
ביאליק. נ.שיר לירי  ארספואטי מאת ח:      סוג היצירה ונושא השיר
(  29כשהמשורר בן 1902נכתב בשנת )

יצירה ארספואטית יצירה שמדברת על המקורות והמניעים להיווצרותה –ארספואטיקה 

ars: לטיניתב poetica-"היא תופעה שבה אמנות עוסקת באמנות וביצירתה" אמנות השירה  .

.  אך מופיעה גם בתחומי אמנות שונים, הארס פואטיקה מפותחת בעיקר בתחום הכתיבה והספרות

שיר המביע בעוצמה רגשית רבה הלך נפש אישי ופרטי ביותר-שיר לירי

,  להזכירכם

בשיעור המבוא לשירה התייחסנו למספר שירים ארספואטיים כעת נבחן את שירו של ביאליק

אשרקורנליסמוריץ1948הדפס אבן " ידיים רושמות"

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA


,ַהֶהְפֵקר-לֹא ָזִכיִתי ָבאֹור ִמן
,  ָבא ִלי ִביֻרָשה ֵמָאִבי-ַאף לֹא

ִנַקְרִתיוִכי ִמַסְלִעי ְוצּוִרי 
.  ַוֲחַצְבִתיו ִמְלָבִבי

,  ִניצֹוץ ֶאָחד ְבצּור ִלִבי ִמְסַתֵתר
, ַאְך ֻכלֹו ֶשִלי הּוא–ִניצֹוץ ָקָטן 

–לֹא ְגַנְבִתיו , לֹא ְשִאְלִתיו ֵמִאיש
.  ִכי ִמֶמִני ּוִבי הּוא

ְוַתַחת ַפִטיש ָצרֹוַתי ַהְגדֹולֹות
,ֻעִזי-צּור, ִכי ִיְתפֹוֵצץ ְלָבִבי

,  ֵעיִני-ִנָתז ֶאל, ֶזה ַהִניצֹוץ ָעף
. ַלֲחרּוִזי–ּוֵמֵעיִני 

,ּוֵמֲחרּוִזי ִיְתַמֵלט ִלְלַבְבֶכם
,ִיְתַעֵלם, ּוְבאּור ֶאְשֶכם ִהַצִתיֹו
ְוָאֹנִכי ְבֶחְלִבי ּוְבָדִמי

.  ַהְבֵעָרה ֲאַשֵלם-ֶאת

נ  ביאליק.ח/ לא זכיתי  באור מן ההפקר 
גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 
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,ַהֶהְפֵקר-ָזִכיִתי ָבאֹור ִמןלֹא 
,  ָבא ִלי ִביֻרָשה ֵמָאִבי-ַאף לֹא

