה ֶעֶרב ַקִיץ ִלְכאֹוָרה, ֶזה ִלְכאֹוָרה בית 3 

ַרק ֶעֶרב ַקִיץ טֹוב, ָידּוַע ְוָיָׁשן,  

ֶׁשָּבא ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, א ְלמֹוָרא  

ְוא ְלַרַחׁש ֲחָׁשדֹות ּוְדַבר ָאָׁשם,  

ֶשָּבא ִעם ֵריַח ַּתְבִׁשיִלים ְוִעם ְמנֹוָרה  

ֲאֶׁשר ָּתִאיר ַעד ִאם ָננּוַח ְוִניָׁשן.  

ַרק ֶעֶרב ַקִיץ ַחם ָוטֹוב הּוא ִלְכאֹוָרה,  

ַרק ֶעֶרב ַקִיץ ַחם ֶׁשָּבא א ְלמֹוָרא.  

ַעל ְּפֵני ָהְרחֹוב, ֲאֶׁשר ִהְדִליק ֶאת ַהְּצָלִלים, בית 4 

ַעְכָׁשו ַחְׁשרֹות ַהִּצֳּפִרים ֵאיָנן ָעפֹות,  

ֲאָבל ַּבֹחֶרף ִמּקֹוָלן ֵּבין ֶהָעִלים  

ָּכל ַהְּׂשֵדרֹות ָּבִעיר צֹוְוחֹות ִּכְמֹטָרפֹות.  

ַעְכָׁשו ׁשֹוְתקֹות ֵהן, ִּכי ִצּפֹור ֵאין ֵּבין ָעִלים.  

ַהֹחֶׁש ָּבא, מּוָאר ַחְׁשַמל ְוֶגָחִלים.  

 

ַהֹחֶׁש ָּבא, מּוָאר ַחְׁשַמל ֶׁשל אֹוִתּיֹות. בית 5 

מּוָאר ְׁשָלִטים ֶׁשל אֹוִתּיֹות ְוֶׁשל ִמִּלים.  

ֵמֲאחֹוֵרי מֹוטֹות ַּבְרֶזל ְוָחִבּיֹות  

נֹוֵׁשם ַהָּים, ָּגדֹול ָוָזר ְּכֵבית־חֹוִלים.  

ַהֹחֶׁש ָּבא, מּוָאר ַחְׁשַמל ְואֹוִתּיֹות.  

ַהֹחֶׁש ָּבא, מּוָאר ִמִּלים ְוֶגָחִלים.  

 

,ָהֲעֵיָפה, ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש בית 6 

,ִׁשְמִרי ַחַּיִי ,ִּביָנֵת ,ִׁשְמִרי ַחַּיִי  

,ִׁשְמִרי, ִׁשְמִרי ָיְפֵי עֹוֵר ,ְׂשַער ֹראֵׁש  

.ַהּטֹוב, ַאְּמִציהּו ְבָיַדִי ִׁשְמִרי ִלֵּב  

 

ִהֵּנה ָהרּוַח ָיד ׁשֹוַלַחת ּוְבִלי ַרַחׁש בית 7 

ִּפְתֹאם ַחּלֹון ְלַאט ִנְפָּתח ַּבֲחֵׁשָכה.  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאְּת צֹוֶחֶקת ְּכמֹו ַּפַחד,  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאְּת קֹוֵפאת ְּכמֹו ִׂשְמָחה?  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ָהעֹוָלם ֹּכה ָזר ֲעַדִין  

ְוֵאׁש ָוַמִים ַמִּביִטים ּבֹו ִמָּכל ַצד?  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ּבֹו ְמַפְרְּפִרים ַחַּיִי  

ְּכמֹו ִצּפֹור ְמֹבָהָלה ְבתֹו ַּכף־ָיד?  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאְּת ָמעּוף ְוַרַעד ָרב  

ְּכמֹו ִצּפֹור ַּבֶחֶדר ְּבַחְּפָׂשּה ֶאְׁשָנב?  

