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  .ניתוח השיר וסיכומו ממערכי השיעור לשירת ימי הביניי�

  המורה אלי פררה: כתב וער�
  

 )ג"הרשב( רבי שלמה אב	 גבירול/  ָ�ַתב ְסָתיו

  .	ְבֵעט ְ�ָרָקיו ַהְ�ִאיִרי� ְוַכ� ָעָביו/ ָ�ַתב ְסָתיו ִ�ְדי� ְמָטָריו 	ִבְרִביָביו 

 � . ִנְתְ�נ	 ָכֶה� ְלח�ֵשב ְ�ַמְחָשָביולֹא/ ִמְכָ#ב ֲעֵלי ַ�� ִמְ#ֶכֶלת ְו ְרָ�ָמ

� .ָרְקָמה ֲעֵלי ַבֵ,י ֲער	ג�ת ְ�כ�ָכָביו/ , ְ�ֵעת ָחְמָדה ֲאָדָמה ְפֵני ַשַחק, ָלֵכ
  

בדר� , שלמה אב	 גבירול נקבל כא	 בשיר קצר זה במלוא הדרה' את שירתו האיכותית של ר

. בל איזו רמה ויכולת ביטוי יש למשורר זהא, אמנ� שיר קצר. הציורית והמטפורית המיוחדת לו

  .נתפע� מיכולת זו, כאשר ננתח את מספר השורות ונבי	 את נושא השיר

בי	 ענני השמי� לבי	 , "מערכת יחסי�"מטפורית " מתאר בעצ� בתמונה ציורית" כתב סתיו"השיר 

  .בזמ	 עונת הגשמי�, האר# הסופגת את ממטרות הגש� שענני השחק מורידי� עליה

והרי עונת החור$ הייתה אמורה להיות כא	 על פי תיאור , ונה המצוינת בשיר היא עונת הסתיוהע

נבי	 שבשבילו , ביבשת אירופה, אלא שא� ניקח בחשבו	 שהמשורר חי ופעל בספרד? ענני הגש�

זהו בעצ� כל . ה הראשו	 היורד על האר# מתרחש בסתיומה עוד שהיוֶר, עונת הסתיו היא גשומה

  .אבל היופי בשיר הוא לא הנושא אלא האמצעי� הספרותיי� המתארי� זאת, נושא השיר

  

  . ְבֵעט ְ#ָרָקיו ַהְ&ִאיִרי� ְוַכ% ָעָביו/ ָ�ַתב ְסָתיו ִ#ְדי! ְמָטָריו  ִבְרִביָביו : 1) טור(בית 

  : כבר בבית הראשו	 נראה את תפארת הפתיחה הכוללת את הפרמטרי� הבאי�

  " כליו"באמצעות ,  מכתב לאדמהכותבשהסתיו . ו	 המרכזי של השירהרעי, מסירת הנושא. א

  .והעבי� ,ברקה, מטרי� ורביבי�;      הידועי�

  ָעָביו /  ִבְרִביָביו : חריזה פנימית בי	 הדלת והסוגר. ב

  בפרשת : 2ב "שיבו# מספר דברי� פרק ל:  קישוט נאה ובולט הנות	 לבית את היופי המיוחד לו. ג

  וכ	 האנלוגיה ) גש�, מטר= רביבי� ". (בֶׂשי ֵעֵלים ֲעיִבִבְרִכּו[...] י ִחְקר ִלָטָּמּף ַכֹרֲעַי:""האזינו   "

  .    שהדובר עושה בי	 כלי הכתיבה של כל כותב לבי	 כליו של הסתיו

, לדיו מדומה גש�ה. המוטיב הבולט בבית הראשו	 הוא מוטיב הכתיבה על כל כליה ואמצעיה

נקבל תמונה דומה מאוד , וא� ניקח בחשבו	 שאז כתבו בנוצת יע	, רקלב הכותב מדומה העט

  .  הכותבת את המכתביד+לכ%מדומי� ) הענני� (והעבי�, לברק

כראשיתה של מערכת יחסי� בינו , לאדמה) ?אהבה(הסתיו החליט לכתוב מכתב , כדברי המשורר

היא פתיחתה של , תיונבי	 מכ� שבכל עונת הגשמי� הגש� הראשו	 שיורד על האר# בס. לבינה

הסתיו באמצעות הענני� שבשמי� ממטיר עליה גשמי� . עונת החיזור והאהבה בי	 השמי� לאר#"

  . ה את עצמה לפניו כמו הכוכבי� היפי� בשמי�יָפמידה וְמ"והיא משיבה באותה אמת

  

