
יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום "טיוטה" בראש כל עמוד המשמש טיוטה.
כתיבת טיוטה בדפים שאינם במחברת הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה.

השאלות בשאלון זה מנוסחות בלשון רבים, אף על פי כן על כל תלמידה וכל תלמיד להשיב עליהן באופן אישי.
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הוראות

משך הבחינה:  שעתיים וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:  בשאלון זה ארבעה פרקים. ב. 

סיפור קצר פרק ראשון: 

דרמה פרק שני: 

רומאן ונובלה פרק שלישי: 

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

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

רשימת יצירות. חומר עזר מותר בשימוש:  ג. 

יש לרשום בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה שבחרתם לענות עליה.  )1( הוראות מיוחדות:  ד. 

שימו לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק.  )2(   

אין להדגים באמצעות אותה היצירה בתשובות שונות.  )3(   

לנבחנים אינטרניים: חובה לצרף למחברת הבחינה את רשימת היצירות שנלמדו.  )4(   

לנבחנים אקסטרניים ונבחני משנה: תימסר רשימת יצירות.    
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השאלות
פרק ראשון – סיפור קצר

16 נקודות(. 3
2 אם בחרתם בפרק זה, ענו על שתיים מן השאלות 1–3 )לכל שאלה – 

אין להדגים באמצעות אותה היצירה בתשובות שונות.

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

ביצירות רבות מתוארת מציאות חיים יום־יומית שלפתע התרחש בה אירוע חריג.  .1

תארו את המציאות היום־יומית בסיפור קצר שלמדתם, וציינו מהו האירוע החריג שהתרחש.  

הסבירו את התרומה של האירוע החריג לבניית משמעות הסיפור.  

בחרו בסיפור קצר שלמדתם שבו באה לידי ביטוי פגיעה בכבוד האדם או פגיעה של אדם אחד באדם אחר.    .2

כיצד פגיעה זו באה לידי ביטוי בסיפור? תארו את ההתמודדות של הדמות שנפגעה. האם נפסקה הפגיעה בדמות זו? הסבירו את   

דבריכם.

צלליות / אמיר גוטפרוינד   .3

תארו כיצד המתח בין הסתרת האמת והכחשתה ובין גילוי האמת וחשיפתה בא לידי ביטוי בסיפור "צלליות", והסבירו את   

התרומה של מתח זה לבניית משמעות הסיפור.

/המשך בעמוד 3/
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פרק שני – דרמה

33 נקודות(. 3
1 אם בחרתם בפרק זה, ענו על אחת מן השאלות 4–6 )

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

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

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

ענו על שני הסעיפים א–ב.  .4

אירוע דרמטי הוא אירוע רב רושם, לרוב מפתיע ולעיתים מזעזע ומעורר מתח.

מהו לדעתכם האירוע הדרמטי המרכזי במחזה שלמדתם? תארו אירוע זה, והסבירו מדוע לדעתכם הוא דרמטי.  א. 

18 נקודות( 3
1 (  

הסבירו את התרומה של האירוע שתיארתם בסעיף א לבניית משמעות המחזה ולאפיון הדמות או הדמויות   ב. 

המשתתפות בו.            )15 נקודות( 

ענו על שני הסעיפים א–ב.   .5

במחזות רבים יש דמויות הסובלות סבל רב. 

תארו את הסבל של שתיים מן הדמויות במחזה שלמדתם. הסבירו מה גרם לסבל של כל אחת מן הדמויות, וכיצד כל אחת  א. 

23 נקודות( 3
1 מהן מתמודדת איתו.         )

מה לדעתכם אפשר ללמוד מן הסבל של הדמויות על עמדתו של מחבר המחזה בנוגע לחיי האדם בעולם? הסבירו והדגימו  ב. 

את דבריכם.           )10 נקודות( 

ענו על ארבעת הסעיפים א–ד.   .6

תארו את סיום המחזה שלמדתם.        )8 נקודות( א. 

בחרו באחת מן הדמויות המופיעות בסיום המחזה. האם הדמות שבחרתם חוותה שינוי לאורך המחזה? הסבירו את  ב. 

