עריכה ופירוש המילים :המורה אלי פררה
סיכום וניתוח בהמשך השיר ,לאחריו.
ֶע ָלם  /חיים נחמן ביאליק
יב ְך ַהנּ ְ
ִלנְ ִת ֵ

סּוּפה זִ נּ ְַק ְתּ
ֶע ָלם ַכּ ָ
יב ְך ַהנּ ְ
ִלנְ ִת ֵ
ַתּ ְפ ְר ִצי ִפ ְתאֹם ֵבּיתִ -כּ ְל ֵא ְך,
וִ
ֶצח ָמ ַח ְק ְתּ
ֳלי ָלנ ַ
וּמ ְסּ ִביבוֹת אָה ִ
ִ
ֶאתִ -ע ְקּבוֹת * ְפּ ָע ַמי ְִך וְ ִצ ֵלּ ְך;
ָצאת,
ֶך י ָ
נוּסת ֶבּ ָה ָלה ַל ֶדּר ְ
ִבּ ְמ ַ

)* ְפּ ָע ַמ ִי ְך :פעמים :צעדים; ְצ ָע ַדיִ ְך(

ָשׂאת
ֵך ַל ֶמּ ְר ָחק נ ָ
את ְך – ִעם ְצרוֹר ְ
וּב ֵצ ֵ
ְ
חוֹק ְך – ֶאתַ -פּעֲמוֹן זְ ָה ֵב ְך,
ֶאתִ -מ ְצהֲלוֹת ְצ ֵ
וּמדוּרוֹת ְל ָב ֵב ְך;
יל ְך ְ
ֶאתַ -להֲבוֹת ִגּ ֵ
ָשׁית :מלשון נשיה; ִש ְכחה ,או משרש נ.ש.ה :תביעה ,דרישה(
לוֹמ ְך*) ,נ ִ
וּשׁ ֵ
לוֹמי ְ
ָשׁיתִ :בּ ְר ַכּת ְשׁ ִ
אַחת *נ ִ
אַך ַ
ְ

ַתּ ִשׁי
וּב ָח ְפז ְֵך *ו ֶ
ְ

)* ֶתּ ִשׁי :מלשון ַתּש; תשישות(

ַעל ֶשׁל ֶמ ִשׁי,
ְבּזָוִ ית ִקטּוֹנ ְֵך גַּם נ ַ
לוֹתי
ֲב ְצּ ַ
ֻדּת ח ַ
וְ ַעל ֶא ֶדן ַה ַחלּוֹן – ֲאג ַ
ֹמוֹתי
וּצרוֹר ֲחל ַ
ְ
אוֹתי – – –
וְ ִ
קוֹמ ְך!
רוּכה ִמ ְמּ ֵ
אַתּ ָשׁם – ֲהיִי ְב ָ
ֲשׁר ְ
ַבּא ֶ
ֲחוֹתי!
ִע ָמּ ְך אָנ ִֹכי ִב ְס ָערָה ,א ִ
אַתּ *עֱזוּז ַס ַער ַואֲנִ י ְכ ַבד ֲחלֹמוֹת –
וְ ִאם ְ
עוֹלם וְ ַעד י ְַר ְכּ ֵתי ְתהֹמוֹת
ַעד רֹאשׁ ִגּ ְבעוֹת ָ

)*עֱזוּז  -מלשון עוז :כוח; גבורה(

ָמי;
ילוֹתי וְ י ַ
י ְִר ְדּ ֵפ ְך יְגוֹן ָכּלֵ -ל ַ
אַתּ גַּם לֹא ִת ְר ִאי –
רוֹתי ְִך – וְ ְ
וּנְ שׂוּא * ֶא ְב ַ

רוֹת ִי ְך – אברה :כנף; ובהשאלה :זרועותיך(
)* ֶא ְב ַ

ֲר ִירי,
קוֹדר ,ע ִ
ַעף ֵ
אָנ ִֹכיֲ ,ענַן ז ַ
ֵך ְפּ ָע ַמי,
ֲשׂר ְ
שׁוּטי *א ָ
ֲשׁר ָתּ ִ
ֶאל א ֶ

עדי(
)* ֲא ָשׂ ֵר ְך ְפּ ָע ַמי – אגרור את רגלי; ְצ ַ

ֲשׁר אָבֹאָה,
וּבא ֶ
רוֹמיַ ,
וּב ָפ ְר ִשׂי ִמ ְמּ ַ
ְ
ֵצל * ָמגוֹר וְ שֹׁאָה –

)* ָמגוֹר – תבוסה; מנוסה; פחד(

וּר ָע ַמי
ָקי ְ
עוֹלם ִבּ ְבר ַ
ֲפ ַלּח ֶלבָ -
אַ
וְ אַ ֲחיֵהוּ ִב ְג ָשׁ ַמי
וּב ִשׁ ִירי.
ְ

