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  .אלי פררההמורה : כתב וער�

  'דליה רביקובי� / יהְציַטִוָרְ�*
  

  ַ���ְלנ�ַע ֶהָחש�ְ�

ְגֶ�ֶלת   ְשֵני ֲאָנִשי� ֶשֵ�ש ֵ�יֵניֶה� ֶהֵ�ר�ת מ�

  ָיְשב�

  .ְוָראֵשיֶה� ִהִ יע� ִליֵדי ְנִגיָעה

  .ַיד ַהִ&ְקֶרהְולֹא ָהְיָתה זֹאת 

  .ְ�ָלל �ְכָלל לֹא ַיד ַהִ&ְקֶרה

  ה�א ִהִ�יר ְ�נ�ְכח�ָת)

  .לֹא ֲאִדיָשה ְלנ�ְכח�ת�

  .ֵצל ֶשל ַהְכִניִסיִני ַ*ַחת ְ�ָנֵפְ�

  .ַהְכִניִסיִני ַ*ַחת ְ�ָנְפָ�: ְוִהיא ְ�ִלָ�)

  ,לֹא ָנַפל ֵ�יֵניֶה� ָ�ָרק ָוַרַע�

  ָהְיָתה ֵראִשית

  .ְ*נ�ַעת ֲאָדָמה ח�ֶתֶרת �ְסמ�ָיהֶשל 

  .ִהיא ָחָשה ָ�זֹאת ֵהיֵטב

  .ִהיא ָחָשה ַהְפָ*ָעה

  .ִהיא ָקָמה ְוָיְצ0ה

  )כוח משיכה:  מבחינה מילונית משמעו�גרוויטציה ( *
  

הסיטואציה המתוארת בשיר היא תיאור מצב של משיכה ומתח מיני בי� גבר ואישה בבית    

 #א, שא% אחד לא רואה,  הקרנת סרט במקו! חשו#; בו ה! נמצאי!!מעצ! המקו. הקולנוע

כוח המשיכה . הוא שיוצר את המתח והמשיכה ההדדית, שניה! יודעי! ונמשכי! זה לזו

אבל ה! מודעי! זה , היכרות מוגבלתאמנ! ( לא רק מהיות! מכירי! זה את זונוצר ) גרוויטציה(

ולראות , לחוש אחד את השנייה, של שניה! לגעתאלא ג! הכמיהה ) ג! מחו� לבית הקולנועלזו 

 ג! בשל .יוצר אצל הקורא את המתח הראוי, במפגש מקרי ושגרתי" הרומא�"אי# יתפתח 

יד המקרה הושיב! במושבי! קרובי! בבית ש) לא בכוונה כביכול(העובדה שזה נעשה ללא משי! 

 ואילו אדישה לנוכחותו הייתה היא לאכי הרי  .בי� ראשיה! אינה מקרית" הנגיעה"אבל , הקולנוע

האישה , ברגע האמתא# . מכוונתולכ� הנגיעה הקלה בי� ראשיה! הייתה ... הכיר בנוכחותההוא 

  . קמה ועוזבת
  

רק תחושות , לא מפותחשיר אהבה . נית� להגדיר את השיר כשיר אהבה, מבחינת תיאור המצב   

, רוח של רגשות אהבה� של התרוממות"פיצו�"בסופו של דבר לא קרה ביניה! . של מתח ומשיכה

" ְ*נ�ַעת ֲאָדָמה ח�ֶתֶרת �ְסמ�ָיה"למרות שבהתחלה הייתה " לֹא ָנַפל ֵ�יֵניֶה� ָ�ָרק ָוַרַע�: "כדברי השיר

והיא חשה מעי� . כי הרי היא לא הייתה אדישה לנכחותו,  משו! מה האישה הייתה מופתעתאבל

שיעז ויעשה , הייתה רוצה חיבוק ממשי, א# בתו# תוכה מצפה ליותר" ָנֵפְ�ֵצל ֶשל ַהְכִניִסיִני ַ*ַחת ְ�"

