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  .20–הסיכום והניתוח לשיר ממערכי השיעור לשירת המאה ה 

  המורה אלי פררה: כתב וערך

  'דליה רביקוביץ/  חּבָ ְט ִּמ ה ּבַ לָ רֶ דֶ ינְ ִס 
  

  .חּבָ ְט ִּמ ה ּבַ ּטָ מַ ם לְ  ָׁש רּוְב ה עָ לָ רֶ דֶ ינְ ל ִס ת ֶׁש בֹוֹוּטת הַ עֹוָּׁש הַ 

  תעַ ּדַ ת הַ רּו חֵ ּהה לָ תָ יְ הָ 

  .ךְ ה ּכָ ת זֶ ר אֶ אמָ ם נִֹא 

  יהָ תֶ ֹוּקל רַ  אֶ יהָ דֶ ת יָ ה אֶ קָ ּדְ  ִה יאִה 

  .ןּמָ ת ׁשֻ ּוּסכֻ  ְמ יּו הָ יהָ תֶ רֹועֲ ַׂש 

  יםִּק חַ רְ מֶ  לְ ּהתָ ְע דַ ה ְּב יגָ לִ ְפ יא ִה ִה 

  יםרִ עָ ׁשֹי ְמ ִּת לְ ִּב 

  .יםרִ ּבָ ְס י מֻ ִּת לְ ִּב 

  .ןמָ ְׁש ב ִּב קֹנְ י לִ לִ ה ְּב עָ דְ ּיָ ת ֶׁש ֹוׁשחּוְּת 

  רֹוּנִּס  לַ יהָ ינֶ ת עֵ ה אֶ ילָ ִּפ ְׁש יא ִה ִה וְ 

  םּתָ כְ ּמֻ הַ ב וְ ּבָ רֻ ְּמ הַ 

  םתָ הָ א לְ כָ ין הָ  ּבֵ ׁשל יֵ דֹוק ּגָ חָ רְ ה מֶ יזֶ ה אֵ עָ דְ יָ וְ 

  רעֵ ָׁש ן לְ ּתָ ל נִ לָ כְ ם ִּב ִא 

  וָׁש כְ עַ אן וְ יל ּכָ ִח ְת מַ ה ֶּׁש מַ ּו

  ןמָ ּזְ ם ּבַ ּוּי ִס ין לֹואֵ 

  .ןמָ ת זְ דַ קּוא נְ לֹוְ 

  ל ּוּג ִע ּהיבָ ִב ה ְס תָ ְׂש יא עָ ִה וְ 

  ןימַ  ִס ּהמָ ְצ עַ ה לְ נָ ְּמ ִס וְ 

  .ןבָ ּוּמי ּכַ נִ יֹוְמ ּדִ 

  ןיהֶ דֵ גְ ב ִּב יטַ מֵ ת ְּב אֹוְצ ן יֹוהֵ ם הָ יִ ּתַ ְּׁש ת הַ ה אֶ תָ אֲ רָ וְ 

  .יםִמ ָׂש ת ְּב פֹוְט נֹו, תרֹוָאפְֹמ , תרֹודּוהֲ 

  .ןרֹות ּגָ טויֹונְ 

   .ןמָ קֹוְמ ִּב  יותְה ה לִ תָ ְצ ש רָ מָ א מָ יא לִֹה וְ 

   ןיֹוְמ ִּד  ּבַ ּה לָ יּוים הָ ּיִ ִפ סֹו-יןת אֵ רֹוצָ אֹו

   יםּיִ ִפ סֹו-יןש אֵ מָ מָ 

                           .הרָ צּו אלֹלְ ּו

   ןרֹוּגָ ם ּבַ ל חֹה ֶׁש ּנָ טַ ת ְק עַ קַ  ְּפ ּהה לָ תָ יְ הָ 

   .יתנִ לָ חֹו, הּזָ ב עַ ת לֵ מֹולְ הַ וְ 

   םּלָ כֻ ץ לְ חּוִמ  התָ יְ יא הָ ִה וְ 

  תחַ דַ קֹו, הּיָ כִ ּבֹו

   .םּיֵ קַ ְת ִה ל לְ ֹוּדְח ת לַ ל עֵ כָ ה ְּב נָ כָ מּו
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  יתִּפ ְצ ּתַ  תדַ קּו נְ ּהה לָ תָ יְ הָ 

