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אָביב " .עם פירושי המילים )ניתוח השיר בהמשך ,למטה(
ֲמי ִ
השיר " ַפּע ֵ
כתיבה ועריכה ופירוש המילים :המורה אלי פררה
אָביב  /חיים נחמן ביאליק
ֲמי ִ
ַפּע ֵ

החריזה

ָבהוּ ְשׁ ֵמי ַה ָשּׁ ַמיִ ם,
אַח ֶרת ,גּ ְ
רוּח ֶ
ָהיְ ָתה ַ
ָדיִ ם –
יריםַ ,ר ֲח ֵבי י ַ
וַיִּ גָּלוּ ֶמ ְר ַח ִקּים ְבּ ִה ִ
אָביב!
עוֹמדוֹת ַר ְג ֵלי ָה ִ
ַעלָ -ה ָהר ְ
ַעלַ -ה ִמּ ְג ָרשׁ ִעםֶ -שׁ ֶמשׁ ֵא ִדים ַח ִמּים ִמ ְשׁ ַתּ ְטּ ִחים,
יצים ִמ ְת ַפּ ְתּ ִחים –
טוּרי ִצ ִ
ִמןָ -ה ֵע ִצים ָה ְר ֻט ִבּים * ְפּ ֵ
אַח ֶרת ִמ ָסּ ִביב.
רוּח ֶ
ָהיְ ָתה ַ

א
א
ב
ג
ג
ב

רוּעה – ד
עוֹד לֹאָ -פ ְרצוּ * ַהנְּ גֹהוֹתֵ ,אין עוֹד ִצ ְל ְצ ֵלי ְת ָ

נוּעה,
וּצ ָ
ַכּה ְ
ירה ז ָ
יה ִתּ ְת ַפּ ֵשּׁט ִשׁ ָ
ֵמ ֵא ֶל ָ
עוֹלים –
אוֹרוֹת ַר ִכּים ְכּמוֹ ב ְֹק ִעים וְ ִ
תוּמים,
* ֲחבוּ ִכ ְמ ָעט! וְ ִה ְת ָפּ ֵרץ עֹז ַה ַחיִּ ים ַה ֲח ִ
ֲלוּמים,
ָציץ ִפּ ְתאֹם וְ יִ ְתגַּל ָכּל*-עֱזוּז ָהע ִ
יִ
דוֹלים!
ָכּלַ -הכֹּחוֹת * ַהפּ ִֹריםַ ,ה ְגּ ִ
רוּח!
וּמהָ -מּתוֹק ָה ַ
וּמהָ -מּתוֹק ָהאוֹר ַ
ַ
נוּח –
שׂחקוֹת ַבּכּלַ ,בּ ֲא ֶשׁר ַעיִ ן ָתּ ַ
ָפּנִ ים ֲ
אתהּ ַמזְ ֶה ֶרת.
עוּתהּ ִל ְק ָר ָ
ָשׁם ְר ָ
ָהב נִ ְמ ָתּ ִחים;
וּטי ז ָ
וּמכֹּל ֱא ֵלי-כֹל ח ֵ
ִ
עוֹד ְמ ַעט וְ ִה ְשׁ ַתּ ְפּ ָכה ְבּ ִל ְבנַת ַה ְפּ ָר ִחים
ֲת ֶרת.
ִשׁ ְפ ַעת נ ַֹער ַה ֵלּזוּ וְ זֹה * ָהע ֶ
עוֹד ְמ ַעט וְ ִה ְשׁ ַתּ ְפּכוּ ִבּ ְפ ָר ִחים ְל ָבנִ ים
ֹמוֹתי ַהיְ ָשׁנִ ים,
ַחל ַ
עוּרי ַה ֲח ָד ִשׁים ו ֲ
גַּם-נְ ַ
אָביב.
רוּח ָה ִ
ָשׁ ָבה ַ
ִכּי גַּםָ -בּם נ ְ
יחה,
אָשׂ ָ
יגי ִ
וּמ ְלּ ָב ִבי ַה ָמּ ֵלא ָכּלֲ *-ה ִג ִ
ִ
יחה –
אָד ָ
ֵאוּשׁי ִ
וּב ְד ָמעוֹת ַמזְ ִהירוֹת ְשׁחוֹר י ִ
ִ
אַח ֶרת ִמ ָסּ ִביב!
רוּח ֶ
ָהיְ ָתה ַ
תר"ס.

