
 
 

 תבנית - הים ביני ובינך / שמואל הנגיד

 ערכה: איריס פלאום

 השיר "הים ביני ובינך" מאת שמואל הנגיד הוא שיר חול מסוג קינה.

 המשורר כתב קינה זו, שיר אבל, בעקבות מות אחיו הבכור. 

 מרחק פיזי ונפשי –"הים ביני ובינך"  במטאפורההמשורר משתמש   "לחלותך"( -)"בינך" תפארת הפתיחה–  1בית 

 ג'( שהוא חושש שבגלל המרחק ביניהם הוא עלול לשכוח את אחיו.  -כשהוא רוצה לומר )ממשיך בבתים ב'

 הוא חושש לבגוד בקשר שהיה לו עם אחיו אם הוא ישכח אותו.  – בשאלות רטוריותשורר ממשיך המ – 3 -2בתים 

 המשורר מצהיר שהוא יושב ליד קבר אחיו ולא מצליח להשלים עם המוות, הכאב שלו גדול. - 5 - 4בתים 

מבטאת את ההרגשה של המשורר הבודד הוא ללא אחיו, הוא כבר לא יראה  –על המילה "לא"  חזרה – 9 -6בתים 

 אותו יותר, הם כבר לא יצחקו יחדיו, כבר לא ידברו יותר.

 המשורר נפרד מאחיו, בברכה לנשמת המת. – 12 -11בתים 

ארץ(. -. המשורר חוזר לביתו בניגוד לאחיו שקבור באדמה )צימוד ארציבניגודהמשורר משתמש  – 14 – 13בתים 

 המשורר יודע שהוא יכול ללכת לישון ולקום ואילו אחיו ישן לנצח. המשורר משלים עם מות אחיו. 

)של המשורר(,  עד יום מותו שלו –"בלבי אש פרידתך"  במטאפורההמשורר מכריז על ידי שימוש  – בית האחרון

 כלומר כל חייו  הוא יזכור את אחיו בלבו. 

 

יֶנָך / ְולֹא ֶאֶטה ְלַחלֹוְתָך יִני ּובֵּ  ֲהָים בֵּ

ב ַעל ְקבּוָרְתָך?  שֵּ ד / ְואֵּ ב ָחרֵּ  ְולֹא ָארּוץ ְבלֵּ

ד ְבַאְחָוְתָך!  ֱאֶמת, ִאם ֶאֱעֶשה ָכזֹאת / ֱאִהי בֹוגֵּ

י ִקְבָרְך ְלֻעָמְתָך ב / ֲעלֵּ  ֲאָהה, ָאִחי, ֲאִני יֹושֵּ

 ְלָך ַמְכאֹוב ְבתֹוך ִלִבי / ְכַמְכאֹוִבי ְבִמיָתְתָך.

ן ְלָך ָשלֹום   / ְולֹא ֶאְשַמע ְתשּוָבְתָך,  –ְוִאם ֶאתֵּ

ִני / ְביֹום בֹוִאי ְלַאְדָמְתָך, א ְלָפְגשֵּ צֵּ  ְולֹא תֵּ

 ְולֹא ִתְשַחק ְבִקְרָבִתי / ְולֹא ֶאְשַחק ְבִקְרָבְתָך,

 ִתי / ְולֹא ֶאְרֶאה ְתמּוָנְתָך,ְולֹא ִתְרֶאה ְתמּונָ 

יְתָך / ּוַבֶקֶבר ְמעֹוָנְתָך   –ְלַמַען ִכי ְשאֹול בֵּ

 ְבכֹור ָאִבי ּוֶבן ִאִמי, / ְשלֹוִמים ָלְך ְבַאְחִריְתָך,

י רּוָחְך ְוִנְשָמְתָך! ל ְתִהי ָנָחה / ֲעלֵּ  ְורּוַח אֵּ

ְך ְלַאְרִצי, ִכי / ְבֶאֶרץ ָסְגרּו   אֹוְתָך.ֲאִני הֹולֵּ

ת  ת ְוִאיַקץ עֵּ  / ְוַאְת ָלַעד ְבנּוָמְתָך, -ְוָאנּום עֵּ

ש ְפִריָדְתָך  ְוַעד בֹוא יֹום ֲחִליָפִתי / ְבִלִבי אֵּ

 