  ּהקָ יחּורִ ה ְּב ירָ דִ נְ 

  יםּדִ ְא ב מַ כָ ל ּכֹוה עַ בָ ְׁש  יָ ּוּלִא ּכְ 

   .המָ חָ לְ ִּמ ב הַ כָ ּכֹו

   :הרָ ְמ ָא וְ יהָ פֶ רֹוגְ ת אֶ ה אֶ צָ ְמ קָ  יאִה וְ 

   .המָ חָ לְ ִמ את לְ צֵ י יֹונִ אֲ 
   

  .המָ דְ רְ  נִ ךְ ּכָ -רחַ ַאוְ 

  השיר סיכום 

מעמיד בפני הקורא אתגר אינטנסיבי לפענח את ', השיר שלפנינו של המשוררת דליה רביקוביץ

  . מבחינת נושאו וכן מבחינת מהותה של האמירה הפמיניסטית שמאחורי הנושא, הנאמר בשיר

, אכן לפנינו כאן שיר על כל הפרמטרים של השירה המודרנית, מבחינת מסגרתו ומבנהו של השיר

ו וקריאת תגר על שירתו של נתן לאחר ביקורת, קבע את דפוסיה" המורד"כפי שנתן זך המשורר 

  :על פי הסעיפים והפרמטרים של השירה המודרנית והם, ואברהם שללונסקי, אלתרמן

  לא , ואכן השיר שלפנינו בנוי רק מבית אחד. שבירת כל מסגרת שירית ומוסכמות שיריות. א

  .     מאורגן ולא מסודר

  .ביטול החריזה לחלוטין. ב

  כולל זו של התעוררות הפמניזם , המציאות ואת המודרנה החדשהאמירה מפורשת המציגה את . ג

  .     בעולם ובארץ

  ללא נשגבות ומליצות שבאות , של הקורא" המדברים בגובה העיניים"מילים וניבים פשוטים . ד

  .את הביטוי השירי ובעצם מונעות ומעכבות את הזרימה לביטוי החוויה" לקשט"    רק 

  .החוויה הלקוחה מעולמו החווייתי של המשורר. ביטוי אישי של המשורר. ה

  .י שימוש במטפורות מתוחכמות"ע, לשון חדשים ומפתיעים-  צירופי–והעיקר והחשוב מכולם . ו

נושא השיר . שהכל שריר וקיים בשיר הזה, אם נבדוק את הפרמטרים שמנינו לעיל נראה, אכן כן

היא ). לכלוכית" (סינדרלה "–לדים הי-בוודאי לקוח מקונוטציה חריפה מאוד של ספור אגדת

ה הטובה ומוסרת ּיָ הגיעה הפֶ , במטבח משרתת את האם החורגת המרשעת וכמותה שתי בנותיה

  .הספור ידוע לכל' וכו' בידה את שרביט הקסם להיהפך לנסיכה יפת תואר שתקסים את הנסיך וכו

רוניה דקה וחריפה להיות יש כאן אי. מרשעת-חורגת-אולם בשיר שלפנינו האמירה איננה כלפי אם

  .אישה כבת ערובה במטבח לגחמותיהם ואטימותם של כל הסובבים

ה לָ רֶ דֶ ינְ ל ִס ת ֶׁש בֹוֹוּטת ַה עֹוָּׁש ַה : "כבר בשורה הראשונה נקלוט את האמירה הצינית והאירונית

וניה האיר" שעותיה הטובות"ושם היו , שם מקומה של סינדרלה" חּבָ ְט ִּמ ה ּבַ ָּט ַמ ם לְ  ָׁש רּוְב עָ 

מי ? "הָּט ַמ ם לְ ָׁש "איך אפשר שיהיו אלה שעות טובות ". הָּט ַמ ם לְ ָׁש "מתבטאת בשל הביטוי 

בעיני (היפים " האנשים הנעלים"למעלה נמצאים ". שם למעלה"שנמצא למטה אינו בהכרח 

הדמות זו , סינדרלה. למטה מצויים הנחותים. המוכשרים והזוכים בכל הטוב) עצמם לפחות

  . שאת שעותיהן הטובות הן מעבירות שם למטה במטבח, לל הנשיםהמייצגת את כ

ולאחריה שוב אמירה אירונית ... אומנם למרות היותה שם למטה הייתה לה את חרות המחשבה

אולם , בדרך כלל לאחר ביטוי אירוני כזה באים שלוש נקודות" .ְך ה ּכָ ת זֶ ר אֶ אָמ ם נִֹא : "ועוקצנית
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תוך איפוק : כלומר, ת האמירה האירונית הזאת בנקודה בלבדמעדיפה לסיים א' דליה רביקוביץ