ָמר / נתן אלתרמן יר ִמׁשְ ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש, ִלֵּב ִׁשְמִרי, ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש,ׁשִ בית 10 

,ִׁשְמִרי ַחַּיִי ,ִּביָנֵת ,ִׁשְמִרי ַחַּיִי  

,ׁשֹוֵכן ְוהּוא ִדְבֵׁש אּוַלי ָהֹאֶׁשר ָּב  

,ְוִדְמעֹוַתִי ֶהָחם ִּכְדֵמי ִלֵּב ִּדְבֵׁש  

--ֶהָחם ְוַהָּכֵבד ְוֶהָחֵׁש ִּדְבֵׁש  

ָהֶעֶרב ָּבא. ָיֶפה ִמֶּמּנּו ֵאין ֵּביְנַתִים.  

ָהֶעֶרב ָּבא. הּוא ְכָבר ֶהֱחִליף ֶאת ַהָּׁשַמִים.  

 

ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש, ֲהא טֹובֹות צֹוֵפן ָהֶעֶרב בית 11 

.ְוַרק עֹוד ֵאין ָלַדַעת ְּבַיד ִמי ְוֵאי  

ֲהא ָהרּוַח, ֶׁשֵאיֶנָּנה ְמַדֶּבֶרת,  

.א ְלִחָּנם ַרּכֹות נֹוַגַעת ִּבְכֵתֵפ  

ְּבאֹור ָיֵרַח ְוַחְׁשַמל ָהִעיר מּוֶאֶרת.  

.ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש ,ִּביָנֵת ,ִׁשְמִרי ַחַּיִי  

)שים לב: המשך השיר והשאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 11/
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ַהִּגיִדי ָלָּמה ְוֶאל ִמי ְּבִלי קֹול ּבֹוָכה ַאְּת? בית 8 

ִאְמִרי ִמַּנִין ָל, ְּפַתָּיה ַמֲאִמיָנה,  

ֶׁשַהַחִּיים נֹוְצרּו א ְלַלְּמֵדנּו ַדַעת,  

ִּכי ִאם נֹוְצרּו ְּכֵדי ִלֹּטל ֶאת ַהִּביָנה?  

ִאְמִרי, ֵּכיַצד? ַמּדּוַע? ִמי ָאַמר ָל ֹזאת?  

ִאְמִרי, ִמַּנִין? ִמי ִגָּלה ָל ֶאת ַהּסֹוד?  

  

ַהַּסָּכנֹות ַרּבֹות ּוִמְסָּפָרן ֵמָאה בית 9 

ְוֵהן רֹוְבצֹות אּוַלי ְּבַמְעָּגל אֹוֵרב  

ַא א אֹוָתן, ַא א אֹוָתן ַאְּת ְיֵרָאה,  

ַרק ֶאת ַנְפֵׁש ַהְמֹאָהָבה ְוַהְּמֵלָאה,  

ַהִּמְתַחְלֶחֶלת ְלקֹול ַצַעד ִמְתָקֵרב,  

אֹוָתּה ָיֵראת, ֶאת ָהַרָּכה, ֶאת ַהֵּשָֹיה,  

ֶאת ָהָרָעה, ֶאת ָהרֹוֶחֶצת ִּבְדֵמי ֵלב.  

 ,ִׁשְׁמִרי, ִשְׁמִרי ַנְפֵש ֹּכֵח ,ִׁשְׁמִרי ַנְפֵש בית 1 

,ִשְׁמִרי ַחַּיִי ,ִּביָנֵת ,ִשְׁמִרי ַחַּיִי  

,ִמִּקיר נֹוֵפל, ִמַּגג ִנְדָלק, ִמֵּצל ָחֵׁש  

ֵמֶאֶבן ֶקַלע, ִמַּסִּכין, ִמִּצָּפְרַנִים.  