רמז מעורפל ללא , צלללא היא קיוותה  ".ַהְכִניִסיִני ַ*ַחת ְ�ָנְפָ�: ְוִהיא ְ�ִלָ�): "את הצעד המתבקש

  !  חיבוק–גופני של רומנטיקה , יישו! מוחשי אלא ממש ,ולא תחושה של
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שהייתה ביניה!   מכוח המשיכה,"גרוויטציה"על את מה שנתבקש מהא# הוא עמד ולא ייש! בפו

, היה משהו שמש# את ראשיה!, זאת לא הייתה יד המקרה. בראשיה!עוד כשנגעו , בתחילה

 :כלומר, נבי� את הרתיעה שלה ברגע האחרו�ועל כ� . א# היא לא התממשה, הייתה משיכה הדדית

הייתה מופתעת ולכ� היא קמה ועזבה את , שלחו! ממשי שלא מומ, היות שהיא ציפתה לאהבה

  . בית הקולנוע

� אפלטוניתלתחילתה של מערכת יחסי! לא, הצפייה ממנה הייתה לרגשות חמי! של אהבה   

�האכזבה מהאי�ו,  בבית הקולנוע החשו#זמוז מזדמ�לא מ .ממשי וגשמילמשהו אלא , משהו

לא עצ! ההכרה והידיעה שזה . רו� מה שהרתיע אותה ברגע האח,זה כנראה, אונות של הפרטנר

היא שהביאה לה  )"העיניי� הרעבות" מתו#" (בֵרָעֶנג ֶהעֹ ַמְכא)ב ָהיֶלֶקת ִלַהַ%ד ַהחֹ"הול# להיות 

  . נועדו זה לזולא שה! , יההנוחתת עלההבנה הפתאומית את 

  

את היא ז. חלקה�הרתיעה וההבנה היא מנת, מנקודת מבטה של האישהתיאור התיאור הוא    

הא! ג! הוא . אי� שו! רמז או תובנה אחרת על תחושותיו של הגבר בשיר. שקמה לפתע ויוצאת

על כוח המשיכה היא זו שמתאמצת ומתגברת ? הגיע לאותה בהלה ורתיעה מעצ! הנגיעה בה

  .שכוח המשיכה לא פועל עליה!, כמו אות! האסטרונאוטי! בחלל, ולהישאר חופשייה

  

  :דרכי העיצוב בשיר

  , על פי מבנה השיר נית� לזהות את פריצת המסגרת השירית כמקובל בשירה המודרנית: בנה המ.1

  , שיר שהוא כולו בית אחד חסר סדר וארגו�. סדיר� סימטרי ובלתי�בלתי,  חופשימבנה: כלומר     

  מלבד המבנה נית� לראות את .  והלאה�60לשירה העברית שנכתבה משנות המאוד אופייני      

  )או קיטוע הטורי!(פסיחה יוני! הנוספי! של שירה זאת כמו ההאפ     

   לפני הסיו! תנקטעפסיחה אל עבר השורה שאחריה והיא , יש זליגה יה השני בשורה: הפסיחה. א

  פסיחה ה. "ישבו  /פסיחה  /שני אנשי� שיש ביניה� היכרות מוגבלת ":ההגיוני של המשפט     

  א# , הקוראי! מצפי! לסיטואציה רומנטית.  מסוימתמתח והפתעה,  יוצרת יפייהאתזה     

  ). 'לא התנשקו וכו, לא התחבקו(שני אנשי! סת! ישבו : מקבלי! דווקא מצב שיגרתי יומיומי     

  באמצעות .  בודדה אותה בשורה נפרדתדוברתמכיוו� שה, "ישבו"תשומת לבנו ממוקדת במלה      

  שגרתית �רקע שגרתית להתרחשות ייחודית ובלתי�  יוצרת סיטואצייתדוברתהפסיחה הזאת ה     

  במעבר בי� אנו נצמא עוד פסיחה  .המצב המיוחד של שניה!את וזה מקצי� עוד יותר ,בהחלט     

  כא� ההדגשה ". דמה חותרת וסמויהאשל תנועת  /פסיחה/ הייתה ראשית: "�13 ל�12 השורהה     

  ת דוברה" ?ראשית של מה: "צדנו הקוראי!יש תהייה וצפייה מ". ראשית"היא על המילה      

  של ) הקשר החווייתי(וההסבר בא בפירוש אסוציאטיבי , תהייה זותשובה מטפורית למספקת      

  יבשתי �מעי� אירוע וולקני תת"... תנועה של אדמה חותרת וסמויה: "אדמה �טרו! רעידת     

  ויש לשי! ,  לא נראית א# מורגשת מאוד,זאת תנועה סמויה. שעוד מעט ויתפוצ� בל0ָה שוצפת     

