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 וכל העם רואים את הקולות          
 לשון המראות של חיים נחמן ביאליק        

 
שנות ההגּות ורחבי היריעה רחבי בשירים פנה מִּ  התקרב ,העשרים המאה מִּ
 כבסיפורי גורל הרי סף מצבי המחבבת הסימבוליסטית יקהלפואט  ביאליק
-ב נסע שאליה, בוורשה המשורר חיבר" הּבֵרכה" את.  סיני הר ומעמד הבריאה
ֹלחַ  של הספרותי המדור  את ולערוך אחדות שנים בה לשבת כדי 1904 , השִּ
שנתו לאור. העם-אחד מורהו של הפקוחה מעינו הרחק  כתב העם-אחד של  מִּ

 בקנה שעלו ,לאומי פתוס רוּויי, ארוכים שירים – המוקדמים שיריו את המשורר
 התקרב בוורשה". משה בני" אגודת של השמרנית הלאומית ההגות עם אחד

 בודלר של הראשון מתרגמו, פרישמן ולדוד המודרניסט פרץ ל"לי ביאליק
 אמנות"ב שדגלו, רומנטיים-הבתר העברים הסופרים לראשוני כלומר, לעברית

 ובמיוחד, ניכרות פואטיות תמורות מגלים זו מתקופה שיריו". אמנות לשם
שנים בשיריו ניכרת, כן כמו. והחלום ההזיה אל נטייה  הכתיבה אל נטייה אלה מִּ
 שיריו של הפרוגרמטית החגיגיּות מן והתרחקות, נאיבית-הכמו, עממית-הכמו

, מקום מכל, "הּבֵרכה"ב .אודסה של הסופרים חוג למען שנכתבו, המוקדמים
 להפשטה ניסיון כאן יש: יצירתו של מודרניזציה לקראת צעד ביאליק עשה

 בתופעות מיסטית התבוננות בצד, מורכבים מצבים של ולאינטלקטואליזציה
 האמנות לַצווי היענות כמתוך זאת וכל – הנפש ובמעמקי הטבע

 שמאחורי הסמויים הבראשיתיים הכללים את לחשוף המבקשת, הסימבוליסטית
 האמנות בכמיטב, כאן הפעיל אף המשורר. עולמנו של "הסמלים יער"

 נפלאות את, הצרופה האמנות של השן-מגדל ממרומי הנכתבת הסימבוליסטית
 וצלילי הוויזואליות התופעות של לאיחודן וחתר", הלשון של המאגיה"

 לשון" בסינסתזה שימוש  אגב 1,שבתשתיתן האינטואיטיביים המוזיקה
 רחוקה קול-בת גם ממנה ובוקעת עולה, וייחודה מקוריותה שחרף", אותהמר

ים ָהָעם-ְוָכל)" סיני-הר ממעמד אִּ ם ְוֶאת ַהקו ֹלת ֶאת ר  ידִּ ל ְוֶאת ַהַלפִּ  ְוֶאת ַהש ָפר קו 
   2(.יד, כ שמות"; ָעֵשן ָהָהר

 והגותעיון בילי ש

 זיוה שמיר
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 שביאליק", המתמיד" הפואמה מן גם עולה, וקולותיו מראותיו, סיני הר מעמד
 אגב", הּבֵרכה" את ופרסם שָכתב לפני ,שלוש-כשנתיים כתיבתה את סיים

 ורשה, תושיה הוצאת, שירים) הראשון שיריו בקובץ הכללתה לקראת שכלולה
ה: "הישיבה-בית על  הדובר-האני אומר כאן(. א"תרס יֶריהָ  ֲהפ  ת – ַאדִּ רו   ְמאו 

ים ידִּ ים, / ֲעתִּ ְצרִּ י/ –? םָהָאְבָניִּ  ַעל רּוָחּה ֶאת ַהיו  לו ת ֵהם ָמה כִּ ים ּוָמה ַהקו  ידִּ /  ַהַלפִּ
ים ְשאִּ ם ֵלב ַעד ַהֶנֶפש ַהנו   !".ַהָשָמיִּ

 המַספר", ספיח" סיפורו של הפתיחה בפרק גם מצויים אלה כגון ֶהרמזים    
, בנפשו מתבוללים והקולות שהמראות קטן ילד של סיפורו את הנגלה ברובד
 הסימבוליסטית ההגות מן רעיונות מעלה הנסתר רובדוב, ומגבלות גבולות ללא
 :המשורר של בנפשו המתחוללים התהליכים בדבר
 הקולות רבים  .וֵצרּופיהם קולות פליטי מתוך ּובאו המראות שנתרקמו ויש

