מן הדליקה ההיא  /חיים גורי

ָאשר ָשרפָ ה גּופ ֶכם הַ מעּונֶה והַ חָ רּוך,
ֵיקה הָ ִהיאֶ ,
ִמן הַ דל ָ
נ ַָשאנּו ֵאש ַ -לפִ יד מֵ ִאיר לנִ ש ָמתֵ נּו,
ּובָ ּה ִהדלַקנּו אֶ ת ַשלהֶ בֶ ת הָ חֵ רּות,
עִ מָ ּה הָ ַלכנּו בַ ק ָרבוֹת עַ ל ַאד ַמתֵ נּו.
אֵ ת מַ כאוֹב ֶכםֶ ,שאֵ ין ל ֹו ָאח בַ מַ כאוֹבִ ים,
יָצַ קנּו לבַ רזֵ ל -חוֹצבִ ים ּומַ ח ֵרשוֹת חַ דוֹת ִשינַיים,
אֵ ת עֶ לבוֹנ ֶכם הָ פַ כנּו לרוֹבִ ים,
אֶ ת עֵ ינֵי ֶכם ל ִמג ָדלוֹר ספִ ינוֹת ,ק ָרבוֹת בַ ֵליל.
ִממַ שּואוֹת עִ ירכֶם הָ הָ רּוסָ ה
נָטַ לנּו אֶ בֶ ן מפּויַחַ ת ּומנ ֶֻתצֶ ת,
ו ִהיא הָ פכָה לאֶ בֶ ן הַ פִ ינָה ואֶ בֶ ן הַ מַ סָ ד,
לאֶ בֶ ן הַ חוֹמָ ה אֲ ֶשר ֵאינָה נִפ ֶרצֶ ת.
ִשירכֶם ,אֲ ֶשר נֶחנָק בַ ַשלהָ בוֹת,
עָ לָה פו ֵֹרץ בפִ י פלּוגוֹת הַ מַ חַ ץ כמ ֹו נ ֶֶדר,
ועָ מדּו עָ לּו הָ עוֹז והַ ָכבוֹד,
יקה אֲ ֶשר אֵ ינָה אוֹבֶ ֶדת.
והַ ִתקוָ ה הָ עַ ִת ָ
נ ַָקמנּו אֶ ת מוֹת ֶכם הַ ַמר והַ בו ֵֹדד
באֶ גרוֹפֵ נּוֶ ,ש ָכבֵ ד ִהּנ ֹו וחַ ם הּוא,
ַל ֵגט ֹו הַ ָשרּוף הֵ ַקמנּו ֹפה ַגל-עֵ ד,
ַגל-עֵ ד חַ יִ ים ,אֲ ֶשר ַל ֵּנצַ ח ֹלא
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יִ ַתמּו.

עמוד 1

הצעה לעיון בשיר בין יום הזיכרון לשואה לבין יום הזיכרון לחללי צה"ל.
השיר קושר מאוד יפה את שני ימי הזיכרון ומהווה חולייה המקשרת בין "שואה
לתקומה".
ניתן לאמן תלמידים בקריאה רהוטה ותקינה של השיר בקול .יש לתת את הדעת לקצב,
למשלב ,לסגנון ,למטרת הכותב.
יש לעבוד על ביאורי המילים הקשות ,צירופי המילים ,המטפורות והדימויים.
מוטיב הדליקה -את מה היא מסמלת?
מאפיין לשוני מרכזי בשיר:
השיר כולו הוא מעין שיח בין הדובר המייצג את הניצולים בארץ לבין נרצחי השואה,
מבחינה לשונית הוא כתוב כולו בגוף ראשון רבים עם פניה לגוף נוכח רבים.
ריבוי הפעלים מצביע על עשייה ,על נקמה ,על מאבק ,על לחימה ואומץ של לוחמי תש"ח
מול הגוף המעונה ,החרוך והדומם של יהודי אירופה הטבוחים בשואה.
הדובר מבקש לקיים גל עד חיים לגטו השרוף והוא יוצק משמעויות של חיים ,של
ניצחון ,של חירות באמצעות משחקי המילים.
הנחייה לתלמידים:
 מתחו קו מתחת לכל הפעלים בשיר והעתיקו את כל הפעלים לרשימה אחת.
 מה משותף לפעלים מבחינת הבניין ,הגוף והמשמעות?
כל הפעלים מבניין פָ עַ ל ( קל ) במשמעות של פעיל ובגוף רבים -מבחינה סמנטית כולם נושאים אופי של
עשייה ,נקמה ,לחימה ,תעוזה .כל המילים משדה סמנטי של מאבק ולחימה לעומת המילים השדה
סמנטי של כניעה וחידלון.

הכותב מבקש להדגיש את השינוי המתרחש בצורה הדרגתית אחרי השואה כאן בארץ
על ידי לוחמי תש"ח המבקשים לנקום את דם אחיהם ולהשיב את כבודם בעצמאות
ישראל.
הוא יוצר זאת באמצעות תבנית לשונית של הנגדה הבאה להדגיש את תהליך השינוי
שחל בין המעשה העכשווי לעומת הפסיביות וחוסר האונים של היהודים שעלו
במשרפות.
 מצאו את התבנית הלשונית הממחישה זאת:
את מכאובכם ....יצקנו לברזל....
את עלבונכם

הפכנו לרובים

את עיניכם

למגדלור ספינות
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ממשואות עירכם ההרוסה נטלנו אבן מפויחת ומנותצת  ,והיא הפכה לאבן הפינה ואבן המסד...

 השיר נקרא "מן הדליקה ההיא" מוטיב האור  /אש /דליקה מופיע בשיר בגוונים
שונים .אתרו בשיר את כל המילים הקשורות במוטיב האש  /דליקה /שלהבת
 ערכו בדיקה במילון של המילים השונות וכתבו את פירושן והקשרן הסמנטי.
 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?
 בשיר נעשה שימוש בצירופים כבולים עם המילה "אבן " אבן הפינה  /אבן המסד /
אבן החומה ( צורת סמיכות )

 כתבו את הצירופים ובדקו את משמעותם ,באילו הקשרים הם מופיעים והדגימו
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,
חשוב לקשר בין הלשון ,המבנה ,התוכן והמשמעות ולהראות כיצד השילוב המרתק הזה
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.
גל העד שהוקם הוא ההוכחה שמדינת ישראל היא המקום היחיד בעולם בו יש ליהודים
את הזכות והכוח להגן על עצמם בכוחות עצמם .
זהו המענה לאנטישמיות ולגזענות וזוהי הערובה שזכר הנספים לא ישכח ושל מכחישי
השואה לא תהיה נחלה בקרבנו.
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