,ִמן ַהּׂשֹוֵרף, ִמן ַהחֹוֵת ִׁשְׁמִרי ַנְפֵש  

ִמן ַהָּסמּו ְּכמֹו ָעָפר ּוְכמֹו ָשַׁמִים,  

ִׁמן ַהּדֹוֵמם, ִמן ַהְמַחֶּכה ְוַהּמֹוֵש  

ְוַהֵּמִמית ְּכֵמי־ְבֵאר ְוֵאׁש־ִּכיַרִים.  

,ְׂשַער־ֹראֵׁש ,ִׁשְמִרי ּוִביָנֵת ַנְפֵׁש  

.ִׁשְמִרי ַחַּיִי ,ִׁשְמִרי, ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש עֹוֵר  

 

ָהִעיר ָחְׁשָכה. ֵאין ִאיׁש יֹוֵדע ַמה ֶּזה ָעם. בית 2 

ֵאין ַעם יֹוֵדע ַמה ֶּזה ִאיׁש ּוָמה ִאָּׁשה.  

ַא ַּבחּוצֹות, ַא ַּבחּוצֹות ְּבֶעֶרב ַחם,  

ְּבֶעֶרב ַחם ַהָּׁשט ִּכְצֹחק ְוִכְלִחיָׁשה,  

ָרִצים ַעל ְׁשַּתִים ַהָּׁשַמִים ְוַהָּים  

ְוַהְּׁשִקיָעה ֶשִּנְפְרָדה ִמן ָהעֹוָלם  

ְוַהְּדָגִלים ְוַהָּׂשָפה ַהֲחָדָׁשה  

ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים, ֵייָנם, ַלְחָמם.  

ֶזה ֶעֶרב ַקִיץ ִלְכאֹוָרה, ֶזה ִלְכאֹוָרה בית 3 

ַרק ֶעֶרב ַקִיץ טֹוב, ָידּוַע ְוָיָׁשן,  

ֶׁשָּבא ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, א ְלמֹוָרא  

ְוא ְלַרַחׁש ֲחָׁשדֹות ּוְדַבר ָאָׁשם,  

ֶשָּבא ִעם ֵריַח ַּתְבִׁשיִלים ְוִעם ְמנֹוָרה  

ֲאֶׁשר ָּתִאיר ַעד ִאם ָננּוַח ְוִניָׁשן.  

ַרק ֶעֶרב ַקִיץ ַחם ָוטֹוב הּוא ִלְכאֹוָרה,  

ַרק ֶעֶרב ַקִיץ ַחם ֶׁשָּבא א ְלמֹוָרא.  

ַעל ְּפֵני ָהְרחֹוב, ֲאֶׁשר ִהְדִליק ֶאת ַהְּצָלִלים, בית 4 

ַעְכָׁשו ַחְׁשרֹות ַהִּצֳּפִרים ֵאיָנן ָעפֹות,  

ֲאָבל ַּבֹחֶרף ִמּקֹוָלן ֵּבין ֶהָעִלים  

ָּכל ַהְּׂשֵדרֹות ָּבִעיר צֹוְוחֹות ִּכְמֹטָרפֹות.  

ַעְכָׁשו ׁשֹוְתקֹות ֵהן, ִּכי ִצּפֹור ֵאין ֵּבין ָעִלים.  

ַהֹחֶׁש ָּבא, מּוָאר ַחְׁשַמל ְוֶגָחִלים.  

 

ַהֹחֶׁש ָּבא, מּוָאר ַחְׁשַמל ֶׁשל אֹוִתּיֹות. בית 5 

מּוָאר ְׁשָלִטים ֶׁשל אֹוִתּיֹות ְוֶׁשל ִמִּלים.  

ֵמֲאחֹוֵרי מֹוטֹות ַּבְרֶזל ְוָחִבּיֹות  

נֹוֵׁשם ַהָּים, ָּגדֹול ָוָזר ְּכֵבית־חֹוִלים.  

ַהֹחֶׁש ָּבא, מּוָאר ַחְׁשַמל ְואֹוִתּיֹות.  

ַהֹחֶׁש ָּבא, מּוָאר ִמִּלים ְוֶגָחִלים.  

