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הסיכו והניתוח ממערכי השיעור לשירת המאה ה –20
כתב וער :המורה אלי פררה
אודיסס  /חיי גורי

 ְבב ֶאל ִעיר מ ַל ְד ָמ ָצא ָי
וְ ָד ִגי נִ י וְ ֵע ֶב ָצ ַעל ַה ַ ִי ִא ִ ִי
וְ ֶ ֶמ ֶנ ְח ֶל ֶשת ְ"ש ֵלי ָש ַמ ִי.
יסס ְ" ִל" ֶה ָעֵי
ָטעת ְלע ָל ח ֶז ֶרתַ ( ,מר א ִד ֵ
וְ ָח ַזר ַעד * ָר ַתַ +ה ְָ ,ר ִכי ַה ְ.מ ָכה ָל ִעיר ַה ְֵ /כ ָנה,
ִל ְמצֹא ֶאת ַה ֶֶ ,ר ְֶ 1אל ִעיר מ ַל ְד ֶֹא ָה ְי ָתה ַמ ִי.
ָה ַל ְָ 1עֵי ְ2ח ַל  ִמ ְת ַ ְע ֵ ַע ְמאֹד
ֵ"יֲ 4א ָנ ִי ֶ ִ"ְ ,ר ְי ָונִ ית ֶ 5ח ֶרת.
ידה ְל ֶד ֶר ְַ 1ה ַ.ָ 6עתָ ,וְ ע ֵ"ינְ ַת ִי.
ַה ִִ 6י ֶ ָנ ַטל עִּמֹו ְֵ 2צ ָ
ֶרגע ָח ַב ִ2י נִ ְר ְַ ,לָי ִמי ַר ִ"י
וְ ָח ַזר ֶאל ֲא ָנ ִי ֶֹא ָ ְמה ִ" ְרא ָת את
וְ לֹא ָק ְרע ֵעי ַנ ִי.
הא ָ5ל א ָת ִ" ְתנעת וְ ֵה נִ ְ .ל ָה ִבי 4את
ִמ ְַ 1ה ְֶ 6ר ַח ִ9י.
ָהְ 5ר ָ ָמִ 4ה ְס ִיל וְ ָה ַל ְֵ "ְ 1לי א ָת ָ ַמִי.
ָקמ ַה ְ: 6ב ָ ִרי וְ ָנ ְטל ֶאת ַה ְ ָל ִדי ֶ ָע ְמד ְס ִביב ְ" ַמ ְע ָל
 ָמ ְכ א ָת.
וְ אר ַ 5חר אר ִה ְצ ִהיב ְ" ַב ִית ַ 5חר ַ" ִית.
ָ"א ַטל וְ ָי ַרד ַעל רֹא.
ָ"(ה ר ַח וְ ָנ ְ ָקה ִל ְ ָפ ָתיו.
ָ"א ַמ ִי וְ ָ ְטפ ַר ְג ָליו ְֶ 2א ְב ִרֵי ְק ְלָיה ַה<ְ ֵק ָנה.
וְ לֹא ָרא ֶאת ַה ַ= ֶק ֶת וְ ִה ְמ ִיכ ַ"ָ 6רד ְֶ 2ד ֶר ְַ 1ה ִַ 6י.

תקציר האגדה של המשורר היווני הומרוס על "האודיסאה":
זהו סיפור אגדה מהמיתולוגיה היוונית ,שעיקרה ספור הרפתקאות .אודיסאוס היה מל האי
איתקה .בזמנו הבטיח לאביה של הלנה לשאתה לאישה ,א לא קיי את הבטחתו ונישא לפנלופה.
מייחסי לו את הרעיו לכבוש את טרויה ע"י סוס הע המפורס ,כשעזר ליווני להחזיר את
הלנה ,אשת מנלאוס היפה ,שנחטפה לטרויה בידי פאריס נסי ספרטה .זה שבע שני שאודיסוס
מחו לביתו ,ש מחכי לו אשתו פנלופה ובנו טלמכוס .באי יורש רשמי למלכותו בשל העדרו
מנסי המחזרי הרבי לשבות את לבה של פנלופה ,ובד בבד לקרוע את כיסאו וממלכתו עלידי
ביזה ושחיתות .אול חזרתו של אודיסס הביתה אורכת כמה שני טובות.