9 נקודות( 3
1 דבריכם, ובססו אותם על הסיום שתיארתם ועל סצנה נוספת מתוך המחזה.          )

לדעתכם, האם סיום המחזה היה צפוי או מפתיע? הסבירו והדגימו את דבריכם.         )8 נקודות( ג. 

איזה ערך )או ערכים( עולה מסיום המחזה? הסבירו והדגימו את דבריכם.         )8 נקודות( ד. 

/המשך בעמוד 4/
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פרק שלישי – רומאן ונובלה

33 נקודות(.  3
1 אם בחרתם בפרק זה, ענו על אחת מן השאלות 7–9 )

שימו לב: על שאלות 7–8 אפשר לענות גם על פי הרומאן "1984" מאת ג'ורג' אורוול.

תארו את עולמה הנפשי של דמות מרכזית ברומאן או בנובלה שלמדתם, והסבירו כיצד עולם זה נחשף לאורך היצירה )למשל    .7

באמצעות ההתנהגות של הדמות, יחסיה עם דמויות אחרות, מחשבותיה, שאיפותיה, השקפת עולמה(.

בחרו ברומאן או בנובלה שלמדתם, והציגו בעיה מרכזית העולה ביצירה זו.    .8

האם לדעתכם בעיה זו היא בעיה כללית ואוניברסלית או בעיה הקשורה לזמן ולמקום שבהם עלילת היצירה מתרחשת? נמקו   

והדגימו את דבריכם. 

1984 / ג'ורג' אורוול  .9

ענו על שני הסעיפים א–ב.

אחת מן המטרות של דיסטופיה היא להזהיר מפני קטסטרופה שעלולה להתרחש בעתיד. א. 

כיצד לדעתכם באה לידי ביטוי מטרה זו ברומאן הדיסטופי "1984"? הסבירו את דבריכם, ובססו אותם על שלוש דוגמאות   

25 נקודות( 3
1 מן הרומאן.        )

לדעתכם, האם מאפיינים דיסטופיים המתוארים ברומאן "1984" מתקיימים בימינו? הסבירו והדגימו את דבריכם.          ב. 

)8 נקודות(  

/המשך בעמוד 5/
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פרק רביעי – שירה 
)שירת ימי הביניים, שירת חיים נחמן ביאליק, שירת שאול טשרניחובסקי, שיר שלא נלמד(

אם בחרתם בפרק זה, ענו על שתיים מן השאלות 10–18:

על שאלה אחת משירת ימי הביניים או משירת חיים נחמן ביאליק )שאלות 10–13(

ועל שאלה אחת משירת שאול טשרניחובסקי או שיר שלא נלמד )שאלות 14–18(

16 נקודות(. 3
2 )לכל שאלה – 

ענו על אחת מן השאלות 10–13.

שירת ימי הביניים

קראו את השיר שלפניכם, וענו על שני הסעיפים א–ב שאחריו.  .10

ָנה ְבֵחיק ַיְלדּות / יהודה הלוי ְיֵשׁ

ְיֵשָׁנה ְבֵחיק ַיְלדּות, ְלָמַתי ִּתְשְּׁכִבי! / ְּדִעי ִּכי ְנעּוִרים ַּכְּנֹעֶרת ִנְנֲערּו!

ֲהָלַעד ְיֵמי ַהַּשֲׁחרּות? קּוִמי ְצִאי, / ְרִאי ַמְלֲאֵכי ֵשׂיָבה ְּבמּוָסר ִשֲׁחרּו,

ְוִהְתַנֲעִרי ִמן ַהְּזָמן, ַּכִּצֳּפִרים / ֲאֶשׁר ֵמְרִסיֵסי ַלְיָלה ִיְתַנֲערּו.

ְּדִאי ַכְּדרֹור ִלְמֹצא ְדרֹור ִמַּמֲעֵל / ּוִמּתֹוְלדֹות ָיִמים ְּכַיִּמים ִיְסֲערּו.

ֲהִיי ַאֲחֵרי ַמְלֵּכ ְמַרֶּדֶפת, ְּבסֹוד / ְנָשׁמֹות ֲאֶשׁר ֶאל טּוב ה' ָנֲהרּו!

