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הסיכו ממערכי השיעור לפרק שירת ביאליק –
כתב וער :המורה אלי פררה
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השיר מוגדר כשיר טבע כאשר הביטוי המטפורי לתיאורי הטבע דומיננטי ובולט .השיר לכאורה
מדבר על הטבע ,א! ביאליק עושה כא תרגיל ספרותי מעניי ,כי הטבע כא ,הוא אמצעי שדרכו הדובר
מכוו ומדבר את הדברי ומדבר בעצ על תופעות אחרות .הטבע כמטפורה למצבו של האד .כמו
בשיר "צנח לו זלזל".
בית א'
הדובר מציי את גסיסתו של הקי – #הקי #גווע ,גוסס לקראת בוא הסתיו ,וא נעשה את ההשלכה
לחיי האד ,הרי ידוע שחיי האד משולי לרצ $היו ביממה :השחר הוא ינקותו ,שחרותו של
האד ,הצהריי – אמצע חייו ,בשיא פריחתו ואילו הערב ,שקיעת החמה – ערוב ימיו של האד.
הקי #מת מוות ַמ ְלכותי – הוא גוסס ומת בצבעי אדו וזהב )צבעי מלכות( .תיאור מותו של הקי#
!"סס"ת
משאיר רוש קשה ואלי .אי זו גסיסה מלאת(הוד ,אלא גסיסה של " ָע ֵבי ַע ְר ָ! ִי ַה ִ) ְת ְ
ְ! ָד ָמ ".כאילו וענני הערב "נרצחו" באכזריות וה מתבוססות בד .הצבע המרשי של שקיעת השמש
בראייה לאופק ,אכ נראי הענני בצבע אדו(עז .כדי לראות את מות הקי ,#אנו צריכי להסתכל
למעלה – אל השקיעות האדומות והשלכת של העצי .יש ואנו רואי בתמונה הזאת תחושה של
התפעלות מיופי השקיעה וכתפארת סו $היו.
בית ב'
ברצ $התיאור מ הקי #הגוסס ומת יש מעבר אל הסתיו .ובעוד מבטנו מופנה כלפי מעלה .נראות
ה* ֵרב ועמו הימי הקרי,
החסידות הנודדות במעופ אל האזורי הטרופיי החמי .תחושת הסתיו ָ
באי לידי ביטוי בתיאור העזיבה של הטיילי והטיילות את הפרדס .הוא מתרוק מהמבקרי בו.
העזיבה נעשית כאילו בהתגנבות יחידי .לא חבורות ,חבורות שלמות העוזבי את הפרדס )הג( ה
עושי זאת ביחידות ,תיאור שנות תחושה של בדידות ו ָזר,ת.
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לא רק שה עוזבי יחידי ,כל אחד לעצמו ,ה נוהי אחר המעו $האחרו של החסידות ,כי כל
השיירות של נדידת הצפרי עזבו ונשאר המעו $האחרו שעוזב את האר #ואת הקי .#הצבע הבולט
בבית הזה הוא הצבע הלב של החסידות החוצות את השמי האפורי של הסתיו.
בית ג'
בבית האחרו החור $כמעט בשער ולקראת בוא החור ,$התחושה הקשה היא של יתמות .המבט אל
האדמה ,כא בעול הקשה של ימי(סגריר .הלב מתיית ,לא האד ,האני(השר ,אלא הלב,
כסינקדוכה לתחושה הכללית של הדובר לבוא החור $הקשה ,והוא מתדפק בדממה ,כאילו והתבייש
להגיע ולהביא עמו את התחושות הקשות של ימי(סגריר ויש ללבוש מעילי אפילו מטולאי כדי
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אומר( ְמ ַצווה" :רבותי אי מה
ֵ
פאראפרזה לדברי ,הדובר פונה ישירות אל הקוראי ובפשטות
34חי
לעשות ,מחזוריות עונות השנה פועלות והשעו אינו עוצר ,יש להתכונ לחור $ולכְ " :צאָ 3ה ִכינֵ /ַ 3
ֲא ָד ָמה ".אי הרבה הסברי לשתי השורות האחרונות האלה ,אלא להבינ כפשוט :פניה לקוראי
להכי עצמ לימי(החור $כמטפורה לימי עתידיי קשי .תפוחי האדמה ג ה למטה וה מזו
מאוד בסיסי )זהו פרי אדמה של שורש( – מ הלמעלה הגענו לעמוק(עמוק למטה .ג הצבעי כא
קודרי – צבע החו של תפוחי האדמה ,צבע הנעליי והערדליי והמעיל החורפי; אפורי
וקודרי ,יחד ע צבע הבו #שיבוא בעקבות הגש על האדמה.
דרכי העיצוב:
א .השיר "הקי #גווע" מתאר תהלי! של חיי אנושיי .התהלי! שמתואר בשיר מקביל לתהלי!
של חיי אד מסיומה של הילדות – הילדות היא תקופה מפוארת של חלומות ושאיפות ושל
תחושה שהכל אפשרי והמבט כולו מופנה כלפי מעלה – הכול עדיי לפנינו .הילדות נעלמת
ומסתיימת ואנו נעמדי מול המציאות שמנפצת את האשליות ,השאיפות והחלומות שהיו לנו.
אנו עוברי לתקופת ביניי שבה המבט שלנו כלפי מעלה ,הבדידות גוברת ,החסידות נודדות
והמבט מצטמצ והול!.
ב .הבית השלישי מתרחש כבר בפני – ש נקודת המבט מצטמצמת עוד יותר – רק דר! חלו,
ועוד הראות לקויה ותשומת הלב מופנית לצרכי הבסיסיי והאלמנטאריי )נעליי ,אדרת,
תפוחי האדמה( – אלה ה החיי של האד המבוגר.
ג .תפוח הוא פרי סמלי )תפוח ג גדל בפרדס( שמופיע באגדות רבות .בבית השלישי אנחנו יורדי
לרמה של פירות שה רק אוכל – תפוח אדמה .ואילו כא אינו פרי האגדה אלא מזו בסיסי
לימי סגריר.
ד .המטפורה וההקבלה של הטבע לחיי(האד :בטבע יש מחזוריות )אחרי החור $אביב וכ! האלה(
הטבע הוא נצחי א! חיי האד אינ נצחיי – ה מחזור אחד .ע ההגעה של האד ל"חור($
חייו" זהו הסו $של המחזור ולא יהיה עוד אביב .בניגוד לטבע שהכול בו מתחדש ע מחזוריות
העונות ,חייו של האד – אחרי סיו חייו לא יחזור ללבלב שנית והאופק לא ייפתח שוב .ההשוואה
בי הטבע לאד מדגישה את הפסימיות כיוו שבטבע יש מחזוריות ואילו בחייו של האד אי.
ה .תחושות של בדידות וזרות בתיאור עזיבת הקי #מהחו #לפני – עזיבת הפרדס ע"י אחרוני
ידי ְו ַטָ6ל"ת ְי ִחיד"ת"( הג אל ההתכנסות פנימה לתו! הבתי.
ָלי ְי ִח ִ
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ו .הצבעי בשיר :יש צבעוניות רבה לאור! בתי השיר ,מצבע הארגמ והאדו ,הצבע הלב של
שיירות החסידות והצבע האפור של ענני גש ,חו של תפוחי האדמה.

