
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שירה: ראשוןפרק 

לנעורים , בשיר יש הבדל בהתייחסות הדובר לילדות. א –יהודה הלוי / ישנה בחיק ילדות  .1
הנשמה היא חלק מהנשמה האלוהית  –הדובר פונה אל הנשמה . מול הבגרות והשיבה

בשיר שלפנינו פונה הדובר אל הנשמה . שהושאלה לאדם והוא חייב לשמור ולהגן עליה
ומעיר לה שהנעורים אותם הוא מדמה לסיבי , הוא מדמה אותה לישנה, לה להתעורר וקורא
 –שחרות ". ימי השחרות"הנעורים מתוארים במטאפורה . הם ננערים ברוח. לנעורת, פשתן

במקביל לימי . שחר החיים או צבען השחור של שערות הצעירים, במשמעות כפולה
אלה שמשעת בוקר מטיפים , אכי השיבהמפנה הדובר את נשמתו להסתכל במל, השחרות

שחרור המתואר , להשתחרר מן המתח, סיום השיר היא קריאה לחזרה בתשובה. מוסר
לשירי  .ב  .לחזור בתשובה –ולחזור אל הבורא ". ומתולדות ימים כימים יסערו"בצימוד 

אן של היות ושירי הקודש לא נכללו בתוך הדיוו. המאפיין החיצוני(1. הקודש כמה מאפיינים
צירוף אותיות שמם בפתיחת הבתים בשירים . כותבי השירים הוסיפו אכרוסתיכון, המשורר
או , הנמען בכל שירי הקודש הוא האלוהים( 2. נמצא אכרוסתיכון של השם יהודה, שלפנינו

. תפקידם של השירים הללו הם להיות מושרים לפני התפילה( 3. קריאה לתשובה לאלוהים
" ישנה בחיק ילדות"כך ששני השירים , בבית המסיים את השירנמצא את שם התפילה 

נשמת כל חי תברך "תפילה הפותחת במשפט , הם רשות לתפילת נשמת" יחידה שחרי האל"ו
יעירוני בשמך "ואילו השיר . ובסוגר של הבית האחרון נמצא את נטיית המילה נשמה" יה

 ". המבורך' ברכו את ה"ותח תפילה הנאמרת לפני המשפט הפ, הוא רשות לברכו" רעיוני
גם בשיר שלפנינו יש קריאה , כמו כל שירי רשות לנשמת   .א –יהודה  הלוי / יחידה שחרי  .2

הוא . כבר בפתיחת השיר פונה הדובר אל הנשמה לפנות אל הבורא. לנשמה לשוב אל הבורא
ילו של הוא קורא לה לחסות בצ. שירה כקטורת המוקרבת לבורא, עושה זאת בעזרת הציור

. הנאות ההווה הן הבלי הזמן, ישנו תיאור של שלילה, בניגוד לקריאה לדרך הנכונה, הבורא
מבהיר לה . כשהיא פונה אחרי הבלי הזמן היא חוטאת, הנשמה. הן מכשפות את הנשמה

הגוף הנהנה מהבלי הזמן הוא חסר כל , של הנשמה היחידה, כי פרט לקיום שלה, הדובר
. הגוף הוא עץ שהיום הוא חי אבל מחר יתייבש, זרת יצירת תמונההוא עושה זאת בע. ערך

 . ראה תשובה ב בשאלה ראשונה: הערה. ב
הדובר מתאר את תהליך . שיר קודש רשות לברכו -יהודה הלוי/ יעירוני בשמך רעיוני  . 3

רעיון הבורא . רעיונות הבורא מאירים אותו. הוא יוצר תמונה מטאפורית. קרבתו אל הבורא
גורמת , שהיא חלק מהנשמה האלוהית, הנפש. המציב בפני הבורא את הכרת חסדיו הוא

קרבה זו אל הבורא היא התחושה כאילו הוא נמצא במעמד . להבנת הקשר שלו עם הבורא
פ הדרש כל אחד מבני ישראל חייב לראות עצמו כאילו הוא היה במעמד הר "ע)הר סיני 

, צעותם הוא מעצב את תהליך הקרבה אל הבוראבאמ, הציורים המופיעים בשיר, לכן(.סיני
 .כבוד הבורא יורד בענן אל העם. קשורים להתגלות הבורא במעמד הר סיני