 ּומי משמעם יגיד מי . להם מספר אין ּופנים, מאלה אלה ושונים העולם בחלל
 ּורפי עזים  .ּוצנועים שחוצים  .לילה ולותוק יום קולות? תכונתם ֵחקר עד יבוא
ם ונקצצים קץ אין עד נמשכים. כוחַ  תא   הרוג ואנקת העולם בקצה טובע ַשְועת .פִּ

ָיה אין כרוחות  .ביער מפרפר שאי אֹלהים ָרצי, בעיני היו ְגוִּ  המשוטטים, דברו ונו 
ים טסים, רוח כנפי על והנה הנה צִּ  רגע מגיחים, למחבואה ממחבואה כחִּ

ם ונעלמים צאם יודע ואין, פתא  באם מו   שמעתי אשר ויש  .תשוֵרם לא וַעין ּומו 
 והאחד, ּומצרים גבולות חושי עוד ידעו לא כי, ראיתי הקולות ואת הדממה את
 את – והריח, הקול את המראה, המראה את עמו משך הקול .רעהו בשדה בא

   .שניהם
 ילד של כחוויותיו" תמימות"ב המובאת, הקולות על הזאת הקצרה" מסה"ה

 הנודע בשירו הריחות על בודלר של אמירותיו את מזכירה, קטן
"Correspondances ."מתקדמים, סימבוליסטיים רעיונות של קליטתם 

 גם ביאליק אצל ניכרת, שיריו מיטב את שהזינו הרומנטיים מאלה ומודרניים
 גילוי"ל ועד 1903-מ" לשון חבלי" למן) ולשון פואטיקה בענייני במסותיו
", האוטוביוגרפית" בכתיבתו אלה רעיונות בולטים כן 3.(1916-מ" בלשון וכיסוי
", ספיח" של הראשון לפרק ועד 1903-ב לקלוזנר שכתב האיגרת טיוטות למן

, מיסטיים במושגים שימוש יש אלה בכל. והמהפכה המלחמה בימי שנכתב
 מפרשת – והעולם עםה של הגדולים הסף רגעי של מתיאוריהם השאולים
 בחייו ָעצמה רבת אישית חוויה של עיצובה לשם – סיני הר וממעמד בראשית

" הּבֵרכה"כ ביצירה המתוארות לתופעות להעניק ניסיון כל. הנבחר היחיד של
 העומדת, זו חידתית פואמה שכן, יפה יעלה לא משמעי-וחד גדור  פירוש
, והמפורש המוגדר מן חומקת, לסימבוליזם רומנטיקה שבין הדמדומים באיזור
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 הסמל עומד במרכזה, בעליל בה המצויים אלגוריסטיים-כמו יסודות וחרף
 4.למיצוי ניתן הבלתי

 היסוד בין או, למקרי המתוכנן שבין זו תערובת על דיבר עצמו ביאליק
 כוונתו בדבר כשנשאל, שביצירתו מּודע והבלתי הסטיכי היסוד לבין הרציונלי
 כמו היא שאף –" האש מגילת" – עת באותה שכתב אחרת חידתית בפואמה

 על בהרצאה. לסימבוליזם רומנטיקה שבין הדמדומים באזור ניצבת" הּבֵרכה"
בה ללב מתוכנן אלגורי יסוד בהכנסת במפורש הודה, זו יצירה  וידוי יצירת של לִּ
 :אישית

 
 

 

 

 

 

 

 

 יכול אחד לוכ" – הספרותי הסמל של טיבו על ביאליק של הסיכום מילות 
 לשמש יכולות –" בעיניו כטוב נמשל לו לתת ויכול, רוצה שהוא מה בו לראות
, העשרים המאה של הראשון העשור מן הארוכים שיריו לפרשני מוטו כעין

 מלוטש מים כמשטח שעוצב, סופי-אין סמל שבמרכזה" הְּבֵרכה" ובמיוחד
 ואף) צבעו ואת וטיב את ומשנים בו משתקפים המתגוונים המראות שכל, כראי
, הירח, השמש, היער, האלון, הּבֵרכה – הטבע מראות(. במימיו אותם מזין הוא

 היות חרף. ערכי-חד פירוש מכל החומקים, אנפין-רבי סמלים הם אף – העננים
, הּבֵרכה סמל נגזר שממנו, הקבלי הספירות כבאילן בזה זה אחוזים אלה סמלים