 

,ָהֲעֵיָפה, ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש בית 6 

,ִׁשְמִרי ַחַּיִי ,ִּביָנֵת ,ִׁשְמִרי ַחַּיִי  

,ִׁשְמִרי, ִׁשְמִרי ָיְפֵי עֹוֵר ,ְׂשַער ֹראֵׁש  

.ַהּטֹוב, ַאְּמִציהּו ְבָיַדִי ִׁשְמִרי ִלֵּב  

 

ִהֵּנה ָהרּוַח ָיד ׁשֹוַלַחת ּוְבִלי ַרַחׁש בית 7 

ִּפְתֹאם ַחּלֹון ְלַאט ִנְפָּתח ַּבֲחֵׁשָכה.  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאְּת צֹוֶחֶקת ְּכמֹו ַּפַחד,  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאְּת קֹוֵפאת ְּכמֹו ִׂשְמָחה?  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ָהעֹוָלם ֹּכה ָזר ֲעַדִין  

ְוֵאׁש ָוַמִים ַמִּביִטים ּבֹו ִמָּכל ַצד?  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ּבֹו ְמַפְרְּפִרים ַחַּיִי  

ְּכמֹו ִצּפֹור ְמֹבָהָלה ְבתֹו ַּכף־ָיד?  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאְּת ָמעּוף ְוַרַעד ָרב  

ְּכמֹו ִצּפֹור ַּבֶחֶדר ְּבַחְּפָׂשּה ֶאְׁשָנב?  

,ִׁשְמִרי, ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש ִלֵּב ,ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש בית 10 

,ִׁשְמִרי ַחַּיִי ,ִּביָנֵת ,ִׁשְמִרי ַחַּיִי  

,ׁשֹוֵכן ְוהּוא ִדְבֵׁש אּוַלי ָהֹאֶׁשר ָּב  

,ְוִדְמעֹוַתִי ֶהָחם ִּכְדֵמי ִלֵּב ִּדְבֵׁש  

--ֶהָחם ְוַהָּכֵבד ְוֶהָחֵׁש ִּדְבֵׁש  

ָהֶעֶרב ָּבא. ָיֶפה ִמֶּמּנּו ֵאין ֵּביְנַתִים.  

ָהֶעֶרב ָּבא. הּוא ְכָבר ֶהֱחִליף ֶאת ַהָּׁשַמִים.  

 

ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש, ֲהא טֹובֹות צֹוֵפן ָהֶעֶרב בית 11 

.ְוַרק עֹוד ֵאין ָלַדַעת ְּבַיד ִמי ְוֵאי  

ֲהא ָהרּוַח, ֶׁשֵאיֶנָּנה ְמַדֶּבֶרת,  

.א ְלִחָּנם ַרּכֹות נֹוַגַעת ִּבְכֵתֵפ  

ְּבאֹור ָיֵרַח ְוַחְׁשַמל ָהִעיר מּוֶאֶרת.  

.ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש ,ִּביָנֵת ,ִׁשְמִרי ַחַּיִי  

בבתים 8-7 בשיר האב שואל את בתו שאלות רבות.
הסבר שאלות אלה ואת תפקידן בעיצוב מערכת היחסים בין האב לבתו.

/המשך בעמוד 12/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.   .18

לֹא ָזִכיִתי ָבאֹור ִמן ַהֶהְפֵקר / חיים נחמן ביאליק
 

א ָזִכיִתי ָבאֹור ִמן־ַהֶהְפֵקר, בית 1 

ַאף א־ָבא ִלי ִביֻרָּׁשה ֵמָאִבי,   

ִּכי ִמַּסְלִעי ְוצּוִרי ִנַּקְרִּתיו   

ַוֲחַצְבִּתיו ִמְּלָבִבי.   

 

ִניצֹוץ ֶאָחד ְּבצּור ִלִּבי ִמְסַּתֵּתר, בית 2 

ִניצֹוץ ָקָטן — ַא ֻּכּלֹו ֶׁשִּלי הּוא,   

א ְׁשִאְלִּתיו ֵמִאיׁש, א ְגַנְבִּתיו —   

ִּכי ִמֶּמִּני ּוִבי הּוא.   