מהו היחס של הדובר בשיר זה לַילדּות ולנעורים? הסבירו את התרומה של שניים מן הצימודים בשיר לביטוי   א. 

11 נקודות( 3
2 יחס זה.        )

האם היחס שלכם לַילדּות ולנעורים דומה ליחס של הדובר בשיר לַילדּות ולנעורים? הסבירו והדגימו את דבריכם.         ב. 

)5 נקודות(  

/המשך בעמוד 6/
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קראו את השיר שלפניכם, וענו על שני הסעיפים א–ב שאחריו.  .11

ִחי ָלֵאל / שלמה אבן גבירול ׁשְ
 

בית 1   ְׁשִחי ָלֵאל, ְיִחיָדה ַהֲחָכָמה, / ְורּוִצי ַלֲעֹבד אֹותֹו ְּבֵאיָמה.

בית 2   ְלעֹוָלֵמ ְּפִני ֵליֵל ְויֹוֵמ, / ְוָלָּמה ִתְרְּדִפי ֶהֶבל ְוָלָּמה?

בית 3   ְמׁשּוָלה ַאְּת ְּבַחּיּוֵת ְלֵאל ַחי, / ֲאֶׁשר ֶנְעָלם ְּכמֹו ַאְּת ַנֲעָלָמה.

בית 4   ֲהא ִאם יֹוְצֵר ָטהֹור ְוָנִקי — / ְּדִעי ִּכי ֵכן ְטהֹוָרה ַאְּת ְוַתָּמה.

בית 5   ֲחִסין ִיָּׂשא ְׁשָחִקים ַעל ְזרֹועֹו — / ְּכמֹו ִתְׂשִאי ְּגִוָּיה ֶנֱאָלָמה.

בית 6   ְזִמירֹות ַקְּדִמי, ַנְפִׁשי, ְלצּוֵר / ֲאֶׁשר א ָׂשם ְּדמּוֵת ָּבֲאָדָמה.

בית 7   ְקָרַבי, ָּבֲרכּו ָתִמיד ְלצּוְרֶכם / ֲאֶׁשר ִלְׁשמֹו ְּתַהֵּלל ֹּכל ְנָׁשָמה!

מהי התוכחה המופנית לנשמה בבית השני בשיר? הסבירו את הקשר בין תוכחה זו ובין תיאור הדמיון בין הנשמה לאל.         א. 

10 נקודות( 3
2 (

ציינו והסבירו שניים מן המאפיינים של שיר קודש הבאים לידי ביטוי בשיר זה.        )6 נקודות( ב. 

קראו את השיר שלפניכם, וענו על שני הסעיפים א–ב שאחריו.  .12

ֶטֶרם ֱהיֹוִתי / שלמה אבן גבירול
 

ֶטֶרם ֱהיֹוִתי ַחְסְּד ָבַאני, / ַהָּׂשם ְלֵיׁש ַאִין ְוִהְמִציַאִני.

ִמי הּוא ֲאֶׁשר ִרֵּקם ְּתמּוָנִתי? ּוִמי / ָעְצִמי ְּבכּור ָיַצק ְוִהְקִּפיַאִני?

ִמי הּוא ֲאֶׁשר ָנַפח ְנָׁשָמה ִבי? ּוִמי / ֶּבֶטן ְׁשאֹול ָּפַתח ְוהֹוִציַאִני?

ִמי ִנֲהַגִני ִמְּנעּוַרי ַעד ֲהם? / ִמי ִלְּמַדִני ִבין ְוִהְפִליַאִני?

ָאְמָנם ֲאִני ֹחֶמר ְּבֶקֶרב ָיְד / ַאָּתה ֲעִׂשיַתִני, ֱאֶמת, א ָאִני.

אֹוֶדה ֲעֵלי ִפְׁשִעי ְוא ֹאַמר ְל, / ִּכי ֶהֱעִרים ָנָחׁש ְוִהִּׁשיַאִני.

ֵאיָכה ֲאַכֵחד ִמְּמ ֶחְטִאי? ֲהא/ ֶטֶרם ֱהיֹוִתי ַחְסְּד ָבַאִני!

במרכז שיר זה מובעת הכרת תודה לאל. א.  

