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 מן הדליקה ההיא / חיים גורי

 
 

ַהָחרּוך, ִמן ַהד   עּוֶנה ו  ֶכם ַהמ  ָפה גּופ   ֵליָקה ָהִהיא, ָאֶשר ָשר 

ָמֵתנּו, פִ לַ  -ָנַשאנּו ֵאש  ִנש   יד  ֵמִאיר ל 

ֶהבֶ  ּהּובָ  נּו ֶאת ַשל  ַלק   ת ָהֵחרּות, ִהד 

ָרבֹות ַעל ַאלַ הָ  ּהִעמָ  נּו ַבק  ַמֵתנּו. כ   ד 

כֶ ֵאת  אֹוב  אֹוִבים, ם, ֶשֵאין לֹו ָאח ַבמַ ַמכ   כ 

ֵזל ַבר  נּו ל  ֵרשֹות חַ  -ָיַצק  ִבים ּוַמח   , ֹות ִשיַנייםדחֹוצ 

כֶ  רֹוִבים, ֵאת ֶעלבֹונ  נּו ל   ם ָהַפכ 

ָרבֹות ַבלֵ  ִפינֹות, ק  ָדלֹור ס  ִמג    יל.ֶאת ֵעיֵניֶכם ל 

 רּוָסהשּואֹות ִעירֶכם ָההָ ִממַ 

נּו ֶאֶבן מ  ָנטַ  נֶֻת פּוַיַחת ּול   ֶצת,מ 

ֶאֶבן הַ  ֶאֶבן ַהִפיָנה ו  ָכה ל  ִהיא ָהפ   ד,סָ מַ ו 

ֶר  ֶאֶבן ַהחֹוָמה ֲאֶשר ֵאיָנה ִנפ   ֶצת.ל 

ָנק בַ  ֶכם, ֲאֶשר ֶנח   בֹות,הָ ל  שַ ִשיר 

לּוגֹות הַ  ִפי פ  מֹו ֶנֶדר,חַ מַ ָעָלה פֹוֵרץ ב   ץ כ 

דּו ָעלּו ָהעֹוז ו   ָעמ   ַהָכבֹוד,ו 

ַהִת   יָנה אֹוֶבֶדת.יָקה ֲאֶשר אֵ ָוה ָהַעִת ק  ו 

 

ֶכם הַ ָנַק  נּו ֶאת מֹות   ַהבֹוֵדד ר ו  מַ מ 

אֶ  רֹופֵ ב  ַחם הּוא, ָכֵבד ִהּננּו, שֶ ג   ֹו ו 

נּו ֹפה גַ טֹו ַהשָ ַלגֵ   ֵעד, -לרּוף ֵהַקמ 

 .ּומַצח ֹלא ִיַת ּנֵ ר לַ ֵעד ַחִיים, ֲאשֶ -לגַ 
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 לי צה"ל. לבין יום הזיכרון לחלעיון בשיר בין יום הזיכרון לשואה ל הצעה

השיר קושר מאוד יפה את שני ימי הזיכרון ומהווה חולייה המקשרת בין "שואה 
 לתקומה". 

יש לתת את הדעת לקצב,  ניתן לאמן תלמידים בקריאה רהוטה ותקינה של השיר בקול.
 למשלב, לסגנון, למטרת הכותב.

 ,המטפורות והדימויים.ם יש לעבוד על ביאורי המילים הקשות, צירופי המילי

 את מה היא מסמלת?  -מוטיב הדליקה

 מאפיין לשוני מרכזי בשיר:

השיר כולו הוא מעין שיח בין הדובר המייצג את הניצולים בארץ לבין נרצחי השואה, 
 בגוף ראשון רבים עם פניה לגוף נוכח רבים.  מבחינה לשונית הוא כתוב כולו

מה, על מאבק, על לחימה ואומץ של לוחמי תש"ח  על עשייה, על נק מצביעריבוי הפעלים 
 והדומם של יהודי אירופה הטבוחים בשואה.מול הגוף המעונה, החרוך 

והוא יוצק משמעויות של חיים, של  הדובר מבקש לקיים גל עד חיים לגטו השרוף 
 ניצחון, של חירות באמצעות משחקי המילים. 