    הפסיחה השנייה ,  א! כ�. תנועה שיש לה כוונות נסתרות, כלומר" חותרת: "לב מאוד למילה     

   ראשית התנועה סופה .לב הקוראי! במושג החשוב וליצור הפתעה�נועדה למקד את תשומת     

  .יצרי ולאו דווקא רגשי ורומנטי�כוונות נסתרות מצד הגבר ליזו! מפגש ארוטי     

  לא יד " החזרה על הביטוי –." כלל וכלל לא יד המקרה./לא הייתה זאת יד המקרה: "חזרה. ב

  א! הוא חוזר , שהרי דבר מקרי קורה רק פע! אחת, באה להמחיש את תוכ� האמירה" המקרה    

  על מנת להמחיש את תוכ� המשפט המשוררת . ה חוק או עקרו� ולא מקריותפירושו שז, על עצמו    

  .חוזרת עליו פעמיי!    
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  והיא בלבה ./צל של הכניסיני תחת כנפ#"ו" לא אדישה לנוכחותו/הוא הכיר בנוכחותה:  תקבולת.ג

  בשני המקרי! האלה מדובר בתקבולת תחבירית בי� המשפטי! מתייחסי! ".הכניסני תחת כנפ#    

  להרגשת הדוברת ה! . בי� השניי!" תאומות"תקבולות אלה מבטאות את ה. אל הגבר והאישה    

  .את התחושה הזאת היא מבטאת באמצעות התקבולות. כעי� שני חלקיה של ישות אחת    

  

  שלושת המשפטי! המסיימי! את השיר ממקדי! את המבט באישה ": היא" של המלה אנפורה .ד

  למרות המודעות המלאה , שהיא אוזרת כוח ולוקחת את ההחלטה לחתו#זאת משו! . דווקא    

  .שלה לטיב המשיכה שנוצרה בינה לבי� הגבר שפגשה    

  התקצרות המשפטי! : התקצרות הדרגתית של משפטי! בסיו!בסיומות של השיר נראה . ה

     �  .מביעה את החלטת האישה לחתו# או לשי! ק� לקשר שהסתמ

  ה פשטוהשפה די . פיצוח� וקשתבשיר אי� שימוש בלשו� ציורית מורכבת: יתהלשו� הציור. א .2

  מעוניינת לחשו% את הרגשות החזקי! היא : המבהירה את הכוונות הנסתרות של הדוברת           

   ורגילי כמו ישיבה משותפת שגרתיי!שיש ויהיו במצבי! ורגעי! די והמשיכות החזקות            

  לא נפל ": המטפורה .מושבית באוטובוס�או בישיבה דו, בבית קולונוע, מודהכמעט צ           

  . נו לבינהפיוטי ורומנטי בירגשי , "פיצו�"כלומר לא התרחש שו! , "ביניה! ברק ורע!           

           הנגיעה הסמלית של שני , החוש# הסמלי: ציורי הלשו� היחידי! הנמצאי! בשיר ה!           

  החוש# מסמל את המשיכה .  סמלית ג! היא–הראשי! ותנועת אדמה חותרת וסמויה            

  תחושות בלי לראות אחד את השני ה! מודעי! ל: שנוצרה בי� שני האנשי!, העיוורת           

  הנגיעה מסמלת את כוח המשיכה שנוצר . התעורר בלב!סמויות ולזיק הרומנטי שה           

  לתנועת האדמה החותרת קשר לשלבי! המוקדמי! של . ומש# אות! זה לזו, ביניה!           

