
 ©כל הזכויות שמורות לאלי פררה 

 

   20 –הניתוח והסיכום ממערכי השיעור לפרק שירת המאה 

  .דף הבאב –השיר סיכום     כתב וערך: המורה אלי פררה.

  / חיים גורי ) 21 (שיר חָר זְ ִּמ יד הַ ִר יְ 
  

  ,ּהה לָ לֶ עוֹ  ּכָ ׁשֶ  יהָ לֶ ים עָ ִמ חֲ ַר  ּוׁשְק ּבַ 

  .ּהה לָ לֶ עֲ ה, יַ אֶ ְר ּנִ , ּכַ ּכָ ׁשֶ 
  

  כ"י.נַ ּתַ  הּוּׁשֶ ב מַ ּוׁש

  יא.ה הִ לָ חּוא ְמ ב ּוׁש

  ה,בָ ה טוֹ ָּד לְ יַ 

  אל,קֵ זְ חֶ ל יְ קוֹ ם ּבְ עַ ד ּפַ עוֹ ם וְ עַ ת ּפַ עַ מַ וֹ ׁש

  .יהָ מֶ ָד ה ּבְ ּיָ חַ 

  א,ה ּבָ זֶ ר וְ ּבֵ ַד ה ְמ ד זֶ עוֹ וְ 

  ם.יִ לַ ׁשָ רּוי יְ נֵ זְ ָאא ּבְ ֵר קוֹ 
  

   –  ּהע לָ ּלַ בֻ ן יְ ת ּפֶ ֶד חֶ פַ ְמ 

  ב,ֶר עֶ  חַ י רּוִׂש ְר פְ ת, ִמ וֹ ּמם חַ יִ ּתַ לְ צַ עֲ 

  .יחַ ּנִ , נַ סדוֹ רוֹ ּבְ  מוֹ ּכְ 

  ה.מָ דּוה ְר עָ מּוְׁש 
  

   –ד  בֵ ּכָ יב הַ בִ ָאת ּבָ לוֹ ב קוֹ ּוׁש

  ?עַ ֵד ה יוֹ ּתָ ם אַ ִא ה, הַ ָד הּויר יְ עִ ּצָ י הַ ִח ָא

  ?עַ מֵ וֹ ה ׁשּתָ ם אַ ִא הַ 

  .ּהמָ צְ עַ ה לְ מָ וֹ ית. ּדִד עוֹ ְד עוֹ 
  

  יקות,ִת ְּׁש י הַ בֵ ְר עוֹ 

  .יהָ תֶ וֹ ּגל ּגַ עַ ת מֵ ֶר הֶ ְר הֻ ה ְמ לָ פֵ אֲ 

  ת.ּבָ ׁשַ ם ּבְ , ּגַ ע לוֹ ה ַר ּכֹ יא ׁשֶ בִ ד נָ עוֹ 
  

  ה,לָ יְ ּלַ ים ּבַ בִ יְ אוֹ י הָ יאֵ בִ ים. נְ ִר פֹ ים אֲ בִ לָ ּכְ 

  ה.לָ יְ ּלַ י הַ סֵ ְּד ְר ּפַ  ֶר ֶד ן, ּבְ בֶ אֶ ת הָ גוֹ ֵר ְד מַ  ֶר ֶד ּבְ 

  ה.לָ יְ א לַ ם וְ א יוֹ א ר הּוׁשֶ ם אֲ ב יוֹ ֵר קָ 
  

  ם.יִ מַ ּׁשָ ם הַ ּלַ סֻ ר ּבחָ נִ  יחַ ק, ּפִ בָ ָאת ּכְ לוֹ קוֹ 

  ת.עוֹ מָ ְד ה לִ פָ יָ 

  ש.מֶ ל ׁשֶ ַּד גְ ה, ִמ יסָ בִ ּכְ  ׁשּוּביִ ה לְ פָ יָ 
  

  ?יהָ נֶ ּפָ ִמ  ּהּלָ ל ׁשֶ ן עַ גֵ י יָ ִמ 

  ?עַ ֵד ה יוֹ ּתָ ם אַ ִא ה, הַ ָד הּויר יְ עִ ּצָ י הַ ִח ָא
  
  י. פִ תֵ ל ּכְ י עַ נָ דֹ ד אֲ א יַ וְ 

  ים.יפִ סִ כְ ים מַ יתִ זֵ ה וְ מָ ָד אֲ 
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  ניתוח וסיכום השיר