הסבירו והדגימו קביעה זו.          )9 נקודות(  

7 נקודות( 3
2 הסבירו את התרומה של שתיים מן השאלות הרטוריות בשיר לביטוי של הכרת התודה לאל.        ) ב. 

/המשך בעמוד 7/
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שירת חיים נחמן ביאליק

קראו את השיר שלפניכם, וענו על שני הסעיפים א–ב שאחריו.  .13

ֻּכָּלם ָנָׂשא ָהרּוַח, ֻּכָּלם ָסַחף ָהאֹור, בית 1 

ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה ֶאת־ֹּבֶקר ַחֵּייֶהם ִהְרִניָנה;  

ַוֲאִני, ּגֹוָזל ַר, ִנְׁשַּתַּכְחִּתי ִמֵּלב  

ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה.  

 

ָּבָדד, ָּבָדד ִנְׁשַאְרִּתי, ְוַהְּׁשִכיָנה ַאף־ִהיא בית 2 

ְּכַנף ְיִמיָנּה ַהְּׁשבּוָרה ַעל־ֹראִׁשי ִהְרִעיָדה.  

ָיַדע ִלִּבי ֶאת־ִלָּבּה: ָחֹרד ָחְרָדה ָעַלי,  

ַעל־ְּבָנּה, ַעל־ְיִחיָדּה.  

 

ְּכָבר ִנְתָּגְרָׁשה ִמָּכל־ַהָּזִוּיֹות, ַרק־עֹוד בית 3 

ִּפַּנת ֵסֶתר ׁשֹוֵמָמה ּוְקַטָּנה ִנְׁשָאָרה —  

ֵּבית־ַהִּמְדָרׁש — ַוִּתְתַּכס ַּבֵּצל, ָוֱאִהי  

ִעָּמּה ַיַחד ַּבָּצָרה.  

י / חיים נחמן ביאליק ְלַבּדִ

ּוְכֶׁשָּכָלה ְלָבִבי ַלַחּלֹון, ָלאֹור, בית 4 

ּוְכֶׁשַּצר־ִלי ַהָּמקֹום ִמַּתַחת ִלְכָנָפּה —  

ָּכְבָׁשה ֹראָׁשּה ִּבְכֵתִפי, ְוִדְמָעָתּה ַעל־ַּדף  

ְּגָמָרִתי ָנָטָפה.  

 

ֶחֶרׁש ָּבְכָתה ָעַלי ַוִּתְתַרֵּפק ָעָלי, בית 5 

ּוְכמֹו ָׂשָכה ִּבְכָנָפּה ַהְּׁשבּוָרה ַּבֲעִדי:  

"ֻּכָּלם ָנָׂשא ָהרּוַח, ֻּכָּלם ָּפְרחּו ָלֶהם,  

ָוִאָּוֵתר ְלַבִּדי, ְלַבִּדי..."  

 

ּוְכֵעין ִסּיּום ֶׁשל־ִקיָנה ַעִּתיָקה ְמֹאד, בית 6 

ּוְכֵעין ְּתִפָּלה, ַּבָּקָׁשה ַוֲחָרָדה ְּכַאַחת,  

ָׁשְמָעה ָאְזִני ַּבִּבְכָיה ַהֲחִריִׁשית ַהִהיא  

ּוַבִּדְמָעה ַהִהיא ָהרֹוַתַחת —  

הדובר בשיר מתלבט בין תשוקתו לצאת מחוץ לבית המדרש ובין האחריות המוטלת על כתפיו לשמר את    

"בית המדרש הגווע". 

)מעובד על פי א' הולצמן, חיים נחמן ביאליק, השירים, דביר, 2004, עמ' 227(   

כיצד התלבטות זו באה לידי ביטוי לאורך השיר? הסבירו והדגימו את דבריכם.         )10 נקודות( א. 

6 נקודות( 3
2 האם התלבטות זו באה לידי הכרעה בסיום השיר? הסבירו והדגימו את דבריכם.       ) ב. 
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ענו על אחת מן השאלות 14–18.

שירת שאול טשרניחובסקי

קראו את השיר שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו.  .14

ְרִאי ֲאָדָמה / שאול טשרניחובסקי
 

ְרִאי, ֲאָדָמה, ִּכי ָהִיינּו ַּבְזְּבָזִנים ַעד ְמֹאד!