 להופכם אין אף, הדתי העולם פרי חסידיים-קבליים לסמלים להופכם אין
 פרשן גם, ואולם. למסומן סימן בין 1:1 של יחס שּבו  , ומדולדל דל אלגורי לשלד
ראה – רומנטיות קדומות דעות פרי – לאלגוריזם נחרצת התנגדות מתוך אשר  יִּ

 ירדד, לא ותּו, האוקראיני ההולדת כפר מתמונות כפשוטה טבע תופעת בבֵרכה
-הבין הרמיזות ומן השיר של בסופו       .מעושרה מעט לא וייטול היצירה את

 שהוקדש', ה בחיר, הנועז" האני"ש בבירור עולה, בו המשוקעות טקסטואליות
 ובעונה בעת, ציבור ושליח אמן, ומנהיג משורר להיות עשוי, הנבואית לשליחות

 עין של תיווכּה דרוש הפועל אל הכוח מן היקום חזיונות את להוציא כדי. אחת
 : במפורש כאן נאמר אף  6.כבֵרכה שכמוה, אמן

 

, היחידי המקום זהו ואולי, מקום יש כאן. כוונה מתוך במוטי כבר הכנסתי, רבותי, כאן
 לשמש לו שאפשר, נקי משל זהו סמל. סמל ובין אלגוריה בין להבדיל יש. כך שעשיתי
 יש. רוב פי על אחד לעניין ומתכוונים, כוונה מתוך עשויה האלגוריה. משלים לאלפי

, מה-דבר להסתיר יםכשרוצ, אלגוריה באה רוב-פי-על אבל, מעניינות יותר אלגוריות
 סיבה, פחד של סיבה – להסתיר סיבה איזו יש אם. לכול ומובן ישר באופן לומר תחת
 בלשון, ערומים בלשון בוחר אני – יבין העומד שזה, רוצה אני כשאין או, צנזורה של

 שהוא מה בו לראות יכול אחד וכל, לכול מובן לסמל, להפך. מותנית בלשון או, רמזים
 5.בעיניו כטוב נמשל לו לתת ויכול, רוצה
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יֵרי רּוחו   ְבחִּ ְתַוַדע ֵאל לִּ ן זו  יִּ  ,ְּבָלשו 
ָלם ֶאת ְרהּוָריו ּוָבּה ְיַהְרֵהר ַשר ָהעו   ,הִּ
יג  ְגֹלם ָּבּה ֲהגִּ ֵצר ָאָמן יִּ  ְלָבבו  ְויו 

ם ֹלא ָהגּוי  ן ָּבּה ַלֲחלו  ְתרו   ]...[ּוָמָצא פִּ

 (191 – 188)"הּבֵרכה", שורות                             

ברגעי ההתגלות, בוקעת כאן מן הדממה לא רק קריאת "אייכה?", המרמזת לכך 
שתודעת האדם, בחיר ה', גמלה והבשילה, והוא כבר טעם מעץ הדעת, ויודע 
להבחין בין טוב לרע. מפרק זה של הפואמה עולים גם הדים ממעמד הר סיני, 

, 178ה של סצנת ההקדשה. האל המסתתר )ראו שורה המרמזים לחשיבותה הרב
והשוו ישעיהו מה, טו( הוא מושג המעלה על הדעת את התגלותו החלקית אל 

י ָעֶליָך ַעד י ַכפִּ תִּ ְקַרת ַהצּור ְוַשכ  יָך ְּבנִּ י ְוַשְמתִּ דִּ ר ְכב  י-האל למשה: "ְוָהָיה ַּבֲעב   ָעְברִּ

י ֶאת תִּ ר  יָת ֶאת-ַוֲהסִּ י ְוָראִּ ָרי ּוָפַני ֹלא ֵיָראּו" )שמות לג, כב(. וכאן, העצים -ַכפִּ ֲאח 
ָלֶזה ֵביֵנינּו?", אמירה המזכירה את -מסתכלים באדם בהשתאות, כאומרים: "ַמה

שה -סיני: "מה לילוד-זו של מלאכי השרת על משה רבנו בזמן מעמד הר
ר, בין שהוא המשור –הנביא  –בינינו" )שבת פט, ע"א(. משמע, בחירו של האל 

מתעלה ברגע ההקדשה למדרגה עליונה, למעלתו של אדון  –בין שהוא המנהיג 
הנביאים, המכשירה אותו לשליחות קדושה והמעלה אותו מעל לבני אנוש 

     7.רגילים

מעמד הר סיני ומתן תורה, המתרמזים כאן כבמטפורה לרגע התקדשותו של 
ות, אך גם חיזיון בחיר ה' לנביא, הוא חיזיון בעל השלכות לאומיות נכבד