 .ְלח!ֵשב ְ#ַמְחָשָביולֹא ִנְתְ�נ  ָכֶה� / ִמְכ1ָב ֲעֵלי ַ.- ִמ1ְֶכֶלת ְו/ְרָ.ָמ-  : 2) טור(בית 

משיב בשלל ) האדמה(גור� לכ� שהג	 , י הורדת הגשמי� על האדמה"את מכתבו ע" כתב"הסתיו ש

אלו ה� צבעי המלכות שמוזכרי� . שוב שיבו# מהמקורות. תכלת וארגמ	: צבעי� של פריחה

". ןָמָּגְרַאץ ְוּבו- יֵלְבַח ּבְזּחות ָאֶלֵכְתּס וַּפְרּכַ: "6' למשל ממגילת אסתר פרק א, במקרא בהרבה מקומות
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לא מצליח " החושב במחשביו"שאפילו , כ� מוצלח"והצבעי� היפי� האלה נעשו בידי אומ	 כל

. לא נעשו כמו המעשה הזה של פריחת הג	 בידי הגש�,  לא נוצרו– "לֹא ִנְתְ�נ . "לעשות כמותו

מוגדר כמעשה " עשה חושבמ"על פי המקרא . יש מידה של התנשאות" החושב במחשביו"לביטוי 

אינ� ) יוצר אומנות, 	12ָ(מ	 וג� הא0) בעל המלאכה(מ	 כלומר ג� הא/, אומ	 כשרוני במיוחד

היחסי� בי	 ענני הגש� לבי	 פריחת הג	 . יכולי� ליצור יצירה כל כ� יפה כמעשה הגש� באדמה

  .עולי� על כל מעשה אומנות שנעשית על ידי האד�

  

  .ָרְקָמה ֲעֵלי ַב5ֵי ֲער ג!ת ְ�כ!ָכָביו/ , ְ#ֵעת ָחְמָדה ֲאָדָמה ְפֵני ַשַחק, ָלֵכ-: 'ג) טור(בית 

, האדמה, שהג	, התוצאה של יחסי� הדדיי� בי	 ענני הגש� לבי	 הג	 היא, על כ	: כתפארת הסיו�

היא אינה מסתפקת כביכול בממטרי� הראשוני� של עונת , כלומר) השמי�(חומדת את פני השחק 

ערוגותיה " ובתמורה היא תרקו� על בדי, והייתה רוצה לקבל מהענני� גשמי� ורביבי�, הסתיו

סיו� יפה לתיאור מערכת יחסי� בי	 . יופי של פריחה וצבעי� שיהיו יפי� כמו הכוכבי� בשמי�

. ה� מרווי� אותה במי הגשמי� והיא תרקו� יופי של פריחה כמו הכוכבי� שבו: האדמה לשמי�

כשרצו המשוררי� . הכוכבי� נדמו למשהו יפה ביותר"רקְב, כקונבנציה,  ההיאיש לזכור שבתקופה

 .לתאר משהו יפה דימו אותו לכוכבי השמי�
  

  :דרכי העיצוב בשיר

  הורדת הגשמי� מהעבי� בשמיי� אל : תפארת הפתיחה ובה מסירת נושא השיר. 'בבית א. א

  חריזה פנימית בי	 הדלת . דמה     האדמה בעונת הסתיו הפותחת מערכת יחסי� בי	 השמי� לא

  .שיבו# משירת האזינו בספר דברי�;      והסוגר וקישוט המפאר את הפתיחה

  עדיי	 , אנלוגיה בי	 כלי הכתיבה של כל כותב לבי	 אמצעיו של השמי� לשלוח מכתב לאדמה. ב

  .כ$ היד של הכותב= והעבי� ; ברק= העט ; דיו= המטר . '    בבית א

  תכלת ; לצבעי המלכות בה	 מפגינה האדמה את צבעי פרחיה) מגילת רות(ת שיבו# מהמקורו. ג

  .ח	 ופאר שאפילו האומ	 המוכשר אינו משתווה ליכולת הטבע לצבוע תמונה יפה כל כ�.     וארגמ	

  זאת מעניקה ; )השמי�(תיאור מערכת יחסי� הדדית בי	 האדמה לבי	 השחק : תפארת הסיו�. ד

  � לכוכבי ע� דימוָי, ע� שלל צבעי� של פריחה) ערוגות(רכת בדי�     את יופייה בתיאור מע

  .את מטר הגש� שעשויה לקבל מענני השמי�" חמדנותה"וזאת בתמורה ל,     השמי�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ©: כל הזכויות שמורות אלי פררה

 

3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


