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הניתוח והסיכום ממערכי השיעור לפרק שירת המאה – 20
כתב וערך :המורה אלי פררה .סיכום השיר – בדף הבא.
יְ ִריד ַה ִמּזְ ָרח )שיר  / ( 21חיים גורי
בַּ ְקשׁוּ ַר ֲח ִמים עָ ֶליהָ שֶׁ ָכּ ע ֹו ֶלה ָלהּ,
שֶׁ ָכַּ ,כּ ִנּ ְראֶ הַ ,י ֲע ֶלה ָלהּ.
שׁוּב מַ שֶּׁ הוּ תַּ ַנכ"י.
שׁוּב א ְמחוּ ָלה הִ יא.
ַילְ ָדּה ט ֹובָ ה,
שׁ ֹומַ עַ ת פַּ עַ ם וְ ע ֹוד פַּ עַ ם בְּ ק ֹול ְיחֶ זְ קֵ אל,
חַ ָיּה בְּ ָדמֶ יהָ .
וְ ע ֹוד ֶזה ְמ ַדבֵּ ר וְ ֶזה בָּ א,
ק ֹו ֵרא בְּ אָזְ ֵני ְירוּשָׁ ַל ִים.
ְמפַ חֶ ֶדת פֶּ ן ְי ֻב ַלּע ָלהּ –
ֲעצַ לְ תַּ ִים חַ מּ ֹותִ ,מפְ ְר ִשׂי רוּחַ עֶ ֶרב,
כְּ מ ֹו בְּ ר ֹוד ֹוסַ ,נ ִנּיחַ .
ְשׁמוּעָ ה ְרדוּמָ ה.
שׁוּב ק ֹול ֹות בָּ אָבִ יב הַ ָכּבֵ ד –
אָ ִחי הַ צָּ עִ יר ְיהוּ ָדה ,הַ ִאם אַ תָּ ה י ֹו ֵדעַ ?
הַ ִאם אַ תָּ ה שׁ ֹומֵ עַ ?
ע ֹו ְדע ֹו ִדית .דּ ֹומָ ה לְ עַ צְ מָ הּ.
ע ֹו ְרבֵ י הַ ְשּׁ ִתיקות,
ֲאפֵ ָלה ְמ ֻה ְרהֶ ֶרת מֵ עַ ל ַגּגּ ֹותֶ יהָ .
ע ֹוד ָנבִ יא שֶׁ ֹכּה ַרע ל ֹוַ ,גּם בְּ שַׁ בָּ ת.
כְּ ָלבִ ים ֲאפֹ ִריםְ .נבִ יאֵ י הָ א ֹו ְיבִ ים בַּ ַלּ ְי ָלה,
בְּ ֶד ֶר מַ ְד ֵרג ֹות הָ אֶ בֶ ן ,בְּ ֶד ֶר פַּ ְר ְדּסֵ י הַ ַלּ ְי ָלה.
קָ ֵרב י ֹום ֲאשֶׁ ר הוּא א י ֹום וְ א ַל ְי ָלה.
ק ֹול ֹות כְּ אָבָ ק ,פִּ יחַ ִנחָ ר בּ ֻס ַלּם הַ שָּׁ מַ ִים.
ָיפָ ה לִ ְדמָ ע ֹות.
ָיפָ ה לְ ִיבּוּשׁ כְּ בִ יסָ הִ ,מגְ ַדּל שֶׁ מֶ ש.
ִמי ָי ֵגן עַ ל שֶׁ ָלּהּ ִמפָּ ֶניהָ ?
אָ ִחי הַ צָּ עִ יר ְיהוּ ָדה ,הַ ִאם אַ תָּ ה י ֹו ֵדעַ ?
וְ א ַיד ֲא ֹד ָני עַ ל כְּ תֵ פִ י.
ֲא ָדמָ ה וְ ֵזיתִ ים מַ כְ סִ יפִ ים.
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ניתוח וסיכום השיר
בקריאה ראשונה של השיר ,בעיקר בקריאה של השורה הראשונה ,ניתן להבין שמדובר בשיר-חמלה,
כאשר הדובר פונה מספר פעמים "לאחיו הצעיר יהודה" האם הוא יודע ושומע? – והוא ,הדובר ,מרחם
על אשתו של אחיו הצעיר ומבקש שירחמו עליה ,שנותרה בודדה בלא תומך וסועד .ענייה חסרת-כל,
עגונה? ואולי עזובה? או אולי כאלמנתו של לוחם שנפל בקרב והוא צריך לייבם אותה? כמו כן ,בתחילה
היינו סבורים שמדובר בעיר ירושלים בגלל קול הקורא לירושלים .אולם בהמשך הדברים ולאור
האזכורים וביטויי תיאור התמונה הפסימית של ההתרחשויות והקשרם לנבואות התנ"ך ,ירושלים
הופכת לסמל ומיטונימיה לארץ ישראל כולה ,למדינת ישראל שלאחר מלחמת השחרור.
ואזכורים מהמקרא ומשירת ביאליק ,ונגלה שנושא השיר
בקריאה זהירה יותר נחשוף מספר מילים ִ
ותוכנו שונים לגמרי מהרושם הראשון) .אלו שסימנו בכחול( ואם ניקח בחשבון את עברו והביוגרפיה
של המשורר חיים גורי ותוארו החברתי-ספרותי כ'משורר הפלמ"ח' נבין את המשמעות של המילים
המודגשות בכחול.
תחילה ,משירו של ביאליק "על השחיטה" נכתב שם" :שָׁ מַ ִים בַּ ְקשׁוּ ַר ֲח ִמים עָ ַלי" כתב ביאליק ,ולא
ובקשת הרחמים מהאל ,שם בשירו של ביאליק ,נעשית כהתרסה וספיקות בקיומו של היושב
ַ
עליה.
שנעשׂה ,אם כן ,כקונוטציה לדברי השיר של ביאליק ,שמדובר גם כאן בהתרסה,
ֶ
בשמים .ההבהרה
נעשׂה הקבלה לתקופתו
ֶ
בהטלת ספק באפשרות של קיומה של אותה נמענת בלתי ברורה .ואם
ולאירועים של אותה תקופה בה חי ופעל המשורר חיים גורי ,לאווירה החברתית והתרבותית של אותה
חבורת אנשי הפלמ"ח ,נבין שלא מדובר באישה ,אלא באותה ישות מדינית שזה עתה נולדה – בישות
המדינית של התנועה הציונית ,היא מדינת ישראל .לאחר שעברה טראומה קשה במלחמת השחרור
ובעקבותיה – הסכמי שביתת הנשק שנחתמו בָּ ִאי רודוס ב –  22באוקטובר  1948עם סיום המלחמה.
באזכורים לרוב מהמקורות ומשירו הידוע של המשורר
לדברי הספקנות וההתרסה משתמש המשורר ִ