 שירת ביאליק
. הארוע ההיסטורי המשמש כרקע לכתיבת שיר זה הן פרעות קישינוב .א –על השחיטה  .4

. עמד דובנובנשלח לקישינוב מטעם החברה לחקר ההיסטוריה היהודית שבראשה , ביאליק
לאחר שקלט את , רק מאוחר יותר". בעיר ההריגה"התפרסם השיר , ח שכתב"במקביל לדו

  א"עתש ספרותבפתרון בחינת הבגרות 
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ביאליק המאמין תובע את הצדק  –שבו , "על השחיטה"כתב את השיר , מה שארע במקום
עיצובו של השיר מעורר בקורא תחושת זעזוע מהפרעות הללו וזאת בעזרת   .ב. מהבורא

בכל אחד מהם . כל אחד מהם עומד בפני עצמו, פנינו ארבעה שיריםל( 1. סדרת אמצעי עיצוב
הדובר . כאן נוצר הזעזוע מעצם אבדן האמונה, השיר הראשון( 2. מעצב הדובר את הזעזוע

, הוא מטיל ספק בקיומו של האל. הוא מבקש שהם יבקשו רחמים עליו. מעניש את השמים
אמצעי שלישי באותו ( 3. דרך לבורא יוצר תמונה מטאפורית כשהוא מטיל ספק כפול בקיום

אין תקווה וסדרת שאלות , אזלת יד, יוצר הדובר סדרת אמירות של האיש המיואש, בית
מציגו כתליין קוסמי , מעניש הדובר את הבורא, בבית השני( 4" ? עד מתי, עד אנא? עד מתי"

אזכור ( 6הצימוד בין קרדום וגרדום ( 5" התליין הא צוואר קום שחט"באמירה צינית 
בבית השלישי יציאה כנגד החשיבה ( 7". ולא ימח לנצח לנצח"קונטנטטיבי לאות קין 

אזכור ( 8". ואם יש צדק יופע מיד"ביאליק אומר . היהודית המסורתית לעתיד טוב יותר
הדובר , כאן. לחשיבה היהודית על הבורא היושב על כיסא המשפט ושופט בין עמים ומדינות

". ברשע עולמים שמים ימקו" –השנייה " ימוגר בכסאו לעד" –האחת : מקלל בשתי קללות
כאן ישנו , הפתרון הרס העולם( 11.  אזכור השטן, יציאה כנגד הנקמה, בבית הרביעי( 9

 ". כל מוסדות הארץ הנמקים", כנאמר. אזכור לאגדה המניחה שהעולם מונח על אדנים
מצד אחד הוא העריץ את . לישיבה ערכי-לביאליק היה יחס דו –אם יש נפשך לדעת .5  

, הלומדים גמרא, המתמידים, כך נמצא בתוך השיר את השקדנים. הישיבה ואת לומדיה
ובמותם ציוו לנו "או בלשונו , הם המקור לחיי העם היהודי". זיק מוצל מאש"שהם לדעתו 

וא בשירו המתמיד ה, ביאליק תוקף את הישיבה, מצד שני! החיים עד העולם –" את החיים
הוא תוקף את הישיבה באותו . טוען שתלמידי הישיבה הם פרודות טובות המעלות עובש

בשיר ". מורי נבוכים"שיר על שהקיעה מתוכה את מיטב התלמידים רק משום שקראו את 
, היהודים קודרים. המתארים את היסוד השלילי, ציורי לשון, נמצא כמה תיאורים, שלפנינו

הוא מגדיר את התמונה הזאת . הגמרא בלה". ים ומצורריםפנים קודר, יהודים קודרים"
 ". נקלה ועולובה זה המראה"כ

 20-שירת המאה ה
ניתן להניח כי יש . בשיר מתאר המשורר את געגועיו לאימו –אורי צבי גרינברג / אמי והנחל  .6

. הוא מתאר את אימו במערומיה שוחה במי הנהר. פה יסוד אדיפלי באהבת הילד לאימו
כי את דמותה הוא , לא רואה את דמותו, האם. עוד טרם נולד, ביבה ריחות אביבכשמס

