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הסיכו והניתוח לשיר ממערכי השיעור לשירת המאה ה –20
כתב וער :המורה אלי פררה
ַ ָ ִרי  /יהודה עמיחי

ִק ֵרי ֲא ֵב ִלי ֶה ע ְר ִכי ֶא ְצ ֵלנ,
י ְ ִבי ְָיד ָו ֵַ ,מ ְר ִצינִ י ְלַיד ַהֹ ֶתל ַה ַ ֲע ָר ִבי
וְ צ ָח ִקי ֵמ ֲאח ֵרי וִ ילנת ְ ֵב ִדי  ַח ְד ֵרי ָמל",
ִמ ְצ ַט ְִ $מי ִע ֵמ ִתי ֲח ִבי ְ ֶק ֶבר ָר ֵחל
 ְב ֶק ֶבר ֶה ְר ֶצל  ְב ִג ְב ַעת ַה ַ&חמֹ ֶת,
 ִכי ַעל ְי ִפי ְ(ב ַרת נְ ָע ֵרינ
וְ ח ְקי ִ ְק ִיחת ַנ ֲער ֵתינ
יה
וְ ת ִלי ֶאת ַ&ח& ֵנ ֶ
ִליב ָמ ִהיר
ְ) ְמ ַב ְטָיה ְ *ח ָ$ה וְ צ ֶנ ֶנת.
ַַ ,ע ָי ַ ְב ִ&י ַעל ַמ ְד ֵרגת ְלַיד ַ ַער ִ ְמצ ַדת ָ-וִ דֶ ,את ְ ֵני
ַה ַ$ִ .י ַה ְ ֵב ִדי ְַ /מ ִ&י ְלָי ִדיָ .ע ְמ ָדה ָ ְקב ַצת ַ&ִָ 0רי
ְס ִביב ַה ַ ְד ִר ְי 2וְ ִ ַ ְ ִ&י ָל ֶה נְ *ק ַ-ת ִצ &ֶ )" ."0ר ִאי
ֶאת ָה ִאי ַה ֶ4ה ִע ַה ַ$ִ .י? ְק ָצת ָי ִמי ָנה ֵמרֹא"ֲ .א ָבל
הא ָזז ,הא ָזז! ַ 8מ ְר ִ&י ְ ִל ִיַ :ה ְ( *א ָ$ה ָ&בא ַרק ִא ַי ִ(יד
ָל ֶה &ֶ ) :ר ִאי ָ ֶאת ַה ֶֶ :ת ִמ" ַה ְ&ק ָפה ָהר ִמית?
אלה  ְל ַמ ָ=ה ִמ ֶ ָ>< ,י ֶב
לֹא ָחשבֲ :א ָבל ְלָי ָד<ְ ,ק ָצת ְ/מֹ ָ
ָ 8ד ֶ ָָ :נה ֵ,רת וִ י ָרקת ְל ֵבית.
אחד מאות שירי של יהודה עמיחי העוסק באד ובסובב אותו ,בקיו שלו ,ולא סת בקיו
שלו ,אלא כא במדינת ישראל ,שלאחר מלחמת הקוממיות .שיר אירוני מושחז ע ביקורת חריפה
על אות יהודי תיירי המבקרי אותנו כא ,מתפעלי מהמפעל הציוני ואפילו ה תורמי
למדינה ולצבא ,היחס של הדובר אליה הוא זלזול ודחייה ,כי אי ה רואי את האד שמאחורי
התחייה והתקומה של הע  .ה עורכי ביקורי אבלי אצלנו ,ואפילו מבקרי ב"יד וש " אבל
מיד אחרי זה מתאר אות המשורר; ה צוחקי מאחורי הוילו בחדר בבית המלו .אי לה
שו יחס לאד  ,זה שעל גבו וכתפיו נבנתה המדינה ,בזיעתו ובדמו .המסר החברתי והביקורת על
התיירי הבאי אלינו ,ה עיקר תוכנו ונושאו של השיר.
