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 שושן-אסתי אדיבי 

ְיְש ְמ ְלְ " ְאְ לְ יוְמ ְיְ חְ ְ–יְיְ ה ְת  ְ"ְיריְש 

 תוכנית הלימודים החדשה בספרות על

 

)רתוק, ידיהם" -חיינו מעוצבים באמצעות הטקסטים שאנו קוראים ותודעתנו העצמית נקבעת על"

לילי רתוק את המגמה שהדריכה אותה באיסוף סיפורת חוקרת הספרות  תיארהכך  – (643, 4991

ְהאחרנשים עברית והוצאתה לאור תחת הכותרת  אנתולוגיה של סיפורים  זוהי .(4991) הקול

שלספרות  תוך כדי כך טוענת רתוקכמשקל נגד לקול ההגמוניה הספרותית השלטת.  שכתבו נשים

 פוטנציאל לשנות את המציאות באמצעות הגדרתה מחדש.  יש

יקורתית בתוכנית הלימודים החדשה אלה אני מבקשת להתבונן התבוננות בהדברים הברוח 

 ."המחצית השנייה של המאה העשרים"שירי בקבוצת  ובייחוד,  עליונההבחטיבה שירה את להור

ילמד המורה פרק שירה  השעל פי , הוא בקטגוריהבתוכנית לימודים זו, לעומת קודמתה החידוש

 (7002לוי, ו)שירב  , בפרק 'שירה'"זסודי, התשסי-לבית הספר העלבספרות  הלימודיםזה. בתוכנית 

בתוכנית הלימודים . הקריטריון של היוצרחלוקת השירים, ובחירתם על ידי המורה, הייתה לפי 

ארבעה  נושא.היא  שירים ללמד לויה יבחר המורה אמתוכשהקטגוריה  לעומת זאת, החדשה,

שירים בעקבות "ו "ישראל-בארץלחיות " ,"?זאת אהבה"מה  ,"זהויות"נושאים מוצעים למורה: 

עשרה שירים. המורה אמור לבחור  ך הכולס – בכל נושא מוצגים חמישה צמדי שירים ".השואה

, )הערה חשובה: תלמידים שהחלו השנהאחד מכל צמד.  ,שא אחד ומתוכו ללמד חמישה שיריםנו

מחצית השנייה של המאה משירי ה בכיתה יוד, ילמדו ארבעה שירים בלבד את לימודיהם תשע"ה,

  (.הנושא שנבחר להוראה בכתהמ העשרים

נימק המפמ"ר את הסיבות לשינויים ( ב7046)הרציג,  ובחוזר מפמ"ר שבו פורסמו שינויים אל

בתוכנית הלימודים כך: "מטרת השינויים היא לרענן ולעדכן את תוכנית הלימודים בספרות 

 .(4" )שם, ם בהוראת השירהולהביא בפני המורים והתלמידים היבטים חדשי

 ולכן ,של התלמיד הישראלי "ארון הספרים"לתוכנית הלימודים בספרות השפעה רבה ביותר על 

 על פי הקריטריונים הבאים: ,שנבחרו להילמד ,ת ביקורתית בשיריםהתבונן התבוננואני מבקשת ל

הופעתו הראשונה בספר תוכנו, דרכי עיצוב השותפות בבניית משמעותו, עיתוי פרסומו,  – א.ְהשיר

השירים של המשורר, התאמת השיר לנושא שאליו נבחר, מידת הייצוגיות של השיר ביחס 

 לתמאטיקה ולפואטיקה של המשורר שכתב אותו, 

האם השיר ת, מיקומו במערכת הספרות בת הזמן; שנות חיים, גיל, מגדר, ארץ הולד – ב.ְהכותב

 הנידחים.  או את שוליה  של המשורר/ת שנבחר מבטא את ליבת כתיבתו

, תהליך התקבלות השיר הבודד והיותו "רפובליקה הספרותית"מעמדו של היוצר ב  - ג.ְהתקבלות

 מושא למחקר וביקורת.