ִנַקְרִתיוְצּוִרי ִכי ִמַסְלִעי ו
.  ַוֲחַצְבִתיו ִמְלָבִבי

,  ִניצֹוץ ֶאָחד ְבצּור ִלִבי ִמְסַתֵתר
, ַאְך ֻכלֹו ֶשִלי הּוא–ִניצֹוץ ָקָטן 

–לֹא ְגַנְבִתיו , לֹא ְשִאְלִתיו ֵמִאיש
.  ִכי ִמֶמִני ּוִבי הּוא

ְוַתַחת ַפִטיש ָצרֹוַתי ַהְגדֹולֹות
,ֻעִזי-צּור,ִכי ִיְתפֹוֵצץ ְלָבִבי

,  ֵעיִני-ֶאלִנָתז ,ֶזה ַהִניצֹוץ ָעף
. ַלֲחרּוִזי–ּוֵמֵעיִני 

,ִלְלַבְבֶכםִיְתַמֵלט ּוֵמֲחרּוִזי
,ִיְתַעֵלם, ִהַצִתיֹוְאּור ֶאְשֶכם ּוב

ְֶּחְלִבי ּוְבָדִמיְוָאֹנִכי ב
.  ַהְבֵעָרה ֲאַשֵלם-ֶאת

נ  ביאליק.ח/ לא זכיתי  באור מן ההפקר 

-ַהֶהְפֵקר -ָזִכיִתי ָבאֹור ִמן

.ָדָבר ֶשֵאין לֹו ְבָעִלים= ֶהְפֵקר 

.  ִהִשיג ָדָבר ְבִלי ֶשָטַרח בֹו= ָזָכה ִמן ַהֶהְפֵקר 

.סלע קשה. סלע גדול-צור –ְצּוִרי ו

עקירה  , דקירה בחוזקה. חיטוט, לחטט-ִנַקְרִתיו

.והוצאה של דבר מה באמצעות דבר

.עוצמה פיזית, כוח-ֻעִזי -צּור

.נזרק בצורה חזקה-ניתז-ִנָתז  

.יוצא לחיים עצמיים, בורח, נמלט-ִיְתַמֵלט 

בשיר זה -אור האש שלכם, מדורה-ְאּור ֶאְשֶכם ּוב

.הכוונה לרגשות

.מיטב הכוחות הנפשיים-ְֶּחְלִבי ּוְבָדִמי ב

:פירושי מילים

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



,ַהֶהְפֵקר-ִמןאֹורָזִכיִתי בָ לֹא
,  ָבא ִלי ִביֻרָשה ֵמָאִבי-לֹאַאף 

ִנַקְרִתיוִמַסְלִעי ְוצּוִרי ִכי
.  ְָּבִביַוֲחַצְבִתיו ִמל

,  ִמְסַתֵתרִלִביֶאָחד ְבצּור ִניצֹוץ
,  ַאְך ֻכלֹו ֶשִלי הּוא–ָקָטן ִניצֹוץ

–ְגַנְבִתיו לֹא, ְשִאְלִתיו ֵמִאישלֹא
. ִמֶמִני ּוִבי הּואִכי 

ְוַתַחת ַפִטיש ָצרֹוַתי ַהְגדֹולֹות
,ֻעִזי-צּור, ְלָבִביִיְתפֹוֵצץ ִכי

, ֵעיִני-ִנָתז ֶאל, ָעףַהִניצֹוץֶזה 
. ַלֲחרּוִזי–ּוֵמֵעיִני 

,ְלַבְבֶכםּוֵמֲחרּוִזי ִיְתַמֵלט לִ 
,ִיְתַעֵלם, ִהַצִתיֹוֶכם ֶאְש ְאּורּוב

ְוָאֹנִכי ְבֶחְלִבי ּוְבָדִמי
.  ֲאַשֵלםַהְבֵעָרה-ֶאת

נ  ביאליק.ח/לא זכיתי  באור מן ההפקר 

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



"כלל"וחוזר שוב ל" פרט"מצטמצם ל" כלל"השיר פותח ב

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.המטאפורי"הניצוץ","אור"ה.המסתתרהניצוץהאנשתניכרת.(האש,האור)הניצוץתמונתאתמציגזהבביתומקוריותוהשירמקורבהצגתעוסקיםהראשוניםהבתיםשני

."ניצוצי"זהלשירבתחילהקראואףלניצוץרבהמשמעותהעניקביאליק

.הרוחניכעושרווגםכהשראתו,המשוררשלככישרונו"אור"האתלפרשגםניתן.לשירתו"אור"השלהחיוביותהתכונותמכלולאתמעניקגםביאליק

.כלליהואהראשוןבביתהניסוח.חיוביתמשמעותלוגםכי,"זכיתי"בפועלמשתמשהמשורר

לשתיבניגוד.מאביוירושהכמתנתלובאלאגםכישרונו.וגמורמוכןכשהוא,הרביםמרשות-ההפקרמןמשהושלוקחאדםכמובקלותלובאהלאליצוריכולתוכי,אומרהמשורר

המקובלהביטוי.בסלעחציבהשלקשהפיזיתלפעולהאותומדמהולכןקשההינוזהתהליך.מליבו:חיצוניולא,פנימיממקורכנובעשלוהיצירההתהליךאתמתארהואאלהאפשרויות

