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ג"תשי





ַהְנָערֹותְואּוַלי ֶאל ַהַנַחל ַההּוא ִמְיֵמי

ָכרּותֶשל ָהֵעץ הַ ְסדׇנוֹ ַהּׁשֹוֵטף ִפי 

חּוִמיםַהְמַלֵחְך ֶאת ְגֵדרֹות ַהְזָרִדים הַ 

ַנֲעָרהָתבֹוא הַ , ֶשל ַגֵני ַהָפרֹות ָשם

.ְמדּוִמיםדִ .. ִהיא ִאִמי, ֲאֻדַמת ַהֵשָער

ַיּהֶמשְ ּוִבְכתֶֹנתְוִתְפשֹט ְבָגֶדיָה 

:ָחהׂשוֹ ֶאְרֶאָנה, ֵתֵרד ָשם ַבַנַחל

!ְבכָֹחּהִהיא ְבַמִים ָנאָוה ֱאֹלִהית

.דּוִמָיה ְוִניחֹוַח ֵפרֹות ִמָסִביב

ִביַוֲאִני עֹוד ֵאיֶנִני ַבְיקּום ְוָא

.ועֹודֹו ֶעֶלם ְבנֹוף ֵבית ִאמֹו ְוָאִבי

' בית א
גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



י ַהְנָערֹותאּוַלי ֶאל ַהַנַחל ַההּוא ִמְימֵ וְ 

ָכרּות  ֶשל ָהֵעץ הַ ְסׇדנוֹ ַהּׁשֹוֵטף ִפי  

ַהחּוִמיםַהְמַלֵחְך ֶאת ְגֵדרֹות ַהְזָרִדים

ַנֲעָרהָתבֹוא הַ ,ֶשל ַגֵני ַהָפרֹות ָשם

.ְמדּוִמיםדִ .. ִהיא ִאִמי, ֲאֻדַמת ַהֵשָער

ַיּהֶמשְ ּוִבְכתֶֹנתְוִתְפשֹט ְבָגֶדיָה 

:ֹוָחהׂשֶאְרֶאָנה, ֵתֵרד ָשם ַבַנַחל

!ְבכָֹחּהִהיא ְבַמִים ָנאָוה ֱאֹלִהית

.בדּוִמָיה ְוִניחֹוַח ֵפרֹות ִמָסִבי

ִביַוֲאִני עֹוד ֵאיֶנִני ַבְיקּום ְוָא

.יועֹודֹו ֶעֶלם ְבנֹוף ֵבית ִאמֹו ְוָאבִ 

' בית א

.    הריח והמישוש, הראיה, השמיעה: החושיםבולט שימוש בכל 

וריח  , היא שוחה בנחל מוקף עצי פרי  שופעים. נראית אלוהית( האם)הנערה הצעירה 

.  ממלא את האוויר( ריח וטעם)של פרי מתוק 

ערביים שורר סביב כל זה על -ושקט של בין( שמיעה, מישוש), מי הנחל זורמים בנחת

. תיאור שמזכיר גן עדן( ראיה. )רקע צבעי החום והירוק של הבוסתנים

.  זיכרון בין ממשות להזיה, הרומזת לתיאור תמונה"ואולי"השיר נפתח במילה 

,  אמו של הדובר כנערה צעירהמופיעה , בתמונה החושנית המפורטת בבית הראשון

.היורדת לרחוץ עירומה בנחל, ויפיפיהאדמונית , תמימה

.   מעין תמונה מושלמת של יופי והרמוניה. ניתן לחוש קסם באוויר

.לפני שנולד הדובר וגם אביו היה עדין צעיר, מזמן-התרחשות התמונה הדמיונית זמן

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



:יִאמִ .. ְוִהֵנה ִהיא עֹוָלה ִמן ַהַנַחל

ֲאֻדַמת ַהֵשַערַהַנֲעָרה ַהָבַרה 

ָיּהֶמּׁשְ ִבְכתֶֹנתְבִלְבַנת ַהְבתּוִלים 

רְוֵאין ִהיא רֹוָאה ֶאת ְבָנּה ַהְמֻבגָ 

ָהעֹוֵמד ְורֹוֶאה ֶאת ִאמֹו ָבעֹוָלם

יׇהְבֵאשְ , ֵאם-ֵעת-ְוַנֲעָרה ִהיא ְבֶטֶרם

רֹאָשה ַבֲערֹב יֹום ֶאל ְגֵדרֹות, ֹנֵגּה

ַהְזָרִדים ַהחּוִמים

,ֶשל ַגֵני ַהֵפרֹות

..דּוִמיםִדמְ ֶשנֹוְסָפה ַעל ִמְתָקם ְמִתיקּות 

' בית ב
גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



' בית ב

.מושלמיםויופיטוהרשלואידיליתקסומהעולםתמונתתיאורהמשך

המכוסההלבןוגופההאדמונישערהאתמקשטהשקיעהואורהנחלמןבעלייתהמתוארת,הנערה,האם

.משיבכתונת

שלוהחוםהירוקגונירקעעלהשעראודםעםהבתוליהגוףלובןשלמופלאמיזוגמבליטהצבעיםשילוב

."דמדומים"השלבשלווההקורנתוהאדמומיות"הפירותגני"

