כתיבה ועריכה ופירושי המילים :אלי פררה
מ ִע ִמּי  /חיים נחמן ביאליק
אַתּ ֵ
הוֹל ֶכת ְ
ֶ

)הניתוח והסיכום בסוף השיר(

אַתּ ֵמ ִע ִמּי – ְל ִכי ְל ָשׁלוֹם
הוֹל ֶכת ְ
ֶ
יב ְך,
יהי ְרצוֹנ ְֵך ְל ַבדּוֹ נֵר ִלנְ ִת ֵ
וִ ִ
ֲשׁר ִתּ ְהיִי.
וּמ ְצ ִאי ֶאתַ -ה ַשּׁ ְלוָה ַבּא ֶ
ִ
ַלמוּד:
אֲנִ י? אַלִ -תּ ְתּנִ י ֵלב – ֵאינֶנִּ י ג ְ
וּבבֹאוֹ
ָכּל-עוֹד ַה ֶשּׁ ֶמשׁ יִיף ְבּ ֵצאתוֹ ְ
כוֹכ ֵביֵ -אל לֹא-נִ ְלאוּ עוֹד ֵמ ְרמֹז ִלי –
וְ ְ
ַד ִתּי ִמ ָכּל-נְ ָכ ַסי
עוֹד לֹא ָיר ְ
חוּמוֹתי עוֹד לֹאָ -ד ָלל.
ַ
וּמ ְעיַן ַתּנְ
ַ
ֲדיִן
אַך ע ַ
אוֹת ְך – ְ
ְר ִאיָ ,ח ַס ְר ִתּי ָ
עוֹלם ָמ ֵלא,
ִלי נִ ְשׁאַר רָבִ :לי יֵשׁ עוֹד ָ
יביו,
ֲב ָ
ָפה ְכּמוֹ ֶשׁהוּא ִבּירַק א ִ
ַהיּ ֶ
ֳר ָפיו;
וּב ַל ְבנוּנִ ית ח ָ
יציו ְ
ִבּזְ ַהב סוֹף ֵק ָ
וְ ֵלב עוֹד ִלי – * ְדּ ִביר ָחזוֹןַ * ,קןַ -החֲלוֹמוֹת,

)* ְדּ ִביר :קודש ,היכל קודשַ * .קן :תא ,מדור(

וּכ ֵא ִבי ָעצוּר ָשׁם ,יְגוֹן ַהקּ ֶֹדשׁ,
ְ
יוּקנ ְֵך,
אָך ָטהוֹר ִע ִמּי – ְדּמוּת ְדּ ְ
וּמ ְל ְ
ַ
ֹאשׁי
חוֹפף עוֹד ְכּ ֶח ֶסד ֵאל ַעל-ר ִ
ַה ֵ
אַפּק
וּמ ְת ֵ
רוֹתת ִ
ָכהֵ * ,
לוֹחשׁ ְבּר ָ
וְ ֵ