.סלעכמוקשהלחומרלבואתמשווההמשוררכי,ברורנראהסלעעלדיברהקודמתבשורהכאשר,"בלבלחצוב"ולא.בסלעלחצובהוא

,ַהֶהְפֵקר-ִמןאֹורָזִכיִתי בָ לֹא

,  ָבא ִלי ִביֻרָשה ֵמָאִבי-לֹאַאף 

ִנַקְרִתיוִמַסְלִעי ְוצּוִרי ִכי

.  ְָּבִביִמלַוֲחַצְבִתיו

'בית א

(זהו מוטיב שכיח בשירת ביאליק)כישרונו והשראתו של המשורר " = אור"ה.    מעניק המשורר את התכונות החיוביות של האור לשירתו" אור"במילה .  האנשת האור-האנשה
צור, הלב לסלע–דימוי

"כי מסלעי וצורי ניקרתיו וחצבתיו מלבבי"החציבה  והניקור בסלע הלב מחדדת את המאמץ האדיר הכרוך ביצירת השיר ' אימאז–( תמונה מטאפורית, מראה)' אימאז
.וקביעת עובדה" לא"שלילה כפולה -חזרה 
( בא במאמץ)חצבתיו, לניקרתיובניגוד ( מתקשר למשהו שבא בקלות)ירושה  , הפקר-ניגוד 
.כלומר תרומה חייבת להינתן מפרי עמלך האישי של התורם.." אין תורמים מן הלקט ומן השכחה ומן ההפקר: "ארמז למסכת תרומות שם נאמר–" הפקר"-ארמז 

(אני תורם ואני רוצה שתכירו בתרומתי זו. ארמז זה מחדד את הגישה הכועסת כלפי הקוראים בסוף השיר. )בכך הוא רומז שיצירתו היא תרומה לקהל הקוראים ושעמל קשה למענה

,נפשובפצעיוחיטוטקשהנפשיתחדירהשלאיטיבתהליךהכרוך,נפשימאמץשלתוצרהםאלה,בקלותמלבו"נשפכים"אינםשיריוכי,להביןניתןבלבהחציבהמטאפורתבאמצעות

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה .שלובטראומות



."לבוסלע"בתוךשטמוןקטןבניצוץהואהאורמקור

.האשממכלולחלקהואהניצוץכי,לשערניתן"ניצוץ"הבתמונת

חום,אור,להט,עוצמה-חיובית:משמעויותבשתיטעונההאש

.ומשמידהשהורסת,השורפתלאשבדומהכוחותיואתומכלהשוחקהיוצרהתהליך-שליליתוגם

.גנובואינושאולאינו,מקוריהניצוץ.שותפיםללאשלוהואכי,שאומרבכךהניצוץכלפיגאווהשליחסמבטאהמשורר

,  ִמְסַתֵתרִלִביְבצּור ֶאָחד ִניצֹוץ

,  ַאְך ֻכלֹו ֶשִלי הּוא–ָקָטן ִניצֹוץ

–ְגַנְבִתיו לֹא, ְשִאְלִתיו ֵמִאישלֹא

. ִמֶמִני ּוִבי הּואִכי 

'בית ב

.האנשת הניצוץ–האנשה

צור לבי–מטאפורה 

"(.אך כולו שלי הוא)"ואת מקוריות יצירתו "( צור לבי)"מדגישה את מקור יצירתו ניצוץ קטן, אחדניצוץ( חזרה כפולה על מילה בתחילת שורה)–אנאפורה

(חוזרת ארבע פעמים בשני הבתים הראשונים כדי להדגיש את מקוריות השיר" לא"המילה ". )כי"וקביעת עובדה " לא"שלילה כפולה -חזרה 

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.לחרוזוומשםעינואלהניצוץניתזאז.הדוברשלצרותיופטישנחיתתעםלהתפוצצותמגיעהלב.השיריצירתתהליךאתמתארהבית

.(צרותיופטיש).השירליצירתהשותפיםחיצונייםכוחותישנםאלא,הלב(צור)בסלעולנקרלחצובמספיקלא,שירשיווצרכדי