. ונטרול הרגש הזועם על העוול כלפי נשים שמעבירות את שעותיהן הטובות שם למטה במטבח

האיפוק הזה מעצים את האמירה האירונית ונותנת לה נופך משמעותי מעבר למילים ומעבר 

  . למשמעות הנושא

א ששאר החירויות "ז" חירות המחשבה"באמירה שניתנה לה , ועניין אירוני נוסף יש בשורות האל

אז איך ! לא רק במטבח, שוויון ההזדמנויות וחופש העיסוק בכל תחום: חלקה כמו-אינן מנת

  ? אפשר שיהיו לה שעות טובות רק עם חירות המחשבה

ותעצומות בעיקר בשל התיאור קורע הלב של אותה " תאוצה"האירוניה הולכת ומקבלת 

. זהו תיאור שדיקנס הסופר הבריטי ידע לתאר בסיפוריו: כסמל וייצוג לכל הנשים, "דרלהסינ"

היא מהדקת את ידיה אל : של סינדרלה" שעותיה הטובות"בתיאור הזה ניתן לראות עד כמה היו 

או כביטוי של , ראש אימתני ולוחץ-אישה עסוקה ועמלה ללא הפסקה עד כאב, כלומר, רקותיה

... למי ששערותיה מכוסות שומן" שעות טובות"אין . שערותיה היו מכוסות שומןו, ייאוש ואכזבה

 ּהכל יוָמ , מלוכלכת, זאת אישה עובדת. או מרוב ייאוש ואכזבות היא מהדקת את ידיה אל רקותיה

  .  אוכל– ּהעובר במטבח כדי לספק את הצרכים לאלו שזקוקים לתוצאות עבודָת 

איזו ... אבל יש לה את חרות המחשבה, ש בעבודת המטבחהיא עסוקה עד למעלה הרא, שימו לב

נדה 'להביע את רחשי לבה ואת האג' אירוניה חריפה ועוקצנית בחרה לה דליה רביקוביץ

להיות ? אבל מה עם החרות בכלל, את חרות המחשבה לא ניתן להפקיע ממילא . הפמיניסטית

לכן באות השורות ? כאישה, םמשוחררת מספיק כדי להגשים עצמה כאד? משוחררת מעול המטבח

הרי היא . מחשבות בלתי משוערות.  בשיר לתאר את מחשבותיה המפליגות למרחקיםבאותה

, שיש לו לא רק את חרות המחשבה, כמו כל אדם חופשי באמת, יכולה להגיע רחוק כמו כל גבר

ל לכן המחשבות ש. אלא גם את חירותו האישית ליזום ולהגשים את חלומותיו ושאיפותיו

  .זוהי החירות לחלום ולדמיין בלבד. סינדרלה הן גם בלתי משוערות ובלתי מסברות

  

  :את השיר ניתן לחלק לארבעהה חלקים

  זו שמעבירה , אמירה אירונית למצבה של האישה במטבח: החלק הראשון מביע את נושא השיר. א

  סף לשורה הראשונה גם והאירוניה מתעצמת בכך שמתוָ " שעותיה הטובות ביותר במטבח"    את 

  .סינדרלה את חרות המחשבה-    את הביטוי שיש לאותה אישה

  תמונה ציורית המתארת . החלק השני בשיר מתאר את מצבה האמיתי של האישה במטבח. ב

  ראש חזק והידוק הידיים על הרקות ושערות -כאב: קרי,     באופן פיזי ממש את שעותיה הטובות

  .    מכוסות בשומן

  היא יכולה . יאור עולמה של האישה הרוצה להשתחרר מהעול ומהנחיתות בה היא נמצאתת. ג

  עד כמה היא יכולה להגיע " מפליגה למרחקים במחשבותיה"היא ,     ורוצה להגשים עצמה

  ולכן " השמים הם הגבול "–השאיפות והחלומות להגשמה עצמית הן בלתי משוערות .     ולשאוף

  .    הן בלתי מוסברות

  כמו באגדת נטויות גרון , לעומת השתים ההדורות והמפוארות, תיאור מצבה של סינדרלה. ד

   .הילדים    
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את התיאור האוטנטי של סינדרלה מאגדת , זהו החלק המתאר. החלק הרביעי בשיר הוא מעניין

