כל הזכויות שמורות לאלי פררה© :

הסיכו והניתוח ממערכי השיעור לפרק שירת ביאליק.

כתב וער :המורה אלי פררה
יתי ָבאר ִמ ַה ֶה ְפ ֵקר  /ח.נ .ביאליק
לֹא ז ִָכ ִ

יתי ָבאר ִמ* ַה ֶה ְפ ֵקר,
לֹא ז ִָכ ִ
בי,
ה ֵמ ִ
 לֹא ָבא ִלי ִיר ָ
ִ%י ִמ ְַ $ל ִעי וְ צ ִרי *נִ ַ' ְר ִ&יו
ֲצ ְב ִ&יו ִמ ְ) ָב ִבי.
ַוח ַ
נִ יצֶ .א ָחד ְ*צ ר ִל ִי ִמ ְס ַ& ֵ&ר,
)ִ 1ֶ )% 2י ה א,
נִ יצָ .ק ְָ  0
לֹא ְִ 1א ְל ִ&יו ֵמ ִאי ,1לֹא ְ3נ ְַב ִ&יו 
ִ%י ִמ ֶ ִ45י ִבי ה א.
רתי ַה ְ3דלת
וְ ַת ַחת ַ0ִ 6יָ 1צ ַ
6צְ .ל ָב ִבי* ,צ רע ִ7י,
ִ%י י ְִת ֵ
זֶה ַה ִ4יצָ .ע* ,נִ ָ&ז ֶאל ֵעינִ י,
ֵמ ֵעינִ י  ַלחֲר זִ י.
ֵמחֲר זִ י י ְִת ַמ ֵ)ט ִל ְל ַב ְב ֶכ,8
ְבא ר ֶא ְֶ 1כִ 8ה ַ&ִ :יו ,י ְִת ַע ֵ),8
וְ נ ִֹכי * ְ ֶח ְל ִי ְב ָד ִמי
ֲ.8)ֵ 1
ֶאת ַה ְ ֵערָה א ַ

)* ַה ֶה ְפ ֵקר – שטח הרבי; ללא בעלות(
)* ִנ ְַ %ר ִ$יו – לנקר :לחצוב ,לחורר; לחטט(

)*צ&ר – סלע ,ובהשאלה מקור לבו(

)(י – בהשאלה :מקור מבצרו ,הלב היוצר(
)*צ&רע ִ
)* ִנ ָ$ז – ע בכוח" ,שפרי "(

)* ְ* ֶח ְל ִ*י – חלב :שומ! ,זה שנשר בהעלאת הקורב!(

#רס$פואטי )שיר ,בו המשורר מתייחס אל שירתו ,ו/או יחס הקוראי אל שירתו( .בשיר זה הדובר
זהו שיר ַ
מתייחס אל כישרו! הכתיבה ואל עצמו כצור )סלע( שממנו יוצא הניצו  ,ומהניצו אל השיר .עד כה למדנו על
שירי" לרחל" ,ע אלי הנפח" לאצ"ג ,ובשלישית ,שירו של ביאליק" :לא זכיתי
שני שירי ארס$פואטי" :ספר ַ
באור מ! ההפקר" .בשיר זה ,יש התייחסות אמיתית ותיאור מוחשי "אי( שיר נולד" וכ! התייחסות אל
הקוראי בפניה ישירה אליהֵ " :מחֲר זִי י ְִת ַמ ֵ)ט ִל ְל ַבכֶ ."8בראשית השיר הדובר יוצא במעי! "הצהרת$הו!".
הוא מעיד על עצמו שהניצו הזה שנמצא אצלו ,הוא קיי בו ומתממש בזכות עצמו ולא מחסדו של מישהו.
הוא "הרוויח אותו ביושר ובעבודה קשה*".האניהדובר" מונה ארבע דרכי ,בדר( השלילה :אי( הניצו לא
הגיע אליו ,כדי להמחיש את הבעלות הבלבדית של הדובר ַלִ+יצו הזה:

•

הוא לא שאל אותו מאיש )בכוונה משתמש בפועל "לשאול" כי בהשאלה אתה מחזיר את ער( הדבר
שלקחת ,בשונה מהלוואה .הלוואה אתה חייב להחזיר רק את ערכו של החפ  ,או ערכ של הכספי
ָ
שלווית(.
ָ
שלווית ולא את החפ עצמו או את המטבעות והשטרות עצמ!
ָ

•

הוא לא מצא את זה "בשטח הפקר" )השימוש בביטוי הזה לקוח מהמקורות התלמודיי" ,שטח הפקר"
הוא שטח פתוח ,חסר בעלות ,אשר כל אד יכול ליהנות ממנו(.
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הוא לא קיבל את זה בירושה מאביו .כל ירושה ,ג א ולמרות ערכה הגדול ,בסופו של דבר היא לא
מזוהה כשייכות מקורית אישית של היורש ,אלא דבר שהגיע אליו בחסד היותו הב! של… ולא מכוח
עצמו ובזכות עצמו.

•

הוא לא גנב אותה מאיש .המסר כא! ברור; ְ/בר$הגניבה כמוב! לא שייכת לגנב ,והיא חייבת להיות
מוחזרת לבעליה .הגנב משל את הגניבה א נתפס ומחזירה לבעליה ,וג נענש על$כ(.