הוא,דברי.אמתנביאישהםפניםומעמידיםדבריואתהמסלפים,השקרנביאיעלהנביאכועסשם29פסוקג"כפרקלירמיהוארמזהיאוהסלעהפטישתמונת

השוואהוקיימת,סלעהמפוצץפטישכמו,אלוהיםדברכמומונחתשהשיר,להסיקניתןמכאן."סלעיפוצץכפטיש"-סלעלפוצץובכוחם,אלוהיםדבריהם,אומר

.בהיבריסוכחוטאכמתנשא,כיהירהמשורראתשמציגההשוואהאלוהיםלביןהמשוררבין

ַהְגדֹולֹותַפִטיש ָצרֹוַתי ְוַתַחת 

,ֻעִזי-צּור, ְלָבִביִיְתפֹוֵצץ ִכי

, ֵעיִני-ִנָתז ֶאל, ָעףַהִניצֹוץֶזה 

. ַלֲחרּוִזי–ּוֵמֵעיִני 

'בית ג

פטיש צרותיי–מטאפורה 
בחשיבותם כמו דברי הנביא " בוערים"ומשמעותו שדברי המשורר –..." וכפטיש יפוצץ סלע, ´נאום ה, הלא כה דברי כאש: "ג"ירמיהו פרק כ"פטיש צרותי"ארמז 

".  פטיש צרותיי הגדולות"אלא שמקורם בסבל עז המתבטא במטאפורה , (ומכאן ניסיונו היומרני של ביאליק להידמות לנביא)
.השירה נובעת מתוך הקשיים החיצוניים המטרידים את חיי המשורר ומציתים את ניצוץ כתיבתו ההופך לאש שיריו

.ממנוחזקבכוחתלויה,החוצהפריצתו,לידתואך,הראשוניםהבתיםבשנישצייןכפי,וייחודימקוריאמנם,בלבבוהמצויהניצוץ

.('אימאז)לתמונה,למראהוהופךהדוברשללעינועףהניצוץ.בלבדשורותבשתיהמתואר,וקבועמהירתהליךמתקייםהניצוץפריצתמרגע

.השירשלהראשוניהיסודוהוא,החרוזאתיוצרתהאלההיסודותשניופגישתהאשגורםשהואלניצוץמצטרפתמימיגורםשהיאהעין-הדמעה

.ביצירתוהכרוךהקושיעלמלמדתהחרוזיצירתלצורךוהפגשתםמנוגדיםיסודותהםוהאשהמים

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



ניצוץ האור הוא מקור השיר 

של המשורר        בלבוונמצא 

את הניצוץ המשורר  " הוציא לאור"כדי ל

"        סלע לבו"ב" לנקר"ו" לחצוב "צריך 

:תהליך היווצרות השיר לפני הפגישה עם הקוראים

.  הוא גורם מניע חיצוני לפיצוץ הלב ולהתזת הניצוץ אל העין" פטיש הצרות"

הקשיים והצרות  של המשורר        , הפטיש הוא החוויות

.השיר, המפגש בין הניצוץ לעין מפיק  את החרוז

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



,ְלַבְבֶכםלִ ְִתַמֵלטּוֵמֲחרּוִזי י

,ִיְתַעֵלם, ִהַצִתיֹוֶכם ֶאְש ְאּורּוב

ְבֶחְלִבי ּוְבָדִמיְוָאֹנִכי 

.  ֲאַשֵלםַהְבֵעָרה-ֶאת

.הקוראיםקהלאללצאתשעתוהגיע,עצמולביןהמשוררביןאישיבתהליךהיצירהשלהראשוניהתהליךאתעברשהשירלאחר.(הנמעניםהם)הקוראיםציבוראלהמשוררפונהזהבבית

.הקוראיםלבין(הבודדהשירכלומר)הניצוץביןקשרוהיווצרותהשירפרסום.האחרוןהשלבזהו

"(ניקרתיו"ו"חצבתיו"'אבביתהפעליםלשניבניגודעומדים"יתעלם"–ו"יתמלט"הפעלים).הקוראיםאל"יתמלט",(האנשה)בורחהואכיעדכךכלטעוןהשירכי,אומרהמשורר