והפזמונאי אהוד מנור לאחר נפול אחיו הצעיר יהודה באותה מלחמה" :שֶׁ ָכּ ע ֹו ֶלה ָלהּ ,שֶׁ ָכַּ ,כּ ִנּ ְראֶ ה,
ַי ֲע ֶלה ָלהּ" ...שבמקום להגיע לשלווה ולמנוחה בחתימת הסכמי שלום ,היישוב היהודי בארץ ישראל
ומדינתו יאלצו להסתפק רק בהסכמי שביתת-נשק .כמעין נבואה פסימית למה שעתיד לבוא באין
הסכמי שלום .מלחמות לרוב ,כמעט בכל עשור :מלחמת קדש )סיני( ב ,1956-ששת הימים ב1967-
ההתשה  1971ולאחריה מלחמת יום כיפור ב 1973-וכן הלאה...
"נבואתו" של המשורר ,למה שעלול לקרות לה ,למדינת-ישראל הצעירה שאך זה קמה ,שואבת
מקורות התנ"ך ,מספר יחזקאל פרק ט"ז :6

"וָ ֶאעֱ בֹר ָעלַ יִ ְך וָ ֶא ְר ֵא ְך ִמ ְת ּב ֹו ֶס ֶסת ְּב ָד ָמיִ ְך וָ א ַֹמר לָ ְך ְּב ָד ַמיִ ְך