בחלק השני של השיר מתגלית אומנותו השירית והגדולה של ביאליק; הוא יוצר תמונה ציורית מטפורית
במילי .אומנות הקונקרטיזציה )ההמחשה( באה לידי ביטוי בשיר הזה .הוא מתאר את תהלי( היצירה של
השיר תו( כדי ביטוי$עז של מלאכת החציבה ,כלומר פעולה פיזית קשה :מצד אחד ,לב וסלע ,ומצד שני פטיש
שהוא "צור ליבי" )סלע = לב( ,ואח"כ באי ביטויי כמו "נקרתיו"" ,חצבתיו"" ,פטיש צרותיי" .מלאכת
השיר ע"פ ביאליק היא קשה .הניצו נמצא בתו( הסלע" .פטיש הצרות" כמטאפורה ,נוחת על הסלע בעוצמה.
הניצו ע אל העי! ,ומהעי! אל החרוז ,אל השירה .זוהי *מיטונימיה שירית טיפוסית של ביאליק המתאר את
תהלי( יצירת השיר בהמחשת הפרטי הקטני המייצגי את מלאכת יצירת השיר ,המובעת בכותרת השיר.
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הניצו הוא ִ1שרו! הכתיבה שלו .הוא קט! וכולו שלו הוא!" :נִיצֶ .א ָחד ְצ ר ִל ִי ִמ ְס ַ& ֵ&ר ,נִיצָ .ק ָט – ְ
ֶש ִ)י ה א" .פטיש הצרות ,והסלע הוא צור עוז ,3זה הלב היחיד שממנו הוא מזי! את שירתו .ש ג נמצא
ומסתתר הניצו  ,זהו אותו כשרו! הכתיבה והשירה שלו .ג בשיר זה מתקיי התהלי( של *שיר מתהפ ,כי
בסו השיר מסתבר שהנושא הוא יחס הקוראי אל שירתו ויחס הדובר אל הקוראי .יש בשיר תחושה קשה
שמעוררת התנגדות ,מפני שהביטוי השירי מפנה אצבע מאשימה אל הקוראי ,כאילו ה האשמי בסבלו
של המשורר*) .שיר מתהפ ראה במונחי לשירה בספר( – )* המיטונימיה – כנ"ל(
ביאליק משתמש בביטוי קשה הלקוח מעול העלאת הקורבנות :הקורב! המועלה ל$ה' מתרצה ומתקבל

כאשר השומ! והד נשרפי ,כלומר :הקוראי קולטי את השירה ונהני ממנהֵ " :מחֲר ִזי י ְִת ַ)ֵ 5ט
מז5ח נהנתנות של הקוראי ,את
ִל ְל ַב ְבכְֶ ,8בא ר ֶא ְשכִֶ 8ה ַ&ִ :יו ,י ְִת ַע ֵ) .",8ואילו הוא ,המשורר ,משל על ַ
לרצ3ת אות ,כמו ֶש ְַ 6ר ִ8י את האל ע"י הקרבת קורבנות .החרוז
עולהָ ,
חלבו ודמו ,כקורב! המעולה ָל ָ
והשירה עוברי דר( ליב של הקוראי ,ה נהני משירתו ומחרוזיו ,אבל ה ,הקוראי ,עוברי הלאה:
אינ מעריכי את קורבנו של המשורר ,ועל כ!ֶ ְ " :ח ְל ִי ְב ָד ִמי ֶאת ַה ְ ֵע ָרה ֲא ַש ֵ) ,"8כלומר :רק ע"י הקרבתו
של דמו וחלבו ,גופו ונפשו של המשורר הקורב! ,שירתו מתקבלת ועוברת אל הקוראי .אמירה לא קלה...
דרכי העיצוב בשיר:
א .ההצהרה ,בדר השלילה ,על הקני! האישי שלו את הניצו  ,כשרו! ויכולת כתיבת השירי :לא
זכיתי בו מ! ההפקר ,לא שאלתיו  ,לא קבלתי אותו בירושה ולא גנבתיו .ארבעת הביטויי
האלה – מכנה משו לה; ארבעת מבטאי קני! ,או שייכות לא מקורית משל האד עצמו.
הזכיה מ! ההפקר ,ההשאלה ,הירושה והגנבה ,כול באי לאד ממקורות זרי ,שאד זוכה
בה ולא יוצאי ונוצרי ממנו.
ב .תיאור מוחשי של תהלי( יצירת שיר" :אי( שיר נולד" :סלע+פטיש$צרות ,בתוו( הניצו .
והתוצאה בלתי נמנעת <$$הסלע ,הלב ,מתפוצ ַ ,ה ִ+צו ע וניתז אל העי! וממנה אל החרוז.
ג .המוטיבי :צור$עוזי ,הניצו המסתתר בלב ,פטיש הצרות ,העי! והחרוז ובעירת החלב והד.
ד .שיר מתהפ בבית האחרו :הפניה אל הקוראי ,כמו בשיר; של רחל "ספר שירי" ש נאמר:
"ואת תוגתו של הלב הכורע ,יד$כל במנוחה תמשש" ,אלא שהפניה כא! היא יותר בוטה וישירה,
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מעי! הטחת אשמה כלפי הקוראי ,שבגינ הוא משל את הבערה בחלב ובד .החרוז מתמלט
ללב של הקוראי ו"נעל" בה ,והוא ,הדובר ,נשאר ע הבערה והתשלו.
ה .ארמז מקראי ,הלקוח מעול סדר העלאת קורבנות .הקורב! מתרצה כאשר החלב והד
נשרפי באש ועשנ עולה השמיימה.