סיכום וניתוח השיר
אחד ה"סודות" הכמוסים בחייו של המשורר ביאליק קשורים לאהובתו הסמויה מעין ,הגב' אירה
יאן .למענה נאמר שכתב את השיר הזה שלפנינו .שיר אהבה מלא רוך ששזורים בו חלומות שלא
התגשמו ממש ,ולכן אולי "נתיבה" נעלם ממנו? והוא אינו יכול לתת לרומן הזה ביניהם ,פן של
רכילות ציבורית ופרהסיה? היו אלה קשרי אהבה סבוכים ופתלתלים .מבנה השיר ,שני בתים
בלבד ,מחורזים ומילות הפיוט בו ניכרים באומנות השירה של ביאליק.

הבית הראשון:
על פי מה שידוע לנו ,אירה יאן עזבה ועלתה לארץ ישראל ,בתקווה ,כנראה ,שהמשורר יילך
בעקבותיה ,ושם בארץ הבחירה ייבנו קן אהבה גלוי? בכל אופן ,זה מה שקרה במציאות ועם
עזיבתה ,מותירה את המשורר בודד ושבור לב ,והוא אינו יודע את נפשו .הוא פונה לאהובתו
ומתאר תוצאות עזיבתה הפתאומית .היא "נמלטה" כסופה המתפרצת מתוך סוגרה ,ועזיבה זו
שיש בה דינאמיות רבה ,הותירה אותו מרוקן מכל סממן ,שניתן לשייך אליה .הדובר עצמו אינו
מבין את סיבת העזיבה הבהולה ,והוא רק נושא בתוצאותיה.
עזיבתה אותו ואת מקומה מתוארים כמי שכאילו מחקה את דמותה ממנוָ " :מ ַח ְק ְתּ ֶאתִ -ע ְקּבוֹת
חוֹק ְך – ֶאתַ -פּעֲמוֹן ְז ָה ֵב ְך" הכאב העובר על
ְפּ ָע ַמ ִי ְך ְו ִצ ֵלּ ְך; ועם עזיבתה נשאה עמה את " ִמ ְצ ֲהלוֹת ְצ ֵ
הדובר בשל עזיבתה נמצא בביטוי התמים כנער טיפש-עשרה מאוהב כשל חלומות אבודים:
לוֹתי
ֻדּת ֲח ַב ְצּ ַ
" ְו ַעל ֶא ֶדן ַה ַחלּוֹן – ֲאג ַ
ֹמוֹתי
וּצרוֹר ֲחל ַ
ְ
ְאוֹתי – – –"
ו ִ
אבל מפאת בגרותו והידיעה כי יש דברים שלא ניתן לשנות ויחסו המבוגר לראות את המציאות
בפיכחון-מה ,מאלץ אותו להכיר בעובדה שעזבה בעצם אותו והוא אומר :שנשיותה הנמוגה ממנו
לוֹמ ְך .",הוא
וּשׁ ֵ
לוֹמי ְ
ָשׁיתִ :בּ ְר ַכּת ְשׁ ִ
אַחת נ ִ
אַך ַ
והלאה תישא עמה את ברכתו ,שלומה ושלומוְ " :
נזכר במספר פרטים השופכים אור על עזיבה זו ,והקורא מתרשם כי הליכתה אל המזרח נראית
כמטפורה לעלייתה לארץ .לכן מעזיבתה ,באיזשהו מקום מנחמת אותו ,כי הקשר הנפשי והרוני
והאידיאוןלוגי של ביאליק קשורה קשר עמוק לארץ ולעושים במלאכת העשייה והתקומה בארץ
בדמויותיהם של החלוצים מהעליות השונות.
אולם תחושת "היתמות" של הדובר גורמים לו לראות אותה דרך החפצים המטונימיים,
שהשאירה בלכתה .חפצים אלו הם נעל משי וזר חבצלות .פריטים אלו מאפיינים אותה .נעל המשי
מראה על מעמדה ,וזר החבצלות מרמז לדמותה של אופלייה מן המחזה ''המלט'' .בכך יש רמז
לסוף טרגי .והוא למרות הכול זועם ובודד .את זה נראה בהמשך ,כאשר הוא מכיר במציאות ובכל
זאת מרגיש את הבדידות שבעזיבתה .כלומר ,כעת הוא נותר בבדידותו ,ללא אהבה וללא מושא
אהבה עליה אפשר יהיה לחלום.
הבית השני:
בבית זה נמצא התייחסות אחרת והפוכה לעובדה המצערת מבחינתו .קודם הוא מברך אותה על
אומץ ליבה והוא איתה בנפשו "בסערה" .יש יחס אמביוולנטי )אמביוולנטי :דו-ערכי( אליה; מצד
אחד הוא איתה בסערה ומברך אותה ,ומצד שני הוא "מברך" אותה שתסבול כמוהו ותהיה
ָמי;" האהובה,
ילוֹתי ְוי ַ
ַר ְכּ ֵתי ְתהֹמוֹת ִי ְר ְדּ ֵפ ְך ְיגוֹן ָכּלֵ -ל ַ
עוֹלם ְו ַעד י ְ
מלאת-יגוןַ " :עד רֹאשׁ ִגּ ְבעוֹת ָ
שבבית הראשון הייתה בעלת כוחות ,כמעט על טבעיים בעזבה ,נחלשת .הדובר ,שבבית הראשון
תואר בחולשתו ובסבלו ,צובר כוחות ,ומן הסבל מצמיח את השירה .את תחושת הבדידות מלאת
ַעף
ְאַתּ גַּם לֹא ִת ְר ִאי אָנ ִֹכיֲ ,ענַן ז ַ
רוֹת ִי ְך – ו ְ
הצער והיגון הוא יימלאו גם את ישותהְ " :וּנשׂוּא ֶא ְב ַ
ירי.",
ֲר ִ
קוֹדר ,ע ִ
ֵ
בתחילת הבית הדובר מברך אותה בנימה רשמית ,ששונה מן הנימה של הבית הראשון .ומבכה את
בדידותו ו''מעביר'' אליה את תחושות הבדידות ,ובכך הוא מתנקה מן הרגשות השליליים מלאי
הסבל והתוגה ,וכמו עוף החלו הקם מהריסות עצמו ,כך הוא קם מן ההריסות ,שהותירה אחריה