בית א':
נאמר בראשית הדברי  ,שהמשורר מכוו את דבריו לגבי בתיירי היהודי הבאי אלינו
לביקורי  .השאלה היא כמוב ,על סמ מה נקבעה הקביעה שמדובר בתיירי יהודי ? לאמיתו
של דבר דברי השיר יכולי להיות מכווני בעצ לכל סוגי התיירי הבאי אלינו מארצות הנכר,
אבל לטעמי יש רמיזות ואינדיקציות )השלכות ,היקשי ( שהדברי מכווני בעיקר לתיירי
יהודי  ,למשל תיאור ביקור של התיירי במקומות הקדושי ובאתרי יחודיי המענייני
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בעיקר תיירי יהודי  ,כמו :הכותל המערבי ,קבר רחל" ,יד וש " וקבר הרצל ,וגבעת התחמושת.
אי בשיר אמירה מפורשת לזהות של התיירי  ,אול א ניקח את המשפט המתאר אות
בביקור אצלנוִ ! " :כי ַעל ְי ִפי ְ#בַ $רת ְנ ָע ֵרינ ,"$אי זאת אלא בתיירי יהודי מדובר .אי אמנ
ערובה שמדובר בתיירי יהודי בלבד ,אבל הרמיזות ה כמראה של פיל ונקל להבי שמדובר בה
דווקא .לא רק זאת א %זאת ,בצד התיאור שה בוכי על יפי גבורת נערינו ,מיד באה הביקורת
המושחזת; בצד הבכי על גבורת נערינו ה לוטשי עיניי ומתפעלי מהנערות שלנוְ " :וח! ְ(קי
ִ ְק ִ(יח$ת ַנ ֲער! ֵתינ "$אלה היהודי שבאי לבכות על הקורות אותנו מחד ומאיד להתפעל
מהמפעל הציוני .ובי לבי באי במטרה עיקרית; למצוא כלה יהודיה לבניה .
בבית א' מתוארי התיירי כמבקרי תמימי ורגישי לראות ולחוש בכאב של הע היושב
בציו ,כולל הבכי על ביקור ביד וש  ,אול בסו %הבית באה הביקורתְ " :וצ! ָח ִקי ֵמ ֲאח! ֵרי
ִויל!נ!ת ְֵ ,ב ִדי ַח ְד ֵרי ָמל! .",.הניגוד בי ביקורי אבלי ובוכי ביד וש  ,ומביעי רצינות בכותל
המערבי – בא הניגוד לכל הבכי והרצינות הזאת בתיאור צחוק כשה שבי למלונ בחדריה .
הניגוד הזה הוא שיוצר את האירוניה ואת הביקורת המושחזת כלפיה .
בית ב':
כמו בבית הראשו המתאר את התיירי היהודי בביקור באתרי תיירות יחודיי  .ש
רציניי  ,בוכי ומצטלמי ע מתי חשובי בקבר רחל ,בהר הרצל ובגבעת התחמושת.

ה

גבעת התחמושת היא המוטיב הממקד את ביקורתו של הדובר כלפי התיירי בבית הזה .כי ש ,
בגבעת התחמושת נראי לה אות חללי צ.ה.ל שחרפו נפש למע המדינה והע ולכ ה בוכי
יה
על יפי גבורת  ,אול בד בבד ,מיד אחרי זה ה מתוארי בשיא קלונ ְ " :ות! ִלי ֶאת ַח! ֵנ ֶ
ִליב!( ָמ ִהיר ְ ְ 1מ ַב ְט ָיה ְ3 ,ח ָ4ה ְוצ! ֶנ ֶנת ...".אי זאת אלא רמיזה עוקצנית למעשיה לאחר שחשקו
בנערותינו הקשוחות לאחר שביקרו בגבעת התחמושת .מעי רמז דק להתפעלות הארוטית של
אות תיירי מנערותינו ,כשאר הזילו את ההורמוני שלה מרוב התפעלות וחישוקי לנערות
ישראל היפות ,עד שהיו צריכי למהר לכבס ולתלות את תחתוניה בהגיע לחדר בבית המלו
ועוד באמבטיה כחולה וצוננת ...לצבע הכחול של האמבטיה אי הסבר מיוחד ,אלא לרמז על
איכותו היוקרתית של המלו בו ה שוהי  .האמבטיה הצוננת הוא ביטוי מטפורי המרמז על
התקררות הלהט שבתחתוניה לאחר שחשקו בנערות ישראל והיו נאלצי לכבס אות ולייבש
במהירות .מצד אחד ה רציניי ואבלי ובוכי ומצד שני זוהי הייתה כנראה מטרת העיקרית
בביקור בישראל; לשטו %את עיניה ולחשוק בנערותינו.