בבית השלישי של השיר הוא מתאר את דמות האם כשהתבגרה . מתאר עוד בטרם נולד
את כאבו על מות אימו ". והושלג זה הראש"אותו הוא מתאר במטאפורה . וראשה הלבין

דם , הראש הלבן וזיהומו בדם ובעפר ואת תסכולו על מוות זה הוא מתאר בניגוד שבין
, שלא שילם ואת קבר אימו לא חפר, הוא מאשים את עצמו שלא נקם. שנשפף בידי גוי גרמני
 . כי אינו יודע היכן הוא

הוא . הזוכר את עברו, י המשורר המבוגר"השיר נכתב ע – אורי צבי גרינברג/ שיר נס השיר .7
ראיית . כשהוא רואה בשיר את פתיחת השערבאזכור תמונות עבר . עוסק בכתיבת השיר

כן . כל תמונת הנוף של העבר אבדו והם קיימים בהווה שלו. שדה שאבד, שדה מן העבר
בהווה . אך הוא עדיין קשור בהווה שלו אל אותו עבר. תהום קיימת בין העבר לבין ההווה

בבית הרביעי  .אל האיילות אל הציפורים, אל העצים. הוא חש את הקרבה אל תמונות העבר
שירים שטבועים בו והוא מקביל . אל שירי הערש של האם, הוא חוזר שוב אל תמונת האם –

הוא חש בהווה שלו את , בן העבר, בדומה לאביו. לשירי האם ונזכר במזונות שאהב אביו
 .  כאב הגלות שחש אביו

קלי המשמש את זהו כוח פיזי. גרביטציה היא כוח המשיכה –דליה רביקוביץ / גרביטציה .8
כדי . השיר מתאר קשר כזה. המשוררת כמטאפורה לכוח המשיכה המיני בין בחור לבחורה

המשוררת משבצת מעין דיאלוג הלקוח משיר האהבה של ביאליק , להחיות את הקשר
הדוברת טוענת שחוויה זו . האהבה מתוארת לעיתים כברק ורעם". הכניסיני תחת כנפיך"

רעידת אדמה נוצרת עם מפגש של שני לוחות ". ם ברק ורעםלא נפל בינה"הם לא  חוו 
תנועת "כשהיא אומרת שהיא חשה , מתארת את חששותיה מפני המגע, הדוברת. אדמה

 .  לכן היא מסתלקת". אדמה חותרת וסמויה
, בשיריה. אביה של דליה רביקוביץ נהרג בתאונת דרכים –דליה רביקוביץ / עומד על הכביש  .9

. יש אזכור לחסך ולתסכול שהיא חשה עם מות אביה" זכרונות חמים"ו " שעומד על הכבי"



 

 

. מתח אותו נמצא גם בשירים אחרים שלה. קיים מתח בשירים בין הדוברת לבין דמות האב
בבית . העבר וההווה מתמזגים זה בזה בשיר ומסבירים את רגשותיה של הדוברת, לכן

ישנה איזו ". ה בשכבר הימים אבא שליהאיש הזה שהי. "יש הרחקה מדמות האב –הראשון 
בחלומותיה היא חשה את הצורך להתקשר אליו ואינה יכולה להתנתק . חובה לגשת אליו

למרות שהיא יודעת , היא רוצה לשאול את האיש עד מתי היא חייבת. בהווה שלה מן העבר
ת חסרה לה א, היא חשה בחסך של חוסר האב, בהווה. שהיא תמיד חייבת להזכיר אותו

 .חסרה לה את השיחה עם האב. מילת האהבה
 המציאות הקשה בשיר היא חסך דמות האב שנפטר  –דליה רביקוביץ / זכרונות חמים.10

המהווה  –בבית הראשון . היא עוצרת בדמיונה תמונות המתארות חסך זה. בצעירותה
ק היה האב. הוא הלך איתה לגן הילדים, הוא היחידי שמלווה אותה. מתואר הקיץ, חשיפה

 . משתעשע בשערותיה ולא האב
בבית הראשון והשני היא מתארת חווית ילדות של ילד הרוצה . מתאר חורף  -הבית השני 

בבית השני יש ניגוד בין מצבה שלה שלא היה מי שילווה . ס"אל ביה, שילוו אותו אל הגן
כחיות  היא מתארת את פחדי הילדות של הילד הרואה את העננים. לבין חברותיה, אותה

