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   20 –שירת המאה ה לפרק הסיכו
 ממערכי השיעור 

  המורה אלי פררה: כתב וער�

  'דליה רביקובי� / י
ִמת ָחנ�ר�ְכִז

  יִתה א�ָ�ק ִלָב�ק ָהַר: ָ	ר ְלֵאָ�

  .רֵחה �ֶ�ַלי  ְמה ִלָיא ָהלְֹו

�ַגי ְלִ� ִאְ	ַלא ָהה�ַ �  י!ִדָלְ�

  יַתר�ֲע את ַשְ	ֵסְכַסה ְמָיָהְו

  .רֵתי�י! ְ'ִ)ַחי ַהִתד�ְלַיי יֵמִ'
  

  ,יִתה א�ָ�ִ* ֶ(יה� ִמָ	ר ְלֵאָ�

  .רֵחה �ָיי ָהַתר�ְבל ַחָכְל�

  ,י!ִ)י.י! ֲאִלָסְרס ַער�ְפִ', ,ֶרחַֹ'

  ,!יָדת ֵצי! ֶאִפְרי! ט�ִנָנֲעָהְו

  יִתה א�ָ�ִ* ֶ(יה� ִמָ	ר ְלֵאָ�

  .רֵחה �ֶ�ַלי ְמיִתִצה ָרָ)ד 2ַַעְו
  

  הָעָ(ְל�, ק�ְ(ְקי! ִ(ִצֵעי ָהֵנע�ְרֵז

  ַחר�! ָהת ִעיד�יִח� ִ'2ְֹ(י ִליִתֵ��ְתִנ

  הָזי ה�יִתִיי! ָהִ'ת ַריל�ֵל

  .הָבֲה�י! ֵמִ'ט.ְר, י!ִדָחי! ֲאִ�ל ָ'ַע

  ,תַח4ַק.י ְמיִתִיה ָהָ) 2ַָ	ר ְלֵאָ�

  .יִ*יד ֶ(ִחָ�ה ַהֶ�ַלְמה ַה5ֶֶ(
  

  היָגִלְפי ַמיִתִיי� ָהִסְמַחת ַהימ�ִ'

  .י!ִנָתְיְוִ*ל ַה! ֶ(ָתיָריר ִ'ד ִעַע

  .תֶר6ֶא.ת ְמר�ֵקְפה ֶה�ֵלי ְמיִתִיָה

  , יִחי ר�ד ִ'ל ע�ב �2ָ(י ָליִתִצא ָרלֹ

  בֵרע�י 2ְיִתִיי ָהִב�(! ְ'ָלא�

  ,י!ִבְרע�יו ָהָבר� ְק� 'ט�ק�7ֶָ(

  ,הֶ�ַל! ְמ�י (ה ִלָיא ָהלְֹו

  .יִתה א�ָ�ק ִלָב�ק ָהַרְו
  

, של המשוררתהאישי  החוויתי ההוא לקוח מעולמ. שיר מודרני לחלוטי�, השיר מבחינת נושאו

  .מג� הילדי� ועד הלווי האחרו� של ימי בגרותה. ימי ילדותהת אהמתארת לנו 

�:   כחיי� שגרתיי�במה שנראהקנאה ב, יתמות: מנו כמותחושות העולות מבתוכ� השיר נמצא   

"�. כמלווה קבוע,  המחזרבחורה, נערלחברות היה ה, לה�, במקו� אבק.. ."רֵחה  ָיי ָהַתר�ְבל ַחָכְל

שכל " רגילי�"בנוס! תחושת מועקה על כי לא נית� לדוברת אות� חיי� . ה� חיו על פי הנורמה

�הוא הל% איתה !  לה לא–לחברות הי� חיי� אחרי�  .קיפוחמעי� תחושה של . בחורה זוכה לה

�  ... הוא מלווה אותהמג� הילדי
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שלבי תיאור ; שכבר נתקלנו בה בהרבה שירי�, השחוקהמטפורה המוטיב המרכזי בשיר הוא ה

 �  .מטפורה שחוקהמבחינה זו נאמר עליה שזוהי . עונות שנה לי�מקבילהחיי

נות� את " הקבוע "שהאבק הוא המלווה, הביטוי הזה. האבקהקבוע של הדוברת הוא המלווה 

; יוצר אביכות וגועל; מחנק; לכלו%: כמו, ביל אליה�מוהזה אבק ה�שהמלווהאסוציאציות ה

ענ� אבק היוצר ראות . חוסר נעימות כללית כמו חספוס ואפרוריות; חמסי�, מזכיר את חו� הקי�

 .תנוצרת תחושת השיממו� בחיי הדובר, היות והאבק הוא מסמני ההיכר של המדבר. מטושטשת

ה ָ)ד 2ַַעְו":  האבק כדבריה–הדוברת הייתה מתגעגעת לכל הדברי� המנוגדי� למלווה הקבוע 