רוֹתת :מהסס ,חרד(
)* ֵ

ֲשׁ ִאית ַעל נֵר ַשׁ ָבּת
ְכּ ִד ְמ ַעת ֵאם ח ָ
ֻשּׁה ַה ַשּׁ ֲא ַננָּה,
ְבּ ִד ְמ ַמת ַה ְקּד ָ
כוֹכב ָחרֵד ָשׁם ַבּ ָמּרוֹם,
וּכאוֹתוֹ ָ
ְ
ָפה
ֶשׁ ֵמּ ִציץ עוֹד ָע ַלי ְבּ ַעיִן י ָ
וּמוֹשׁיט ִלי ַבח ֶֹש ְך ַשׁ ְר ִביט זְ ָהבוֹ.
ִ
ָד ְע ִתּי,
ַואֲנִ י י ַ
ֻלּהּ
עוֹד י ְִפ ְשׁטוּ ַעלְ -פּנֵי ָהאָרֶץ כּ ָ
ָהב
יעת ְתּ ֶכ ְל ָתּם ַה ְמ ֻשׁ ֶבּ ֶצת ז ָ
ִבּ ִיר ַ
ילי ָקיִץ,
כּוּשׁיּוֹת ַה ְשּׁחֹרוֹת – ֵל ֵ
ַכּ ִ
ישׁים,
ֲר ִ
וּמח ִ
קוֹד ִחים ַ
תוּקי ֵלילוֹתְ ,
ְמ ֵ
כּוֹכ ִבים,
ילי ַה ָ
וּכ ִל ֵ
ֻלּ ֵפי ְשׁחוֹר ְ
* ְמע ְ
ָהב;
ָהבִ ,רמּוֹן ז ָ
כּוֹכב ִרמּוֹן ז ָ
ָכּלָ -
ֵעת ֶח ְמ ָדּה
וּרוַת ִה ְרהוּרֵי ֵח ְטא וִ יג ַ
ְ
ְבּ ֵחיק ַה ַלּי ְָלה ִתּ ְר ַבּץ ָכּלָ -האָרֶץ;
דוֹלהַ ,ר ָבּה,
וּפ ְתאֹם ָתּקוּם ְדּ ָמ ָמה ְג ָ
ִ

ירים" שיר השירים פרק ה' (14
ֻלּ ֶפת ַס ִפּ ִ
אפופיְ " .מע ֶ
ֵ
ֻלּ ֵפי :עטו ֵפי,
)* ְמע ְ

עוֹלם,
ֶטט ֵח ֶשׁק ַי ֲחלֹף ָכּלָ -ה ָ
וְ ר ֶ
כוֹכ ִבים ְשׁ ָפעוֹת ְשׁ ָפעוֹת,
וְ נִ נְ עֲרוּ ָ
תּוֹתם :רסיסי שברים( .
)*ו ְּמ ִכ ָ

אָר ָצה
תּוֹתם ְ
וּמ ִכ ָ
וְ נִ ְתּכוּ ֵה ָמּה * ְ
ָהב ַבּ ַשּׁ ָלּ ֶכת;
ֲלי ז ָ
ִכּנְ פֹל ְשׁ ַלל ע ֵ
ֲכוּלי ֵח ֶשׁק
וּקלוּיֵי ַת ֲאוָה ַוא ֵ
ְ
ֵצא,
וּב ְצ ָמאוֹ י ֵ
ִאישׁ ִאישׁ ִבּ ְר ָעבוֹ ִ
אָבן,
ַחבֹּק ֶ
ַשּׁשׁ ִקיר ְכּ ִעוֵּר ,י ְ
ְיג ֵ
אָר ָצה ,יִזְ ַחל ַעלְ -גּחוֹנוֹ,
י ְִת ַח ֵבּט ְ
ְל ַל ֵקּט ְר ִסיס ָפּז ֶא ָחדֵ ,פּרוּר ֶא ָחד
כּוֹכבוֹ
ִמ ָמּה ֶשׁ ִה ְשׁ ִל ְיך לוֹ ֵמ ָעל ָ
ֲבה ,ק ְֹרטוֹב א ֶֹשׁר –
וְ ִל ְמצֹא ְמלֹא ַכף אַה ָ
גּוּעים,
ַע ִ
פוּך גּ ְ
ְבּ ָשׁ ָעה זוֹ ִאם-י ְִת ְק ְ
ֵפה * ֵתּ ַתע ֵעינ ְֵך
נוֹהה ַו ֲעי ָ
וְ ָ