. והיא רצתה במלווה, רואה בה את הערסלים האיומים ולא היה מי שילווה אותו, טורפות
תוך הקבלת מצבה , היא מדברת על החסך, שוב. מתאר את האביב –הבית השלישי 

ומגדירה את מצבה כמקופחת " על בתים אחדים רטובים מאהבה"היא חולמת . לחברותיה
מחזיר אותנו שוב אל  –הבית הרביעי . וני העציםשכל מי שמלווה אותה באביב הם זרע

כשהיא שבה הביתה היא . היא חולמת על הפלגה אל בירת הלוויתנים ולא רוצה לשוב. הקיץ
 .י העורבים ולא היה לה מלווה"מדמה את עצמה בדמיונה לעורב שנעזב ע

ורר לגבי הקורא בשיר זה חש בתסכול אותו מביע המש –ארז ביטון / שיר זוהרה אלפסיה .11
החברה הישראלית הייתה . התיחסות החברה הישראלית ליוצרים שלא היו בתחומה

ביסודה חברה אשכנזית ששללה את התרבות המזרחית או כל תרבות אחרת שיכולה 
אך לא רק . מתוארת דחיית השירה המזרחית, "תרנגול כפרות", ברומן. להפריע לקיומה

יוצרים מזרחיים ממיטב . לא רצו בישראל" סביטל"שירה מזרחית נפסלה כי אם גם את ה
זהו גם סיפורה של זוהרה אלפסיה שהייתה . היצירה המזרחית הגיעו ארצה ונפסלו כאן

הפרטים המתוארים כאן יוצרים את . משוררת החצר במרוקו ובארץ נעזרה בלשכת הסעד
 .סעדבאשקלון ליד לשכת ה, הניגוד בין עברה המפואר לבין דמותה של זוהרה בישראל

בעזרת תנועת , האם. ק מופיע פעמיים בשיר.ח.השורש ר – ארז ביטון/ דברי רקע ראשונים .12
שגם בהיותו במרוקו כילד ועם , מרחיקה את הרוחות הרעות ואילו הדובר, אצבעותיה

. עלייתו ארצה הרחיק עצמו מאותה חוויה היסטורית אומנותית ופנה אל התרבות המערבית
נשאר בו הקול ביהודית , ך למרות אהבתו אל תרבות המערבא. אל המאסות של באך

 . מרוקאית
. קיימת בעיה לכל מהגר המנסה להשתלב בארץ אליה היגר – ארז ביטון/ תקציר שיחה .13

גיבור הסיפור הרוצה להשתלב בחברה " ילדי הצל"בדרמה . בשמו,במזונו, להשתלב בלבושו
ארז ביטון . לעצמו מנהגים של הצברים הוא מאמץ. הישראלית משנה את שמו ואת מנהגיו

". זוהר"ל" זייש"מעלה את תסכולו בין הרצון להשתלבות בארץ שבגללה שינה את שמו מ
בשמו , הדבר נכון בלבושו. תסכול בין הרצון להיות מרוקאי גאה לבין הרצון להשתלב בארץ

הם  השפה האחרת והריחות האחרים שפה בארץ, אך עם כל הרצון להשתלב, ובלשונו
ואני נופל בין העגות "את מצבו הוא מגדיר בציור . תוקפים אותו, דחויים אך אהובים עליו

 ". אובד בבליל הקולות
לאורך כל השיר . פיגום הוא היסוד והמבנה הראשוני להקמת בית – ארז ביטון/ פיגומים .14

להקים  חולם, שתרבותו היא תרבות דתית, האב. לרצון לבנות. יש התייחסות למבנה הזה
האזכור לגן עדן בא באזכור בשר שור הבר ובשר . בהריסות מטבח שיהווה אזכור לגן העדן

האב חולם להקים בית תפילה אך הוא לא . לוויתן המובטחים בגן העדן או בבוא המשיח
הוא . ואילו הדובר נשאר בחלומותיו(. הסף הוא הכניסה לבית)הוא נשאר על הסף , זכה

 .מציב פיגומים לעתיד
 
 



 

 