חֲ יִ י וָ א ַֹמר לָ ְך ְּב ָד ַמיִ ְך חֲ יִ י .".הוא עוד רואה בחזונו את ההתבוססות בדמים שעוד נכונו לעם היושב בציון
באין הסכמי שלום חתומים ומוסכמים .והוא ,הנביא יחזקאל מדבר וזה בא ,הנביא ירמיהו ,כדברי
מר ",שמעו
את ְב ָאזְ נֵי יְ ר ּו ׁ ָש ִ ַלם לֵ א ֹ
איוב פרק א'  17וקורא באוזני ירושלים .ירמיהו פרק ב' ָ " :2הל ְֹך וְ ָק ָר ָ
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והֲ יו עדים לדברי השיר ,כי היא שׁוּב א ְמחוּ ָלה הִ יא .מתוך חשש פן יבולע לה תסכים הישות המדינית
של ישראל "בחיתו ֶליהָ " לקבל את המזער ולהסתפק בהסכמי שביתת-נשק בלבד.
בבית הרביעי ,כעין אזהרה ללוחמים עתידיים למות בצל הקרבות שנכונו לנו ,האם אתה "אחי הצעיר
יהודה" כאייקון וסמל לכל הלוחמים שנפלו בקרבות ,האם הוא שומע ויודע את מה שיקרה? האם הוא
מוכן שוב להקריב עצמו על מזבח העצמאות המדינית של העם?

והתשובה לא מאחרת לבוא בבית החמישי" :ע ֹו ְרבֵ י הַ ְשּׁתִ יקותֲ ,אפֵ ָלה ְמ ֻה ְרהֶ ֶרת מֵ עַ ל ַגּגּ ֹותֶ יהָ  .ע ֹוד ָנבִ יא
שֶׁ ֹכּה ַרע ל ֹוַ ,גּם בְּ שַׁ בָּ ת .תיאור פסימי להתרחשות העתידה – שתיקה מהורהרת ותחושה קשה ורעה לעוד
נביא בן זמננו .ובתיאור של תמונה מטפורית איך יתרחשו הדברים ,מתאר לנו המשורר כדברי הנביא

זכריה" :כְּ ָלבִ ים ֲאפֹ ִריםְ .נבִ יאֵ י הָ א ֹו ְיבִ ים בַּ ַלּ ְי ָלה [...] ,ירדפונו בְּ דֶ ֶר מַ ְדרֵ ג ֹות הָ אֶ בֶ ן שבערים; ובְּ ֶד ֶר פַּ ְר ְדּסֵ י
קרב היום שבו ההוא לא יום ולא
הַ ַלּ ְי ָלה שבכפרים ובישובים החקלאיים נצטרך להתגונן ולהילחםֵ ,
לילה ,כי נצטרך לעמוד על המשמר .וגורלנו לשמוע קולות כאבק ופיח ניחר מהלמות הקרבות וזעקות
הפצועים והחללים ובעקבותיהם הדמעות" .ומי יגן עליה מפניה? אחי הצעיר יהודה?" מקונן המשורר
בסוף דברי השיר .זה כאילו לשאול באוב את המתים כאשר את התשובה המשורר מספק לנו בפירוט רב
את העתיד לבוא למרות ש" -וְ א ַיד ֲא ֹד ָני עַ ל כְּ תֵ פִ י ".רוצה לומר ,שעל אף בסך הכול משורר ולא נביא
ממש ,ואין לא את הגיבוי האלוהי על כתפו לנבא את ,הוא יודע את הדברים ,כי בעיניו הוא יודע ומכיר:
יתים מַ כְ סִ יפִ ים ".והם שנותנים לו את שאר הרוח לדעת את הדברים ולראות נוכחה את
" ֲא ָדמָ ה וְ ֵז ִ
המציאות הכאוטית שעתידה להתרחש בלא שלום ממש והסכם שלום ממשי .ומה יש בידנו? פיסת נייר
של הסכמי שביתת-נשק.