)* ֵתּ ַתע :מלשון ְתּ ִע ָיּה; איבוד-דרך(

שׁוֹטט ִח ְד ַלת ִתּ ְקוָה ָבּ ֲע ָר ֶפל,
וּת ֵ
ְ
וּלא ֶֹשׁר –
וְ נ ְַפ ֵשׁ ְך ֵתּ ֵצא ֵלאל ִֹהים ְ
ְמה
ָכּמוֹנִ י ְשׂ ִאי ֵעי ַני ְִך ַה ָשּׁ ַמי ָ
וְ ַל ְמּ ִדי-נָא ֵמ ֶהם ֶאתִ -ל ֵבּ ְך ַשׁ ְלוָה:
ֹאבדוּ
ְר ִאיָ ,כּ ֵא ֶלּה וְ ָכ ֵא ֶלּה י ְ
כוֹכ ִבים ִמ ֵדּי ַלי ְָלה ַל ָשּׁ ַמיִם –
ָ
ָתם,
וּב ַשׁ ְלו ָ
עוֹמ ִדים ְ
וְ ֵהם ְבּ ָע ְשׁרָם ְ
ֲב ָד ָתם,
וְ ֵאינָם ָח ִשׁים ְכּ ָלל ַבּא ֵ
וּכמוֹ לֹא-נִ ְגרַע ְכּלוּם ִמ ָכּל-זְ ָה ָבם.
ְ
האאג ,אלול ,תרס"ז.

הסיכום לשיר
השיר שלפנינו נכתב בהאג שבהולנד ,בשנת תרס"ז ) .(1907התפרסם לראשונה ב"השילוח" .יש
ומייחסים לשיר זה את הרקע לפרידתו של המשורר מן הציירת/מאיירת איירא יאן ,אשר גם
איירה את ספר-שיריו .סיפור אהבתם של חיים נחמן ביאליק ואיירה יאן שימש השראה לסופרת
אידה צורית ברומן "אהבת חיים" .הסופרת מתחילה את סיפור הרומאן שלה ,מאותה נקודה בה
נפרדו דרכיהם של המשורר והמאיירת/מאהבת שלו ,כפי שחשפה זאת מבקרת הספרות זיוה
שמיר .הרומאן של אידה צורית מהווה רקע לסיפור הביוגראפי של היחסים בין השניים ובוחנת
את היחסים בין שני הסיפורים ,ובודקת את גבולות הבדיון.
"מה זאת אהבה?" שואל/מקונן ביאליק בשיר "הכניסני תחת כנפך" .כמה מהמבקרים רואים
בשיר "הולכת את מעמי" ,מעין מענה סלחני וספקני לנרגנותו של המשורר בשיר "הכניסיני" .בשל
הרקע הרומנטי בין המשורר לאיירה יאן ,יש ורואים קשר בנסיבות פרידתו של ביאליק מן הציירת
לתוכן השיר .ביאליק הגיע להאג ,כדי להשתתף בקונגרס הציוני השמיני ,ואיירה יאן באה
בעקבותיו ,כדי להיפרד ממנו טרם עלייתה לארץ-ישראל.

בשיר ניכר יכולת ההתעלות של הדובר ביחסי אהבתו עם זוגתו ,ולא רק בביטויים יצריים
וגופניים ,כמו בשיר "העיניים הרעבות" ,אלא בתיאורי תחושת האובדן והפרידה ממנה .המשמעות
'האמיתית' של האהבה ,כך מובן על פי השיר ,היא בעיקר בגילויי היכולת ה'רוחנית' שלה
להתמודד עם הפרידה ברגעי המבחן הכרוכים בה .היכולת להתמודד עם נטישה ,געגועים ובדידות.
בשני בתי השיר הלירי הארוכים יש תיאור למהמורות ולאבני-נגף לקשר בין שני אוהבים שדרכם
אמורה להינתק זו מזו .בתחילה אין יסוד ברור לקשר ביניהם ,והמשורר יוצר שני דגמים לניסיון
התמודדות שלו עם הנטישה והפרידה .כבר בכותרת השיר ניתן ביטוי מוחשי לתחושה זו של
הוֹל ֶכת ֵמ ִעמּוֹ' ...לא הוא שיוזם וגורם לפרידה ,אלא היא! והוא כאביר אציל-נפש
הפרידהִ ' .היא ֶ
יב ְך .",ומתוך כך
יהי ְרצוֹנ ְֵך ְל ַבדּוֹ נֵר ִלנְ ִת ֵ
מגיב לנטישה הזאת ,בכאילו נון-שלנטיותְ ..." :ל ִכי ְל ָשׁלוֹם וִ ִ
ַלמוּד .":יש לו
הדובר מחפה על כאבו בביטוי של ביטול לעצם הפרידה" :אֲנִ י? אַלִ -תּ ְתּנִ י ֵלב – ֵאינֶנִּ י ג ְ
לדובר די ניחומים ופיצוי לכאבו על הליכתה מחייו של הנמענת האהובה; הכוכבים והעולם כולו