שיריהם של להבאת הפרשנויות הקיימות לשיר הבודד. ובנוסף, הצעת פרשנויות שלי  – ד.ְפרשנות

(, אטינגר  7002(, סוצקובר )4992ר' חלפי )(, 4997(, לאור )7044(, ח'ורי )4992(, אדף )7002סומק )

 (, שירים להם לא מצאתי פרשנויות קיימות בספרים.7000, 4939י שיריו של ויזלטיר )ושנ

 

של המאמר נשענת על המונח "קהילייה מדומיינת" שטבע ההיסטוריון  תנקודת המוצא התיאורטי

נוצרת באמצעות סיפור מאחד שבהסתמכות מדומיינת"  קהליה(. לדבריו, "4999בנדיקט אנדרסון )
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(, מדינת הלאום המודרנית 4999עליו מגבש ציבור של בני אדם את זהותו הלאומית. לפי אנדרסון )

 היא ישות דמיונית שקיומה מותנה באמונות על אודותיה ובדימוייה הקולקטיביים. 

ש לתאר את ה"סיפור בסיום  מאמרי, לאחר דיון בשירים המרכיבים את הנושאים  השונים אבק

המאחד" שנרקם משירים אלה ואת האופן בו הוא מעצב את ה"קהילייה מדומיינת" בישראל 

 בעשור השני של המאה העשרים ואחת. 

 

 

לְְ-זהויותְ .א יְ"ְכ  נ  פ  ל  ּדוֹרוֹתְש   ְ"ה 

עשרה שירים נבחרו בידי ועדת מקצוע ספרות להילמד תחת כותרת הנושא 'זהויות' בתוכנית 

(, 4976(, חיים גורי )7000-4971גברים:  יהודה עמיחי )-ים החדשה. חמישה של משורריםהלימוד

נשים: זלדה -(, ומספר זהה של משוררות4927( ושמעון אדף )4924(, רוני סומק )4917ארז ביטון )

( ונידאא 4992-4911, יונה וולך )(4914(, נורית זרחי )7002-4963(, דליה רביקוביץ )4991-4941)

(. התבוננות סוציולוגית בקבוצת משוררים זו תצביע על המאפיינים הבאים: ששה 4929יי )ור'ח

 ,נולד במרוקו מבין המשוררים נולדו בישראל וארבעה מחוצה לה )עמיחי נולד בגרמניה, ביטון

ארבעים של -וזלדה נולדה ברוסיה.( רוב המשוררים הם ילידי שנות העשרים בעיראק סומק נולד

מת, סומק וח'ורי הם ילידי שנות החמישים, ואדף, צעיר המשוררים המופיע בתוכנית, המאה הקוד

. רוב המשוררים בחטיבה זו זכו להכרה ולמעמד בתרבות הישראלית וחלק ניכר 4927יליד הוא 

 לעיון פרשני מעמיק.  אף זכו מהשירים

 

הְזוְְֹ"ְ:סומקְ,,ְביטון,ְאדףעמיחיְ.1א. יְַאֲהב  ר  ס  קוֹמוֹתְח  קְמ  תר  ל ט  הְֻמח  ַאֲהב  יםְל  ְ"כ 

בחזיתם דובר גלוי, בעל מאפיינים  אדף וסומק מעמידים שיריהם של עמיחי, ביטון,

יהודי ורואים -המשוררים משרטטים בשיריהם כרונוטופ ישראלי אוטוביוגרפיים מוצהרים.

שהיא ניכרת בסיפור המשפחתי. כמו תוצר של המרחב הישראלי וההיסטוריה היהודית הותם בז

ל"של עמיחי  הדבר בולט במיוחד בשירו ַני כָּ פָּ לְּ ְברעש פורסם בספרוש "ַהּדֹורֹות שֶׁ  .(4939) עכשיו

ל" ישראלי ניכרת כבר בכותרת השיר-הדובר את עצמו כחוליה אחת בנרטיב היהודי תפיסת  כָּ

ַני פָּ לְּ קושר עצמו  ואף מובהקיםעצמו למוסדות יהודיים את , הדובר מדמה על כך נוסף ."ַהּדֹורֹות שֶׁ

. השימוש המשפחתית שלו. ביוגרפיהל גם ומניה וביה, לאירועים מרכזיים בהיסטוריה היהודית