יצים – קנים עם ציצי פרחים(
טוּרי ִצ ִ
)* ְפּ ֵ

)* ְנּגֹהוֹת – נוגה :אור מזהיר(

ד
ה
ו

) ֲחבוּ – מלשון מחבוא; חבוי(

ו

)*עֱזוּז – כוח; חוזק(

ה

)*פּ ִֹרים – גדלים; משגשגים(
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ז
ח
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ֲת ֶרת – עתיר :שפע "גבינה עתירת שומן"(
ח )*ע ֶ
ט
ט
ב
י
י
ב

יגי – הגיגי :רעיונִ י; מחשבתי(
)* ֲה ִג ִ
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ניתוח השיר
מבנה השיר:
ראשיתו של השיר פשוטה וברורה; ארבעה בתים בני שש שורות ,אולם בחלוקה פנימית של החריזה ,יש
מורכבות ומוזרות :החריזה לפי הבתים היא כדלקמן.
בית א' :היא א.א.ב – ב.ג.ג – .בית ב' :ד.ד.ה – ו.ו.ה – .בית ג' :ז.ז.ח – ג.ג.ח – .בית ד' :ט.ט.ב – .י.י.ב
מלבד המבנה הטכני הפורמלי ,קצב השיר ומילות השיר נגועות בהתפעמות בלתי שגרתית ליופי הטבע
והאביב .התפרצות כמעט מיטית ומלאת-נעורים ,ואפילו כמעט ארוטית למראה האביב המתפרץ .הרבה
ְה ְת ָפּ ֵרץ עֹז ַה ַח ִיּים
קיטועים עם קווים מפרידים וסימני קריאה .מילים "חזקות" וטעונות כמו" :ו ִ
דוֹלים!" או שורה אחרת בשיר:
ֲלוּמיםָ ,כּלַ -הכֹּחוֹת ַהפּ ִֹריםַ ,ה ְגּ ִ
ָציץ ִפּ ְתאֹם ו ְִי ְתגַּל ָכּל-עֱזוּז ָהע ִ
תוּמים ,י ִ
ַה ֲח ִ
ֲת ֶרת ".בשורה זו ובאחרות ניתן "לשמוע" את הקונוטציה לאותן מילים בהן
" ִשׁ ְפ ַעת נ ַֹער ַה ֵלּזוּ ְוזֹה ָהע ֶ
משתמש ביאליק בשיר הארוטי ביותר שלו "העיניים הרעבות" .שם נמצא את הביטויים האלה כמו:
" ָכּלֲ -ע ֶת ֶרת ]ִ [...שׁ ְפ ַעת ֶח ְמ ָדּה ְמ ֵלאָה"...
הדובר בשיר מתמלא התפעמות משתפכת למראה האביב המתפרץ ומשתמש במוטיבים ודימויים לתאר
וּמהָ -מּתוֹק
נוּעה"; "אוֹרוֹת ַר ִכּים"; " ַ
וּצ ָ
ַכּה ְ
ירה ז ָ
אַח ֶרת"; " ִשׁ ָ
רוּח ֶ
את האביב הזה .זהו אביב שכולוַ " :
תוּמים" וכן הלאה וכן הלאה.
רוּח!"; "עֹז ַה ַח ִיּים ַה ֲח ִ
וּמהָ -מּתוֹק ָה ַ
ָהאוֹר ַ
מבחינת המבנה ,כל שלושת הבתים הראשונים באים לדבר ולתאר אובייקטיבית ,כביכול ,את התפרצות
האביב .אולם בבית האחרון הרביעי מתגלית ,כדרכו בקודש של ביאליר ,אותה תכונת-שיר הנקראת
"השיר המתהפך" .אמנם לא במובן המלא של תכונת-שיר זו .יש זיקה בתיאור אמביוולנטי בין
