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כתב וער :המורה אלי פררה
זִ ְכרנת ָח ִמי  /דליה רביקובי'

ָ ֵאר ְל ָ ַ :רק ָה ָבק ִל ָה א ִתי
וְ לֹא ָהָיה ִלי ְמ ַל ֶה  ֵחר.
הא ָה ַל ְ ִא ִי ְל ַג ַ ְ ָל ִדי!
וְ ָהָיה ְמ ַס ְכ ֵס ְ את ַש ֲער ַתי
ימי ַי ְלד ִתי ַה ַח ִ(י! ְ'י ֵתר.
ִ' ֵ
ָ ֵאר ְל ָ ִמיה ֶ) ִ* ָה א ִתי,
 ְל ָכל ַח ְבר ַתי ָהָיה  ֵחר.
ַ'חֹ ֶרְ 'ִ ,,פרס ַע ְר ָס ִלי! ֲאי(ִ .י!,
יד!,
וְ ָה ֲע ָננִ י! ט ְר ִפי! ֶאת ֵצ ָ
ָ ֵאר ְל ָ ִמיה ֶ) ִ* ָה א ִתי
יתי ְמ ַל ֶה  ֵחר.
וְ ַעד ַ(ָ 2ה ָר ִצ ִ
ֵז ְרע ֵני ָה ֵע ִצי! ִ) ְק ְ)קְ  ,ל ָ) ָעה
יחידת ִע! ָהר ַח
יתי ִל ְ)ִ 'ִ ֹ2
נִ ְת ֵ ִ
יתי ה ָזה
ֵלילת ַר ִ'י! ָה ִי ִ
ַעל ָ' ִי! ֲא ָח ִדי!ְ ,ר .ט ִ'י! ֵמ ֲה ָבה.
יתי ְמ .ק ַַ 4חת,
ָ ֵאר ְל ָ ַ(ָ 2ה ָה ִי ִ
ֶ) ֶ5ה ַה ְמ ַל ֶה ַהָ ִחיד ֶ) ִ*י.
יתי ַמ ְפ ִלי ָגה
ִ'ימת ַה ַח ְמ ִסי ָה ִי ִ
ַעד ִעיר ִ'י ָר ָת! ֶ)ל ַה ִ*וְ ְי ָתנִ י!.
יתי ְמ ֵלה ֶה ְפ ֵקרת ְמ .א ֶֶ 6רת.
ָה ִי ִ
יתי ָל)ב ָ2ל עד ִ'י ר ִחי,
לֹא ָר ִצ ִ
יתי ְ2ע ֵרב
א ָל! ְ') ִבי ָה ִי ִ
ֶ) ָ7קט ' ְקר ָביו ָהע ְר ִבי!,
וְ לֹא ָהָיה ִלי )! ְמ ַל ֶה,
וְ ַרק ָה ָבק ִל ָה א ִתי.
השיר מבחינת נושאו ,שיר מודרני לחלוטי .הוא לקוח מעולמה החוויתי האישי של המשוררת,
המתארת לנו את ימי ילדותה .מג הילדי ועד הלווי האחרו של ימי בגרותה.
בתוכ השיר נמצא תחושות העולות ממנו כמו :יתמות ,קנאה בבמה שנראה כחיי שגרתיי :
" ְל ָכל ַח ְבר ַתי ָה ָיה ֵחר" ...במקו אבק ,לה ,לחברות היה הנער ,הבחור המחזר ,כמלווה קבוע.
ה חיו על פי הנורמה .בנוס! תחושת מועקה על כי לא נית לדוברת אות חיי "רגילי" שכל
בחורה זוכה לה .מעי תחושה של קיפוח .לחברות הי חיי אחרי – לה לא! הוא הל %איתה
מג הילדי הוא מלווה אותה...
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המוטיב המרכזי בשיר הוא המטפורה השחוקה ,שכבר נתקלנו בה בהרבה שירי; תיאור שלבי
חיי המקבילי לעונות שנה .מבחינה זו נאמר עליה שזוהי מטפורה שחוקה.
המלווה הקבוע של הדוברת הוא האבק .הביטוי הזה ,שהאבק הוא המלווה "הקבוע" נות את
האסוציאציות שהמלווההאבק הזה מוביל אליה ,כמו :לכלו ;%מחנק; יוצר אביכות וגועל;
מזכיר את חו הקי ,חמסי; חוסר נעימות כללית כמו חספוס ואפרוריות .ענ אבק היוצר ראות
מטושטשת .היות והאבק הוא מסמני ההיכר של המדבר ,נוצרת תחושת השיממו בחיי הדוברת.

