שָׁ מַ י ִם ,בַּקְּ שׁוּ ַרחֲ מִ ים עָ לָ י! האנשה
אִ ם-י ֵשׁ ָבּכֶם אֵ ל וְלָ אֵ ל ָבּכֶם נָתִ יב –
וַ אֲ ִנ י ֹלא מְ צָאתִ יו –
הִ תְ פַּ לְּ לוּ אַ תֶּ ם עָ לָ י!
אֲ ִנ י – לִ בִּי מֵ ת מטאפורה
וְאֵ ין עוֹד תְּ פִ לָּ ה בִּשְׂ פָ תָ י,
וּ ְכבָר אָזְלַ ת י ָד אַף-אֵ ין תִּ קְ וָה עוֹד –
עַ ד-מָ תַ י ,עַ ד-אָנָה ,עַ ד-מָ תָ י? שאלה רטורית
הַ תַּ לְ י ָן! הֵ א ַצוָּאר – קוּם שְׁ חָ ט!
ם-ק ְרדּ ֹם,
עָ ְרפֵ נִי ַכּכֶּלֶ ב ,דימוי לְ ָך זְר ֹעַ עִ ַ
אָרץ לִ י ג ְַרדּ ֹם –
וְכָל-הָ ֶ
וַאֲ נַחְ נוּ – אֲ נַחְ נוּ הַ מְ עָ ט!
ָדּמִ י מֻ תָּ ר – הַ ְך ָק ְדק ֹד ,וִי ַזנֵּק ַדּם ֶרצַח,
ַדּם יוֹנֵק וָשָׂ ב עַ ל-כֻּתָּ נְתְּ ָך –
וְֹלא י ִמַּ ח לָ ֶנצַח ,לָ ֶנצַח.

וְאִ ם י ֶשׁ-צ ֶֶדק – יוֹפַ ע מִ יָּד!
אַ ְך אִ ם-אַחֲ ֵרי הִ שָּׁ מְ ִדי מִ תַּ חַ ת ָר ִקיעַ
הַ צּ ֶֶדק יוֹפִ יעַ –
י ְמֻ גַּר-נָא כִסְ אוֹ לָ עַ ד!
וּב ְֶרשַׁ ע עוֹלָ מִ ים שָׁ מַ י ִם י ִמָּ קּוּ;
אַף-אַ תֶּ ם לְ כוּ ,ז ִֵדים ,בַּחֲ מַ סְ כֶם זֶה
וּב ְִדמְ כֶם חֲ יוּ וְהִ נָּקוּ.
וְאָרוּר הָ אוֹמֵ ר :נְק ֹם!
נ ְָקמָ ה כָז ֹאת ,נִקְ מַ ת ַדּם י ֶלֶ ד ָקטָ ן
עוֹד ֹלא-ב ָָרא הַ שָּׂ טָ ן –
וְי ִקּ ֹב הַ ָדּם אֶ ת-הַ תְּ הוֹם!
י ִקּ ֹב הַ ָדּם עַ ד תְּ ה ֹמוֹת מַ חֲ שַׁ כִּים,
וְאָכַל בַּח ֹשֶׁ ְך וְחָ תַ ר שָׁ ם
אָרץ הַ נְּמַ קִּ ים.
כָּל-מוֹסְ דוֹת הָ ֶ