לשלבו כדי עיצוב זהות הדובר על ידי הדורות הקודמים ם' מדגיש את ַק ו'אּו "מּורְּ תָּ "בפעלים 

לערכי: "-היסטורי-הפיזי במרחב הירושלמי ֵדי הַ  כָּ ה כְּ עָּ ה ִקמְּ עָּ מּו אֹוִתי/ ִקמְּ רְּ ַני תָּ פָּ לְּ ּדֹורֹות שֶׁ

ַלִים/  אן ִבירּושָּ אּוַקם כָּ ה [...]שֶׁ קָּ דָּ ה אֹו מֹוַסד צְּ ִפלָּ מֹו ֵבית תְּ בציר  מעצב את זהותו הדובר בשיר ."כְּ

ִגיל מֹות ָאִבי./  ֲאִניהזמן של אביו: " ֵרב לְּ קָּ ַא [...]ִמתְּ ַנת הָּ ת שְּ ִתי אֶׁ ַברְּ ן ֹלא עָּ הֶׁ בָּ רֹות שֶׁ ִעים. ֵיש/ ִמשְּ בָּ רְּ

לּו אֹוִתי ַקבְּ אפשרויות החיים שלו נבחנות דרך ו בו נכתב השיר,שזהותו של הדובר בהווה,  ."יְּ

ִייִתי  ִאלּובנקודת השפל הנוראה ביותר שלה: "של הדורות הקודמים לו  ההיסטוריה היהודית הָּ

אֹושְּ  ִחים אֹוִת בְּ יּו שֹולְּ דִויץ/ ֹלא הָּ ִפים אֹוִתי ִמיָּ יּו שֹורְּ  העקרונית של הדובר מחויבותו ."י ַלֲעֹבד,/ הָּ

 בטור שהדבר ניכרכמו בזיקתו העזה לדורות שקדמו לו  מתבטאת ישראלית-לזהותו היהודית

ַחיֵ "זֶׁ  :כל בית בשיר החוזר וחותם  ."בה מְּ

המזוהים בתרבות גברים -מופיעים שיריהם של שלושה משוררים"זהויות" שנושאה בקבוצה זו 

השירה המזרחית  על במחקר ביטון, סומק ואדף. –הישראלית כמשוררים מזרחים במובהק 
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מעמדו משווים את מעמדו כאב מייסד ומכונן לומציינים חוקריה את מעמדו פורץ הדרך של ביטון 

 עיוניםְבפואטיקהְמזרחיתְ:אפשרותְשלישיתְלשירהבספרה מציינת  עלוןקציעה ביאליק. של 

( אל הפרהסיה הציבורית 4923) מנחהְמרוקאיתיצתו של ביטון בספר השירה הראשון שלו שפר

ספר ה(; שלושים שנה לאחר צאת 41, 7044עלון, "מסמנת קו שבר ומהפכה פואטית" ) הישראלית

בין מאין נולד הספר: "מי שרוצה לה בערב לכבוד סמי שלום שטרית אמר ראשון של ביטוןה

תחיל מאין נחצב הקול ממנו בקעה השירה המזרחית בישראל חייב לה אש,הניצוץ שהדליק את ה

( ומשם לשירתו של ביטון כולה. 'שיר קנייה בדיזינגוב'ו 'שיר זהרה אלפסיה')משני השירים האלה 

]...[ כמו ביאליק, ביטון ניצב בודד בצומת משברי של מפגש קשה ודורסני בין תרבויות, הוא תוהה 

למות, בין זהויות ]...[ משהו בוקע מתוך מצוקת החיפוש הנוראה הזאת" ותועה בין שפות, בין עו

לסמל המאבק המזרחי סביב שאלות של הייתה עלון מוסיפה ומציינת ששירתו של ביטון  (.43 שם,)

 , הדרה וקנוניזציה. גייצו, התקבלות

זרחיתְשירהְמְ:מהְזהְלהיותְאותנטיבספרו  אופנהיימריוחאי על מעמדו של ביטון כותב גם 

בשירה המזרחית היא שירתו של ארז  דיוןנקודת המוצא ההיסטורית של  ולפיו ,(7047) בישראל

"אב מכונן" פרצה את הדרך לכתיבה האתנית הישראלית. אופנהיימר רואה בביטון ירה שש ,טוןיב

