לֹותָך
הֲ יָם בֵּ ינִי ּובֵּ ינֶָך  /וְ ל ֹא ֶאטֶ ה לְחַ ְ
בּור ְתָך?
וְ ל ֹא ָארּוץ בְ לֵּב חָ ֵּרד  /וְ ֵּאשֵּ ב עַ ל ְק ָ
אֱ מֶ תִ ,אם ֶאעֱשֶ ה כָז ֹאת  /אֱ ִהי בֹוגֵּד בְ ַא ְחו ְָתָך!
אֲ הָ הָ ,א ִחי ,אֲ נִי יֹושֵּ ב ֲ /עלֵּי ִקבְ ָרְך ְלעֻמָ ְתָך
ית ְתָך.
לְָך מַ כְ אֹוב בְ תֹוך לִבִ י  /כְ מַ כְ אֹובִ י בְ ִמ ָ
וְ ִאם ֶא ֵּתן לְָך שָ לֹום –  /וְ ל ֹא ֶא ְשמַ ע ְתשּובָ ְתָך,
בֹואי ל ְַא ְדמָ ְתָך,
וְ ל ֹא ֵּתצֵּ א ְלפָגְ שֵּ נִי  /בְ יֹום ִ
וְ ל ֹא ִת ְשחַ ק בְ ִק ְרבָ ִתי  /וְ ל ֹא ֶא ְשחַ ק בְ ִק ְרבָ ְתָך,
וְ ל ֹא ִת ְר ֶאה ְתמּו ָנ ִתי  /וְ ל ֹא ֶא ְר ֶאה ְתמּונ ְָתָך,
יתָך ּ /ובַ ֶקבֶ ר ְמעֹונ ְָתָך –
לְמַ עַ ן כִ י ְשאֹול בֵּ ְ
יתָך,
לֹומים לְָך בְ ַא ְח ִר ְ
בְ כֹור ָאבִ י ּובֶ ן ִא ִמיְ / ,ש ִ
וְ רּוחַ ֵּאל ְת ִהי נָחָ ה ֲ /עלֵּי רּוחָ ְך וְ נ ְִשמָ ְתָך!
אֹותָך.
אֲ נִי הֹולְֵּך ל ְַא ְרצִ י ,כִ י  /בְ ֶא ֶרץ סָ גְ רּו ְ
יקץ עֵּ ת  / -וְ ַא ְת לָעַ ד בְ נּומָ ְתָך,
וְ ָאנּום עֵּ ת וְ ִא ַ
וְ עַ ד בֹוא יֹום חֲ לִיפ ִָתי  /בְ לִבִ י ֵּאש פְ ִרידָ ְתָך

הים ביני ובינך  /שמואל הנגיד  -תבנית
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.
בית – 1תפארת הפתיחה ("בינך"" -לחלותך") המשורר משתמש במטאפורה "הים ביני ובינך" – מרחק פיזי ונפשי
כשהוא רוצה לומר (ממשיך בבתים ב' -ג') שהוא חושש שבגלל המרחק ביניהם הוא עלול לשכוח את אחיו.
בתים  – 3 -2המשורר ממשיך בשאלות רטוריות – הוא חושש לבגוד בקשר שהיה לו עם אחיו אם הוא ישכח אותו.
בתים  - 5 - 4המשורר מצהיר שהוא יושב ליד קבר אחיו ולא מצליח להשלים עם המוות ,הכאב שלו גדול.
בתים  – 9 -6חזרה על המילה "לא" – מבטאת את ההרגשה של המשורר הבודד הוא ללא אחיו ,הוא כבר לא יראה
אותו יותר ,הם כבר לא יצחקו יחדיו ,כבר לא ידברו יותר.
בתים  – 12 -11המשורר נפרד מאחיו ,בברכה לנשמת המת.
בתים  – 14 – 13המשורר משתמש בניגוד .המשורר חוזר לביתו בניגוד לאחיו שקבור באדמה (צימוד ארצי-ארץ).
המשורר יודע שהוא יכול ללכת לישון ולקום ואילו אחיו ישן לנצח .המשורר משלים עם מות אחיו.
בית האחרון – המשורר מכריז על ידי שימוש במטאפורה "בלבי אש פרידתך" – עד יום מותו שלו (של המשורר),
כלומר כל חייו הוא יזכור את אחיו בלבו.