 סיפור קצר: פרק שני

מניחה שהטעות הגורלית של  האחת: פרשנויות 2לסיפור  .א – עגנון/ האדונית והרוכל .15
מניחה שהסיפור  הפרשנות השנייה. היא התרחקותו מהיהדות, הדמות המרכזית, יוסף

לבין , עוסק בחוויה סקסואלית בלתי אפשרית של מפגש אהבה בין גויה אנטישמית אדונית
המשגה של הרוכל היהודי , לפי הפרשנות הראשונה. רוכל, הדרגה הנמוכה בחברה היהודית

בשר עופות , התרחקות המגיעה לשיאה באכילת בשר טרפות. היא התרחקותו מן היהדות
יוצא מן הבית , בסופו של הסיפור נזכר הרוכל בתפילת שמע. מבושל בחמאהמזון ה, שנמלקו

". הוי כמה הרחקתי"הרחיק והגיע עד ציון האבן ואמר לעצמו . משום שבחדר היה איקונין
אותם . כשחזר לחדר גילה שהלני ניסתה לרוצחו. הפרשנים טוענים שהרחיק מיהדותו

הטעות הייתה , לפי הפרשנות השנייה. תיקן את טעותו, פרשנים טוענים שחזר ליהדותו
, לשונה שונה, דתה שונה משלו, בת מעמד חברתי שונה משלו, בחירתו בחיי קרבה עם גויה

היא לא אוכלת בנוכחותו וכשהוא שואל . טעות זו מתפתחת לאורך הסיפור. כל עולמה שונה
". אוכלתדם אנשים אני שותה ובשר אדם אני "אותה מדוע אינה אוכלת היא משיבה לו 

הקתולים ביום ראשון שותים את יין הקודש שהוא דמו של . עולמה התרבותי הוא קתולי
היא מנסה , כך גם בהתייחסות לבעליה. ישו ואוכלים את לחם הקודש שהוא בשרו של ישו

לכן היא רומזת שאכלה את בשרו והיו לה יותר מחמישה . להסתיר את הקשר שלה עם בעלה
גם אחרי שהיא ניסתה לרצוח . ין הגיבור יוסף מתקן את טעותוא, למרות פחדיו. בעלים

מכר דמך "מוצצת ויורקת ואומרת , היא נושכת לצווארו, אותו ונפצעה והוא מרים אותה
פ הפרשנות היהודית היא ערפדית והוא למרות זאת נשאר ומטפל בה "ע". היהודי קר מקרח

שתי פניות ( 1: ה ותורמים להבנתהנושאים חוזרים ביציר –מספר מוטיבים  .ב.   עד מותה
". ?מה אתה רוצה יהודי"יש ביצירה אל האדונית ובשתיהן היא פונה אל הרוכל בשאלה 

צורת הפנייה הזו היא אנטישמית ". איני צריכה לא אותך ולא את סחורתך"בהמשך 
משמעותו ". יהודי"בלשונות הסלביות אין לכנות אדם . ומבהירה את מעמדה של האדונית

, שקרן, רמאי, הפרשנות היא גנב. וכך פרשנותו גם בלשון האנגלית, המונח שליליתשל 
פונים . זוהי פנייה לא מנומסת. אין לפנות אל האדם בגוף שני, בלשונות אירופה. נואף, חמדן

איני ", דבריה" ?רוצה אתהמה "האדונית פונה אל הרוכל בגוף שני . אל אדם בגוף שלישי
, הסכין שנקנתה מן מהרוכל( 2. חשיבה המבזה אותו סקסואלית רומזים על" צריכה אותך

הוא רואה " גם אתה מוכר סכינים שניתן לרצוח אותם", חוזרת ומופיעה בדבריה של הלני
באותה סכין , בחלומו סכין נכנסת לדמות אדם עשויה משלג ולבסוף, בשיני הכלבה סכינים

המרבה לשאול מעמיק לו את "ית דבריה החוזרים של האדונ( 3. היא מנסה לרצוח אותו
משפט המציג את אופיו של יוסף הרוכל ויוצר את המתח בסיפור משום הקשר בין , "השאול

 .  משפט זה לשאלה מדוע אינה אוכלת והשאלה מה קרה לבעלה
העלילה ". העיוורת"שתי ההגדרות שבנשאל נכונות לגבי הסיפור  –שטיינברג / העיוורת .16

