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 !שימו לב

הפתרון המובא כאן כתוב בצורה מתומצתת, המדגישה את הנקודות החשובות שצריכות להופיע בכל 

תשובות מלאות, בעלות פתיחה, גוף וסיום, מנומקות במבחן עצמו, יש לכתוב תשובה, בהתאם לשאלה. 

 ומבוססות )ולא לשכוח לצרף דוגמאות מתוך היצירות!(

 

 הסיפור הקצר –פרק ראשון 

)ניתן לענות עליה גם  יעקב שטיינברג \הסיפור הקצר "העיוורת" על שאלה זו נענה באמצעות  .1

באמצעות סיפורים קצרים אחרים(: הסיפור מעמיד במרכזו את דמותה של חנה העיוורת, 

ואף נישאת לו. לאורך כל הסיפור, הבנוי כחידה  לישראל הקברן ובדרך שקר המשודכת במרמה

להבין את הפרטים המהותיים שהוסתרו בלשית שיש לפתור, חנה חותרת לחקר האמת, ומנסה 

מי האיש אשר לו נישאה לו מהו תחום עיסוקו והיכן מתגורר. מתוך הסיפור  –ה, ובראשם ממנ

כגון יחסה של החברה היהודית בת הזמן לנשים, ובעיקר  בעלי ארומה של ביקורת עולים נושאים

, וכן נושאים ברוח פילוסופית יותר, כגון המוות כבעל לוויה תמידי של החיים לנשים בעלות מגבלה

 אך בצללים ובאופן מודחק.  –

 

בסיפור העיוורת בולטת מאוד בעיה מוסרית, והיא הקלות הבלתי נסבלת בה כל הדמויות  .א

החשובות בחייה של חנה )אמא שלה ובעלה( משקרות לה ומרמות אותה, על מנת להשיג את 

(, רצונן )אמה של חנה מעוניינת להיפטר מהעול של הטיפול בה, ועל כן משדכת אותה לקברן

ואילו בעלה אינו מעוניין שתגלה על דבר עיסוקו ושתפריע לו במעשיו ובשגרת היומיום שלו, ועל 

יש  כן אינו מגלה לה פרטים מהותיים על עצמו, ובכלל לא מקיים איתה תקשורת מכל סוג(.

להביא דוגמאות מספקות מתוך היצירה כדי להדגיש את הבעיה הזאת, ולהראות כיצד היא 
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מנת לחשוף את עשות מאמץ עילאי ולהשתמש בכל הכלים שיש לה על גורמת לחנה ל

 השקרים.

 

הבעיה בסעיף א' אכן נפתרת, שכן חנה מגלה בסופו של דבר )יחד עם הקוראים( כי היא גרה  .ב

המתרחש ממש בסיומו של הסיפור  –בבית קברות ובעלה הוא הקברן. עם זאת, פתרון הבעיה 

לא מביא את חנה אל המנוחה והנחלה, ולא גורם לה להקלה, אלא  –ומהווה את הפואנטה שלו 

 מביא עמו יותר חוסר נחת ומועקה.  –להיפך 

 
 

)ניתן לענות עליה גם  יצחק בשביס זינגר \הסיפור הקצר "המפתח" על שאלה זו נענה באמצעות  .2

ערירית, אלמנה מבוגרת ו –באמצעות סיפורים קצרים אחרים(: הסיפור מציג את דמותה של בסי 

, ואת השינוי הדרסטי שהיא עוברת בעקבות מאורע מרכזי החיה בגפה בשכונת מהגרים בניו יורק

ומכונן המתרחש בסיפור. מאורע זה הוא שבירת המפתח לדלת ביתה, המונעת מבסי להיכנס אליו 

 לאחר שיצאה ממנו לזמן קצר, ומאלצת אותה לשהות לילה שלם ברחוב. במהלכו, עוברת בסי שינוי

תודעתי משמעותי ותהליך של התפקחות, ועל כן ניתן לומר שהמסע הלילי הפיזי הקצר שהיא 

 מסע נפשי.  –ובעיקר  –עוברת, הוא גם 

 

דמותה של בסי בסיפור היא דמות מורכבת, משום שהיא עוברת שינוי משמעותי וקיצוני, בזמן קצר 