.מאודקצרההיאהקוראיםאצלהשיריתהחוויהאורךאבל,אשבומבעירהואאומנם.הקוראאלממנונמלטהשירהסופיבשלב,השירהפקתלמעןקשהלעמולצריךהיהשהמשוררבעוד

.מידונעלםליבםאתמציתהוא

.משמעידומשפטזהו-"היצתיואשכםובאור"

.ומזיןמפרה,שמדליקקשר.קוראיועםבקשרהמשוררשלהתלותעלרומזבכך,הקוראיםשלהאשי"עשלוהניצוץאתהציתהמשורר.א

.רגשיתחוויהבומעוררוהשירנדלקהקוראכךי"ועהקוראיםשלהרדומההאשבתוךשלוהניצוץאתמציתוהמשורר,רדוםבמצבשהיא,אשבלבישלקוראים.ב

.הנאתושלהעיקריכמקורהמשוררשלהיוצרהכוחשלמתרומתומתעלםאשר,הקוראמעינינעלםהקוראיםשבלבהאשבתוךעצמאיכגורםהניצוץ-"יתעלם"

.לכותבאכפתיותאוקשרללאספרותיתכיצירהממנונהנההוא.מהמשוררבמנותקלשירמתייחסהקורא.יצירתותהליךעלהיוצרשמשלםהרבהאישימהסבלמתעלםגםהקורא

.לבבםאתמציתושם,הקוראיםלבאליוצאהוא,המשוררברשותנשאראינו,(הגמורהחרוז)הגמורהשיר,כןאם

.שלכםבלבבכםשליניצוציאתמאבד,בשיריאשכםאוראתשהיצתתיאני-להיעלמותוהשירשללהכחדתוגורמתההצתהאבלנחתלמשוררלגרוםעשויההלבהצתת

' בית ד

לחלקים המובחרים שהיו מקטירים על -ֶחֶלב ודם -ארמז 
המזבח בבית המקדש

את עצמו ואת יצירתו–המשורר מקריב עצמו –הקרבןתמונת 
לבבכם–לבי (.הקוראים)אתם -(  המשורר)אני :ניגודים

אור אשכם–ניצוץ , אור

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.לשירביחסההבדלגםוכךעצוםהלבבותביןההבדלאך,לבאלמלבהעוברדברהואהשירכי,נראה

.קצר–הקוראבלבהשירקליטתשתהליךהרי,בלבושמתחילוארוךקשהתהליךעוברשהמשוררבעוד

.הקוראהתלהבותעם(נגמר)כלההשיר.השירשלההתכלותהיאהשירבסוףהבערה

.הקוראאל(ערכידויחס)אמביוולנטיכאןיש

ליצורכדילהקריבממנונדרשמהלהביןיכוללאכי,עליוכועסהואשניומצד.השיראתליצור=כדילקוראזקוקהמשורר,אחדמצד

.הבאלשירבקלותעוברגםולכן.(שבלבוהיקריםמהחלקיםמשולמתהבערה)השיראת

.המזבחגביעלשמעלים,המובחריםהחלקיםהםוהדםהחלב.במקדשקורבנותלנוהל(מקראיתרמיזה)ארמזהםודמוחלבו

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



אתמטאפוריתבדרךומתארמקוריותה,מקורותיהאתמציג,שירתוכלפיעמדתואתבתיםבארבעההמשוררמתארזהארספואטיבשיר

.הקוראיםאלהשירשלהגעתועםהמסתיים,וכואבמייגע,קשהתהליך-השירהיווצרותתהליך

:סיבותמכמההקוראיםעלכועסהמשורר

(התגוננותבמעיןהשירנפתחולכן)לשירהמקורבגנבתאותומאשימיםהקוראיםכיחשהוא.1

.השיראתליצורממנושנדרשהכאבאתמביניםלאהם.2

תהילתואתלשכוחממהריםאך,לרגעמתלהביםאמנםהם,אליהםמגיעשהשירלאחר.3

.אמביוולנטיתהינהקוראיםלקהלהמשוררשלגישתוכי,להביןניתן

עליהםכועסגםהואאך,(יצירתואתשיקראורוצה)להםזקוקהוא

.מתהפכתמשמעותמעיןיוצרהבתיםביןהתוכניהקשרכי,הטועניםיש

.ולמקוריותהשירתולמקורותהנוגעתאפשריתטענהמפנימתגונןהמשוררכאילונראה,בתחילה

.יצירתובגזילתקוראיואתמאשיםשהמשוררהתחושהעולהממנו,תוקפניבטוןמתחלפתהמתגוננתהנימה,השירבסיום