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ככל שהתעכב במסעו הביתה ,מומחש ביצירה המקורית ביצירה גודל סבלו של הגיבור; געגועיו,
ייאושו ,זקנה וחוסראוני .אולי לא יהיה אחד שיכירו ,אולי אישתו לא שמרה לו אימוני ,ומה
יהיה על בנו? בסופו של דבר הוא מגיע לביתו ,ובאמת א $אחד לא הכירו מלבד הכלב הזק.
בחזרתו יש תיאור של פגישה נרגשת בי הבעל לאשתו ובנו .ג אישתו בתחילה לא מאמינה לדמות
הזאת המגיעה מהאופל ,ומעמידה בפניו שאלות מבח .האחרי ,תושבי ממלכתו ,כולל המחזרי,
אינ ששי לבואו ואינ מכירי בו .בשיר באי לידי ביטוי בעיקר אות גילויי עוינות של אלו.
שמו של אודיסס קשור למשמעות שניתנה לו ע"י סבו וג לפירוש הש ביוונית ,כלומר :לגד&ל
למה שאתה ראוי להיות ,וכ ש המציי איש שיתעמת ע יריבי רבי ויתגבר עליה למרות
המכשולי .אודיסס שורד למרות כל הסכנות שארבו לו והגיע לממלכתו כדי למלו עליה מחדש
ולהשליט מוסר וצדק בכל האזור .בחזרתו הוא מתכנ את מהלכי הנקמה באויביו ,במחזרי
אישתו .אפשר לומר ששמו היא ההבחנה להגדרת המושג "גיבורהרפתקאות" למי שיוצא למסע
ומתמודד ע פיתויי ומכשולי .עד כא תקציר האגדה שמאחורי השיר.
ניתוח השיר וסיכומו:
את השיר של חיי גורי נית להמשיל כמטפורה לכל אד השב אל ביתו לאחר תלאות ,עיכובי
ויחס עוי מאותה חברה אותה עזב .הא מדובר בחייל השב מהמלחמה ,או בשבוי לאחר שנות
שבי ארוכות בכלא האויב ,או פשוט ביטוי של שיר הלל לפועלו של אודיסס מהמיתולוגיה היוונית?
הכל פתוח וכל אחד יכול לראות בו את מעייניו .בכל מקרה הסיטואציה המתוארת בשיר שונה
לגמרי מהסיפור האגדה המקורי .ש הכל מסתיי ב"הפיאנד" ,כשהכל שב לקדמותו .אישתו
מכירה בו בסו ,$והיא מוכיחה ששמרה לו אימוני ,בנו גאה באביו והוא חוזר לממלכתו ונוק
באויביו ,משליט בה שוב את שלטונו הנאור .ואילו בשיר כא חזרתו של אודיסס מלווה
במלנכוליות ועצבות ,פסימיות ואיוודאות ,בעיקר בשל הבית האחרו בשיר והשורה האחרונה בו:
" ָא ַמ ִי ְו ְָ $טפ ַר ְג ָליו ְ& ֶא ְב ִר ֵי ְק ְל ָיה ַה ְ) ֵק ָנהְ .ולֹא ָרא ֶאת ַה ֶַ -,ק ֶת ְו ִה ְמ ִ$יכ ַָ /.רד ְ& ֶד ֶר ְ ַה ִַ .י".
אותה משרתת זקנה ֶא ְב ִר ֵי ְק ְל ָיה ,ששטפה את רגליו בסיפור המקורי ומגלה את הצלקות ,שהיוו
סימ ההיכר להיותו הוא אודיסס ,הוא מבקש ממנה שלא תגלה את סודו בטר יתכנ את צעדיו
לנקו באויביו .המי ששטפה בה את רגליו ,בשיר מתוארי ש ִה ְמ ִ$יכ ַָ /.רד ְ& ֶד ֶר ְ ַה ִַ .י,
כלומר :נעלמו ולא התרשמו ממנו .כא זה מסתיי .המי לא ראו את הצלקת שעל רגליו ,כלומר
לא התייחסו לסבלו ולתלאותיו ,לעצבות שנוטפת ממנו .שתי השורות הראשונות בבית מעצימי
את האווירה הזאתַ :ה ַ0ל יורד על ראשו והרוח נושקת לשפתיו ,כפרידת שלו .הוא נשאר בודד
בטלהערב כשרק הרוח נוגעת קלות בשפתיו ,לא אישתו ולא בנו.