שומעת מדי פעם נקישות על , עוברת לבית בעלה, התחתנה, נה העיוורתהקווית מספרת על ח
אך מצד שני ניתן . נולדה לה בת שהיא מטפלת בה עד מות הילדה. מגדלת את ילדיו, החלון

, הסיפור פותח בתחושתה של חנה העיוורת שמרמים אותה. לטעון שהעלילה היא מעגלית
רק מאוחר יותר היא מספרת לה . סיתצעיר יח, אימה מספרת לה שמצאה לה שידוך עמיד

לאחר . פ זקנו אינו צעיר"ע. פ נעליו אינו עשיר"חנה מגלה מיידית שע. ילדים 2שיש לו 
שהתחתנה איתו וחיה בביתו היא מזהה את המקום כמרוחק מן העיר ללא קשר לחברה 

 לאחר מות בתה היא, רק בסופו של הסיפור. יהודים מגיעים לעיתים אל הבית, יהודית
מגלה את האמת , שכל הסיפור מתואר דרך עיניה, חנה. מגלה את האמת שבעלה הוא הקברן

 .היא מקבלת תובנות חדשות לכן שתי ההגדרות נכונות לגבי סיפור זה. על חייה
" חיזו"הבן הבכור שמכונה גם , המספר בסיפור הוא אדוארד –סמי ברדוגו / חיזו בטטה .17

נראה שהוא , לה היא אם הוא מבין את מה שהוא רואההשא. משום כוחו לראות את הכול
בניגוד לאחיו שמעון , ייתכן והוא מדחיק את האמת לתוכו. איש המציאות ואינו מסתיר דבר

פתוח שבו , מציאות של עולם חופשי. המציג את המציאות כפי שהוא היה רוצה אותה
. ת שמעון ואת דעותיולא שולל א, אדוארד. מתרחצים בבגדי ים ואוכלים מזון שאינו כשר

, קשה לומר שאדוארד לא רואה הכול. דעות המנוגדות לרצונה של האם ולעולמה המסורתי



 

 

בניגוד . מודע לחסרונותיה אך אוהב אותה ומוכן לסלוח ולקבל, מבין את האם, הוא בוגר
 .לשמעון

 דרמה: פרק שלישי

יורם , ן שני גיבורי היצירההדרמה מתארת התפתחות יחסים בי –בן ציון תומר / ילדי הצל .18
בן גלות שעלה , הכוחות ההרסניים המאיימים אליהם מקורם בשקר שבו חי יורם. ונורית

הכוח ההרסני . ארצה מסמרקנט עם עליית ילדי טהרן ומנסה להציג עצמו כצבר לכל דבר
, המאיים עליו והורס את יצירת חלומו היא הופעת הוריו שהגיעו ארצה למחנה העלייה

זיגמונד היה . שנרצחה בשואה, ו עם חברו בן הגלות ובמיוחד הופעתו של זיגמונד גיסומפגש
. הוא מציג שאלות בפני החברה הישראלית שסלחה לגרמניה בעסקת השילומים. ביודנראכט

". תן לירה ונסגור את החשבון, אדם אנוש מלא כלימה ועלבון"המשפט החוזר בדבריו 
להם לא , שיתפו פעולה עם הנאצים מתוך הכרחהמשפט מעלה את בעיית היהודים ש

 .סולחים ולגרמנים סלחו
המחזה . מבנה המחזה מתקשר אל מקומות ואביזרים –ארתור מילר / מותו של סוכן .19

המערכה הראשונה . מתאר התרחשות בשתי מערכות ותפילת אשכבה ליד קברו של וילי
. ח לסלון ולחדר הילדיםמתרחשת כולה בביתו של וילי כשהתמונות עוברות מהמטב

וילי במשרדיו . בבוקר בביתו של וילי: המערכה השנייה מתארת התרחשות בסדרת מקומות
וילי בחצר משוחח , שני הבנים בערב בבית. האב ושני הבנים במסעדה של סטנלי, רלי'של צ

כל אחת מן התמונות הללו . עם רוחו של אחיו בן ולבסוף תפילת אשכבה ליד קברו של וילי
הצגת הבית ומקומו מבהירה את שינוי הערכים בחברה . תורמת להבנת המחזה