  תנועת האדמה מסמלת את תחילת , כיוו� שכ#. התפרצות הר הגעש או רעידת האדמה           

  ).כמו התפרצות הר הגעש(שהייתה יכולה להפו# לרגש מסעיר ממש , המשיכה           

  

  הכניסיני תחת "המובאה משירו של ביאליק מופיעה בשיר  )הקשר מילולי (:קונוטציות .ב      

  צרי# ' על מנת להבי� לעומק את מהות המשיכה שמתוארת בשיר של דליה רביקובי�". כנפ#          

  שבו לבקשה , בשירו של ביאליק" הכניסיני תחת כנפ#"להכיר את משמעויות הביטוי           

  בקשת , רוחנית ונפשית, אינטימיתבקשת קירבה : מעויותכמה מש" להיכנס תחת הכנ%"          

  לפ� שונה לו מופנית כל אחת מ� הבקשות הל. המוות חסות והגנה ובקשת מנוחה שלאחר          

  אישה בשירה של השכ, לכ�. אל הא! ואל השכינה, אל האישה האהובה: בזהות הנמענת          

  יא כבדר# ה, אמצעות המשפט הלקוח משירו של ביאליקאת רגשותיה בת מבטא' רביקובי�          

   אגב יוצרת את המקבילה המנוגדת משיר אחר של ביאליק המבטא את ההיפ# הגמור           

  והיא כאילו " העיניי! הרכבות"זה הביטוי מהשיר " הכניסיני תחת כנפ#"הביטוי השירי           

  חמימות , טימיותנאישמשלב ) מוחלט(גש טוטלי אותו רכלפיו  המרגישיא שהת אומר          

  סת! (, כלומרא# כשהיא חשה באמת מה שעלול להתרחש . ומשפחתיות וא% חרדת קודש          

  העובדה שה! בקושי מכירי! ג! בגלל , באופ� מפתיע) מזמוז מקרי באול! חשו# של קולנוע          

  .יא קמה ויוצאתה, אחד את השניה          
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) גרוויטציה(מאחר ולא מדובר על כוח המשיכה ,  הכותרת היא סמלית:משמעות הכותרת .3

על מנת . אלא על גרוויטציה שמסמלת את טיב המשיכה בי� שני אנשי!, משמעותו הפיזיקלית

, "גרוויטציה"יש להכיר את משמעות המושג הפיזיקלי , הכותרת ואת הקשר שלה לשיר להבי� את

פועל על הגופי! בעלי מאסה או אנרגיה ותנועה הנוצרת בהשפעת המשיכה והיא כוח המשיכה ה

ראשיה! נמשכי! אחד לשני : משיכה כזאת נוצרת בי� שני האנשי! המתוארי! בשיר. הזאת

  . זה בזה, בסופו של דבר, ונוגעי!

" גרוויטציה"ידי השימוש במושג �על, יתירה מזו. ה! חושבי! ומרגישי! את אות! הדברי!   

אלא היא מעי� הכרח , שנוצרה בי� שני האנשי! האלה איננה מקרית, רת רומזת כי המשיכהדובה

זאת .  שני האנשי! האלה נועדו זה לזו:קיצוראו ב, כפי שכוח משיכה הוא חוק טבע, או חוק טבע

: אנו יכולי! לפרש נכו� את סיו! השיר, רק א! אנו מודעי! למשמעות המושג גרוויטציה, ועוד

 בדיוק ) הגרוויטציה(כוח המשיכה ה צריכה לעשות מאמ� נפשי על מנת להתגבר על האישה היית

לאחר רק , ולבסו%. כמו שנדרשת הפעלת אנרגיה על מנת להתגבר על כוח המשיכה של כדור האר�

האישה שחדרה להכרתה שהמשיכה היא יותר יצרית וארוטית ולא רגשית ונפשית נבי� מדוע 

כששו! רגש או , היא שואפת לחופש מוחלט, ככל הנראה. פשההחליטה לחתו# ולהימלט על נ

  .מחויבות לא משפיע עליה ולא כובל אותה לאדמה

 