להביט למציאות בעיניים ולהכיר יחסית ובגיל מבוגר. היכולת שלה להגיע למצב של פיקחון, 

בטעויותיה, היא זו שמצביעה על מורכבותה. עצם השינוי בהתנהגותה ובהתנהלותה היומיומית 

שמגיע בעקבות התהליך שהיא עוברת ביממה מהותית זו, כגון: היחס המכבד והחומל שהיא מפגינה 

שטרם שבירת המפתח, תשומת  בניגוד ליחס החשדני והמעליב –( כלפי בני אדם )וכן כלפי בעלי חיים

בתשובה זו מצביע גם הוא על מורכבות של הדמות.  –שקודם נעדרה מחייה, וכד'  –הלב לפרטים 

יש לפרט את שלביו של התהליך שבסי עוברת, להדגיש את הפער שבין בסי של לפני שבירת 

ח השבור המפתח לבסי שאחרי וכן להראות את חשיבותו של מוטיב המפתח בכל התהליך: "המפת

 פתח דלת במוחה של בסי שהייתה נעולה". 

 

הסיפור מעמיד במרכזו תהליך של התבגרות וחניכה של  –אמיר גוטפרוינד  \הסיפור "צלליות"  .3

עולם בכרוך בשמירה על סודות, בשקר, בהסתרה  –הנער המספר אל תוך עולם המבוגרים 

ניצולי השואה במשפחתו  ורסיסי סיפורים עלובהשתקה. הנער המספר מבקש לאסוף מידע 

 ובסביבתו. התבגרותו כרוכה בהצצה לחייהם של המבוגרים שהשתיקו את השואה ומאורעותיה. 

 

כאשר הנער המספר מבקש מדודו נתן ניצול השואה ללמד אותו את מלאכת עשיית הצלליות, הדבר 

מבטא את תהליך ההתבגרות שלו והחניכה אל תוך עולם המבוגרים, משום שהוא מקבל על עצמו 

על ידי זה שהוא מבקש לקחת  –את מורשתו של הדוד, ובכך את ההבטחה להמשיך לספר את סיפורו 

פואטי, משום שהיא מעידה על כוחה -תפקיד ארס בסיפור ישהאומנות שלו. לאומנות על עצמו את 

שלה עצמה בחשיפת האמת )הן כשהדוד נתן חושף את סודותיהם הכמוסים של בני המשפחה באותו 

החושף את תרבות ההשתקה סביב  –מופע צלליות אחרון, והן באמצעות כתיבת הסיפור "צלליות" 

באמצעות האומנות, עוברת  וגה באותה תקופה בה הסיפור מתרחש(.עניין השואה שהייתה נה

כפי  –הביקורת של הסיפור על החברה בת הזמן, על יחסה לניצולים ועל האופן )הברוטלי לעתים 
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גם כאן, יש להדגים מתוך הסיפור, שבא לידי ביטוי גם בסיפור( בו השתיקה את סיפוריהם. 

ת בחשיפת האמת, בהוצאת הסיפור של הדוד נתן ולהראות את המשמעות הסמלית של הצלליו

המספר עצמו מן הצל -)וניצולי השואה אותם הוא מייצג( אל האור, וכן בתהליך יציאתו של הנער

לבסוף לקיחת האחריות בדמות אל האור: על ידי גילוי הסודות המשפחתיים, אובדן התמימות ו

 קבלתו על עצמו את מורשת הדוד.

 

  –סיפור שלא נלמד  .4

הסופר מכנה את האדם בסיפור "עיוור", משום שהוא בוחר שלא לראות בעיניו שלו, ובמקום  .א

. נדמה כי האדם בסיפור אינו סומך על יכולת הראייה כךלהשתמש במצלמה שלו לצורך  –זאת 

שלו, ומאמין שכדי להביא דברים כהווייתם, יש לתעד אותם באמצעות המצלמה. האדם בסיפור 

ולשם כך הוא סומך רק  –יאות כפי שהיא, ולהיות מסוגל להוכיח אותה רוצה להביא את המצ

הוא כל כך עסוק בלצלם, שהוא מפספס  בבחינת "זה קיים רק אם זה מצולם". – על מצלמתו

הוא מחמיץ את החוויה את החוויה שבלהיות במקום מסוים וליהנות מכל מה שיש לו להציע לו. 

שהיא כלי שיוצר מהמקומות  –צע דרך המצלמה . המבט שלו מתבשל פשוט "להיות ברגע"

שהוא מבקר בהם תמונות יפות, אך מרחיק אותו מהדברים עצמם, ויוצר ניכור בינו לבינם. 