למעמדה של השפעתו על הפואטיקה של ממשיכיו, את ו ,משווה את מעמדוולשירה המזרחית 

  .יק והשפעתהשירת ביאל

 ,נלמד במשך שנים רבות ,של ביטון לקוח מספר שיריו הראשוןה "דברי רקע ראשונים" השיר

( 7002) ''ישנה''ה יםתוכנית הלימודבמופיע הוא ו ,עליונהה ביניים והן בחטיבהה הן בחטיבת

 הזהות המזרחית בתודעתם של דורות שלשל מתפקד כשיר מכונן ומעצב  שיר זה(. 7046)והחדשה 

פולקלוריסטיים כדי לשחזר את עולמם -בשיר משתמש ביטון בחומרים אוטוביוגרפיים תלמידים.

בו שני הבתים הראשונים ש– הבן. מבנה השיר-את חייו של הדובר שעיצב יכמשל דור ההורים 

מעיד  – והבית האחרון לתיאור הדובר עצמו ,לתיאור האם, הבית השלישי לתיאור האבמוקדשים 

  ראיית עצמו כתוצר של הוריו.על של הדובר ו ניאולוגיתעל תפיסה ג

ומופיע בכריכתו  (7002) מחתרתְהחלבהפותח את ספרו  ,"שיר פטריוטי" סומק שירו של רוני

חשיבותו, משמש מענה אלטרנטיבי לתפיסת כור ההיתוך ששלטה להאחורית כביטוי למרכזיותו ו

תפקודן  שרטט את הזהות הישראלית דרךבתרבות הישראלית בשנות החמישים. שירו של סומק מ

זהותו שתפיסה המונוליתית לעומת ה .םיילפבתחילת שנות הא בהווה הישראלי נשות המשפחהשל 

"מזרחי" אחד כמו  יסטריאוטיפידי מאפיין  וניתנת לתיוג בקלות על של אדם היא אחידה, ברורה

מתאר השיר  תרבותיות.-ברב נתמאופיי ההזהות של, מציג סומק בשירו זה משפחה ש"אשכנזי"או 

. ההוויה , שיש בה מנעד רחב של זהויות אתניות ואחרותמערכת יחסים משפחתית הרמונית

בדרך של רך המטפורה של הכנת ארוחה ואכילתה. נפרשת בשיר דתרבותית -המשפחתית הרב

שהטיחה החברה  םהסטריאוטיפייי מאמץ סומק את כינויי הגנא התרסה והיפוך אירוני

 צורך עיצוב זהותם של בניל מגזרים השונים ממנה. סומק משתמש בכינויי גנאי אלההאשכנזית ב

אִקי: המשפחה ה -"ֲאִני ִעירָּ ִשיכָּ ִלי ַממְּ א שֶׁ ד./ ִאמָּ ּדָּ נּו ִהיא ַהַגנָּב ִמַבגְּ לָּ ַהַבת שֶׁ ִניָּה/ וְּ ִתי רֹומָּ ה, ִאשְּ 'מָּ ִפיגָּ

ִת  ַהרְּ נלְּ לָּ ֵבר שֶׁ חָּ ּה./ הֶׁ ל ַבֲעלָּ רּוִסיָּה/ שֶׁ ֵקי ֵמִאמֹו הָּ ִכין ִפירּושְּ הָּ ה לְּ דָּ מְּ ל,/ ֲאחֹוִתי לָּ קֶׁ ַהִחּדֶׁ ת וְּ רָּ ת ַהפְּ ּו, יַח אֶׁ

רֹוקוֹ  יָּה"-מָּ גְּ בֶׁ חֹוֵפי נֹורְּ נֹוַלד בְּ ג שֶׁ דָּ ִלית בְּ גְּ ה ַאנְּ דָּ לָּ ֵלג/ ִמפְּ סיומו של השיר באנפורה . ַסִכין, תֹוֵקַע ַמזְּ

נּו" ולשת המש לָּ . בניגוד לריאליות וליומיומית שעיצבו את לכל בני המשפחה מצביע על המשותף"כֻּ

המתארות את הניגוד תמונות מטפוריות שלוש הרי שהמשותף נבנה דרך  ,השוני של בני המשפחה