בית א' :תחילתו של השיר בתיאור ראשו של "מה ראו עיניו" של אודיסס בחזרתו .וכא באי
לידי ביטוי אות מראות שבהשאלה ודימויי מטפוריי ,משרי רוח נכאי" :הי והדגי
שוני" ממה שהכיר לפני עוזבו" .העשב צ 2על גלי איטיי" ו"השמש נחלשת בשולי השמי".
כל הביטויי האלה מבטאי תיאור של חזרה פסימית ולא מנבאת טובות .מראות הטבע ,כמו י,
דגי ,עשב וגלי ושמש ומי ,האמורי להשרות יופי ועדנה ואווירה חיובית ,כא ה בנימה
שלילית ומלנכולית ,זאת בעיקר בגלל צירופי הלשו המטפוריי המתלווי לשמות העצ :הי
והדגי שוני ,העשב צ $על גלי איטיי ,והשמש נחלשת בשולי השמי .כבר בראשית דרכו
חזרה ,המראות מסביב אינ מבשרי טוב.
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בית ב' :את העיכובי הרבי והתלאות שעובר אודיסס המקורי ,מתאר הדובר בשיר כטעות
בניווט ,כאד שלא מצא את דרכו ,ומסתובב תועה בי דרכי וצמתי .הוא מנסה שוב למצוא את
דרכו אל עירמולדתו )איתקה( בחזרה אל פרשת הדרכי של העיר הסמוכה ומש אל הדר
הנכונה .אול ג כשאד חוזר אל פרשת הדרכי ממנה יצא ,יכול אד לבחור שוב בפניה שגויה
ולתעות שוב .הרי בפרשת דרכי של צומת מצטלב יכולי להיות ארבע אפשרויות ,ואי אפשרות
לוודא מהי הפניה הנכונה .יכול אד לבחור באחת מה ,לטעות ולחזור שוב אל פרשת הדרכי עד
שהוא מנסה את כל שלוש האפשרויות האחרות כדי למצוא את הנכונה .לכ מתאר הדובר בשיר
יסס ְ ִלֶ /ה ָע ֵי ."2צירו $הלשו התמוה
שלבו של אודיסס עייָ " :$טע ת ְלעָ /ל חֶ /ז ֶרתַ 4 ,מר אִ /ד ֵ
בבית זה הוא הביטויֶ " :אל ִעיר מ& ַל ְדֹ-$ֶ &.א ָה ְי ָתה ַמ ִי" עיר שאיננה מי? כלומר אולי ,עיר
ממשית ,פיזית שנית לחוש אותה ,לראות אותה ולהגיע אליה ,ולא כעיר בתו מי אינסופיי,
כמו י .מבחינה זו ,כל פירוש והסבר אפשרי וטוב.
בית ג' :בעצ כל הבתי שאחרי הבית השני בשיר מתארי את הסיטואציה של חזרתו של
אודיסס לעיר מולדתו .התיאורי של העצמי והאנשי שהוא פוגש בחזרתו ,ה תיאורי
המבטאי אדישות ,פחד של עוינות לאד לא מוכר וזר ,סלידה וריחוק .כאילו ותהו פעורה בינו
לבי האנשי והעצמי.