אוניברסלי, שכן שלוש הדתות המונותאיסטיות נקשרות למעמד נכבד זה. 
הסטרופה האחרונה של "הּבֵרכה" חורגת אפוא מן הסֵפרה הלאומית, ומקבלת 
ממדים אוניברסליים. היא אפילו חוזרת במובנים מסוימים אל העולם האלילי 

ראשית הקמאיים של טרם סיני. החזרה אל ימי ב-הקדמון, של טרם מעמד הר
כגון "שפת אלים", "שר   8,אמונת הייחוד, מתגלה בצירופים "אליליים"

העולם", "ַשר היער", ואלה מתוגברים בממדיהם הגלובליים של חזיונות 
 הטבע:

ת ן ַהַמְראו  יא ְלשו  ְתַגָלה, ֲהֹלא הִּ  ֶשמִּ
יַע ְתֵכֶלת ּוְבֶמְרָחָביו  ,ְּבַפס ְרקִּ

יבֵ  ְך ֲעבִּ רי ֶכֶסף ְּבז  ְשח   ,ָגְלֵמיֶהם ּובִּ
יר  ,ְּבֶרֶטט ָקַמת ָפז ּוְבֵגאּות ֶאֶרז ַאדִּ
ָנה ָרה ֶשל ַהיו  ְפרּוף ָכָנף ְצחו   ְּברִּ

ת ַכְנֵפי ֶנֶשר  ,ּוְבֻמטו 
ן ַהר ַמַּבט ָעיִּ יש ּוְבז  י ֵגו אִּ יפִּ  ,ּבִּ

ָקם, ְּבַזַעף ָים ְשחו  ְמשּוַבת ַגָליו ּובִּ  , ּבִּ
ְפעַ  ים, ת ֵלילְּבשִּ ְפלִּ ים נו  ָכבִּ י כו  ְדמִּ  ּבִּ
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ים ת, ּוְבַרַעש אּורִּ  ַנֲהַמת ָים ַשְלָהבו 
ָתיו  ֶשל יעו  ת ֶשֶמש ּוְשקִּ יחו   –ְזרִּ

 (212 – 203שורות ", הּבֵרכה)"       

ניגודים אלה מגלמים את הרצף שבין ההתחלות הרפות והצנועות לבין 
פן וֲהָדָרן, כשהן מוארות באור יום התופעות הּבֵשלות, המופיעות במלוא ֶהק ֵ 

מלא. לכל תופעה יש עת ֵלדה, הבשלה, כמישה ומוות. בשעה זו, שעה של 
התגלות ושל חסד אלוהי, מגיעה לכל התופעות עת גמילה והבשלה. הגיעה 

לרגע שּבו  הכול  –העת לכעין בראשית חדשה, או לכעין מתן תורה מחודש 
ון" ל"מראות". רגע זה, האפוף הוד וקדושה, , ושבו ניתן "לשרואים את הקולות

מצטיין בקליטה סימולטנית של החושים, וכישרונו של האמן הנבחר הוא 
המקשר מראה למראה, חוש אחד למשנהו, משליך את ָּבבּואתו על העולם ואינו 
מסתפק בשיקופו. בסוף הפואמה, חורגת הּבֵרכה מממדיה הלאומיים, והופכת 

ן ְפקּוחָ -"ַּבת סמל האלוהות הפנתאיסטית המתגלה בכל  –ה ֶשל ַשר ַהַיַער" ַעיִּ
        9.תופעות הטבע

בשורות החותמות את הפואמה מתחלף אוצר המושגים האלילי באוצר 
אנפין במדרש על המילה -המיסטי, ונעשה בהן שימוש רב-המושגים היהודי

ל ָצפּוי ָּבּה". ָיה ְוַהכ  פִּ ל צו  הּבֵרכה, כמו ספירת מלכות,  המקראית "בכל": "ַּבכ 
שלּה, ועל כן היא משמשת ָּבבּואה לכל  ירות, אין לה צבע מִּ האחרונה בעשר הספִּ

המשורר נוהה אליה כאל דביר מקודש, -הגוונים, הקולות המראות. ה"אני"
בבת העין הפקוחה, הצופייה בכול ושהכול צפוי בה.  –מתבונן בה ממושכות 

כדי להגיע למטרה   טעון במשמעויות קבליותביאליק השתמש בסמל הּבֵרכה ה
סימבוליסטית וללכוד העולם בכוליותו. בשירו הּבֵרכה הופכת הן לָבבּואת 
העולם והן לעולם בפני עצמו, בעל אוטונומיה משלו, כעין "דביר", או "קודש 
קודשים", סגור ומסוגר, של מראות ושל קולות המשתברים אלה באלה עד לאין 

 סוף.

