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במופלא ממני\ דליה רביקוביץ
אפילו סלעים נשברים ,אני אומרת לך
ולא מחמת זקנה.
"בני אדם יושבי חושך וצלמוות
שנים רבות הם שוכבים על גבם בחום בקור,
אסירי עוני וברזל,
שנים כה רבות,
אם ישאלו נפשם למות
כמעט נוצר רושם של שלווה.
יצא קולם
3ב
אין הם זזים ממקומם וכך נסתרים הבקיעים.
וישבר סלעים "..
מעין גאווה.
שנים רבות עוברות עליהם בציפייה.
מי שעתיד לשבר
אותם עדיין לא בא.
ואז האזוב משגשג ,האצות נגרשות ,והים
מגיח וחוזר,
3א ודומה ,הם ללא תנועה.
ירי עֳנִ י ּובַ ְרזֶׁל:
חשְך וְ צַ לְ ָמוֶׁת אֲ ִס ֵ
ָאדם יו ְֹשבֵ י ֶׁ
" ְבנֵי ָ
חשְך וְ צַ לְ ָמוֶׁ ת ּומו ְֹסרו ֵֹתיהֶׁ ם יְ נ ֵַתק...:
יאם ֵמ ֶׁ
יו ִֹצ ֵ
עד שיבוא כלב ים קטן להתחכך על הסלעים
וַ יִ זְ עֲקּו ֶׁאל יי בַ צַ ר לָהֶׁ ם ִממצּוקו ֵֹתיהֶׁ ם יו ִֹשיעֵ ם"...:
יבוא וילך.
ופתאום האבן פצועה.
מּור ִתי .זֶׁ ה כַ פָ ָר ִתי .זֶׁ ה הַ תרנגול ֵי ֵל ך
זֶׁ ה חֲ לִ יפָ ִתי .זֶׁ ה ְת ָ
לִ ְצ ָד ָקה ,וַ אֲ נִ י ֵא ֵל ך לְ חַ יִ ים טו ִֹבים אֲ רּוכִ ים ּולְ ָשלוֹם:
אמרתי לך ,כשסלעים נשברים זה קורה בהפתעה.
(מתוך סדר כפרות)
ומה גם אנשים.

מיהו הנמען? אל
מי היא פונה?
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ירי עֳנִ י ּובַ ְרזֶׁל...:
ישבֵ י ח ֶֹׁשְך וְ צַ לְ מָ וֶׁת אֲ ִס ֵ
(י) "ְ ...
(יג) וַ יִ זְ עֲקּו אֶׁ ל-יְ הוָ ה בַ צַ ר לָהֶׁ ם ִמ ְמצֻקוֹתֵ יהֶׁ ם
יו ִֹשיעֵ ם( :יד) יו ִֹציאֵ ם מֵ ח ֶֹׁשְך וְ צַ לְ מָ וֶׁ ת
ּומו ְֹסרוֹתֵ יהֶׁ ם יְ נ ֵַתק"...:
(תהילים ק"ז)

"כלב הים הוא אחד הסמלים היפים ביותר לנשמה
הפראית .בדומה לטבעה האינסטינקטואלי של האישה"...
"רצות עם זאבים" קלריסה פינקולה אסטס עמ' 234
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ֹלא ִרגְ עֵ י ְשנַת ,טֶׁ בַ ע\ טשרניחובסקי
ֹלא ִרגְ עֵ י ְשנַת ,טֶׁ בַ ע ,וַחֲ לוֹמוֹת יִ ְמ ָתקּו,
ַרק ֶׁרגֶׁש בְ ָך אֶׁ ְראֶׁ ה וְ סַ עֲרוֹת הַ ְק ָרב:
עַ ל ְמרוֹם ִשיא הָ ֶׁריָך ּובְ ִמכְ רוֹת עָ מָ קּו,
בִ ְתהוֹמוֹת הַ יְ ִשימוֹן ּובְ צֵ ל חֶׁ בְ יוֹן עָ ב,
כִ י ֶׁתאֱ בַ ל נַפְ ִשיּ ,ופְ צָ עַ י יִ זְ עָ קּו,
ִת ְקווֹתַ י ִתבֹלְ נָה כְ שו ָֹשן בַ ְסתָ יו
ָאנּודה לִ ְמקוֹם ָשם ִמ ְשבָ ִרים יִ נְָאקּו
ָ
צּוקיו י ִָרים צּור אַ ִדיר וְ ָשב.
לִ ְמקוֹם ָ
ָאז ב ְֹש ִתי ִמגַלִ ים הָ ָרבִ ים בַ ְסלָעִ ים,
ֶׁשהֵ מָ ה ,בְ ִה ְתמוֹלְ לָםָ ,שבִ ים לִ ְרגָעִ ים,
וְ טּור ִמּטּור יָרּום ,גַל יִ גְ בַ ר ִמגָל;

צּורים נִכְ ל ְַמ ִתיֶׁ ,שהֵ מָ ה בִ גְ א ֹונָם
ִמ ִ
אֶׁ ל מַ חַ ץ ִמ ְשבָ ִריםַ ,אל נַהֲ מָ ם וַהֲ מ ֹונָם
אשיהֶׁ ם אֶׁ ל עָ ל…
י ְַסגִ ירּו אֶׁ ת לִ בָ ם וְ ָר ֵ

התמונה המצטיירת בשני השירים היא :סלעים
שגלים מתנפצים עליהם לנצח בלב ים.
בשיר "גאווה"
זווית ראייה
נשית.

"לא רגעי שנת"
זווית ראייה
גברית.

התבוננות בשיר "גאווה" (שהוא בן בית אחד בעל שורה ארוכה וקצרה לסרוגין) מזווית ראייה שונה תצביע
על צורה של סלע כאשר על פני השטח הוא נראה ישר ושלם ואילו בקרקעיתו נבעים בקיעים וסדקים ,בכך
באות לידי ביטוי שתי זוויות הראייה של שני השירים .הדובר מתרשם מהצורה החיצונית של הסלע ואילו
הדוברת ערה לסדקים שבקרקעיתו.

השיר "גאווה" פתוח לאפשרויות הבנה שונות ,קיימים בו יסודות רוחניים ,היבטים פסימיים ו/או אופטימיים,
הסלע יכול להישבר מחיכוך (עדין) של כלב ים ,שהוא בעל נשמה ייחודית או מקולם של אנשים מיואשים
ששואפים למות ,אך קיימת גם נקודה אופטימית שבאה לידי ביטוי ברצון לחיות שמתבטא בסדר כפרות ,ואף
האמונה בה' יכולה לעזור לאדם בעת מצוקתו .בעוד שהשיר "לא רגעי שנת" נתון לפרשנות סגורה יותר.