האדם המתואר בסיפור יוצר לעצמו תמונות אסתטיות, חתוכות יפה וממוסגרות, שניתן 

ובר בחיקוי מלאכותי שמד מכך( להצמיד אל הקיר ולהעמיד כתערוכה, אך אינו מבין )או מתעלם

 המושגת באמצעות עיניים שיודעות להתבונן באמת.  של המציאות, ולא בתחושה האותנטית

 כל תשובה תתקבל, ובלבד שהיא מנומקת, ומבוססת על המוצג בסיפור. .ב

 

 דרמה –פרק שני 

מחזה המתרחש ביוון העתיקה ועוסק בעלילותיהם של שני  –סופוקלס  \המחזה "אנטיגונה"  .5

הגיבורים הטראגיים: קריאון ואנטיגונה, ובהתרסקות המפוארת שלהם. המחזה מעמת בין שני 

 –המיוצג באמצעות דמותה של אנטיגונה, וצו המלך  –ערכים מרכזיים: צו האלים או צו המצפון 

המיוצג על ידי דמותו של קריאון. ההתנגשות הבלתי נמנעת שמוצגת במחזה בין שני הערכים הללו, 

 מביאה על שתי הדמויות את גורלן הידוע מראש ואת סופן הטראגי. 

 

המציאות הפוליטית המתוארת במחזה "אנטיגונה", היא כזו שבה שני אחיה של אנטיגונה  .א

נהרגו בקרב על תביי )בעקבות חוסר רצונו של אטאוקלס לפנות את כס השלטון לפוליניקס, 

אחי אמה יוקסטה, עולה  –כפי שסיכמו ביניהם מראש(, ועל כן קריאון, דודה של אנטיגונה 

, על מנת לבסס את מעמדו כשליט חזק וכדי להשליט חוק וסדר, לשלטון. בעלותו לשלטון

הוא מחוקק חוק )"צו המלך"(, לפיו אטאוקלס, שנלחם על תביי ייקבר בכבוד מלכים, 

עונשו של  לא ייקבר ויזרק בשדה למאכל החיות. –ואילו פוליניקס, שיצא במתקפה עליה 

והוא אף בטוח  זה הוא צודק לשיטתו של קריאון, חוק מוות. –מי שיעז להפר את החוק 

שהאלים לצדו )למרות שציוויים הוא שכל אדם ראוי לזכות בקבורה(. הוא בטוח 

שבאמצעות הצו ישיג הרמוניה בשלטונו, ואת קיומו של חוק אחיד לכולם: בין אם הם בני 

 אצולה או אזרחים מן השורה.
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 –קריאון ואנטיגונה  –בסעיף זה ניתן להסביר כיצד כל אחד משני הגיבורים הטראגיים  .ב

 טאמתמודדים עם המציאות המתוארת בסעיף א', ויש להזכיר בתשובה מושגים כגון: ח

ההיבריס, המעשה המביש, הסבל והידיעה, וכן לגבות בדוגמאות המתאימות מתוך 

 היצירה.

 

ם של האחים אטאוקלס ופוליניקס בדרך שבה מתו, מניע את העלילה מות ,במחזה "אנטיגונה"  .6

רגדיה, משום שהוא מביא את קריאון לחוקק את צו המלך, ובכך לחטוא בגאוותנות, של הט

ולהידרדר ממעמדו הרם אל התהומות אליהם הוא מגיע בסופה של הטרגדיה. המוות הזה משפיע 

המצווה על השארת  –עמוקות על אנטיגונה, שכן אין היא יכולה להתמודד עם הצו שחוקק קריאון 

גופתו של פוליניקס זרוקה בשדה, והיא הולכת וקוברת אותו. היא מנמקת זאת בכך שעליה להיענות 

 לצו מצפונה, כי פוליניקס גם הוא אחיה והיא אינה יכולה להפקיר אותו כך. 

 

יא להניח לעניין, כי לתפיסתה זו בגידה באחיה, בשר מבשרה, ועל כן ה אנטיגונה אינה מעוניינת

מבצעת את המעשה, בידיעה גמורה על הגורל שמצפה לה בעקבות כך. כל ההתרחשויות שמגיעות 

לאחר מכן: תפיסתה "על חם" בעת ביצוע המעשה, העימות הדרמטי עם קריאון, הוקעתה 

עד שתמות שם, משפיעים  –ללא אוכל או חברת אדם  –החברתית וסילוקה למערה שמחוץ לתביי 

של אנטיגונה, והוכחה לכך נמצאת בתמונה ארבע, בה היא מבכה את מותה  אף הם על מצבה הנפשי

כמו כן, הקרב ובה גם נחשפים צדדיה הפגיעים והאנושיים )יש להביא תמונה זו כדוגמה בתשובה(. 