יביוִ ,בּזְ ַהב סוֹף
ֲב ָ
ָפה ְכּמוֹ ֶשׁהוּא ִבּירַק א ִ
וֹלם ָמ ֵלאַ ,היּ ֶ
על שלל נופיו ,מראותיו וצבעיוִ ..." :לי יֵשׁ עוֹד ע ָ
ָפיו;" ,מקור נוסף לנחמה ופיצוי על הסתלקותה של הנמענת הוא האור
וּב ַל ְבנוּנִ ית ֳחר ָ
יציו ְ
ֵק ָ
'הפנימי' ,שממנו שואב המשורר את כוחו לעמוד במעקשי-האהבה והפרידה – לבו של המשורר" :
ְדּ ִביר ָחזוֹןַ ,קןַ -החֲלוֹמוֹת" .זהו האוצר הטמון בתוכו פנימה; הן את כאבו ,והן את דמותה
המלאכית-אימהית-קדושה כדמותה של הנמענת בשיר "הכניסיני" ,אלא שהפעם אין ביאליק נותן
ביטוי חיצוני ומופגן לכאבו ,תוך התכנסות בתוך עצמו וכאבו .יש בשיר יותר נימה השלמה עם
הליכתה של האהובה ,וביטוי של התגברות על הכאב ,אשר בא לידי ביטוי בבית השני של השיר.
ָד ְע ִתּי" ,של לילי
הבית השני בשיר נפתח בתמונה עתידית עשירה ופיוטית כמו-נבואיתַ " :ואֲנִ י י ַ
קיץ קסומים ,עתירי כוכבים) .זיוה שמיר )תש"ס ,עמ'  99ואילך ,מתוך קישור לסיפורה
הביוגראפי-הממשי של איירה יאן ,מצביעה על האופי הגיאוגרפי-אקלימי השונה בשני בתי השיר(.
ָפיו",
וּב ַל ְבנוּנִ ית ֳחר ָ
יציו ְ
הבית הראשון מתאר מציאות אקלימית אירופאית ביסודהִ " :בּזְ ַהב סוֹף ֵק ָ
ואילו בבית השני יש תיאורים שמשקפים מציאות של אקלימה של ארץ-ישראל ,כפי שביאליק
ובני-דורו דמיינו אותה לעצמם .זוהי מציאות אקלימית אקזוטית ביחסם של בני-אירופה להוויה
הארץ-ישראלית החיה ,והשרויה ,ונושמת את המזרח .הוויה מלאת מיניות בוטה ,מושכת ודוחה
כאחד .שמי הלילה זרועי הכוכבים מייצגים בשיר ,ובשירים נוספים ,דוגמת "הכניסיני" ,איזו

תוּקי ֵלילוֹת,
ילי ָקיִץְ ,מ ֵ
כּוּשׁיּוֹת ַה ְשּׁחֹרוֹת – ֵל ֵ
הבטחה אגדית-רומנטית-ארוטית לחיי אושר ואהבהַ " :כּ ִ
ָהב;" לעומתם רובצת
ָהבִ ,רמּוֹן ז ָ
כּוֹכב ִרמּוֹן ז ָ
כּוֹכ ִביםָ ,כּלָ -
ילי ַה ָ
וּכ ִל ֵ
ֻלּ ֵפי ְשׁחוֹר ְ
ישׁיםְ ,מע ְ
ֲר ִ
וּמח ִ
קוֹד ִחים ַ
ְ
ְלה ִתּ ְר ַבּץ ָכּלָ -האָרֶץ;" ,מעין
ֵעת ֶח ְמ ָדּה ְבּ ֵחיק ַה ַלּי ָ
וּר ַות ִה ְרהוּרֵי ֵח ְטא וִ יג ַ
הארץ' ,ירודה ונמוכה'ְ " :
מטונימיה לצרכים הגופניים-מיניים ה'ירודים' של בני-האדם.
בבית זה יוצר המשורר איזשהו מתח ארוטי בין השמיים לארץ .בין השמים הגאיוניים לבין