, חמלה-, ניתן להבין שמדובר בשירקריאה של השורה הראשונהבקריאה ראשונה של השיר, בעיקר ב   

והוא, הדובר, מרחם  –האם הוא יודע ושומע? כאשר הדובר פונה מספר פעמים "לאחיו הצעיר יהודה" 

כל, -ענייה חסרת .בודדה בלא תומך וסועדומבקש שירחמו עליה, שנותרה  על אשתו של אחיו הצעיר

כמו כן, בתחילה  והוא צריך לייבם אותה? עגונה? ואולי עזובה? או אולי כאלמנתו של לוחם שנפל בקרב

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 

  ופכת לסמל ומיטונימיה לארץ ישראל כולה, למדינת ישראל שלאחר מלחמת השחרור. ה

  

זכורים מהמקרא ומשירת ביאליק, ונגלה שנושא השיר בקריאה זהירה יותר נחשוף מספר מילים וִא    

סימנו בכחול) ואם ניקח בחשבון את עברו והביוגרפיה ש. (אלו שונים לגמרי מהרושם הראשון ותוכנו

משורר הפלמ"ח' נבין את המשמעות של המילים 'ספרותי כ- ר חיים גורי ותוארו החברתישל המשור

  המודגשות בכחול.

  

ולא כתב ביאליק, " ילַ ים עָ ִמ חֲ ַר  ּוׁשְק ם ּבַ יִ מַ ׁשָ תחילה, משירו של ביאליק "על השחיטה" נכתב שם: "   

ת בקיומו של היושב וספיקו כהתרסה , שם בשירו של ביאליק, נעשיתת הרחמים מהאל. ובקשַ עליה

התרסה, כאן בשמדובר גם כקונוטציה לדברי השיר של ביאליק, אם כן, ה, בשמים. ההבהרה שנעֶׂש 

ה הקבלה לתקופתו . ואם נעֶׂש בהטלת ספק באפשרות של קיומה של אותה נמענת בלתי ברורה

ית של אותה , לאווירה החברתית והתרבותחיים גורי ולאירועים של אותה תקופה בה חי ופעל המשורר

בישות  –אישה, אלא באותה ישות מדינית שזה עתה נולדה בחבורת אנשי הפלמ"ח, נבין שלא מדובר 

מלחמת השחרור בשעברה טראומה קשה לאחר  התנועה הציונית, היא מדינת ישראל.המדינית של 

  עם סיום המלחמה.  1948באוקטובר  22 – רודוס ב  יִא הסכמי שביתת הנשק שנחתמו ּבָ  –ובעקבותיה 

 זכורים לרוב מהמקורות ומשירו הידוע של המשוררבִא  רלדברי הספקנות וההתרסה משתמש המשור   

ה, אֶ ְר ּנִ , ּכַ ּכָ , ׁשֶ ּהה לָ לֶ עוֹ  ּכָ ׁשֶ פזמונאי אהוד מנור לאחר נפול אחיו הצעיר יהודה באותה מלחמה: "וה

לשלווה ולמנוחה בחתימת הסכמי שלום, היישוב היהודי בארץ ישראל  ..  שבמקום להגיע."ּהה לָ לֶ עֲ יַ 

נשק. כמעין נבואה פסימית למה שעתיד לבוא באין -ומדינתו יאלצו להסתפק רק בהסכמי שביתת

 1967-, ששת הימים ב1956-מלחמות לרוב, כמעט בכל עשור: מלחמת קדש (סיני) בהסכמי שלום. 