התפרצות האביב לתחושה הסובייקטיבית של הדובר לגבי חייו הוא .הוא יוצר הקבלה בין תואמת בין
שני האירועים האלה .יש בבית האחרון הארה של "מן הכלל אל הפרט" .מן ההתפעמות האובייקטיבית
עוּרי
ְה ְשׁ ַתּ ְפּכוּ ִבּ ְפ ָר ִחים ְל ָב ִנים גַּםְ -נ ַ
למראה האביב המתפרץ אל ההפנמה של האני המשורר" :עוֹד ְמ ַעט ו ִ
ֹמוֹתי ַה ְי ָשׁ ִנים .",אלו אותן נעורים וחלומות שעליהם ביאליק המשורר מבכה בהרבה
ַחל ַ
ַה ֲח ָד ִשׁים ו ֲ
משיריו .נעורים שנעלמו והוא לא ידעם ,כמו בשיר "הכניסיני תחת כנפך" ובשיר "ואם ישאל המלאך".
אלו אותם חלומות שהכוכבים רימו אותו בהם )בשיר "הכניסיני תחת כנפך"( וכאן בשיר זה פתאום
וחד ַות-נעורים מסלק מעליו את הדכדוך הנפשי וייאושו באמירה מדוייקת
ְ
ביאליק המלא תקווה
יחה – ".
אָד ָ
ֵאוּשׁי ִ
וּב ְד ָמעוֹת ַמ ְז ִהירוֹת ְשׁחוֹר י ִ
וחסרת-פניותִ " :
אם נבחן את המוטיבים שבשיר שלפנינו בזיקה והשוואה לשירים אחרים בהם מרבה המשורר
להשתמש ,נגלה הקבלה לאותם רעיונות למשל :מהו אותו "שחור הייאוש" המדיח את ייאושו? האם זה
אַח ֶרת ִמ ָסּ ִביב ".כדברי השורה האחרונה בבית הראשון? אם נבחן באלו דימויים
רוּח ֶ
בגלל ש" ָה ְי ָתה ַ
ומוטיבים אנו מוצאים אותם גם בשירים אחרים ,נצליח לגלות את ההקשר ואת הזיקה ביניהם.
ביטויים בשיר כמו" :אור מתוק"; "רוח אחרת"; "שירה זכה" אלו ביטויים שביאליק השתמש בשירים
כמו "לבדי" או בשיר שכמעט דומה לשיר "פעמי אביב" – השיר "בשורה" .נמצא אותם מוטיבים
ורעיונות .האם הדברים כפשוטם ,סתם התפעלות רגשית מיופי האביב ,או כדברי השיר "בשורה":
" ָתּבוֹא ְבּ ִק ְר ִבּי ְכּ ֵרי ַח ַגּןֵ -ע ֶדן וּ ְכ ַט ְל ֵלי ְתּ ִח ָיּה" .בוודאי שאין להתעלם מתקופתו ומהרוח החדשה בתחייה
הלאומית של העם היהודי בגלות מזרח אירופה ואירופה בכלל .תחייה שביאליק נתן לה את כל ביטויו
הרגשי בשירו .אלו שירים בהם ביטא את "האני מאמין" שלו לתחייה ולמענה גייס את שירתו הלאומית
והציבורית .אבל גם כך ללא המטען הלאומי ,יש בשיר "פעמי אביב| יופי והלל להתפעמות מיופי הטבע
והאביב .וההתפעלות הרגשית והפורצת של הדובר עומדת בפני עצמה ביופי הביטוי השירי של ביאליק.
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