בבית ג' באה לידי ביטוי בעיקר השפה הזרה שלו ושלה .הוא וה מדברי אמנ אותה שפתיוו,
אבל זו "יוונית אחרת" .המילי ה אות מילי ,אבל משמעות אחרת .ה לא מביני אותו
ולא מוכני להקשיב לו ומסתייגי ממנו ,כי הוא בעיניה זר ולא מוכר .והתקשורת הלקויה בינו
לביניה לא עוזרת לגשר על הפער .לכ הוא עיי $וחול ומתגעגע מאוד! )בהדגשה( המילי שנטל
עמו בעוזבו כצידה למסעותיו – גוועו בינתיי .הדובר משתמש בביטוי "גוועו" ולא התחלפו ,או
שונו ,כלומר יכולת ההתקשרות והמגע ביניה בלתי אפשריי .כלומר :הנורמות ויסודות שלטונו
וממלכתו שונו עד לבליהכר .במש כל מסעותיו הדברי נשכחו בינתיי כאות לכ שמסעותיו
היו ארוכות מדי והציפיות לבואו נשחקו וגוועו יחד בגלל השתהותולחזור .הנורמות השלטוניות
שלו ואישיותו ודמותו נשחקו ע הזמ החול $וכעת אינ ניתני לגישור .מעי לקח ומוסר השכל
לכל אד שאינו "מכה מיד על הברזל הח" ומתמהמה ,הזמ עושה את שלו ושוחק את העבר.
בית ד' :בבית זה זווית הראייה לסיטואציה המוזרה של תיאור חזרתו ,היא מנקודת מבטו של
אודיסס .מבחינתו נדמה לו כי רק נרד לזמ ארוֶ " :רגע ָח ַ$ב ִ&י ִנ ְר ְַ 5ל ָי ִמי ַר ִי" וע פקיחת
עיניו הכל יחזור לקדמותו כפי שהיה בטר עזב את המקו .אול זה היה רק לרגע ,כ חשב
בטר התפכח מאשליית החלו והנמנו שלו .מעי סיוט שאד עובר בשנתו ,ובתו החלו
ה2ס3יט ,אומר לעצמו "כי זה רק חלו רע ,אתעורר והסיוט היה כלא היה"" ...השעו המעורר"
ְ
שהחזירו למציאות העגומה של ניכור וזרות בינו לבי אנשיעירו ,היה כאשר ראוהו לא קרעו
עיניה בפליאה ,בהשתוממות של אושר ושמחה על חזרתו של "הב האובד השב הביתה" .הני4ור
וה ָ6רות מזדקרי היטב בבית זה .הייתה אדישות מוחלטת מהופעתו הפתאומית ,כאילו ולא ציפו
כלל שיחזור .משהו המרמז על כ שלא התגעגעו אליו כלל .או שהתייאשו כליל מחזרתו ולכ שכחו
אותו לגמרי והפסיקו להתגעגע אליו ,או שמלכתחילה ציפו שלא יחזור ולכ אינ משתוממי
למראהו כי לא הכירו אותו ושכחו אותו לחלוטי .החזרה הייתה בשבילו חבטת התעוררות למצבו
מצד אנשי עירמולדתו .החברה מקיאה אותו ,הוא זר לה וה מסויגי אליו.
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בית ה' :בבית זה יש ניסיו פתטי מצדו של אודיסס ליצור קשר ע אנשי עירמולדתו .א לא
בדיבור ישיר ובשפה מוכרת לשניה ,ניסה לתקשר "בשפה הבילאומית" – שפת הידיי
והתנועות .שפת הגו $ונפנו $הידיי יכולי לגשר על הפערי הלשוניי בי שני זרי ,אול לא
אצל אודיסס .ומעניי שהדובר מתאר ניסיו זה ביצירת קשרמילולי של שאלות .לא ניסיו לדבר
ממש לש קירוב ,אלא פונה אליה במילות שאלה .וכי מה ישאל אות? הרי את המציאות בעיר
הוא רואה באופ פיזי .את מקו ביתו הוא מכיר ויודע .אי הדובר בשיר מפרט אלו שאלות שאל
אות .השאלות הרלוונטיות ,יש לשער ,שישאל אות ה כמו" :את לא מזהי אותי?" או" :מי
היו בשלטו"" ,מה קורה היו בממלכה" מי שאלות שזר לא שואל .זר היה שואל בוודאי על
כתובת ,על מלו ללו בו בלילה וכדומה .ואילו הְ " :ו ֵה ִנְ 6ל ָה ִבי 7א/תִ /מַ ְ /8ה ְֶ .ר ַח ִ9י".