ניתן להראות את ההשפעות העמוקות שיש לצו המלך ולאירועים שהוא מביא עמו על קריאון 

שהוא מביא על עצמו במו ידיו )ובעקבותיה ההתמוטטות הנפשית והגורל  –עצמו, שחוקק את הצו 

שלו בסוף המחזה(. גם כאן, יש לעשות שימוש במושגים: חטא ההיבריס, המעשה  המביש, 

 )מבנה הטרגדיה היוונית( וכן לגבות בדוגמאות המתאימות מתוך היצירה. הסבל והידיעה

 

  –. המחזה אנטיגונה 9

שבמסגרתם התרחש עימות בין אנטיגונה לאחותה איסמנה )דמות ניתן לתאר את האירועים א. 

יש לשים  בתמונה השלישית. או בין קריאון לבנו היימון )דמות משנית(בפרולוג המחזה,  משנית(

נוצר העימות הזה, ומספקים דוגמאות מתוך לב שאתם מתייחסים לכל ההיבטים שבמסגרתם 

 התמונות או הסצינות המתאימות במחזה.

לבין הדמויות  –אנטיגונה וקריאון  –לתאר את ההבדל שבין הדמויות הראשיות במחזה יש ב. 

יש להסביר מה ההבדל בין גיבור איסמנה והיימון )על פי הבחירה שלכם בסעיף א'(.  –המשניות 

טראגי לדמות שאינה נחשבת לגיבור טראגי )כמו איסמנה והיימון(, ולהראות שהפער הזה טמון 

הטראגיים נוטים להיות אימפולסיביים, קיצוניים בגישתם, ללכת שבי אחר בכך שהגיבורים 

עקרונותיהם ללא מוכנות להתפשר, אינם גמישים ואינם מקשיבים לסביבתם. באופן עקרוני, הם 

מאופיינים בתכונות שהן קצת מעבר לאלו של האדם הממוצע, וכן לוקות בגאוותנות )היבריס(. 

וצנועות, המכירות במקומן ואינן  מתונות, שקולות יותר, גמישותלעומת זאת, דמויות המשנה הן 

 מנסות לאתגר אותו. 

כל תשובה תתקבל, כל עוד היא מנומקת היטב, ובהינתן שאתם יכולים להוכיח ולבסס אותה ג. 

 באמצעות המחזה. 
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השקפת העולם המשתמעת מן המחזה היא שהחוכמה מושגת באמצעות היכולת להתגמש,  ד.

ובעיקר  –אחרים ולהישאר צנועים. על פי המחזה, האדם צריך להכיר ביכולותיו להיוועץ ב

במגבלותיו, לא להתיימר להיות משהו שהוא לא, ולא לאתגר את האלים. לגאוותנות ולשחצנות, 

יש ויש להעדיף על פניהם את הענווה ואת המידות הטובות.  –כנובע מהשקפה זו, אין מקום 

 להדגים מתוך המחזה.

 

 רומאן ונובלה –פרק שלישי 

כל תשובה מנומקת היטב, הנסמכת על המתואר ברומאן,  –אמיל אז'אר  \. "כל החיים לפניו" 11

 תתקבל.

 

-נער ערבי –הרומאן "כל החיים לפניו" מעמיד במרכזו את דמותו של מומו  –כל החיים לפניו .  11

, הגדל ברובע בלוויל הקשוח שבפריז, אותו מאכלסים מהגרים משולי החברה, 41מוסלמי כבן 

על רקע נסיבות החיים הקשות הללו,  , בצרפת של שנות השישים.זונות, סרסורים ואנשים קשיי יום

ב"חצר האחורית" של צרפת, ועל רקע ההזנחה הפושעת של הרשויות והמוסדות הממשלתיים של 

של מומו עם הדמויות המבוגרות שמקיפות אותו: החל רפת, הרומאן מתאר את מערכות היחסים צ

היהודייה הזקנה, ניצולת השואה והזונה לשעבר, המגדלת את מומו בכוחות עצמה במעון  –מרוזה 

מוכר השטיחים הזקן שמהווה עבור מומו דמות אב  –לילדי זונות שבניהולה, המשך באדון חמיל 

הנכבשת בקסמיו של מומו ולבסוף מאמצת אותו  –ומחנך, וכלה בשכנה לולה הטרנסג'נדרית, נדין 

אל חיקה, ועוד. כל הדמויות הללו מעבירות את מומו תהליך של חניכה, ברומאן שמהווה גם מעין 

  "כתב אישום" כלפי החברה הצרפתית בת הזמן. 