שָׁ מַ י ִם ,בַּקְּ שׁוּ ַרחֲ מִ ים עָ לָ י!
אִ ם-י ֵשׁ ָבּכֶם אֵ ל וְלָ אֵ ל ָבּכֶם נָתִ יב –
וַ אֲ ִנ י ֹלא מְ צָאתִ יו –
הִ תְ פַּ לְּ לוּ אַ תֶּ ם עָ לָ י!
אֲ ִנ י – לִ בִּי מֵ ת וְאֵ ין עוֹד תְּ פִ לָּ ה בִּשְׂ פָ תָ י,
וּ ְכבָר אָזְלַ ת י ָד אַף-אֵ ין תִּ קְ וָה עוֹד –
עַ ד-מָ תַ י ,עַ ד-אָנָה ,עַ ד-מָ תָ י?
הַ תַּ לְ י ָן! הֵ א ַצוָּאר – קוּם שְׁ חָ ט!
ם-ק ְרדּ ֹם,
עָ ְרפֵ נִי ַכּכֶּלֶ ב ,לְ ָך זְר ֹעַ עִ ַ
אָרץ לִ י ג ְַרדּ ֹם –
וְכָל-הָ ֶ
וַאֲ נַחְ נוּ – אֲ נַחְ נוּ הַ מְ עָ ט!
ָדּמִ י מֻ תָּ ר – הַ ְך ָק ְדק ֹד ,וִי ַזנֵּק ַדּם ֶרצַח,
ַדּם יוֹנֵק וָשָׂ ב עַ ל-כֻּתָּ נְתְּ ָך –
וְֹלא י ִמַּ ח לָ ֶנצַח ,לָ ֶנצַח.
וְאִ ם י ֶשׁ-צ ֶֶדק – יוֹפַ ע מִ יָּד!
אַ ְך אִ ם-אַחֲ ֵרי הִ שָּׁ מְ ִדי מִ תַּ חַ ת ָר ִקיעַ
הַ צּ ֶֶדק יוֹפִ יעַ –
י ְמֻ גַּר-נָא כִסְ אוֹ לָ עַ ד!
וּב ְֶרשַׁ ע עוֹלָ מִ ים שָׁ מַ י ִם י ִמָּ קּוּ;
אַף-אַ תֶּ ם לְ כוּ ,ז ִֵדים ,בַּחֲ מַ סְ כֶם זֶה
וּב ְִדמְ כֶם חֲ יוּ וְהִ נָּקוּ.
וְאָרוּר הָ אוֹמֵ ר :נְק ֹם!
נ ְָקמָ ה כָז ֹאת ,נִקְ מַ ת ַדּם י ֶלֶ ד ָקטָ ן
עוֹד ֹלא-ב ָָרא הַ שָּׂ טָ ן –
וְי ִקּ ֹב הַ ָדּם אֶ ת-הַ תְּ הוֹם!
י ִקּ ֹב הַ ָדּם עַ ד תְּ ה ֹמוֹת מַ חֲ שַׁ כִּים,
וְאָכַל בַּח ֹשֶׁ ְך וְחָ תַ ר שָׁ ם
אָרץ הַ נְּמַ קִּ ים.
כָּל-מוֹסְ דוֹת הָ ֶ

על השחיטה/
ביאליק

הידעת?
ביאליק כתב את השיר כתגובה לזוועות
של פוגרום קישינב -טבח נוראי
ביהודים.
ב 19 -באפריל  1903פרץ פוגרום
בקישינב אסון לעם היהודי במשך יומיים
נרצחו  49יהודים ונפצעו  ,495בתים
וחנויות נהרסו ,בתי כנסת הוחרבו
וספרי תורה הושחתו .מעשה הטבח

כותרת אירונית -האירוניה נוצרת
בעקבות האלוזיה לברכת השוחט היהודי,
המברך את בורא עולם בשעת השחיטה
הכשרה" :ברוך אתה ה' אלוהינו מלך
העולם שקידשנו במצוותיו וציוונו על
השחיטה" אבל בשיר הזה שוחטים בני
אדם והשוחט הופך להיות הנשחט.

עורר הדים רבים בעולם כולו ,ובקהילה
היהודית במיוחד.
ביאליק נשלח לתעד את תוצאות
האירוע.

בית א'

האנשה -פנייה לשמים
"בקשו רחמים עלי!" ולאחר מכן מבקש שימצאו
עבורו את האל מכיוון שהוא לא מצא אותו.

במרכזו של השיר יש פנייה לשמים ,שישמשו כעדים לשתיקת האל ולחוסר
האונים נוכח אירוע כזה ,ולארץ ,שמעשי זוועה כמתוארים בשיר מתרחשים
בה; נגד עולם שבו יש תליינים בעלי זרוע עם גרזן וקורבנות חסרי אונים.
"האזינו השמים ואדברה תשמע הארץ אמרי פי" – משפט שנאמר על ידי האל
בספר דברים )פרק לב( .האל פונה לשמים כדי שישמשו כעדים במשפטו מול בני
ישראל .הפנייה בשיר הזה היא אלוזיה היוצרת אירוניה מרה וטראגית ,כי יש ספק
אם בכלל יש אלוהים –
"אם יש בכם אל ולאל בכם נתיב – ואני לא מצאתיו "... -