ְּבֵחיֵק, ְמלֹון־ְּבָרָכה, ְמעֹון ֵסֶתר, ֶזַרע ָטַמּנּו... א עֹוד

ְּפִניֵני ְזגּוִגּיֹות ֶׁשל ֻּכֶּסֶמת, ֶזַרע ִחָּטה ְּכֵבָדה,

ַּגְרַּגר ְׂשעֹוָרה ֲחתּול ֶּכֶתם, ִׁשֹּבֶלת־ׁשּוָעל ֲחֵרָדה.

 

ְרִאי, ֲאָדָמה, ִּכי ָהִיינּו ַּבְזְּבָזִנים ַעד ְמֹאד:

ִּפְרֵחי ְּפָרִחים ָּב ָטַמּנּו ַרֲעַנִּנים ּוְבהֹוד,

ֲאֶׁשר ְנָׁשָקַתם ַהֶּׁשֶמׁש ִמְּנִׁשיָקָתּה ִראׁשֹוָנה,

ַמְצִניַע ֵחן ִעם ְיֵפה ֶקַלח, ְקֹטֶרת ּכֹוסֹו ְנכֹוָנה.

ְוַעד ֶׁשָּיְדעּו ָצֳהַרִים ְּבֶעֶצם ַהַּצַער ַהָּתם,

ּוְבֶטֶרם ָרוּו ַטל ֶׁשל ֹּבֶקר ַּבֲחלֹומֹות־אֹור ִנְבָטם.

 

ֵהא ָל ַהּטֹוִבים ְּבָבֵנינּו, ֹנַער ְטהֹור ֲחלֹומֹות,

ָּבֵרי ֵלב, ְנִקֵּיי ַכַּפִים, ֶטֶרם ֶחְלַאת ֲאָדמֹות,

ְוֶאֶרג יֹוָמם עֹודֹו ֶׁשִתי, ֶאֶרג ִּתְקוֹות יֹום ָיֹבא,

ֵאין ָלנּו טֹוִבים ִמָּכל ֵאֶּלה. ַאְּת ֲהָרִאית? ְוֵאיֹפה?

 

ְוַאְּת ְּתַכִּסי ַעל ָּכל ֵאֶּלה. ַיַעל ַהֶּצַמח ְּבִעּתֹו!

ֵמָאה ְׁשָעִרים הֹוד ָוֹכַח, ֹקֶדׁש ְלַעם ְמכֹוָרתֹו!

ָּברּו ָקְרָּבָנם ְּבסֹוד ָמֶות, ֹּכֶפר ַחֵּיינּו ְּבהֹוד...

ְרִאי, ֲאָדָמה, ִּכי ָהִיינּו ַּבְזְּבָזִנים ַעד ְמֹאד!

תארו את מערכת היחסים בין האדם ובין האדמה בשיר. בתשובתכם הסבירו גם את התרומה של שתיים מדרכי העיצוב בשיר   

לבניית מערכת יחסים זו. 

/המשך בעמוד 9/
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קראו את השיר שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו.  .15

ָנת, ֶטַבע / שאול טשרניחובסקי לֹא ִרְגֵעי ְשׁ
 

א ִרְגֵעי ְׁשָנת, ֶטַבע, ַוֲחלֹומֹות ִיְמָּתקּו,

ַרק ֶרֶגׁש ְּב ֶאְרֶאה ְוַסֲערֹות ַהְּקָרב:  

ַעל ְמרֹום ִׂשיא ָהֶרי ּוְבִמְכרֹות ָעָמקּו,

ִּבְתהֹומֹות ַהְיִׁשימֹון ּוְבֵצל ֶחְביֹון ָעב.  

 

ִּכי ֶתֱאַבל ַנְפִׁשי, ּוְפָצַעי ִיְזָעקּו,

ִּתְקוֹוַתי ִּתֹּבְלָנה ַּכּׁשֹוָׁשן ַּבְּסָתו,  

ָאנּוָדה ִלְמקֹום ָׁשם ִמְׁשָּבִרים ִיְנָאקּו,

ִלְמקֹום צּוָקיו ָיִרים צּור ַאִּדיר ָוָׂשב.  