כלומר מתו מרחק הזמ שעבר בי עזיבתו לחזרתו ,הזיכרו של דמותו נמחק .הביטוי העז לשכחה
זו היא בסו $הביתָ " :הְ :ר ָ; ָמִ 7ה ְס ִ;יל ְו ָה ַל ְ ְֵ $לי אָ /ת ַָ $מִי ".צבע הארגמ ,סמל לצבע
המלכות של אדרת המל ,הפ יותר לסגול והוא דהה והל בשולי אות שמי שהוזכרו בבית א'.
אותו גור טבע )השמי( בלתי משתנה ,שהישרה אווירת נכאי בבית א' משרה את כוח הנכאי
ג בבית זה .צבע הארגמ שהופ סגול מסמל את מש הזמ שהצבע הזה לא ט3פל ולא ט3פח,
כאילו והוא "הצהיב" מהתיישנות .מאדו עז לסגול דהוי.
בית ו' :תיאור הניכור והזרות עד כדי עוינות מהולה בפחד באה לידי ביטוי בבית זה בתיאור
הסיטואציה של הרחקת הילדי ממנו .כאילו והיה מצורע ,או משוגע ,או כל פגערע אחר ,שיש
להרחיק את הילדי מ"הדבר המוזר" הזה .כאילו והיה חיתשעשועי בשוק ,שכול מסתכלי
סביבו במעגל ,בסקרנות מהולה בחרדה סמויהְ ,למה הוא עלול לגרו ולהרע .וא יתפרע פתאו
לברוח ממנו בבהלה .המבוגרי ,והדגש הוא על מבוגרי לא הוריהילדי ,ה שמרחיקי אות
ממנו .משמע :אות אנשי תחרות למעמדו ,או אלו שלא ציפו ולא רצו שיחזור ,ה התריס והחוצ
בינו לבי העיר כולה .ה עושי זאת בעקיפי ע"י שימוש בהגנה על ילדי העיר ,כביכול ,מפני
"המזיק" זה מקרוב בא לפתע .ומאיי בעצ על מעמד ועל שאיפותיה מאינוכחותו .השורה
האחרונה בבית מסגיר את הכוונות של אות מרחיקיילדי .במעשה זה שלה ה גורמי
לאזעקה ולכוננות מפניוְ " :וא/ר ַ :חר א/ר ִה ְצ ִהיב ְ ַב ִית ַ :חר ַ ִית ".כאות של התרעה מפני הפולש
הזר ,בהתלהמות ופר של חרדה גורפת ,המקימה את כל אנשי העיר להתעורר ולהדליק את
האורות בבתי .לשמור ולהתריע מפניו .על בית ז' האחרו עמדתי בראשית ניתוח השיר ,ואי
לחזור על הדברי.
דרכי העיצוב בשיר:
א .מבנה השיר וסוגו כשיר סיפורי ע מרכיבי בלדיסטיי .הבית הראשו כפתיחה של מעשייה
אגדתית .ובהמש ,ככל שהמתח עולה ע מפגשו של אודיסס ואנשי העיר ,הבתי נעשי יותר
מצומצמי וקטועי ,בני שלוש שורות כל אחד ,כשהשורה הראשונה ארוכה ,שנייה מתקצרת
והאחרונה מתארכת.
ב .הרקע לשיר מתבסס על אגדת האודיסאה של הומרוס ,אול משליכה ג על אקטואליה
והמציאות היומית שלנו כא ועכשיו ,ביחסנו לאנשי שעזבו וחוזרי הביתה.
ולשב לגבולו ולביתו .על הנכלי
ג .יצירת אווירת נכאי מקבלת הפני שעורכת החברה לחוזר ָ
והמזימות שרוקחי אלו שעלולי ליהנות מהיעדרו.
ד .שימוש בהשאלות ודימויי מטפוריי לתיאור החזרה והמפגש בי אודיסס לאנשי העיר.