 

הניגודים המוצעים בו, כל עוד יודעים לנמק היטב את בסעיף זה ניתן לבחור בכל אחד מצמדי  .א

הבחירה ולגבות אותה בדוגמאות מתוך היצירה. לצורך ההמחשה, נדגים זאת באמצעות 

 חוסר אונים.  –הצמד: תושייה 

היצירה, לאורך עלילת הרומאן, מומו מפגין תושייה פעמים רבות. להלן מספר דוגמאות מתוך 

ולא  –או אחרות  –)שימו לב שישנן עוד דוגמאות רבות, וניתן להביא אותן הממחישות זאת 

מומו נאלץ לשרוד בנסיבות קשות, בשכונה : חייבים להשתמש בדוגמאות המובאות כאן(

קשוחה, ועל כן צריך "להסתדר" ולסמוך על כישורי הרחוב שלו: הדבר בולט כאשר הוא גונב 

מומו שומת לב )גם אם היא שלילית. מעיד על הצורך העמוק באהבה ובהכרה(. על מנת להשיג ת

על  –למרות שאהב אותו מאוד  –מסייע לרוזה לגדל את שאר ילדי המעון. מומו מוכר את כלבו 

מנת שלא יסבול מחיים קשים כמו שלו. מומו מסייע לרוזה לרדת למרתף כשהיא גוססת )על 

מנת שלא תגיע לבית החולים השנוא עליה( ונשאר לצד גופתה כשלושה שבועות. מומו ממציא 

סיפור שלם על כך שרוזה נוסעת לחיות עם קרוביה בישראל, כדי שלא "יעלו" על מצבה 

 שכונה בסופו של דבר, והולך לחיות אצל נדין. ועוד ועוד. מומו יוצא מההאמיתי. 

 

לעומת רגעי התושייה הללו, מומו מצוי לא מעט גם במצבים של חוסר אונים. להלן דוגמאות 

)גם כאן, יש עוד דוגמאות, ואפשר להביא אותן, או כל דוגמה מתוך היצירה הממחישות זאת 

נת להשיג תשומת לב, אף אם תשומת לב זו מומו נאלץ לגנוב על מ: אחרת שנראית מתאימה(

. הנואשות לאהבה היא שלילת )כן, זה יכול להיחשב גם כחוסר אונים, תלוי בנקודת המבט
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יכולה, במובנים מסוימים, להיתפס כחוסר אונים(. מומו חסר אונים אל מול מצבה הבריאותי 

וחסר כוח אל מול  והנפשי המדרדר של רוזה, ואינו יכול לעצור אותו. מומו חסר אונים

 המוסדות והרשויות הצרפתיים, ומצוי תחת החשש המתמיד שיילקח מרוזה. ועוד ועוד. 

 

התרומה של צמד הניגודים שלעיל לבניית משמעות היצירה, היא שבנסיבות הבלתי אפשריות  .ב

המתוארות ברומאן, מומו מגלה תושייה ועושה כל שביכולתו )המוגבלת( על מנת להתרומם 

עד שבסופו של דבר הוא  –ור של השכונה והעליבות של החיים בה, ולשפר את מצבו מעל הכיע

למנוע ממנו מלסייע לרוזה,  אכן עוזב את השכונה. מומו לא נותן לרקע הקשה שלתוכו נולד

ולדמויות נוספות המופיעות ברומאן, ומגלה כלפיהן חמלה וסולידריות. את נסיבות חייו ואת 

הגבולות הגיאוגרפיים בהם מצוי מומו, הוא אולי לא יכול לשנות או למנוע )אלא ממש רק בסוף 

מזרית. ועל כן, הרומאן(, אבל הוא מצליח לפרוץ אותם באמצעות התעלות נפשית ותושייה מ

כנובע משם הרומאן, וכאחת המשמעויות  –ובאופן זה, ניתן גם לומר ש"כל החיים לפניו" 

 המרכזיות שלו. 

