
תרזה יפה
חיים נחמן ביאליק

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



ְרָזה יָָפה  הוֲַעב  תִּ תָּ

העֹוֶמֶדת מ  ַהיְאֹרַעל  ;טָּ

הַבַמיִּם צֹוַהּיֹום -ָכל ,פָּ

הּיְֵהא ְבסֹו-ַמה: חֹוְשָבה ?ּ  פָּ

,ףֵריָחּה ָזלָ , ָפְרָחה, ָגְדָלה

יב ָחלָ  יב ָבא וְָאבִּ ;ףָאבִּ

ים קָ  ים יָמִּ –ִריםְכָבר ַמגִּיעִּ

?ִריםוְָאנָה ָבאּו ַהצִּפ  



ָאהּוְבתֹוְך ַחְדָרּה מּול ַהַמרְ 

הַהּיֹום ַהנַעֲ -ָכלעֹוְמָדה ,רָּ

ְדמּוָתּה צֹו-ָכל הַהּיֹום בִּ ,פָּ

ּהּיְֵהא ְבסֹו-ַמה: חֹוְשָבה ?פָּ

,ףֵריָחּה ָזלָ , ָפְרָחה, ָגְדָלה

יב ָחלָ  יב ָבא וְָאבִּ ;ףָאבִּ

מּו –ִריםַאנְחֹות ֵליל וִּיֵמי שִּ

!ִריםוְֵהיָכן ֵהָמה ַהַבחּו



תוכן השיר

עושה זאת  המשורר , השיר מבטא כיסופיה של נערה למצוא את בחיר לבה

לציפורים שנטשו אותה עם  המתגעגעת בין התרזה ( השוואה)אנלוגיה בעזרת 

שנעוריה חולפים עליה בעודה מצפה לשווא  , הבודדהלבין הנערה , בוא החורף

.לחתן



'ו ג' בתים  א

צופה במים וחושבת מה , על היאור עומדת כפופה, מרובת הענפים, היפה-תרזה •

.יהיה סופה

,  עומדת כל היום בחדרה מול המראה, גם הנערה היפה, כמו העץ-הנערה •

.  בדמותה צופה וחושבת מה יהיה סופה

היום במים כל")כפי שהוא משתקף בנחל במראההרציפה/ ההתבוננות המתמדת•

בחינה  מעין ( "ובתוך חדרה מול המראה עומדה כל היום הנערה")או בראי ( "צופה

מה יהיה עם הציפורים  : המעלה שאלות לגבי גורלןדבר ,של מצבן באותו רגע 

.המראה משמשת כמעין דין וחשבון פנימי(. הנערה)עם הבחורים ( תרזה)



'ו ד' בתים ב

כבר הגיע החורף והיא מחכה . מפיצה ריחה לכל עבר, פורחת, גדלה-היפה תרזה 

. לבואם של הציפורים

עוברת ימים  , פורחת ומפיצה ריחה לכל עבר, גם הנערה היפה גדלה-הנערה היפה 

הציפורים באים בשיר כאנלוגיה  -( השוואה)אנלוגיה. לבחוריםללא שינה ומחכה 

וכך גם , (מחורף לחורף)הציפורים באים אל התרזה היפה מפעם לפעם : לבחורים

כאשר מדובר בכך שיש בינה וביניהם קשרים  , שלהם מחכה הנערה היפה, הבחורים

(.קשרים חד פעמיים-קשר לקלילות)פעמיים ולא רבים ומתמשכים -חד



השוואה בין התרזה לנערה

שהציפורים אינן מגיעות אל כשם ": שלילי ולא מעודד"הפירוש הראשון •

.המחזרים אל הנערהיבואו כך גם לא , התרזה

,  כשם שהציפורים תחזורנה באביב אל התרזה": חיובי ומנחם"הפירוש השני •

.כך גם הנערה תזכה לבואם של המחזרים



והלשוןהמבנה 

ושני  , שני הבתים הראשונים עוסקים בתרזה, בצורה סימטריתבנוי השיר 

.הבתים האחרונים עוסקים בנערה

.חיצוני, תיאור עובדתיבכל בית מביאות שורות ראשונות כאשר כל שתי 

בוחר הדובר השר במונחים השאולים  , של השתייםהתיאור החיצונילשם 

.אביב בא ואביב חלף, ריחה זלף, פרחה, גדלה: מעולמה של התרזה

הדובר מביא אפיונים  .הפנימיבעולם השורות האחרונות עוסקות ושתי 

"?חושבה מה יהא בסופה: "מהעולם האנושי



.השונההסימטרי בין שני חלקי השיר מבליט דווקא את המבנה 

,  ההבדל מבחינת הסיומת מבליט את השוני בין גורל השתיים

.מצד הנערהקריאה לעזרה שיש כאן וייתכן , רטוריתשאלה שזו ייתכן 

ן " ה ַהַבחּוִריםוְֵהיכָּ !"ֵהמָּ



?של הנערה זהה למצבה של התרזההאם מצבה 



הזיקה לציפורים והזיקה לנערים

הנערה לא תוכל לממש את  
נשיותה הפורחת בהיעדר  

והרי די לה בחתן  ". בחורים"
.אחד

למחזרים  כמיהתה של הנערה 
. פניהםשלא הראו 

חפצה בקשר רציני  הנערה 
,  כך היא מייחלת, מעמדשיחזיק 
.לחתנה

התרזה אינה זקוקה כלל ללהקת  
פרט להפגת , בעלי הכנף

. תחושת הבדידות והשיממון

בין , לתרזההציפורים הזקוקות 
.חנייהכמקום קינון ובין כמקום 

אינה שואפת לקשר  התרזה 
ביקורן . עם הציפוריםמשמעותי 

של הציפורים הוא אקראי שאין  
.תכליתעימו



אמצעים אומנותיים

,  י אנלוגיה בין הנערה והתרזה"התקבולת בשיר מבוטאת ע: ניגודיתתקבולת 

.הרגשותמבחינת התיאור החיצוני והפנימי וכן מבחינת 

"!  והיכן המה הבחורים""  ?אנה באו הציפורים": רטוריתשאלה 

יתכן שכאן יש  , הרטורית בין הנערה לבין התרזה מבליטה את השוניהשאלה 

.קריאה לעזרה מצד הנערה



כמטאפורה המתארת את , הדובר משתמש בעונות השנה:מטאפורה

.תקופות החיים של התרזה והנערה

,הדובר מתאר את העץ באמצעות תכונה אנושית: האנשה

".בסופהחושבה מה יהא ; היום במים צופהכל "

,  כמו כן. 'וכו, כאב, בדידות, הוא סמל ספרותי מובהק לקור הלבהחורף:סמל

התרזה שונה מהנערה בכך שהיא נטועה ליד מקור מים  . כסמל לחייםהמים

.ולכן גורלה יותר ברור מגורל הנערה שמקור החיים בשבילה זה בחור ונישואין