 

ְוַתַחת ַּפִּטיׁש ָצרֹוַתי ַהְּגדֹולֹות בית 3 

ִּכי ִיְתּפֹוֵצץ ְלָבִבי, צּור־ֻעִּזי,   

ֶזה ַהִּניצֹוץ ָעף, ִנָּתז ֶאל־ֵעיִני,   

ּוֵמֵעיִני — ַלֲחרּוִזי.   

 

ּוֵמֲחרּוִזי ִיְתַמֵּלט ִלְלַבְבֶכם, בית 4 

ּוְבאּור ֶאְׁשֶכם ִהַּצִּתיו, ִיְתַעֵּלם,   

ְוָאֹנִכי ְּבֶחְלִּבי ּוְבָדִמי   

ֶאת־ַהְּבֵעָרה ֲאַׁשֵּלם.   

מוטיב הלב בא לידי ביטוי בשיר ארבע פעמים.    

הסבר את התרומה של מוטיב זה לבניית משמעות השיר.

/המשך בעמוד 13/
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ַרח” [עמוס ז׳, י”ב] / חיים נחמן ביאליק ”חֹוֶזה, ֵלְך ְבּ
                                                    

"ֵל ְּבַרח?" — א־ִיְבַרח ִאיׁש ָּכמֹוִני! בית 1  

ֲהלֹו ַּבָּלאט ִלְּמַדִני ְבָקִרי,   

ַּגם ַּדֵּבר ֵּכן א־ָלְמָדה ְלׁשֹוִני   

ּוְכַקְרֹּדם ָּכֵבד ִיּפֹל ְּדָבִרי.   

 

ִאם־ֹּכִחי ַתם ָלִריק — א־ִפְׁשִעי, בית 2  

ַחַּטאְתֶכם ִהיא ּוְׂשאּו ֶהָעֹון!   

א־ָמָצא ַתְחָּתיו ְסָדן ַּפִּטיִׁשי,   

ַקְרֻּדִּמי ָבא ְּבֵעץ ִרָּקבֹון.   

 

ֵאין ָּדָבר! ַאְׁשִלים ִעם־ּגֹוָרִלי: בית 3  

ֶאת־ֵּכַלי ֶאְקֹׁשר ַלֲחגֹוָרִתי,   

ּוְׂשִכיר ַהּיֹום ְּבִלי ְׂשַכר ָּפֳעִלי   

ָאׁשּוָבה ִּלי ַּבָּלאט ְּכֶׁשָּבאִתי.   

 

ֶאל־ָנִוי ָאׁשּוב ְוֶאל־ֲעָמָקיו בית 4  

ְוֶאְכֹרת ְּבִרית ִעם ִׁשְקֵמי ָיַער;   

ְוַאֶּתם — ַאֶּתם ְמסֹוס ְוָרָקב   

ּוָמָחר ִיָּׂשא ֻכְּלֶכם ָסַער.   

בשם השיר יש ביטוי לזיקה בין תפקיד הנביא ובין תפקיד המשורר.  

הסבר והדגם כיצד הזיקה ביניהם באה לידי ביטוי בשיר.  

/המשך בעמוד 14/
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בית 1    ְּבִני, ִנְׁשָמְת ַאֶּיָה? —

     "ׁשּוט ָּבעֹוָלם, ַּבְּקֶׁשָּנה, ַמְלָאִכי!

     ֵיׁש ָּבעֹוָלם ְּכָפר ַׁשֲאָנן, ֻמָּקף חֹוַמת ְיָעִרים,

     ְוַלְּכָפר ְרִקיַע ְּתֵכֶלת, ְּבִלי ְמָצִרים ָרִקיַע,

     ְוִלְרִקיַע ַהְּתֵכֶלת ַּבת־ְיִחיָדה ְבֶאְמַצע:

     ָעב ְיִחיָדה, ְלָבָנה ּוְקַטָּנה.