  וכן הלאה... 1973-ר בולאחריה מלחמת יום כיפו 1971ההתשה 

  

ישראל הצעירה שאך זה קמה, שואבת -"נבואתו" של המשורר, למה שעלול לקרות לה, למדינת   

ָדַמִיְך : "6מקורות התנ"ך, מספר יחזקאל פרק ט"ז  ָדָמִיְך ָוֹאַמר ָלְך ּבְ ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ

ָדַמִיְך ֲחיִ  ". הוא עוד רואה בחזונו את ההתבוססות בדמים שעוד נכונו לעם היושב בציון .יֲחִיי ָוֹאַמר ָלְך ּבְ

כדברי הוא, הנביא יחזקאל מדבר וזה בא, הנביא ירמיהו, באין הסכמי שלום חתומים ומוסכמים. ו

ם ֵלאמֹ : "2באוזני ירושלים. ירמיהו פרק ב'  קוראו 17איוב פרק א'  ַלִ " שמעו ר,ָהלְֹך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוׁשָ
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פן יבולע לה תסכים הישות המדינית מתוך חשש  יא.ה הִ לָ חּוא ְמ ב ּוׁשיו עדים לדברי השיר, כי היא והֲ 

  נשק בלבד. -" לקבל את המזער ולהסתפק בהסכמי שביתתהָ ישל ישראל "בחיתולֶ 

י הצעיר בבית הרביעי, כעין אזהרה ללוחמים עתידיים למות בצל הקרבות שנכונו לנו, האם אתה "אח   

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?

יא בִ ד נָ עוֹ  .יהָ תֶ וֹ ּגל ּגַ עַ ת מֵ ֶר הֶ ְר הֻ ה ְמ לָ פֵ אֲ  יקות,תִ ְּׁש י הַ בֵ ְר עוֹ והתשובה לא מאחרת לבוא בבית החמישי: "   

שתיקה מהורהרת ותחושה קשה ורעה לעוד  – להתרחשות העתידה תיאור פסימי ת.ּבָ ׁשַ ם ּבְ , ּגַ ע לוֹ ה ַר ּכֹ ׁשֶ 

ובתיאור של תמונה מטפורית איך יתרחשו הדברים, מתאר לנו המשורר כדברי הנביא נביא בן זמננו. 

י סֵ ְּד ְר ּפַ  ֶר ֶד ּבְ שבערים; ו ןבֶ אֶ ת הָ גוֹ רֵ ְד מַ  ֶר דֶ ּבְ  ירדפונו..] [. ה,לָ יְ ּלַ ים ּבַ בִ יְ אוֹ י הָ יאֵ בִ ים. נְ ִר פֹ ים אֲ בִ לָ ּכְ זכריה: "

ב היום שבו ההוא לא יום ולא נצטרך להתגונן ולהילחם, קֵר  שבכפרים ובישובים החקלאיים הלָ יְ ּלַ הַ 

לילה, כי נצטרך לעמוד על המשמר. וגורלנו לשמוע קולות כאבק ופיח ניחר מהלמות הקרבות וזעקות 

 והחללים ובעקבותיהם הדמעות. "ומי יגן עליה מפניה? אחי הצעיר יהודה?" מקונן המשורר הפצועים

בסוף דברי השיר. זה כאילו לשאול באוב את המתים כאשר את התשובה המשורר מספק לנו בפירוט רב 

ולא נביא שורר מבסך הכול  על אףשרוצה לומר, " י.פִ תֵ ל ּכְ י עַ נָ דֹ ד אֲ א יַ וְ " -את העתיד לבוא למרות ש

ממש, ואין לא את הגיבוי האלוהי על כתפו לנבא את, הוא יודע את הדברים, כי בעיניו הוא יודע ומכיר: 

לדעת את הדברים ולראות נוכחה את  והם שנותנים לו את שאר הרוח "ים.יפִ סִ כְ ים מַ יִת זֵ ה וְ מָ ָד אֲ "

יש בידנו? פיסת נייר  המציאות הכאוטית שעתידה להתרחש בלא שלום ממש והסכם שלום ממשי. ומה

  נשק.-של הסכמי שביתת

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