תיאור חדרם של . מבית הנמצא בנוף פתוח אל הבית המוקף בבתי ענק. האמריקאית
כל אחת מהתמונות במערכה השנייה . מבהיר את חשיבת האם על ילדיה, הילדים הורוד

. פיטוריו מעבודתו, ל סיוטיםהקימה בבוקר לאחר לילות ש. מבהירה את מצבו של וילי
הצעיר המצליח שבעבר שמח להיות , רלי'בנו של צ, תחושת התסכול שלו במפגש עם ברנרד

המבהירה את , במסעדה של סטנלי, תמונת התסכול בשקריו של הפי. נושא כליו של ביף
ניפוץ הפרה הקדושה של סיפור ביטוח החיים במפגש עם בן . אופיו ותכונותיו של הפי

החפצים . ול האם שלא מבינה ליד הקבר את השינוי החברתי שבו היא חיהותסכ
לבוש הצעירים משתנה מתמונת הסיוט בו הם לובשים בגדי ספורט בתמונת  -ומשמעותם

, מצב המציג את בעייתו הנפשית של וילי, אזכור המכונית שאת חלונה הוא פתח. המציאות
הכדור והעצים המבהירים , פצים גנוביםח. החולה באלצהיימר וחי את העבר במקום ההווה

 .את דרכו של וילי בחינוך ילדיו

 רומן ונובלה: פרק רביעי

בדמויות . דוקטור רייה מאמין באדם וביכולתו להאבק על קיומו –אלבר קאמי / הדבר.20
טרו בנו של שופט המאמין באדם . נמצא את האמונה באדם, ביצירה אותן הוא מתאר

חופש הצטרף אל תנועות שנאבקו למען מטרה זו אך כשהסתבר לו וביכולתו להגיע אל ה
שקט שנובע . הוא מחפש את השקט הנפשי בחברה, בהריגת אדם –שגם הן נגועות בדבר 

, ראמבר. שיחותיו של רייה עם ראמבר מסמלות את יסוד האהבה שבאדם. מאמונה באדם
ף רק לשלמות שוא, הצטרף אל הבריגדה הבינלאומית שלחמה בספרד, לוחם חופש

הוא מוכן . הוא לא יאבק למען אידיאלים כי ראה אנשים מתים למען אידיאלים. שבאהבה
כשניתנת לו הזדמנות לצאת מן העיר ולחזור לאהובתו הוא לא עושה . למות למען אהבה

הן , הפקיד הזקן המוגבל, גראן. כי אמונתו באדם מחייבת אותו לעזור לאחרים, זאת
, אהובתו בגדה בו. מציג שוב אספקט של האמונה באדם, ינה פיזיתמבחינת זמנו והן מבח

ביצירה קיימות דוגמאות נוספות . אך מיד עם הרפאו מן הדבר הוא חוזר ומנסה לכתוב לה
הרופא שאשתו חוזרת לחיות איתו בתקופת הדבר , בקסטל. של אמונתו של רייה בבני האדם

אחרי מות בנו , הוא מוצא הרבה חיוב ,שהסכים בתחילה עם הדבר, ואפילו באותון השופט



 

 

בפאנלו , האמונה באדם מופיעה גם בדמות המנוגדת לרייה. הוא הצטרף אל המתנדבים
 . לאחר שראה את מותו של הילד הוא מחפש את האהבה באל, הנזיר הישועי

רייה הרופא ( 1שתי דמויות ברומן הדבר שיש בהן סוגיות מנוגדות הן  – אלבר קאמי/ הדבר .21
אותון ( 2. 21ראה תשובה בשאלה , ועמדותיו לגבי אדם וחברה מול פאנלו הנזיר הישועי

 . השופט מול קוטאר העבריין
ברומן קאטרינה נמצא תקבולות בין החברה היהודית  –אהרון אפלפלד / קאתרינה .22

שמתאהבת , קאטרינה הגויה. התקבולות מופיעות בזכרונותיה של קאטרינה. והחברה הזרה
: ביצירה שלושה חלקים. רה היהודית ומקבילה את חייה בין הגויים לחיי הבית היהודיבחב