     ּוְבָצֳהֵרי יֹום ַקִיץ ָּבָדד ִׂשֶחק־ָׁשם ָיֶלד,

     ֶיֶלד ָעזּוב ְלַנְפׁשֹו, ַר ְוָיִחיד ְוחֹוֵלם —

     ַוֲאִני הּוא ַהֶּיֶלד, ַמְלָאִכי.

     ַּפַעם ַאַחת ִהְתַעֵּלף ָּכל־ָהעֹוָלם ַוִּיְׁשֹּתק,

     ּוְׁשֵּתי ֵעיֵני ַהֶּיֶלד ַהָׁשַמְיָמה ִנְמָׁשכּו,

     ַוִּיְרֶאָּנה, ַהְיִחיָדה, ַהַּזָּכה, ַהְּברּוָרה,

     ְוַנְפׁשֹו ָיְצָאה ִבְראֹותֹו, ְּכֵצאת יֹוָנה ִמּׁשֹוְבָכּה,

     ֶאל ָהָעב ַהֶּנְחָמָדה."

 

בית 2    – ַוִּתּמֹוג? –

  

     "ַּגם־ֶׁשֶמׁש ֵיׁש ָּבעֹוָלם, ַמְלָאִכי!

     ֶאת־ִנְׁשָמִתי ִהִּציָלה ֶקֶרן ָּפז ַרֲחָמִנָּיה,

     ְוַעל־ַּכְנֵפי ַהֹּזַהר ָיִמים ַרִּבים ִּפֵּזָזה

     ְּכִצֹּפֶרת ְלָבָנה;

     ַּפַעם ָרְכָבה ַּבֹּבֶקר ַעל־ַּגב ֶקֶרן ַהָּזָהב,

     ָהלֹו ָהְלָכה ְלַבֵּקׁש ְּפִניַנת ַטל ֵּבין ַהְּדָׁשִאים,

     ְוִדְמָעה ַזָּכה ְוַתָּמה ָאז ַעל־ֶלְחִיי ָרָעָדה,

     ַוִּתְזַּדְעַזע ַהֶּקֶרן ְוִנְׁשָמִתי ָצָנָחה —

     ַוִּתְׁשַּתַּקע ַּבִּדְמָעה."

 

 

בית 3    – ַוִּתיָבׁש? –

 

    "א, ִּכי ָנְׁשָרה ַעל־ַּדף ְּגָמָרא ְקדֹוָׁשה.

    ְּגָמָרא ָהְיָתה ִלְזֵקִני ְׂשִעיַרת ְּגִויִלים ּוְמעּוָכה,

    ּוִבְכֵרָסּה — ְׁשֵּתי ְׂשָערֹות ֶׁשל־ְזָקנֹו ַהָּלָבן,

    חּוֵטי ִציִצּיֹות ְּפסּולֹות ֶׁשל־ַטִּליתֹו ַהְּקַטָּנה

    ְוִסָּמִנים ֶׁשל־ַהְרֵּבה ִטּפֹות ֵחֶלב ְוַׁשֲעָוה,

    ּוַבְּגָמָרא ַהֹּזאת, ִּבְמֵעי אֹוִתּיֹות ֵמתֹות

    ָּבָדד ִּפְרְּפָרה ִנְׁשָמִתי."

 

בית 4   – ַוֵּתָחַנק? –

    "א, ִּפְרְּפָרה ַוְּתׁשֹוֵרר, ַמְלָאִכי!

    ָּבאֹוִתּיֹות ַהֵּמתֹות ִׁשיַרי ַחִּיים ֵהֵקרּו,

    ּוַבֲארֹון ִסְפֵרי ְזֵקִני ֵמֵתי עֹוָלם ִנְזַּדְעְזעּו.

