
שר היער

גיתהוולפגנג 

 המצגת נערכה ע"י שירי אופיר
כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"מ



רקע

הבלדה מבוססת על אגדה דנית שנקראת

".מלך האלפים"-בעברית

.קונדסי אך מסוכן שנגיעתו ממיתה, פלאיהמקורית מתואר שר היער כיצור באגדה

. מספרת על רכיבה לילית של אב עם בנוהבלדה 

.מאויםשמפניה הוא מרגיש , רואה את דמותו של שר היערהילד 

...מהחזיונותהאב מנסה להרגיע את בנו 

Ellerkonge



?לילה וסעראופלרוכב בתוך מי 

:האב הוא זה עם בנו הנער

,חובק הוא ילדובזרוע עוז 

.בחום יסעדו, תומך בבטחה בו

?מה פניך בפחד תחביא, בני-

!אבי, לא תראה את שר היער-

?כתר לו וזנב, שר היער

.עבאין זה כי אם פס של , בני-

חשכה•

בחוזקה•

בויתמוך •

ענן•



!בוא אלי, בוא נא, ילדי מחמדי"

:בגיאמשחקים יפים נשחק 

,פרחי צבעונים יש על שפת הנהר

".נוצצים ביקרפז-אדרילאמי 

,האם לא תשמע, הו אבי, אבי-

?מה ילחש שר היער לי בדממה

:ילדי והיה שקט, הירגע-

.לואטבעלים יבשים הרוח 

עמק•

מעיל מבריק•

לוחש•



?ללכת אתי, ילד חמד, רצונך"

:בנותיי יארחוך יפה בביתי

,במחשךמחולן בנותיי עורכות 

".ותשרנה תחולנה תיישנה אותך

וכי לא תראה שם, הו אבי, אבי

?בנות שר היער עם שחור האגם

:הן איטיב לראות, הו בני, בני-

.שם מאפירותערבות זקנות 

רוקדות•

ערבהעצי  •



:הברהדמותך לבבתניאהבתיך "

".לכוח אקרא–ולא תענה 

!הנה קם עלי, הו אבי, אבי-

!אללי, הכאיב שר היער לי

,הוא אץ ורוכב: אחז האבחיל

,הדואבאל ליבו יאמץ ילדו 

:כל עוד רוחו יגיע השער

.בזרועותיו מת שכב הנער

דמותך הטהורה•

פחד•

כואב•



תוכן העלילה

, שאביו מרכיב אותו על סוסו דרך יער, מסופר על נער גוסס, בבלדה

? מי רוכב בתוך אפל לילה וסער": מבטחיםמקום אל 

." הוא זה עם בנו הנערהאב 

,  רואה הנער את שר היערובדמיונו סובל הנער מהזיות , מצבו הקשהבגלל 

היה יצור ששואב נשמות של  , שלפי האגדות והסיפורים שהיו מספרים לילדים

. ילדים ועל ידי כך מביא למותם



סיום הבלדה

? אבי, לא תראה את שר היער": אליוהיער מדבר הנער הוזה ומדמיין ששר 

היער רוצה לקחת ממנו את  הנער חושש שמא שר . "?היער כתר לו וזנבשר 

!"אללי, היער ליהכאיב שר , הנה קם עלי, הו אבי, אבי": נשמתו

..."הדואבליבו יאמץ ילדו אל "-סיום טראגי

."הנערמת שכב בזרועותיו "



פרשנות

פרשנות נפוצה של השיר היא לראות את שר היער כמטפורה למחלה קטלנית  

.להזיותהגורמת 

אשר  , מתוך סבלו הוא הוזה את שר היער המאיים עליו ומפתה אותו בו זמנית

.מדמה את המוות המצפה לו



דוגמאות למאפייני הבלדה

עלילה סיפורית•

רמזים מטרימים•

סוף טראגי•

אווירה של מתח ומסתורין•

פערי מידע•

חזרות•

דיאלוג•

תמציתיות•