הדוברשהרי,הריאליתהמציאותמחוקיחורגתהראשוניםהבתיםבשניהמתוארתהאידיליתהתמונה

הזיהביןמתחכאןשישלהביןניתןמכאן,שנולדלפני,בנעוריהשהיתהכפיאמואתלראותיכולאינו

.לתודעה

,פעילהמוחשיתממשותהואכאילוובזמןבמקוםרחוקהלמציאותששייךמהאתמעמידהההזיה

.אפשריאינושהדברמבהירהוהתודעה,ועכשיוכאןשמתרחשת

:יִאמִ .. וִהֵנה ִהיא עֹוָלה ִמן ַהַנַחל

ֲאֻדַמת ַהֵשַערַהַנֲעָרה ַהָבַרה 

ָיּהֶמּׁשְ ִבְכתֶֹנתְבִלְבַנת ַהְבתּוִלים 

רְוֵאין ִהיא רֹוָאה ֶאת ְבָנּה ַהְמֻבגָ 

ָהעֹוֵמד ְורֹוֶאה ֶאת ִאמֹו ָבעֹוָלם

יׇהְבֵאשְ , ֵאם-ֵעת-ְוַנֲעָרה ִהיא ְבֶטֶרם

רֹאָשה ַבֲערֹב יֹום ֶאל ְגֵדרֹות, ֹנֵגּה

ַהְזָרִדים ַהחּוִמים

,ֶשל ַגֵני ַהֵפרֹות

..דּוִמיםמְ ֶשנֹוְסָפה ַעל ִמְתָקם ְמִתיקּות דִ 

.  מתחבר אל הנאמר בבתים הראשון והשני  ומשקף את התמונה שרואה הבן בדמיונו" מתרחצות"מסדרת הרנוארהציור של 

.בין ערבייםדמדומיםוהשקט של שעת ,  המראה הקסום, החוםוהאדוםהירוק הצבעים החזקים 

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



' בית ג

ה ָהֹראשָהּה ִהְכִסיף ֶזה ָהֹראש ְוָהְּׁשַלג ֶז

 ְבָדמֹו ֶבָעָפרֶשִנְכַפשֲעֵדי 

.ְכַאְכָזרֶשִנְשַפְך ִביֵדי גֹוי ֶגְרָמִני בְ 

.רְוַהֵבן ֹלא ִשֵלם ְוֶאת ַהבֹור ֹלא ָחפַ 

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 
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' בית ג

שָהּה ִהְכִסיף ֶזה ָהרֹאש ְוָהְּׁשַלג ֶזה ָהרֹא

 ְבָדמֹו ֶבָעָפרֶשִנְכַפשֲעֵדי 

.ָזרֶשִנְשַפְך ִביֵדי גֹוי ֶגְרָמִני ְבְכַאכְ 

.ְוַהֵבן ֹלא ִשֵלם ְוֶאת ַהבֹור ֹלא ָחַפר

.  עולה תמונת זוועה מחרידה בבית האחרון,  שתוארה בשני הבתים הראשונים, מול האידיליה

(.  כמו קודמותיה עולה בעיני נפשו של הדובר, תמונה זו)

.  הדובר מתגבר כאן על ההזיה וחוזר לזמן המציאות הריאלית. התמונה הזו נאמרת בזמן עבר

(.  לעומת השימוש בזמן הווה ועתיד בתמונה האידילית ההזויה בבתים הראשונים)

,  כבר איננהשאמו, הבן יודע. עד שהאדים מדמה לאחר שנרמס בעפר, הדובר מתאר את מראה ראשה של אמו ששערה הלבין כשלג

:  כי לא נקם את דמה השפוך ולא הביא אותה למנוחת עולמים, והוא אינו יכול למצוא מנוח לנפשו

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

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

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 
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להעשרה

הכלכמהועד,בשירתואמושזורהכמהעדוהבנתי,בשירתוופינהפינהמכלצביאורישלאמואתגיליתילאמאכשהפכתי"

:שבשירהדמותהואל,ביאליקמיןהעיירהבתלנדמןלביתגרינברגשבעבת,שבמציאותאמואל,ואליהממנהנמשך

געגועמלאימכתביםהכותבתזקנהולאם,הקטןלבנהומסורהטוטאליתלאםשהיתה,להטומלאתיפהפיהית'ינג'גנערה

"...הסלאביםאדמתעל–ובדםבעפרמתפלשתמחוצהגופתה,הגרמניםבידירצוחהאם–וסופה,מהביתשרחקלבנה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

קישורב: להמשך קריאת המאמר

"  ,לאמואורי צבי גרינברג מתגעגע : בן לכבוד אמא"( 18.11.18)יהושבע. שינברג-סמט

קישורבהלאומית הספריהבלוג , הספרנים: מתוך

https://blog.nli.org.il/benleima/
https://blog.nli.org.il/benleima/




:מתוך המקורות

בקישוראורי צבי גרינברג מתוך לקסיקון הספרות העברית החדשה –ג "אצ

.הקיבוץ המאוחד, ג ושייקספיר"אצ, עיונים פסיכואנליטיים ביצירות של פו". אוכל אש שותה אש"ג "אצ(  2002. )מרדכי, גלדמן

קישורשירה ואמנות ב, ספרות–לעט עתה 

קישורהלאומית בהספריהבלוג , הספרנים" ,לאמואורי צבי גרינברג מתגעגע : בן לכבוד אמא( "18.11.18)יהושבע. שינברג-סמט

בקישור" אלוני יצחק. "נ.מתוך כ" שיר אמי והנחל"פרשנות 

.שוקן. לבין האבסורדיחזוןבין , ג"הערות למהות הנופים בשירת אצ( "1964. )ברוך, קורצוויל

בקישורהארץ    ,  למהות שירתו של גרינברג( "24.12.1954.  )ברוך, קורצוויל

עם עובד". שירים ומה שביניהם( "2003. )בלהה, רובינשטיין

פייר אוגוסט רנואר בוויקיפדיהלמידע על צייר קישור (.  1880-"המתרחצות"מתוך סדרת 1870" )נערה לאחר הרחצה", רנואר

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 
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