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



הרוחניועושרוכישרונו–"אור"ה.לשירתוהאורשלהחיוביותהתכונותאתהמשוררמעניק"אור"במילה.והניצוץהאורהאנשת-האנשה.1

"באורזכיתי",צרותייפטיש,עוזיצור,(חזקלסלעמדומההלב)לביצור:מטאפורות.2

ניקרתיווצורימסלעיכי"השירביצירתהכרוךהאדירהמאמץאתמחדדתהלבבסלעהחציבה'אימאז–(מטאפוריותתמונות)ים'אימאז.3
.הקוראיםשלהאש'אימאז,הקוראיםאלונמלטהשיראלהעיןאלמהלבשניתזהניצוץ'אימאז,"מלבביוחצבתיו

והלב(הניצוץ)האור:מוטיבים.4

.בערה,אשכם,אּור,ניצוץ,אור:שונותבגרסאותביתבכלמופיע–האורמוטיב
אותו,לחרוזוהופךלעיןמגיע,הצרותפטישבאמצעותהלבמןיוצאהניצוץ,המשוררבלבשמסתתרבניצוץמקורוהאור:השיריצירתתהליךאתמתארזהמוטיב

בסוףומופיעלמשוררבהקשר,השירבתחילתמופיע–לשירמסגרתגםיוצרזהמוטיב,בנוסף.נעלםולבסוףבקרבםלבערהגורם,הקוראיםבלבאשמציתחרוז
.דמיונואתומעבירלקוראעוברכשהואהשיר

.הקוראיםלבאלומגיעהשרהדוברמלביוצאהשיר–השיריצירתתהליךאתמתארזהמוטיב.האורלמוטיבוקשורביתבכלמופיעהואגם–הלבמוטיב
.עקבותלהשאירבלינעלםהואמשם,בקלילותהקוראמלבויוצאנכנסהואזאתלעומתרבבמאמץצורךישהדוברמלבלהוציאוכדי–הואההבדל

.השירמקוריותאתלהדגישכדיהראשוניםהבתיםבשניפעמיםארבעחוזרת"לא"המילה-חזרות.5

.(יצירתומקוריותואתיצירתומקוראתמדגישהקטןניצוץ,אחדניצוץ).עוקבותשורותשתיבפתיחתניצוץהמילהעלחזרה-אנאפורה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



אתם,אליכםבניגוד(המשורר)אני(במאמץבא)חצבתיו,לניקרתיובניגוד(בקלותשבאלמשהומתקשר)ירושה,הפקר-ניגודים.6
(שלכם)אשכםלאורבניגוד(שלי)ניצוץ,אורללבבכםבניגודלבי.(הקוראים)

:(מקראיותרמיזות)ארמזים.7

עמלךמפרילהינתןחייבתתרומהכלומר"..ההפקרומןהשכחהומןהלקטמןתורמיםאין":נאמרשםתרומותממסכתארמזהוא–"הפקר"
כלפיהכועסתהגישהאתמחדדזהארמז).למענהקשהושעמלהקוראיםלקהלתרומההיאשיצירתורומזהואבכך.התורםשלהאישי

(זובתרומתישתכירורוצהואניתורםאני.הקוראים

כמובחשיבותם"בוערים"המשוררשדבריומשמעותו–"...סלעיפוצץוכפטיש,´הנאום,כאשדבריכההלא":ג"כפרקירמיהו"צרותיפטיש"
."הגדולותצרותייפטיש"במטאפורההמתבטאעזבסבלשמקורםאלא,(לנביאלהידמותביאליקשלהיומרניניסיונוומכאן)הנביאדברי