בית ג':
הבית האחרו בשיר מיוחד וחריג .א בשני הבתי הראשוני היו בבחינת בתי שיר מקובלי ע
ביטויי מטפוריי  ,אירוניה וניגודי  ,כידו הטובה של עמיחי בשירתו המודרנית ,בא הבית
האחרו ומייחד אותו כפרוזה דווקא ולא כשיר .לכ הוא ג בנוי אחרת ,מעי קטע סיפורי הבא
לתאר סיטואציה פרוזאית :אד בודד יושב לפוש ע סלי כבדי במדרגות מצודתדוד ,ומדרי
תיירי מצביע עליו כנקודת ציו גיאוגרפית ,שממנו נית לראות משהו ,ולהסביר אותו בהתא
לתדרו התיירותי שקבע לעצמו .אבל מיד ע השלמת "האקספוזציה" הקצרה הזאת שבקטע
הסיפורי על האיש ע הסלי  ,בא המשורר ומטיח את הנושא ואת המסר העיקרי של כל השיר.
האד ע הסלי זז! כלומר :אי הוא אב .לציו דר במסלול של התיירי  .הוא אד ! נוש חי
וזז .הוא מלא חיות .לא כמו אותה קשת רומית היסטורית זו שצריכה לעניי את התייר ,היא
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אלה ְ $ל ַמ ָ8ה ִמ ֶ .",5:ָ 9ברגע שהתיירי יראו בנו
החשובה ,אלא האד ! זה שיושב " ְל ָי ָדְ ,5ק ָצת ְ6מֹ ָ
את האד  ,והמדרי יכוו לספר לה על האנשי של האר) ,או אז תבוא הגאולה .יספר לה על
האנשי ובניהאד שבנו ולחמו כדי לתת משע וביטחו לכל היהודי  .ה החשובי  .שיפסיקו
להביט בנו כגיבורי שיש להתפעל מה ולחשוק את הנערות הקשוחות שלנו ,אלא להביט בנו
כשאר האד  ,כמו שזה שיושב ליד הקשת הרומית וקנה פירות וירקות לביתו.
הביקורת והאירוניה שוב באי לידי ביטוי כא ביצירת ניגודי  :הניגוד בי חוסר החשיבות של
האד ע הסלי שישב במדרגות מצודת דוד ושימש למדרי נקודת ציו דר .המדרי אינו מיחס
לו שו חשיבות אלא לשימושו האישי ,לבי האד שקנה פירות וירקות לביתו שישב ליד הקשת
הרומית – הוא זז .הוא אד חי ונוש ככל האד  .הוא החשוב ולא הקשת הרומית .זה האד
שמיצג את כל האנשי בישראל :בניאד רגילי  ,שחשיבות היא בעצ היות פה .בוני
ונלחמי וחיי כא ולא כתיירי המסתובבי בעול ואי דאגה בליב  .כל מעיינ
השתתפות בכאבנו ,לבקר אבלי  ,להביע רצינות מזויפת ,ובעצ מטרת אחרת.

כביכול
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