בבית הראשון .שניהם נמצאים בשני מקומות שונים ומרוחקים .היא קשורה ליסוד האש ,ואילו
וּב ִשׁ ִ
ְאַחיֵהוּ ִב ְג ָשׁ ַמי ְ
וּר ָע ַמי ו ֲ
עוֹלם ִבּ ְב ָר ַקי ְ
הוא ליסוד המיםֲ " :א ַפ ַלּח ֶלבָ -
ירי".
ביאליק יוצר קשר בין אומנות יצירתו השירית ,למטפורה תופעת-טבע – הורדת הגשמים .אין זו
פעם ראשונה שביאליק מתאר את שירתו כמעיין מפכה כמו למשל בשירו "ואם ישאל המלאך"
ירי ַח ִיּים ֵה ֵקרוֵּ ) ",ה ֵקרוּ :נבעו,
אוֹתיּוֹת ַה ֵמּתוֹת ִשׁ ֵ
אָכי! ָבּ ִ
וֹררַ ,מ ְל ִ
ַתּשׁ ֵ
במילים אלו" :לֹאִ ,פּ ְר ְפּ ָרה ו ְ
כמו מעיין מפכה( הדובר יוצר קשר בין גורלו בגשמים ,שהם מטפורה ליצירתו ,ומתברך בשירו.
אפשר לראות באמירה זו מעין התייחסות למקור שירתו של ביאליק ,מעין שיר אס-פואטי למקור
היצירה השירית בכמה מטפורות ומוטיבים ידועים בשירתו כמו :הבדידות ,הסבל והיגון .אנו
ָפ ְך" שם אמנם הסבל והיגון נובעים מאי-
יני ַתּ ַחת ְכּנ ֵ
יס ִ
רואים זאת באופן בולט בשירו הידוע " ַה ְכ ִנ ִ
עוֹלם ַ -מה-זֹּאת ֲ
אַה ָבה יֵשׁ ָבּ ָ
אוֹמ ִריםֲ ,
ידיעת האהבהְ " :
אַה ָבה?"" ברם ,הפעם הוא יודע מה זאת
אהבה ,אבל סבלו מתמשך מאהבה נכזבת .אהובה שעוזבת אותו לאנחות .מבחינתו הסבל והיגון
והבדידות הם מקור לא אכזב של יצירה שירית ואת המחיר הזה ,גם של אהבה נכזבת הוא משלם
כדי ליצור ולשורר .ואם ניקח בחשבון את השיר "העיניים הרעבות" נראה שגם מידיעת אהבה
גשמית ובשרית ממש ,כפי שחווה וידע מהשיר ,הוא מקור ליצירה שירית.