הדוברת הייתה מתגעגעת לכל הדברי המנוגדי למלווה הקבוע – האבק כדבריה" :וְ ַעד ַ(ָ 2ה
יתי ְמ .ק ַַ 4חת5ֶ )ֶ ,ה ַה ְמ ַל ֶה
יתי ְמ ַל ֶה  ֵחר" .היא חיה בהרגשת קיפוח תמידיתֵ ָ " :אר ְל ָ ַ(ָ 2ה ָה ִי ִ
ָר ִצ ִ
ַהָ ִחיד ֶ) ִ*י" .הייתה רוצה את ההיפ %ממנו ,את ה"רטיבות של החיי" את המיֵ " :לילת ַר ִ'י!
יתי ה ָזה ַעל ָ' ִי! ֲא ָח ִדי!ְ ,ר .ט ִ'י! ֵמ ֲה ָבה" במקו אבק אולי קצת לחות ,קצת מי מחיהנפש.
ָה ִי ִ
או את הלחלוחיות שבמעשה האהבה ,הזיעה ,או מיצי התאווה שהגו! מנפיק כשזוג אוהבי
מתני אהבה – זאת הייתה יכולה להיות משאתנפשה.
הפניה אל נמע בראשית הביתֵ ָ " :אר ְל ָ ַ :רק ָה ָבק ִל ָה א ִתי" ...מדגיש את הכמיהה לאהבה .זהו
נמע חסר ש ודמות .הא היא מדברת אל ידיד? או אל דמות אב; דוד קרוב ,חברנעורי שהיא
פוגשת ומספרת לו את קורותיה? הדברי אינ משתמעי חדמשמעית .והיא "מספרת" לא על
אהבה שלא באה על סיפוקה .מכא נבי את עד כמה לא חבבה את האבק ,כי הוא מתקשר לחוסר
אהבה .הוא מנוגד למה שהיה לחברות שלה – מחזרמלווה.
ההתמודדות של הדוברת ע התחושה הקשה של נבדלות ,של דחייה ומיאוס מהאבק המלווה
התמידי הזה ,הוא בעזרת הדמיו .היא יוצרת לעצמה עול חליפי .מנותק מהמציאות....
יתי ְמ ֵלה ֶה ְפ ֵקרת ְמ .א ֶֶ 6רת".
היא הייתה מפליגה לבירת הלווייתני ,בריחה על ס! הטירו!ָ " :ה ִי ִ
ודווקא בריחה זאת אל הדמיו עושה אותה מאושרת ולא רצתה לחזור אל השפיות אל המציאות,
כי במציאות מחכה לה המחווה התמידי שלה – האבק .כלומר :עדי! לה לחוש טירו! ואיבוד
עשתונות והעיקר לא להיות ע האבק ,מאשר להיות מציאותית ,נורמאלית אבל ע האבק.
בירת הלווייתני" – זהו דימוי לאוקיינוסי הגדולי לימי שבה האהבה היא עמוקה כמו
התהומות שלה ,ש שוחי הלווייתני .ש יש ש הכי הרבה מי וחיי – זאת עיר הבירה של
האהבה .החזרה למציאות אל האבק מדמה הדוברת ביצור אחר – העורב .זוהי צפור "שחורה"
מכוערת המבשרת את בוא החור! .ה"ציו" שלה לא נעי מעי" :קווה קווה קווה" צרוד וצורמני
א %אי ברירה וכדי לא לאבד את הדעת ,חייבי לחזור למציאות ,א %המציאות היא כעורב –
שחור ומבשר מוות .בבית האחרו ישנה קונוטציה סמויה לסיפור חז"ל על העורב שניסה להפו%
צבעו ללב .כשהיא חוזרת מעול הדמיו למציאות ,היא לא שייכת לכא ,רק האבק מלווה אותה
– רק האבק נאמ לה.
ש השיר "זיכרונות חמי " – בקריאה ראשונה של כותרת השיר נחוש אמפטיה ונעימות ,זיקה
והזדהות :כי "זיכרונות חמי" נתקשר למשהו נוסטלגי ,נעי וטוב להיזכר בה ,אול בהמש%
השיר נבי שמדובר בזיכרונות קשי והחו שלה הוא חו צורב .הוא יוצר כוויה בלב ולא מעורר
רגשות חיוביי .זהו חו ש" ָ7קט ' ְקר ָביו ָהע ְר ִבי!" ה העורביָ ,נק*ט +מלשו מיאוס בחילה
ודחייה .קרובי והמכרי מדומי לעורבי שבחלו בצעדיה ללכת "לבירת הלווייתני" ולהתנתק
מהמציאות .כמוה ג ה מבשרי רע ומוות ,שחורי ומאוסי .ג בחזרה אל המציאות לא היה
לה שו מלווה .רק האבק לווה אותה .כלומר שו דבר לא השתנה.