ַבּה,
דוֹלה ,ר ָ
וּפ ְתאֹם ָתּקוּם ְדּ ָמ ָמה ְג ָ
הארץ השפלה .מתח שמגיע בשיאו ונשבר ברגע אחד פתאומי שלִ " :
עוֹלם"; כל האנרגיות המיניות בהן טעון העולם כולו בלילה ,מגיעות לנקודת
ֶטט ֵח ֶשׁק ַי ֲחלֹף ָכּלָ -ה ָ
וְ ר ֶ
'התפוצצות' ויוצרות את החיבור הרומנטי-ארוטי הבלתי-נמנע בין השמים לבין הארץ .מתוך
"רטט חשק" החולף על כל-העולם ,השמיים ,הנהדרים ביופיים ,משפיעים מטובם על הארץ ,רווית

ֲלי
אָר ָצה ִכּנְ פֹל ְשׁ ַלל ע ֵ
תּוֹתם ְ
וּמ ִכ ָ
כוֹכ ִבים ְשׁ ָפעוֹת ְשׁ ָפעוֹת ,וְ נִ ְתּכוּ ֵה ָמּה ְ
הרהורי החטא והחמדה " :וְ נִ נְ עֲרוּ ָ
ָהב ַבּ ַשּׁ ָלּ ֶכת;" .התופעה האסטרונומית הידועה של 'כוכבים נופלים' מועצמת בשיר לכדי תמונת
זָ

הזדווגות סמלית שבין השמיים לארץ .היא סמלית ורומזת גם לאדם ,כמתת-חינם לא-צפויה,
ֵצא ",אולם בצד זה ביאליק גם
וּב ְצ ָמאוֹ י ֵ
לבני-האדם ,צמאי האהבה והחשקִ " :אישׁ ִאישׁ ִבּ ְר ָעבוֹ ִ