 

ָאז ֹּבְׁשִּתי ִמַּגִּלים ָהָרִבים ַּבְּסָלִעים,

ֶׁשֵהָּמה, ְּבִהְתמֹוְלָלם, ָׁשִבים ִלְרָגִעים,

ְוטּור ִמּטּור ָירּום, ָּגל ִיְגַּבר ִמָּגל;  

 

ִמּצּוִרים ִנְכַלְמִּתי, ֶׁשֵהָּמה ִּבְגאֹוָנם

ֶאל ַמַחץ ִמְׁשָּבִרים, ֶאל ַנֲהָמם ַוֲהמֹוָנם

ַיְסִּגירּו ֶאת ִלָּבם, ְוָראֵׁשיֶהם ֶאל ָעל...  

הדובר בשיר זה מתבונן בטבע. 

תארו שני מראות טבע שהדובר מביט בהם, והסבירו את התהליך הנפשי שהוא חווה בעקבות ההתבוננות בהם.

/המשך בעמוד 10/
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קראו את השיר שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו.  .16

שיר ב מתוך מחזור השירים:

יִרים ְלִאיְלִאיל / שאול טשרניחובסקי ִשׁ
 

ב

ֲאִני ֶאֵּתן ָלּה ִׁשיַרי, ִׁשיִרים ֶׁשל ָים

(ּוְׁשָמּה א ִיָּזֵכר ְוא ִיְהֶיה ְׁשָמּה ָּבם):

 

ִׁשיר ַלָּגל, ִׁשיר ַלחֹול, ִׁשיר ַלַּׁשַחף ָהָרן,

ַלֲעָנָנה פֹוֶׁשֶטת, ְוֵאין ּפֹוֵתר ְלָאן.

 

ְואּוָלם ַהִּׁשיִרים ַהְּקַטִּנים ַא ָלּה!

ִּבְרֹעד ִניֵמי ִלִּבי ֵאֶליָה ִיְכֶלה,

  

ְּבִטְלטּול ַּבֶּדֶר ִמָּים ְוַעד ָים,

ִמִּׁשְלֵגי ַהָּצפֹון ְוַעד חֹול־ֶנֶגב ָחם.

 

ִּכי ֵאֶּלה ֵעיֶניָה ְׁשֵני ַיִּמים ְיֻרִּקים,

ָּבֶהם ַחַּיי ְּתלּוִיים ְוֶהְגיֹוַני ֲחבּוִקים.

הדובר בשיר זה מעניק לאהובתו "שירים של ים".   

הסבירו והדגימו את התרומה של תיאורי הים בשיר לבניית מערכת היחסים בין הדובר לאהובתו.  

/המשך בעמוד 11/
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קראו את השיר שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו.  .17

ָנּה ֶאֶרץ / שאול טשרניחובסקי אֹוְמִרים: ֶיְשׁ

בית 1    אֹוְמִרים: ֶיְׁשָנּה ֶאֶרץ,

   ֶאֶרץ ְׁשכּוַרת ֶׁשֶמׁש – – –

   ַאֵּיה אֹוָתּה ֶאֶרץ,

   ֵאיֹפה אֹוָתּה ֶׁשֶמׁש?

 

בית 2   אֹוְמִרים: ֶיְׁשָנּה ֶאֶרץ,

   ַעּמּוֶדיָה ִׁשְבָעה,

   ִׁשְבָעה ּכֹוְכֵבי־ֶלֶכת

   ָצִצים ַעל ָּכל ִּגְבָעה.

 

בית 3   ֶאֶרץ — ָּבּה ִיְתַקֵּים

   ָּכל ֲאֶׁשר ִאיׁש ִקָּוה – – –

   ֵאיֹפה ִהיא ָהָאֶרץ?

   ַאֵּיה אֹוָתּה ִּגְבָעה?

 

בית 4   ִנְכַנס ָּכל ַהִּנְכָנס,

   ָּפַגע ְּבָאח ְּכִהָּגְמלֹו,

   ּפֹוֵרׂש ֵאָליו ָׁשלֹום —

   ְואֹור ָלִאיׁש ְוַחם לֹו.