    ׁשֹוִנים ָהיּו ַהִּׁשיִרים: ַעל־ָעב ְקַטָּנה ּוְבִהיָרה,

    ֲעֵלי ֶקֶרן ַהָּזָהב ַוֲעֵלי ִדְמָעה ַמְזִהיָרה,

    ֲעֵלי ִציִצּיֹות ְּפסּולֹות ַוֲעֵלי ִטּפֹות ֶׁשל־ַׁשֲעָוה —

    ַא ִׁשיר ֶאָחד א ָיְדָעה — ִׁשיר ֲעלּוִמים ְוַאֲהָבה.

    ַוְּתַכל ָלֵצאת, ַוֶּתֱהֶמה, ְוא־ָמְצָאה ַתְנחּוִמין,

    ַוִּתְתַעֵּלף ַעד־ְּכלֹוָתּה, ַוְיִהי ַצר־ָלּה ַעד־ָמֶות.

    ַּפַעם ַאַחת ָּפַקְדִּתי ֶאת־ְּגָמָרִתי ַהָּבָלה —

    ְוִהֵּנה ָּפְרָחה ִמּתֹוָכּה ִנְׁשָמִתי.

בית 5    ַוֲעַדִין ִהיא ָטָסה ּוְמׁשֹוֶטֶטת ָּבעֹוָלם,

    ְמׁשֹוֶטֶטת ְותֹוָעה ְוֵאיָנּה מֹוֵצאת ַּתְנחּוִמין;

    ּוַבֵּלילֹות ַהְּצנּוִעים ֶׁשִּבְתִחַּלת ָּכל־ֹחֶדׁש,

    ְּבִהְתַּפֵּלל ָהעֹוָלם ֲעֵלי ְפִגיַמת ַהְּלָבָנה,

    ִהיא ִמְתַרְּפָקה ִבְכָנָפּה ֲעֵלי ַׁשַער ָהַאֲהָבה,

    ִמְתַרֶּפֶקת, ּדֹוֶפֶקת ּובֹוִכָּיה ַבֲחָׁשאי,

    ּוִמְתַּפְּלָלה ַעל־ָהַאֲהָבה."

ְלָאְך / חיים נחמן ביאליק ַאל ַהַמּ ְוִאם ִיְשׁ

מהו התפקיד של השאלות שהמלאך שואל בשיר? הסבר והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 15/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

שיר שלא נלמד

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.   .21

ֶלג / לואיז גליק* ׁשֶ
תרגם עודד פלד

 

ִׁשְלֵהי ֵּדֶצְמֵּבר: ָאִבי ַוֲאִני

נֹוְסִעים ִלְניּו יֹוְרק, ַלִּקְרָקס.

הּוא אֹוֵחז ִּבי

ַעל ְּכֵתַפיו ָּברּוַח ַהּצֹוֶרֶבת:

ִּפסֹות ְנָיר ָלָבן

ְמעֹוְפפֹות ֵמַעל ַאְדֵני ַהְּמִסָּלה.

 

ָאִבי ָאַהב

ַלֲעֹמד ָּכ, ֶלֱאֹחז ִּבי

ִמְּבִלי ִלְראֹות אֹוִתי.

ֲאִני זֹוֶכֶרת

ֶׁשֵהיַׁשְרִּתי ַמָּבט ְלָפִנים

ְלתֹו ָהעֹוָלם ֶׁשָאִבי ָרָאה;

ָלַמְדִּתי ִלְסֹּפג ֶאת ֵריָקנּותֹו,

ֶאת ַהֶּׁשֶלג ַהָּכֵבד ֶׁשא

ָיַרד ַאְרָצה, ִמְסַּתְחֵרר ְסִביֵבנּו. 

 מהי חוויית הילדות שבאה לידי ביטוי בשיר? הסבר והדגם את דבריך. 

לואיז אליזבת גליק היא משוררת אמריקנית יהודייה שקיבלה את פרס נובל לספרות בשנת 2020.                                *
ִספרה "איריס הבר" יצא לאור בעברית בשנת 2012 בהוצאת כרמל )תרגום לעברית: מכבית מלכין ויואב ורדי( .  