 הנחייה לתלמידים: 

 והעתיקו את כל הפעלים לרשימה אחת. בשיר לכל הפעלים מתחו קו מתחת 

  ?מה משותף לפעלים מבחינת הבניין, הגוף והמשמעות 

מבחינה סמנטית כולם נושאים אופי של  -ל ) קל ( במשמעות של פעיל ובגוף רביםעַ כל הפעלים מבניין פָ 
מאבק ולחימה לעומת המילים השדה כל המילים משדה סמנטי של  עשייה, נקמה, לחימה, תעוזה.

 סמנטי של כניעה וחידלון. 

הדרגתית אחרי השואה כאן בארץ  ההמתרחש בצור שינויבקש להדגיש את ההכותב מ
בעצמאות   על ידי לוחמי תש"ח המבקשים לנקום את דם אחיהם ולהשיב את כבודם

 ישראל.  

את תהליך השינוי  הבאה להדגיש הנגדהתבנית לשונית של הוא יוצר זאת באמצעות 
הפסיביות וחוסר האונים של היהודים שעלו בין המעשה העכשווי לעומת שחל 

 במשרפות. 

  :מצאו את התבנית הלשונית הממחישה זאת 

 את מכאובכם.... יצקנו  לברזל....

 הפכנו לרובים   את עלבונכם       

 למגדלור ספינות   את עיניכם         
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 והיא הפכה לאבן הפינה ואבן המסד..., טלנו אבן מפויחת ומנותצת ממשואות עירכם ההרוסה נ

  השיר נקרא "מן הדליקה ההיא" מוטיב האור / אש /דליקה מופיע בשיר בגוונים
 שונים. אתרו בשיר את כל המילים הקשורות במוטיב האש / דליקה/ שלהבת

 טי.ערכו בדיקה במילון של  המילים השונות וכתבו את פירושן והקשרן הסמנ 

   ?מה ההבדל בין המילים השונות 

 הזדמנות לעסוק בתופעת הנרדפות שאיננה מלאה ולמה היא תורמת. לעסוק בבידול הלשוני משלבי .

 מה בין דליקה /שריפה / אש / שלהבת / לפיד / משואה?

 אבן הפינה  / אבן המסד / "אבן "  המילה עם כבולים םבשיר נעשה שימוש בצירופי
 סמיכות ( ) צורתאבן החומה 

 ו את הצירופים ובדקו את משמעותם, באילו הקשרים הם מופיעים והדגימו כתב
 זאת מתוך המילון ובהקשר לשיר זה.

ניתן להרחיב את אוצר המילים בחיפוש צירופים כבולים נוספים עם המילה 
"אבן" ולהבין את התופעה הלשונית הזו וכיצד ניתן באמצעות להעשיר את 

 השפה. 

 לסיכום, 

וב לקשר בין הלשון, המבנה, התוכן והמשמעות ולהראות כיצד השילוב המרתק הזה חש
 יוצר את המשמעות, את הכוונה והרעיון. 

חשוב, כמובן, להדגיש את הקשר בין "שואה לעצמאות" כיצד הקמתה של מדינת 
 ישראל ותקומתו של העם היהודי היו הנקמה שלנו בכל מי שרצו להשמידנו. 

שמדינת ישראל היא המקום היחיד בעולם בו יש ליהודים וא ההוכחה העד שהוקם  הגל 

  .הזכות והכוח להגן על עצמם בכוחות עצמם את
מכחישי  בה שזכר הנספים לא ישכח ושלוהער זהו המענה לאנטישמיות ולגזענות וזוהי

 .השואה לא תהיה נחלה בקרבנו

 

 

  

  

 