כאשר , שאימן משתדלת להצעיד קדימה לעבר זרועות הנסיך, שתי האחיות החורגות. הילדים

  . מלוכלכת ומוכתמת מעבודתה במטבח, נשארת מאחור, הבת האמיתית, רלהסינד

עד , מקומה במטבח, הן לבושות במלוא הדרן ומבושמות ללכת לנשף שהנסיך עורך ואילו סינדרלה

  .'והעכברים לסוסים וכו, פך למרכבההדלעת תיה; ה הטובה ובמעשה קסםּיָ שתבוא הפֶ 

תוך כדי הבנה , היא מסמנת עגול סביבה, הּיָ אה של הפֶ לפני בו, שם במטבח, אולם. האגדה ידועה

: כלומר") מכאן לשם" שפירושו בפשטות -ביטוי מארמית" (מהכא להתם"שיש מרחק גדול 

היא יודעת שהמציאות שונה ורחוקה . שבחיים"  סינדרלה"שונה מה,  סינדרלה מאגדת הילדים

. אומרת הדוברת בשיר" .ןָמ ת זְ דַ קּוא נְ לֹן וְ ָמ ּזְ ם ּבַ ּוּי ִס ן לֹויו אֵ ָׁש ְכ עַ אן וְ יל ּכָ ִח ְת ַמ ה ֶּׁש ַמ ּו"כי . מהחלום

זו שבחיים , כשסינדרלה, אפשר לחלום לשוויון הזדמנויות ולקוות שהעתיד צופן לו מציאות אחרת

אבל אינה בטוחה שיש לו נקודת , זהו חלום שהיא יודעת איפה הוא מתחיל, ולא זו שבאגדות

היא מציאותית . ל ששוויון ההזדמנויות יבוא לידי ביטוי ממשי ומעשיאין בטחון כל: כלומר, סיום

 אבל,  עובדה היא שהיא מחליטה לצאת למלחמה. ולא מאמינה בנסים ובקסמים של פיות טובות

  ...הָמ ְד ְר  נִ ְך ּכָ - רחַ ַאוְ 

באים לידי , האירוניה ומפח הנפש מהידיעה שיש מרחק גדול בין המחשבות והחלומות למציאות

שסימן " חוני המעגל"זהו ארמז מהמקורות על . עז בתיאור המעגל שהיא מסמנת סביבהביטוי 

י המשנה מסכת תענית "עפ. יתרצה וימטיר גשם' סביבו עיגול ונדר נדר שלא יחרוג מהעיגול עד שה

הן , אולם בשונה מהאגדות. התרצה ולמענו הוריד גשם' ה;  וכמסופר במשנה)'משנה ח',  גפרק(

נפש ומציאות -הסיום הוא מפח, והן אלו של התרבות העולמית, ת היהודייםאלו של המקורו

, תרֹוָאפְֹמ , תרֹודּון הֲ יֶה דֵ גְ ב ִּב יַט ֵמ ת ְּב אֹוְצ ן יֹוֵה ם ָה יִ ַּת ְּׁש ַה "כשהיא רואה ש; שטופחת על הפנים

הוא תמונת כי הסוף , ס והאגדה אינם יכולים להתממש כמסופר הנֵ ."ןרֹות ּגָ טויֹונְ  יםִמ ָׂש ת ְּב פֹוְט נֹו

  .  נשארים שם–במטבח , ואלו שנמצאים בתחתית, פים והמוצלחים זוכיםּיָ שהַ , מצב מציאותית

ב ת לֵ מֹולְ ַה וְ  ןרֹוּגָ ם ּבַ ל חֹה ֶׁש ּנָ ַט ת ְק עַ ַק ְּפ "תחושת המחנק בשל הכעס והעלבון על מצבה מתואר 

אפילו נקודת תצפית היא אמנם בוכייה וקודחת ויש לה . היא מחוץ לכל זה ".יתנִ לָ חֹו, הּזָ עַ 