ה ֶ�ַלְמה ַה5ֶֶ(, תַח4ַק.י ְמיִתִיה ָהָ) 2ַָ	ר ְלֵאָ�: "חיה בהרגשת קיפוח תמידיתהיא  ".רֵחה �ֶ�ַלי ְמיִתִצָר

 י!ִ'ת ַריל�ֵל: " את המי�" של החיי�יבותרט"את ה, הייתה רוצה את ההיפ% ממנו ".יִ*יד ֶ(ִחָ�ַה

 .נפש�מי� מחיהקצת , קצת לחות אוליבמקו� אבק  "הָבֲה�י! ֵמִ'ט.ְר, י!ִדָחי! ֲאִ�ל ָ'ה ַעָזי ה�יִתִיָה

או מיצי התאווה שהגו! מנפיק כשזוג אוהבי� , הזיעה, או את הלחלוחיות שבמעשה האהבה

  .נפשה� זאת הייתה יכולה להיות משאת–מתני� אהבה 

 זהו .מדגיש את הכמיהה לאהבה"... יִתה א�ָ�ק ִלָב�ק ָהַר: ָ	ר ְלֵאָ�: "הפניה אל נמע� בראשית הבית

נעורי� שהיא �חבר, דוד קרוב; או אל דמות אב? הא� היא מדברת אל ידיד. נמע� חסר ש� ודמות

לא על " מספרת"והיא . משמעית�שתמעי� חדהדברי� אינ� מ? פוגשת ומספרת לו את קורותיה

לחוסר קשר תכי הוא מ, מכא� נבי� את עד כמה לא חבבה את האבק. אהבה שלא באה על סיפוקה

  . מלווה� מחזר– הוא מנוגד למה שהיה לחברות שלה .אהבה

של דחייה ומיאוס מהאבק המלווה , ע� התחושה הקשה של נבדלותההתמודדות של הדוברת 

  ....מהמציאותמנותק . היא יוצרת לעצמה עול� חליפי. וא בעזרת הדמיו�ה, התמידי הזה

�  ."תֶר6ֶא.ת ְמר�ֵקְפה ֶה�ֵלי ְמיִתִיָה: "בריחה על ס! הטירו!, היא הייתה מפליגה לבירת הלווייתני

,  אל הדמיו� עושה אותה מאושרת ולא רצתה לחזור אל השפיות אל המציאותוקא בריחה זאתווד

עדי! לה לחוש טירו! ואיבוד : כלומר.  האבק–כה לה המחווה התמידי שלה כי במציאות מח

  .נורמאלית אבל ע� האבק, מאשר להיות מציאותית, עשתונות והעיקר לא להיות ע� האבק

לימי� שבה� האהבה היא עמוקה כמו דימוי לאוקיינוסי� הגדולי� זהו  –" ווייתני�בירת הל

�עיר הבירה של זאת  –יש ש� הכי הרבה מי� וחיי� ש� . ש� שוחי� הלווייתני�, התהומות שלה

" שחורה"זוהי צפור .  העורב–החזרה למציאות אל האבק מדמה הדוברת ביצור אחר . האהבה

  צרוד וצורמני" קווה קווה קווה: "שלה לא נעי� מעי�" ציו�"ה. מכוערת המבשרת את בוא החור!

 – המציאות היא כעורב %א,  למציאותחייבי� לחזור, ה וכדי לא לאבד את הדעתירא% אי� בר

ל על העורב שניסה להפו% "בבית האחרו� ישנה קונוטציה סמויה לסיפור חז .מבשר מוותושחור 

רק האבק מלווה אותה , היא לא שייכת לכא�, כשהיא חוזרת מעול� הדמיו� למציאות. צבעו ללב�

  . רק האבק נאמ� לה–

זיקה ,  של כותרת השיר נחוש אמפטיה ונעימות בקריאה ראשונה–" זיכרונות חמי
"ש� השיר 

אול� בהמש% , נעי� וטוב להיזכר בה�, נתקשר למשהו נוסטלגי" זיכרונות חמי�"כי : ו�הזדהות

הוא יוצר כוויה בלב ולא מעורר  .קשי� והחו� שלה� הוא חו� צורבזיכרונות השיר נבי� שמדובר ב

� מלשו� מיאוס בחילה ט+ק*ָנ, ה� העורבי�" י!ִבְרע�יו ָהָבר� ְק� 'ט�ק�7ָ"זהו חו� ש. רגשות חיוביי

ולהתנתק " לבירת הלווייתני�" שבחלו בצעדיה ללכת קרובי� והמכרי� מדומי� לעורבי�. ודחייה

ג� בחזרה אל המציאות לא היה . שחורי� ומאוסי�, כמוה� ג� ה� מבשרי רע ומוות. מהמציאות

 . מר שו� דבר לא השתנהכלו. רק האבק לווה אותה. לה שו� מלווה