שָׁ ַמיִםַ ,בּקְּשׁוּ ַר ֲחמִים ָעלָי!
אִ ם-יֵשׁ ָבּכֶם אל ְולָאל ָבּכֶם נָתִ יב –
וַ אֲ נִ י ֹלא ְמצָאתִ יו –
הִתְ ַפּלְּלוּ אַ תֶּ ם ָעלָי!
א נ י– ִלבִּי מֵת וְאֵ ין עוֹד
תְּ ִפלָּה בִּשְׂ פָתָ י,
וּ ְכבָר אָזְלַת יָד אַף-אין תִּ ְקוָה עוֹד –
עַד-מָתַ י ,עַד-אָנָה ,עַד-מָתָ י?
הַתַּ ְליָן! הֵא ַצוָּאר – קוּם שְׁ חָט!
ע ְָר ֵפנִי ַכּ ֶכּלֶב ,לְָך זְר ֹ ַע עִם-ק ְַרדּ ֹם,
ָאָרץ לִי ג ְַרדּ ֹם –
ְוכָל-ה ֶ
וַאֲ נַחְנוּ – אֲ נַחְנוּ ַה ְמעָט!
דמִי מֻתָּ ר – הְַך קָדְ ק ֹד ,וִיזַנֵּק דַּ ם
ֶרצַח,
דם יוֹנֵק וָשָׂ ב עַל-כֻּתָּ נְתְּ ָך –
וְֹלא יִמַּח לָנֶצַחָ ,לנֶצַח.

בית א'

המטאפורה – "אני – לבי מת"
מבטאת את השבר באמונתו של הדובר ,שמביא לתחושת
חוסר אונים וייאוש.

שאלות רטוריות המבטאות את זעקת
הדובר ,בעולם בו השוחט שחט ואלוהים
שתק.

דימוי ערפני ככלב – הדובר מדמה את חיי
היהודים לחיי כלב כלומר :בזויים.

בית ב'
מוטיב הדם
הדם מקשר בין הבתים ,הוא מתחזק
מבית לבית .בבית שני זהו דם במובן
הרגיל של המילה ,אך הוא מקבל חיים
משלו ,דורש נקמה ,ובבית הרביעי הוא
מבצע אותה.

בית ג'
וְאִ ם יֶשׁ-צדֶ ק – יוֹפַע ִמיָּד!
אַ ְך אִ ם-אַח ֲֵרי הִשָּׁ מְדִ י
מִתַּ חַת ָרקִי ַע
הַצדֶ ק יוֹפִי ַע –
יְ ֻמגַּר-נָא ִכסְאוֹ ָלעַד!
וּב ְֶרשַׁ ע עוֹ ָלמִים שָׁ ַמיִם יִמָּקּוּ;
אַף-
אַ תֶּ ם לְכוּ ,זֵדִ יםַ ,בּ ֲח ַמ ְסכֶם זֶה
וּבְדִ ְמכֶם חֲיוּ ְו ִהנָּקוּ.

בעולם בו מתרחשות
זוועות כאלה ,הדובר
דורש שהצדק יופיע
מיד .אם הצדק לא
ייעשה – שימוגר
)=יסולק( ושהשמיים
יימקו )=ימותו( ברשע.

בית ד'
וְאָרוּר הָאוֹמֵר :נְק ֹם!
נ ָקמָה כָז ֹאת ,נִ ְקמַת דַּ ם יֶלֶד קָטָ ן
עוֹד ֹלא-ב ָָרא הַשָּׂ טָ ן –
וְיקּ ֹב הַדָּ ם אֶ ת-הַתהוֹם!
יקּ ֹב הדָּ ם עַד תְּ ה ֹמוֹת ַמחֲשַׁ כִּים,
וְאָכַל בַּח ֹשֶׁ ְך ְוחָתַ ר שָׁ ם
ָאָרץ הַנְּ ַמקִּים.
כָּל-מוֹסְדוֹת ה ֶ

הדובר פותח בקללה
"ארור" ולמעשה שולל
נקמה ,כי הנקמה אינה
יכולה לעשות צדק.
לעומת זאת ,הדובר דורש
את קץ העולם .מבקש
שדמם של הנרצחים יחלחל
לתהומות ויאכל את
היסודות הארץ ,עד שזו
תחרב.
תוהו ובוהו ישלוט בעולם.

סימני הפיסוק בשיר
שימוש בסימני פיסוק לכל אורך השיר מעיד על סערת הרגשות של הדובר-סימני קריאה,
סימני שאלה ומקפים מפרידים.

