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  )למטה, ניתוח השיר בהמשך(עם פירושי המילים ".   ָאִביבַּפֲעֵמי"השיר 

  המורה אלי פררה: כתיבה ועריכה ופירוש המילים
  

  החריזה                       חיים נחמן ביאליק/   ָאִביבַּפֲעֵמי

  א                   , ַהָּׁשַמִיםְׁשֵמיָּגְבהּו ,  רּוַח ַאֶחֶרתָהְיָתה

  א                    – ָיַדִים ַרֲחֵבי,  ֶמְרַחִּקים ְּבִהיִריםּוַוִּיָּגל

  ב                               !ָהָאִביבָהָהר עֹוְמדֹות ַרְגֵלי -ַעל

  ג    , ִמְׁשַּתְּטִחיםַחִּמיםֶׁשֶמׁש ֵאִדים -ַהִּמְגָרׁש ִעם-ַעל

  ) עם ציצי פרחיםקנים –  ִציִציםְּפטּוֵרי*(       ג   – יםִמְתַּפְּתִח  ִציִצים ְּפטּוֵרי*ָהֵעִצים ָהְרֻטִּבים -ִמן

  ב                                       . רּוַח ַאֶחֶרת ִמָּסִביבָהְיָתה
   

  )אור מזהיר: נוגה – ְּנגֹהֹות*(                        ד  – ֵאין עֹוד ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה, ַהְּנגֹהֹות*ָפְרצּו - לֹאעֹוד

  ד                      ,ּוְצנּוָעה ִּתְתַּפֵּׁשט ִׁשיָרה ַזָּכה ֶליהָ ֵמאֵ 

  ה                        – ְועֹוִלים ַרִּכים ְּכמֹו בְֹקִעים אֹורֹות

  )בויח;  מחבואמלשון – ֲחבּו     (                      ו           ,ְוִהְתָּפֵרץ עֹז ַהַחִּיים ַהֲחתּוִמים! ִכְמָעט ֲחבּו*

  )חוזק;  כוח– ֱעזּוז                (*                         ו                    ,ָהֲעלּוִמים ֱעזּוז*- ִּפְתאֹם ְוִיְתַּגל ָּכלָיִציץ

  )משגשגים; ים גדל– ּפִֹרים*       (                   ה                                 !ַהְּגדֹוִלים, ַהּפִֹרים*ַהּכֹחֹות -ָּכל

   

        ז                   !ָהרּוחַ ָּמתֹוק -ָּמתֹוק ָהאֹור ּוַמה-ּוַמה

          ז               – ָּתנּוַח ַעִיןַּבֲאֶׁשר ,  ׂשֲחקֹות ַּבּכלָּפִנים

          ח                            .ַמְזֶהֶרת ְרעּוָתּה ִלְקָראָתּה ָׁשם

          ג                   ;ִנְמָּתִחיםּוֵטי ָזָהב כֹל ח- ֱאֵליּוִמּכֹל

         ג                 ַהְּפָרִחיםְּבִלְבַנת ְמַעט ְוִהְׁשַּתְּפָכה עֹוד

  ") עתירת שומןגבינה"שפע : עתיר – ֲעֶתֶרת*(   ח                                  .ָהֲעֶתֶרת* נַֹער ַהֵּלזּו ְוזֹה ִׁשְפַעת

  

           ט                                   ְלָבִניםִּבְפָרִחיםַעט ְוִהְׁשַּתְּפכּו  ְמ עֹוד

      ט                          , ַהְיָׁשִניםַוֲחלֹמֹוַתיְנעּוַרי ַהֲחָדִׁשים -ַּגם

                         ב                                         .ָהָאִביבָּבם ָנְׁשָבה רּוַח - ַּגםִּכי

  )מחשבתי; רעיוִני: הגיגי – ֲהִגיִגי*       (            י                           ,ָאִׂשיָחה ֲהִגיִגי*- ַהָּמֵלא ָּכלּוִמְּלָבִבי

      י                    – ָאִדיָחה ֵיאּוִׁשי ַמְזִהירֹות ְׁשחֹור ּוִבְדָמעֹות

         ב                                                              !ִביב רּוַח ַאֶחֶרת ִמָּס ָהְיָתה
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  ניתוח השיר   

  :מבנה השיר

יש , אולם בחלוקה פנימית של החריזה, ארבעה בתים בני שש שורות; ראשיתו של השיר פשוטה וברורה

  .החריזה לפי הבתים היא כדלקמן: מורכבות ומוזרות

  ב.י. י–. ב.ט.ט: 'בית ד –. ח.ג. ג–ח .ז.ז: 'בית ג  –. ה.ו. ו–ה .ד.ד: ' בית ב–. ג.ג. ב–ב .א.אהיא  : 'בית א

קצב השיר ומילות השיר נגועות בהתפעמות בלתי שגרתית ליופי הטבע , מלבד המבנה הטכני הפורמלי

 הרבה .ואפילו כמעט ארוטית למראה האביב המתפרץ, נעורים-התפרצות כמעט מיטית ומלאת. והאביב

 עֹז ַהַחִּיים ְוִהְתָּפֵרץ: "וטעונות כמו" חזקות"מילים . קיטועים עם קווים מפרידים וסימני קריאה