בית 5   ַאָּים: אֹוָתּה ֶאֶרץ,

   ּכֹוְכֵבי אֹוָתּה ִּגְבָעה?

,ִמי ַיְנֵחנּו ֶדֶר   

   ַיִּגיד ִלי ַהְּנִתיָבה?

בית 6   ְּכָבר ָעַבְרנּו ַּכָּמה

   ִמְדָּברֹות ְוַיִּמים,

   ְּכָבר ָהַלְכנּו ַּכָּמה,

   ֹּכחֹוֵתינּו ַּתִּמים.

בית 7   ֵּכיַצד ֶזה ָּתִעינּו?

   ֶטֶרם הּוַנח ָלנּו?

   אֹוָתּה ֶאֶרץ־ֶׁשֶמׁש,

   אֹוָתּה א ָמָצאנּו.

 

בית 8   אּוַלי – – – ְּכָבר ֵאיֶנָּנּה?

   ַוַּדאי ִנַּטל ִזיָוּה!

   ָּדָבר ִּבְׁשִביֵלנּו

   ֲאֹדָני א ִצָּוה – – –

 

בשיר זה יש ניגוד בין התיאור האידילי של הארץ ובין ספקותיו של המשורר.   

הסבירו והדגימו קביעה זו.  

ֿ

/המשך בעמוד 12/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

שיר שלא נלמד

קראו את השיר שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו.  .18

ָהֶרַגע / מרגרט אטווד*
תרגום מאנגלית: הילה אהרון בריק

 

ָהֶרַגע ֶׁשּבֹו, ַאֲחֵרי ָׁשִנים ַרּבֹות

,ֶׁשל ֲעבֹוָדה ָקָׁשה ּוַמָּסע ָאֹר

,ַאְּת עֹוֶמֶדת ְּבֶמְרַּכז ֶחֶדר ִמֶּׁשָּל

ַּבִית, ְׁשֵני ּדּוָנִמים, ִקילֹוֶמֶטר ְמֻרָּבע, ִאי, ֶאֶרץ,

סֹוף–סֹוף יֹוַדַעת ֵאי ִהַּגְעְּת ְלָכאן

ְואֹוֶמֶרת: ”ֶזה ֶׁשִּלי”,

הּוא ָהֶרַגע ֶׁשּבֹו ָהֵעִצים ְמִסיִרים

ֵמַעל ּגּוֵפ ֶאת ְזרֹועֹוֵתיֶהם ָהַרּכֹות,

ַהִּצֳּפִרים ְמִׁשיבֹות ְלַעְצָמן ֶאת ְׂשָפָתן

ַהּצּוִקים ִנְסָּדִקים ְוקֹוְרִסים,

ַהֲאִויר ָנסֹוג ִמֵּמ ְּכמֹו ַּגל

ְוֵאיֵנ ְיכֹולה ִלְנֹׁשם.

”א”, ֵהם לֹוֲחִׁשים. ”ֵאין ָל ְּכלּום.

ָהִיית אֹוַרַחת, ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם

ִטַּפְסְּת ַעל ַהִּגְבָעה, ֵהַנְפְּת ֶאת ַהֶּדֶגל, ִהְצַהְרְּת.

.א ִהְׁשַּתַּיְכנּו ָל ֵמעֹוָלם

ֵמעֹוָלם א ָמָצאת אֹוָתנּו.

.”ֶזה ָהָיה ְּבִדּיּוק ְלֶהֶפ

כיצד המתח בין האדם לטבע בא לידי ביטוי בשיר זה, ומהי המסקנה של המשוררת בעקבות מתח זה?   

הסבירו והדגימו כיצד הלשון הציורית בשיר תורמת לעיצוב מתח זה.  

סופרת, משוררת ומבקרת ספרות קנדית. זכתה בפרס מאן בּוקר ובפרס ארתור סי. בין ספריה מעשה השפחה, המתנקש העיוור. השיר "הרגע"  *

ה ָיַדי, ֶזה ָהעֹוָלם, הוצאת לוקוס, 2018, עמ' 106. לקוח מתוך הספר ֵאּלֶ  