ַשּׁשׁ ִקיר ְכּ ִעוֵּר,
ֵצאְ ,יג ֵ
וּב ְצ ָמאוֹ י ֵ
חושף את בושתם וקלונם של בני-האדם על הארץִ " :אישׁ ִאישׁ ִבּ ְר ָעבוֹ ִ
אָבן ,י ְִת ַח ֵבּט ְ
ַחבֹּק ֶ
יְ
כּוֹכבוֹ
אָר ָצה ,יִזְ ַחל ַעלְ -גּחוֹנוְֹ ,ל ַל ֵקּט ְר ִסיס ָפּז ֶא ָחדֵ ,פּרוּר ֶא ָחד ִמ ָמּה ֶשׁ ִה ְשׁ ִל ְיך לוֹ ֵמ ָעל ָ
ֹשׁר – ".
ֲבה ,ק ְֹרטוֹב א ֶ
וְ ִל ְמצֹא ְמלֹא ַכף אַה ָ
יש הרואים בתיאורים אלה מידה מסוימת להתנשאות של בן המערב להוויה המזרחית בה
שרויה ארץ-ישראל .זהו מודל המתאר את הצורך הנואש והדוחה גם יחד ,של בני האדם באהבה,
צורך פיזי ורוחני המתבטא גם בתאווה וחשק חסרי-רסן .ביאליק נותן כאן ביטוי לתאר את בני
המערב ,אצילי-התרבות והמנהגים האריסטוקראטיים לעומת "בני-עמך" המזרחיים .תיאורים
המבטאים תופעה להתנשאותו של בן המערב כלפי בן המזרח ,באמצעות ציור של אב-טיפוס אתני
ומוגדר .סטיגמה שהושרשה מראשיתה של ההתעוררות הציונית אצל חובבי-ציון ודווקא בצדה
המזרחי של יבשת אירופה .יש בזה ביטוי אירוני ותחושה לא נוחה ביחסו זה של ביאליק ובני-דורו,
להוויה של ארץ-ישראל "המזרחית" .וזאת בשל העובדה שהקהילות "האשכנזיות" באירופה הינו:
בגרמניה ,שם החלה ההתעוררות הציונית ,ראו בקהילות אירופה שממזרח לגרמניה ,כמו מוצאו
וקהילתו של ביאליק ,אנשים 'נחותים' ודלי-חזות ואופי אירופי אריסטוקראטי ...וייחסו להם
אותה סטיגמה ,שמייחס המשורר לבני-המזרח בארץ-ישראל.
בסיום השיר פונה המשורר לאישה שנטשה והלכה מעמו .מתוך הבנה של התנשאות ,ואולי של
השלמה עם הפרידה ,על המצוקה הרגשית העתידית ,הצפויה לה ,כאישה בודדה בתוך ההוויה
הארץ-ישראלית הזרה לבת אירופה ,ומבקשה במרומז ,שלא לקחת חלק בנהי הארצית-הפתטית
הזו של בני האדם ה'רגילים' ,אלא ,לעשות כמוהו ,ולשאת עיניים אל השמיים; ללמוד מהם את
סוד גדלות-הנפש ,על האהבה והגעגועים שלא באו על סיפוקם ,ובמקום תסכול ואכזבה ,להביע

ְמה וְ ַל ְמּ ִדי-נָא ֵמ ֶהם ֶאת-
וּלא ֶֹשׁר – ָכּמוֹנִ י ְשׂ ִאי ֵעי ַני ְִך ַה ָשּׁ ַמי ָ
איתנות וחוזק נפשי" :וְ נ ְַפ ֵשׁ ְך ֵתּ ֵצא ֵלאל ִֹהים ְ
ִל ֵבּ ְך ַשׁ ְלוָה ":הוא משמש לה מעין "מורה-נבוכים" לאהבה ,וניחומים לאהבה נכזבת בשל פרידתם.
השמים והכוכבים הם לדידו סמל לאהבה נשגבת ,ועל-כן היא צריכה ללמוד מהם על שלוותם
המתנשאת ,גם וכאשר הולכים כמה מהם לאיבוד ,והאהבה הטמונה בהם מאכזבת.
לסיכום ,זהו שיר המבטא את יחסו הדו-ערכי של ביאליק לאהבה; מצד אחד אהבה רוחנית-פשית,
אוֹתי (",בשיר "הכניסיני תחת כנפך" ומצד שני
כּוֹכ ִבים ִרמּוּ ִ
שנוגעת בשמים ובכוכביו המרמיםַ ") :ה ָ
יחס לאהבה ארצית-גשמית ,רווית יצרים וחשק כמו בשיר "העיניים הרעבות" .המשורר ביאליק
משתמש בפלח אוטוביוגראפי מחייו על פרידתו מהמאהבת/מאיירת שלו ,איירה יאן ,ושם אותה,
בתוך קונטקסט אישי-מקומי לנסיעתה של איירה יאן לארץ-ישראל .מצד אחר נותן למימד הזה
הקשר כלל עולמי של המתח הבלתי פתור והבלתי פוסק בין שני ההפכים המשלימים זה את זה:
השמים והארץ .אולם בצד זה של ביטוי שירי ל"קטע" ביוגראפי מחייו של המשורר ,יש בשיר
איזושהי נימה פייסנות והשלמה .מעין "בגרות" של מאהב-שבע .אין כאן ביטוי-עז של כאב
ואובדן ,של בכי במסתרים ,או של "דמעה ערופה" כדרכו בקודש של ביאליק בשירי אהבה.