: או שורה אחרת בשיר" !ַהְּגדֹוִלים, ַהּפִֹריםַהּכֹחֹות -ָּכל ,ָהֲעלּוִמים ֱעזּוז-  ָּכלְוִיְתַּגל ִּפְתאֹם ָיִציץ ,ַהֲחתּוִמים

את הקונוטציה לאותן מילים בהן " לשמוע"בשורה זו ובאחרות ניתן " .ָהֲעֶתֶרת ַהֵּלזּו ְוזֹה  נַֹערִׁשְפַעת"

: שם נמצא את הביטויים האלה כמו". העיניים הרעבות"משתמש ביאליק בשיר הארוטי ביותר שלו 

  "...הָאלֵ ה ְמ ּדָ ְמ ת חֶ עַ ְפ ִׁש  [...] תרֶ ֶת עֲ -לּכָ "

משתמש במוטיבים ודימויים לתאר הדובר בשיר מתמלא התפעמות משתפכת למראה האביב המתפרץ ו

ָּמתֹוק -ּוַמה"; " ַרִּכיםאֹורֹות ";"ּוְצנּוָעהִׁשיָרה ַזָּכה "; "רּוַח ַאֶחֶרת: "זהו אביב שכולו. את האביב הזה

  . וכן הלאה וכן הלאה" עֹז ַהַחִּיים ַהֲחתּוִמים"; "!ָהרּוחַ ָּמתֹוק -ָהאֹור ּוַמה

את התפרצות , כביכול,  באים לדבר ולתאר אובייקטיביתכל שלושת הבתים הראשונים, מבחינת המבנה

שיר הנקראת -אותה תכונת, כדרכו בקודש של ביאליר, אולם בבית האחרון הרביעי מתגלית. האביב

יש זיקה בתיאור אמביוולנטי בין . שיר זו-אמנם לא במובן המלא של תכונת". השיר המתהפך"

הוא יוצר הקבלה בין תואמת בין .  לגבי חייו הואהתפרצות האביב לתחושה הסובייקטיבית של הדובר

מן ההתפעמות האובייקטיבית ". מן הכלל אל הפרט"יש בבית האחרון הארה של . שני האירועים האלה

 ְנעּוַרי- ַּגם  ְלָבִניםִּבְפָרִחים ְמַעט ְוִהְׁשַּתְּפכּו עֹוד: "למראה האביב המתפרץ אל ההפנמה של האני המשורר

אלו אותן נעורים וחלומות שעליהם ביאליק המשורר מבכה בהרבה ". , ַהְיָׁשִניםלֹמֹוַתיַוחֲ ַהֲחָדִׁשים 

". ואם ישאל המלאך"ובשיר " הכניסיני תחת כנפך"כמו בשיר , נעורים שנעלמו והוא לא ידעם. משיריו

וכאן בשיר זה פתאום ") הכניסיני תחת כנפך"בשיר (אלו אותם חלומות שהכוכבים רימו אותו בהם 

נעורים מסלק מעליו את הדכדוך הנפשי וייאושו באמירה מדוייקת -תוַ אליק המלא תקווה וחְד בי

  ". –ָאִדיָחה  ֵיאּוִׁשיְׁשחֹור  ַמְזִהירֹות ּוִבְדָמעֹות: "פניות-וחסרת

אם נבחן את המוטיבים שבשיר שלפנינו בזיקה והשוואה לשירים אחרים בהם מרבה המשורר 

האם זה ? המדיח את ייאושו" שחור הייאוש"מהו אותו : יונות למשלנגלה הקבלה לאותם רע, להשתמש

אם נבחן באלו דימויים ? כדברי השורה האחרונה בבית הראשון" . רּוַח ַאֶחֶרת ִמָּסִביבָהְיָתה"בגלל ש

. נצליח לגלות את ההקשר ואת הזיקה ביניהם, ומוטיבים אנו מוצאים אותם גם בשירים אחרים

אלו ביטויים שביאליק השתמש בשירים " שירה זכה"; "רוח אחרת"; "ר מתוקאו: "ביטויים בשיר כמו

נמצא אותם מוטיבים ". בשורה" השיר –" פעמי אביב"או בשיר שכמעט דומה לשיר " לבדי"כמו 

": בשורה"או כדברי השיר , סתם התפעלות רגשית מיופי האביב, האם הדברים כפשוטם. ורעיונות

בוודאי שאין להתעלם מתקופתו ומהרוח החדשה בתחייה ". הּיָ ִח י ְּת לֵ לְ ַט ְכ ן ּודֶ עֵ -ן ּגַ חַ ירֵ י ְּכ ִּב ְר ִק א ְּב בֹוָּת "

תחייה שביאליק נתן לה את כל ביטויו . הלאומית של העם היהודי בגלות מזרח אירופה ואירופה בכלל

ומית שלו לתחייה ולמענה גייס את שירתו הלא" האני מאמין"אלו שירים בהם ביטא את . הרגשי בשירו

יופי והלל להתפעמות מיופי הטבע | פעמי אביב"יש בשיר , אבל גם כך ללא המטען הלאומי. והציבורית

 .  וההתפעלות הרגשית והפורצת של הדובר עומדת בפני עצמה ביופי הביטוי השירי של ביאליק. והאביב
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