.שיריולאשההופךכתיבתוניצוץאתומציתיםהמשוררחייאתהמטרידיםהחיצונייםהקשייםמתוךנובעתהשירה

.הדוברבעינישמצטיירכפיבעולםהמשוררמצבשלמטאפוריתיאורהמקדשבביתהמזבחעלמקטיריםשהיוהמובחריםלחלקים-ודםֶחֶלב
הוא.וייסוריםסבל,מפרכתעבודהשלעצוםבמחיר(שיר)לאשלשותפיםהופכיםהקוראיםשבוהמצבמןהנובע,צדקחוסרשלתחושהחשהוא

.השירהמזבחעלמוקרב,המחיראתמשלם

שלוהכבדאתניקרונשרלסלעאותוקשרוכעונשהאדםבנילמעןהאשאתגנבפרומתיאוס:הניגודוהצגת–פרומתיאוסשללמיתוסרמיזה
כ"ואחליצורלושגרםהסבלאתמעריכיםולאאותומאשימיםכעונשובעצמומתוכואותויצראלא,השיראתגנבלא,המשורר,שביאליקבעוד

.השיריוצרשהואשוכחיםגם

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



הוא נודע כמי שרצה להגן על האדם חסר . וקלימנהַיאֶפטֹוסהטיטאניםפרומתיאוס היה בנם של הענקים 

.הישע מפני זעם האלים וכמי שהעניק לאדם את מתנת האש

בוויכוח שפרץ בין האדם ובין האלים  . כאשר תבע זאוס מהאדם שיקריב לו קורבנות הגיע האדם לחרפת רעב

.  התבקש פרומתיאוס לשמש בורר בין הצדדים, לגבי חלוקת בשר הקורבן

. הוא זלזל  בזאוס וצידד בבני האדם: פרומתיאוס תפס צד ברור בוויכוח

.העניש אותו ושלל את האש מבני האדם, בתגובה על כך זעם זאוס על פרומתיאוס

הוא התגנב אל האולימפוס וגנב ניצוץ אש מגלגליה של  ; פרומתיאוס התייצב שוב כנגד האלים ולימינו של האדם

.את האש הסתיר בתוך קנה חלול וירד לארץ להשיב אותה לבני האדם. מרכבתם של האלים, מרכבת השמש

לנקר את כבדו של  , הוא נקשר לצוק בהרים ובכל יום הגיע אל הצוק עיט. על כך נענש פרומתיאוס בחומרה

.ולמחרת שוב חזר העיט ואכל את כבדו, הכבד היה צומח במשך הלילה. פרומתיאוס

,ִניצֹוץ ֶאָחד ְבצּור ִלִבי ִמְסַתֵתר

,ַאְך ֻכלֹו ֶשִלי הּוא–ִניצֹוץ ָקָטן 

–לֹא ְגַנְבִתיו , לֹא ְשִאְלִתיו ֵמִאיש

.ִכי ִמֶמִני ּוִבי הּוא

1817. פוגרציור מעשה ידי היינריך , "פרומתיאוס מביא את האש לבני האדם"

6.6.19המרכז ללימודי רוח " לא זכיתי באור מן ההפקר"ביאליק –מפרומתיאוס ועד אבא ": קישור למאמר:  להעשרה  מתוך  בלוג הספרנים

המיתוס של פרומתיאוס

43-77: 'עמ1966, 17-18' עכשיו': בתוך,"על כמה מתכונות אומנות השירה של ביאליק":מנחם פרי ויוסף האפרתי*
1977תל אביב , המבנה הסמנטי של שירי ביאליק:פרי מנחם

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 199-210: 'עמהשיר הלירי הקצר של חיים נחמן ביאליק -"הניגון שבלבבו":בתוך. גלגולו של ניצוץ:זיוה שמיר

https://blog.nli.org.il/lozahiti/?fbclid=IwAR2UlGl81FfbnfF9vO9njG8tecUfPL3T_byo_NLmAgDWdYgJBwXnpYGWJvo#.XP8-6rWCE4A.whatsapp