החלק . קאטרינה וילדותה עד עבודתה בבית היהודי וגם פה השוני בין הבתים היהודים
לאחר , לבסוף. קאטרינה יולדת ילד שנרצח ואז היא רוצחת את הרוצח ונאסרת, השני

ת המאסר נמצא אנלוגיות בין יחסה של קאטרינה בתקופ. קאטרינה שבה לביתה, המלחמה
 .לשמחתן של חברותיה למאסר. לאסונם של היהודים בשואה

, גיבור הסיפור. עגנון ביצירתו מעלה ספקות רבות בנושא האהבה – עגנון/ סיפור פשוט .23
אמו של הירשל . בלומה נאכט, מאוהב היה במי שאותה מתאר המספר כבת דמותו, הירשל

אך , הירשל מאוהב בבלומה. ק בקשריו עם בלומה המשמשת בביתה כעוזרת ביתמטילה ספ
כל , ילדה מפונקת שהוריה אמידים, אמו מבקשת לנתקו מבלומה ויוצרת לו קשר עם מינה

בלומה עוזבת את ביתו ועוברת לגור , הירשל חי בספקות. עניינה של אמו זה הקשר הכלכלי
הנר כבה מתחת לחופה ומיד לאחר , חש בספק שבנשואיו, הירשל. בביתו של עקביא מזל

סופו שבשל . הוא הולך בלילות לעבר ביתה. נישואיו הוא מחפש את הקרבה לבלומה
הוא מאושפז וכשהבריא נותר אמנם בלי פתרון אך . הספקות שבאהבה נטרפת עליו דעתו

 . הספקות נפתרו
, וא בין שתי הדמויות המרכזיותעיקר האנלוגיות בבעל זבוב ה –ויליאם גולדינג / בעל זבוב.24

גובר על , אינו פוחד, המוכן לקבל גם את החלש לחברתו, דמות כריזמתית נאה, בין ראלף
רוצה , התובע מרחק, ק'פחדיו ומנסה להנהיג את חבורת הילדים בדרך הדמוקרטית לבין ג

מנצל את האחרים , נושא סכין פוחד ומסתיר את פחדיו, שיקרא בשם משפחתו מרדיו
   .הורס את המבנה החברתי ומנסה להקים שלטון דיקטאטורי, צרכיול

מתמודד בספק הגדול בין אהבתו לוונדה , גיבור הסיפור יעקב  -בשביס זינגר / העבד.25
לבסוף הוא מטהר , הספקות מתגברות עליו. וונדה היא בת גויים המאוהבת ביעקב. ליהדותו

מנסים . לחברה היהודית ומגלה אותה בשקריהיעקב חוזר . את וונדה וחי איתה חיי אישות
גם בחייו . להשיא לו לאישה את האלמנה מהורבישוב לבסוף יעקב חוזר לוונדה ובורח איתה

הספקות הם לגבי החברה . חי יעקב בתוך ספקות ופחדים, המוצגת כאילמת, עם וונדה
יעקב בורח . וונדה מתה בלידתה, לבסוף. היהודית ובמיוחד הנהגתה שאינה פותרת בעיות

 .  עם בנו וממשיך לחיות בספקות

 שיר שלא נלמד: פרק חמישי

האמת . את כבר בשורה הראשונההמספר מגדיר ז. בסיפור קיים מתח בין אמת והסתרתה.א.26
הוא נפתח רק . תייסרהאב הרוגז מ, שהילד מרגיז אותו במעשיו בתוך החדר הסגורהיא 

כשהאב לא אומר את . אל המוותלהסתרה מופיע בהתייחסות שיאו של הניסיון . בשדה
 . ימשיך לחיות" תמיד תמיד"לכן הוא אומר לו ש. סופו שימות, הוא שאף.לבנו האמת

  ראה תשובה . סיון ההסתרהיעניינו של הסיפור הוא נ, תמיד תמיד זה שם הסיפור( 1 .ב
 .למעלה     

 . הרמז לחוסר הפתיחות המופיע במקום הפתוח במרחב ..."בין כותלי החדר הצר("2
   הילד מסתכל לשורשי . ההרהורים קשורים אל המוות..." הוא נשתקע בהרהורים( "3

 . שהן סימן להתחדשות תהאילנו      

 

 