 

 שירה –פרק רביעי 

זהו שיר חול מסוג טבע ויין, המתאר את התחדשות הגן עם בוא  –עזרא -משה אבן \. "כתנות פסים" 15

בסוף השיר, המשורר מצווה על הקוראים לשתות יין האביב כתהלוכה אצילית, שבראשה עומד השושן. 

 לכבוד המאורע החגיגי.

ראשיתה של הפריחה, המסמלת התחדשות. הניצנים  –. פירוש הבית השלישי: כל ציץ חדש לזמן חודש א

הפרחים  –. יצא שוחק לקראת בואו וחגיגי מתחילים להיראות, ותורמים לתחושה שזהו אירוע מיוחד

 , ושמחים לקראתו.השושן –הללו מכינים עצמם לקראת בואו של המלך מחודשים  \החדשים 

חוויית הזמן שחודש באה לידי ביטוי בשיר כולו, בכך שהיא מבליטה את הפריחה המחודשת של הטבע ב. 

באביב, לאחר תרדמת החורף הארוכה. האמצעי האומנותי הבולט אשר ממחיש זאת, הוא האנשה, באמצעות 

לובשים בגדים חגיגיים )כתנות  –ש: העצים, הדשא והפרחים, ולמעשה הגן כולו השדה הסמנטי של הלבו

פסים, רקמה, מעיל תשבץ( המעידים כולם על ססגוניותו של הגן. הדבר מתבטא בצורה מרשימה במיוחד 

השושן מתואר כמי שיוצא מעבדות אצל השושן, אשר עליו הנפתחים מחדש מציגים פריחה מרשימה. 

בתשובה זו יש גם השחרור הוא מצב של התחדשות, שיש לחגוג ולציין אותה בשתיית יין.  לחירות, ועל כן,

לעשות שימוש באמצעים אומנותיים כהאנשה, מטאפורה, ארמז מקראי וצימוד, על מנת להדגים את תוכן 

 הדברים. 

 

בשיר זה הדובר מציע הסתכלות אחרת ומורכבת יותר על הטבע ועל המראות השונים  –אלתרמן  \. "ירח" 16

הנגלים בשיר, ומראה כי ניתן להתרגש ולהתפעל גם מהמראות הפשוטים ביותר. השיר מעלה שאלות 

 בעניין זה נקודת מבט ייחודית. והרהורים על יחסי הכוח בין האדם לטבע, ומבקש להציג 

ולהראות כיצד היא מהווה מפתח חשוב לפענוח ולהבנת  –את המונח "הזרה" א. בסעיף זה יש להזכיר 

באופן עקרוני, מה שיוצר את הייחוד כאן, הוא האופן בו המילים מסודרות בתוך השורה: הדרך השורה הזו. 

ולא ההיפך. תיאור זה מציב את הטבע במרכז )ולא את האדם( ומאלץ את הצופה  –היא זו שמביטה אל ההלך 
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מרענן  \אחר  \ב עליו, כך שנוצרת הזרה של במראה )מצב בו המוכר הופך לזר, באמצעות מבט חדש להתעכ

 .  על מראה מוכר ושגרתי(

צופה בכל המראות הנגלים לפניו, ומסוגל ה"הלך" הוא זה שמתהלך במרחב, התרומה למשמעות השיר: ב. 

לספק את נקודת המבט הייחודית לגביהם )כלומר, היכולת להביט במראות שנוטים להתעלם מהם, או 

שנתפסים כמובנים מאליהם, בצורה חדשה ומעניינת, ובכך להשיב להם את הברק שלהם(. כך ההלך עובר 

רכזית אחרת, אשר ניתן לפרשה באמצעות נקודת למעשה מבית לבית בשיר, כאשר כל בית מציג תמונה מ

להמחיש את ולא ההיפך, מאפשר  –המבט הזו. ההיפוך שמתרחש בעצם היותה של ה"דרך" צופה אל ההלך 

 גם מראות פשוטים לכאורה הם ייחודיים, אם רק יודעים לראות אותם ככאלה.  –הרעיון הכללי שבשיר 

 

זהו שיר ארס פואטי המציג את תהליך הכתיבה וגלגולה של  –ביאליק  \. "לא זכיתי באור מן ההפקר" 21

יצירה מתחילתו ועד סופו, כתהליך סיזיפי ומכלה נפשית, אשר ראשיתו בכישרון של היוצר, המשכו בעבודה 

קשה, וסופו ביציאתה של היצירה מחזקתו אל עבר קהל הקוראים. לפרסומה של היצירה, על פי הדובר, 

בפני עצמן, הכרוכות במחירים כבדים של חשיפה, תמורת תהילה )אם בכלל( נודעות השלכות מורכבות 

 קצרצרה.