אתומנקריוםיוםבאהיהונשרבסלענקשרכעונש.האדםבנילמעןאשגנבפרומתיאוס:זומפרשהמובהקיםחומריםבומצויים.פרומתיאוסלסיפור,כמדומהמרמזהשיר"

לכלראויאינניכןואם,רצוניכנגדאלא,מרצוניהאדםלבניאותהנתתילא.ב.האשאתגנבתילא.א:מוחלטבאופןהארגומנטמתהפךבשירנו.מחדשצומחשהיהכבדו

לעצמיולהכאיבשירתיאתבעצמילנקרועלי,בתוכינמצאהסלע,לסלעקשוראינני.האוריצירתבשעת,לכןקודםעודנענשאני:כןעליתר.נענשאניזאתובכל!עונש

הסבל,היצירההואהמיוסרהמיתולוגיולענקלמשוררהמשותף.ההצלחהובכאבהיצירהשבכאבהפארדוכסאת,איפואמבליטהפרומתיאוסלסיפורהרמיזה."(ניקרתיו)"

הואהירואיהאנטיהמשוררואילו,האדםלבניהאשאתלהביאומבקש,האנושותשלטובתהשוחרהואההירואיפרומתיאוסאולם,בעקבותיהושבאאותהשמוליד

."הבדידותאתומבכרהבריותמןהפורשאינדיווידואליסט

43-77: 'עמ1966, 17-18' עכשיו': בתוך,"על כמה מתכונות אומנות השירה של ביאליק":מנחם פרי ויוסף האפרתי*

פרומתיאוס
את האש למען בני האדם גנב

קשרו אותו לסלע כעונש
ונשר ניקר את הכבד שלו

,המשורר, ביאליק
אלא יצר אותו מתוכו ובעצמו, את השירלא גנב 
מאשימים אותו ולא מעריכים את הסבל כעונש

כ גם שוכחים שהוא יוצר השיר"שגרם לו ליצור ואח

:*והאפרתיפרישלהמאמרמתוךהשירוביןהמיתוסשבין,ניגודיקשר
גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



באוזני,היהודיהעםמנהיג,משהשנושאמונולוגפרוגניסח"פרומתיאוסאל"בשירו

הוא,ששילםהגדוליםהמחיריםומה,בחייוסבלכמהעדלפרומתיאוסמספרהוא.פרומתיאוס

.באלשמרדלפרומתיאוסגמורבניגוד,האלוקילצונאמנותוועל,באלדבקותועללומספר

על,ביאליקשלשירולפתיחתרבהבמידהדומים,שבחייוהאשלמקורביחסמשהשלדבריו

"שלוהסבלמקורועל,שלוהאורמקור

6.6.19המרכז ללימודי רוח " לא זכיתי באור מן ההפקר"ביאליק –מפרומתיאוס ועד אבא ": קישור למאמר

?מי היה אבא של ביאליק–"  לא בא לי בירושה מאבי"

.  נפטר כאשר היה ביאליק ילד קטן, אביו של ביאליק, יצחק יוסף ביאליק

אך זיכרונות ילדות מוקדמים של  , את רוב שנות גידולו וחינוכו העביר ביאליק בבית סבו

.  (לרב ביצירתו המאוחרת)ביאליק מאביו מופיעים במספר מקומות ביצירתו 

פרוגשמעון / אל פרומתיאוס 

" חיבת ציון"היה מחשובי המשוררים של תנועת , שהשפיע רבות על ביאליק, פרוגשמעון 

.כתב על האש כמטאפורה וכסמל לנכס אנושי רוחני חשוב" אל פרומתיאוס"בשירו 

(1977)"ביאליקשירישלהסמאנטיהמבנה"בספרוביאליקוביןפרוגשלשירוביןהקשרעלעמדפרימנחם

פרוגשמעון , מאביו הרוחני" בא לו בירושה" "אור"שהיתכן מאד 

: העשרה  נוספת מתוך  בלוג הספרנים
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