הוא , והדוברת מדגישה שהכוכב המסוים הזה, מרוחקת כאילו והיא יושבת על כוכב המאדים

תיאור הזעם הכבוש ונקודת התצפית המרוחקת על כוכב המאדים הם . כוכב המלחמה

היא לא . למרוד במוסכמות ולא ללכת בתלם, כהשתקפות על מאווייה ורצונה לצאת למלחמה

היא מחליטה לצאת למלחמה תוך קמוץ ! לא, קומן של אחיותיה ההדורותרוצה להיות במ

בשורה , אולם בהמשך תוך הפסקת קצרה של הביטוי השירי" ולהראות להם מה זה"האגרופים 

או שנרדמה ; הסיומת הזאת היא פתח לכמה אפשרויות ".הָמ ְד ְר  נִ ְך ּכָ -רחַ ַאוְ : "אחרונה נאמר

לצאת למלחמה אבודה מראש ומלחמתה לא " חלום"מאפיסת כוחות מתוך ידיעה שזהו רק 

  . מה- ההירדמות כאגירת כוחות להחלטה הנועזת לצאת למלחמה ויהי–או להיפך , תצלח

 גם אם .יש רק באגדות) דנְ ֶא -יִּפ הֶ " (סוף טוב"סינדרלה אמיתית עם כי , אני נוטה להסבר הראשון

ת דַ קּוא נְ לֹן וְ ָמ ּזְ ם ּבַ ּוּי ִס ין לֹוו אֵ ָׁש ְכ עַ אן וְ יל ּכָ ִח ְת ַמ ה ֶּׁש ַמ ּו: "גם הביטוי ולאחר שקמצה את אגרופיה

סינדרלה "היא תפסיק להיות  .לאפשרויות היום של האישה מבטא את יחסה של המשוררת" .ןָמ זְ 

הוא בלתי , אין לו נקודת זמן, כפתיחות כלפי מעמד האישה מה שמתחיל כאן ועכשיו". במטבח

האישה המודרנית של היום יכולה להגיע ולהגשים " ולהשמים הם הגב: "מוגבל וכפי שנאמר
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עדיין המציאות טופחת על , אף על פי שבנקודות ובצמתים מסוימים. עצמה בכל התחומים בחיים

  . תמיד נמצא את האישה במטבח, הפנים ולבסוף

תפקידה ועולמה הוא הבית והילדים והדאגה , גם אם היא אישה מודרנית ובעלת קריירה

  ".סינדרלה במטבח"ו הביטוי המטפורי של זה. לרווחתם

משיר שבו הנושא הכללי הוא תיאור מצבה של האישה . במובן מסוים השיר עובר מהפך

בראשיתו של השיר מתקבל הרושם . הופך לביטוי ותיאור מצבה האישי של הדוברת, המודרנית

 למצבה של חברתית) הצהרה(מעין מניפסט . שמדובר בשיר מחאתי על מצבה של האישה בכלל

  . אולם החלק הרביעי מעמיד את הדוברת בראש נושא השיר, האישה בחברה המודרנית

היא יכולה רק . הן זוכות והיא לא. על תחושת קיפוח ואפליה בינה לבין האחרות, ביטוי אישי

. כי זה לא ממשי ומעשי, לכן היא מסמנת עגול דמיוני". חוני המעגל"לחלום ולקוות לנס כמו 

תישאר מאחור כשהאחרות , זו שבחיים ולא באגדות, "סינדרלה"ו, המציאות לא ישתנוהדברים ו

  .מבושמות ומפוארות, יצאו במיטב בגדיהן

  

  :דרכי העיצוב בשיר

  על העוול שנעשה לה ועל הסוף הטוב שקבע לה " סינדרלה"הקונוטציה לספור אגדת הילדים . א

  .שנועדו להן סוף טוב למרות הכל, שיםמעין הקבלה ואמירה  המכוון כלפי הנ.      גורלה

   )' חמשנה',  גרקפ. (ובזכותו השתנתה המציאות, שעשה נסים" חוני המעגל"ארמז מהמשנה על . ב

  סינדרלה מהאמירה האירונית ועד -חלוקה פנימית של השיר המתאר את מצבה של האישה. ג

  .ר המצב האמיתי בסוףועד לתיאו.     לתיאור המחשבות המפליגות למרחקים בלתי משוערים

  בניגוד להיותה חופשית לחשוב את , התמונה הציורית לתיאור מצב סינדרלה במטבח. ד

  .   מחשבותיה

  .והניגוד בין סינדרלה מהאגדות לזו שבחיים, הניגודים בין המחשבות והחלומות למציאות. ד

  עד כמה . יםלשון מפתיע לתיאור המחשבות המפליגות למרחק-שימוש במטפורות ובצרופי. ו

 .    יכולה סינדרלה להגיע ולהגשים עצה כאדם וכאישה