המעידות על כך שיצירתו של הדובר באה  מטאפורותמתבטא באמצעות ההדימוי העצמי של המשורר כאומן, 

משני הבתים  יש לכתוב בתשובה את המטאפורות הרלוונטיותלו בזכות ולא בחסד, ושמקורה בכשרונו. 

המשכו של רעיון זה הוא בכך שהיצירה אינה בנויה על כישרון בלבד, ואחרי שישנו הניצוץ הראשונים בשיר. 

יש לעבוד קשה על מנת לפתחו, ולחצוב בתוככי הלב, במקומות הכי עמוקים, ולהוציא את  –הראשוני 

טיות המתארות את תהליך גם כאן, יש להוסיף את המטאפורות הרלוונהרגשות הכי קשים וכואבים. 

 . היצירה כתהליך של חציבה בסלע

לדבריו של ירמיהו כ"ג: "הלא  ארמז המקראיאמצעי נוסף המעצב את הדימוי העצמי של המשורר, הוא ה

, נאום ה', וכפטיש יפוצץ סלע", בבית השלישי. כלומר, דבריו הם דברי האל ובכוחם לפוצץ כה דברי כאש

כמו הנביא  –מקבילה להשראה נבואית, יש בה אמת חזקה וכואבת. המשורר  סלע. ההשראה לכתיבת השירה

הוא שליח, שהשליחות כמו נכפית עליו ואין לו בחירה בנידון. כלומר, הכתיבה והיצירה הן שבוחרות ביוצר,  –

 והוא מחויב אליהן )כנרמז מדבריו של הדובר בשיר, והמעיד על גישתו כלפי היצירה(.

 

, 4091-נכתב כתגובה רגשית וסוערת לפוגרום קישינב, שהתרחש בהשיר  –ביאליק  \. "על השחיטה" 23

ובמהלכו נבזזו, עונו, נאנסו, נפצעו ונרצחו יהודים רבים. הפרעות הללו עוררו הד עולמי, גם בתקשורת 

ר, מאשים הדובר ובעיתונות, והביאו את ביאליק, המזוהה עם הדובר בשיר, לכתוב את השיר. לאורך השי

 את כל מי שאפשר את הפרעות ונתן להן יד, ומזהיר כי נקמתם של הנרצחים תהיה מטלטלת. 

הדובר אמנם פונה אל השמים, אך הוא עושה זאת כדי לפקפק  –המתח בין כפירה לאמונה בבית הראשון א. 

ם שיעשו זאת במקומו. בקיומו של האל. לדובר אין עוד את היכולת או הרצון להתפלל, והוא מבקש מהשמי

יש להמחיש את הדברים באמצעות הדוגמאות הדובר מביע כאן יאוש תהומי, חוסר תקווה וחוסר אונים. 

 והאמצעים האומנותיים המתאימים מתוך השיר.
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, מבלי שאיש את היהודיםבאה לידי ביטוי הכפירה כנגד הקלות הבלתי נסבלת שבה ניתן להרוג  –בבית ב' ב. 

ועל כן קל להרוג  הרוצחים הם הרוב,-. הדובר מדגיש כי היהודים הם המעט, והתלייניםדבר יתערב או יעשה

יש הפקר.  –פחות מחייו של כלב ודמם  אותם. לפי הדובר, חייהם של היהודים הנרצחים בהמוניהם שווים

 להדגים.

אחר לכתו, אזי אין הדובר מתנה את אמונתו בהופעתו של הצדק. אך אם זה יתמהמה, ויופיע רק ל –בבית ג' 

 יש להדגים.אמונה. 

הדובר כופר ברעיון של נקמה סטנדרטית ורגילה, כי "נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן".  –בבית ד' 

כלומר, הדובר טוען שיש צורך בנקמה ייחודית, כזו שתטלטל את כל יסודות העולם הרקוב הזה, ומזהיר 

  יש להדגים.מפני בואה. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



njnjnjjninikjkjjjjjj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



njnjnjjninikjkjjjjjj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



njnjnjjninikjkjjjjjj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