 הערות:

[ והאפקטים האונומטופאיים שהם יוצרים R]ון בפרק הסערה, שּבו  ריבוי צלילי כג .1
מעניק תחושה של סערת רעמים. גם בפרק השחר, ריבוי מילים הגזורות משורשים כפולים 

יים כִּ גורמים לתחושת רכות אוורירית.  גם שינויים   [H, X]  ומרובעים וריבוי צלילים חִּ
ם נעשתה כאן כמעט בדרך בלתי מוחשת, ולא בדרך שהטיל ביאליק בצירופים כבולי

הָקַלמּבּור המשכילי )כגון הפיכת הצירוף המקראי ל"חסין יה" לצירוף הביאליקאי "חסין 
ֶרש רב מזימות"(.  יער" או בהפיכת הצירוף השגור "חוֵרש מזימות" ל"ח 
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אף והשוּו לסוף הפסקה השנייה בפרק הראשון של הסיפור "ספיח" )סיפור המכיל  .2
הוא כמו המסה "גילוי וכיסוי בלשון" משקעים של הגות סימבוליסטית(: "ויש אשר שמעתי 
את הדממה ואת הקולות ראיתי". על מקומה של הסינסתזה ביצירת ביאליק, ראו ש' זנדבנק, 

 . 23 – 16, עמ' 1990אביב -, תלמגמות יסוד בשירה המודרנית

 .43עמ'  ,1987אביב -ז' שמיר, השירה מאין תימצא,  תל .3

על נחיתּותו של  הפשט בתוך ארבע האפשרויות הפרשניות של שיטת פרד"ס דיבר  .4
פה, כרך א, עמ' לט(. -ביאליק בהרצאתו "על השניּות בישראל" )ח"נ ביאליק, דברים שבעל

-על המשל כציור הבא להמחיש רעיון סבוך ולקצר את הדרך להבנתו )שם, כרך ב, עמ' מח
  מט(.

 פה, כרך ב, עמ' לא.-שבעל ח"נ ביאליק, דברים .5

הבֵרכה המוקפת בעצים מדומה לבת עין פקוחה, והכוונה לא רק ל"עין" במובן  .6
של "מעיין", אלא גם לאיבר הראייה, הבנוי אף הוא במתכונת המעגלים הקונצנטריים: אישון 
המוקף בגלגל העין המוקף בלבנת העין המוקפת בריסים. כך מתוארת הבֵרכה שעולמה 

כיפת תכלת קטנה ]...[ ראי כסף בתוך מסגרת דשא רטוב, ובו עוד עולם קטן,  –"תקרתו 
 עולם שני".

ואפשר שההפך הוא הנכון: שהילד שנתבגר מגורש מעולם המלאכים הפנטסטי,  .7
ועתה מזומנים לו ימי החולין, נעדרי כל חן וזוהר, כבסיום הפואמה "זוַהר", שבו אובד היחס 

ושת הזרות והניכור. כאן וכאן, תום הילדות ורכישת האינטימי עם העולם, וגוברת תח
המודעות חוצצים בין האני לעולם. שעת הצהריים, המסמלת את עת הבשלתם של תהליכים 
פיזיים ונפשיים, היא השעה שבה הופך הדובר מילד לנער. לפיכך, אפשר שאמירתם של 

מבטאת השתאות, כי  העצים "מה לזה בינינו", המזכירה את אמירתם של מלאכי השרת, אינה
 אם זלזול באדם וגירושו מגן העדן של הילדות.

אלילית של סיום השיר נקשרת כמדומה להנחה הניטשיאנית -האווירה הכמו .8
שהשמיעו ברדיצ'בסקי וטשרניחובסקי בדבר עליונותו של ישראל הקדמון, האלילי, שלפני 

נביאים החניק בו את מעמד הר סיני, שהיה מלא עוז וגבורה ותשוקת חיים; אך מוסר ה
 חירותו, ודן אותו לחיי עבדות. 

ערך  –הקליטה הסימולטנית של החושים  –שימוש מעניין בתופעת הסינסתזה  .9
ם ר עִּ ֶבת ָהאו  ֶשְך ַהְמתּוָקה" בשירו -ביאליק גם בשירים אחרים מאותה תקופה )כגון  "ַתֲער  ַהח 

י ַמַעת ַאְת ֵריַח ַשְרבִּ ים" בשירו "גבעולי אשתקד"(."זוַהר" וכגון "ֲהשו  קִּ יר  ים וִּ ים ֲחָדשִּ  טִּ

 איור: איתן ארנון –חיים נחמן ביאליק 