טָּ  משאלת הלב ובין הקשים יום -היוםבין חיי  פֻּ נּו פֹוֲעִלים מְּ לָּ ל/ "כֻּ ּדָּ דּו ִמִפגּוֵמי ַהִמגְּ הּורְּ ִרים שֶׁ
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נּו ֲעַד  לָּ רּוַח./ כֻּ ּדֹון ִקישֹוט ֵהִעיף/ ַעל ַטֲחנֹות הָּ נּו ֲחִניתֹות ֲחלּודֹות שֶׁ לָּ ל./ כֻּ בֶׁ בָּ נֹות בְּ ִצינּו ִלבְּ רָּ ִין יֹוִרים שֶׁ

ִעים/ ִבשְּ  לָּ ֵהם ִנבְּ ֵני שֶׁ ַגע ִלפְּ ֵרי ֵעיַנִים/ רֶׁ וְּ ַסנְּ ִבים מְּ כֹוכָּ לָּב"בְּ חָּ   .ִביל הֶׁ

את הרכיב הטיפוסי לשירת סומק כולה:  ( רואה בשורות הפתיחה של שיר זה7041הולנדר )

"השילוב בין מה שנדמה תחילה מבט מחויך במציאות, אך עד מהרה מתפרש כמבע ייחודי הלש 

יחד את שמרי הביקורת החברתית, עם כפית הקיום המלוחה ועם קורטוב החיים המסוכרים." 

 (326)שם, 

ְשלְמתוך ספרו הראשון  "שדרות" בשיר מזוהה יליד שדרות, וזהותו אדףשמעון   המונולוג

מקום הולדתו. כותרת השיר ומשפט הפתיחה שלו מעצבים את יחסו של  , עם(4992)  איקרוס

אֶׁ הדובר למקום הולדתו:  ת ַהֹחר בְּ ֱאֹהב/ אֶׁ נָּה לֶׁ ִרים שָּ שְּ ַקח ִלי עֶׁ ה""לָּ קֹום ַהזֶׁ ַצע שּום מָּ סיום טור  .מְּ

ֱאֹהב"הפתיחה במילה  את יחס האהבה של הדובר  תוך שימוש בטכניקת הפסיחה, מדגיש ,"לֶׁ

ה"כמענה וכאיזון לכינויה  למקום ההולדת, קֹום ַהזֶׁ ַצע שּום מָּ מְּ אֶׁ ִרים ", ולזמן הממושך "ַהֹחר בְּ שְּ עֶׁ

נָּה  הפנים של הדובר לעיר הולדתו ניכר ה. יחסו כפולזאוהב  דובר כדי לגבש יחסשהוצרך ה" שָּ

בתהליך הממושך שהדובר נזקק לו כדי לראות ולשמוע מחדש, באופן חדש ושונה, את מראות 

תיאור קטלוג תמונות המתאר ב מקום הולדתויחסו החדש ל המקום וקולותיו. כך שוזר הדובר את

ַעִיןאותה. למשל:  ִראשֹונָּה, בְּ ִאיִתי לָּ רָּ ִנים, ַעד  "ַעד שֶׁ ֲענָּ כּום ַתַחת ַגג הָּ ֵרי ַהִתחְּ ִתים ַחסְּ ת ַהבָּ כֹונָּה,/ אֶׁ נְּ

חֹוב" רְּ ל הָּ לָָּאה שֶׁ פְּ יָּה ַהמֻּ מְּ ת ַההֶׁ ִתי/ אֶׁ ַמעְּ שָּ הבית השני מתאר את מצבן המורכב של שתי קבוצות  .שֶׁ

ִדים": "שדרות"מאוכלוסיית  לָּ רֹות"ו "ַהיְּ עָּ מעט. משחקיהם . הילדים למדו להסתפק במעט שב"ַהנְּ

ר שדרכם ואתם הם מממשים את יעשויים מחומרי הטבע המצויים בעולם: מים, אבן, שלוליות וני

יָּר"ומשכשכים  "ןבֶׁ אֶׁ בָּ "ַמִים  "מלטפים"תוך שהם בילדותם  לּוִליֹות ִסירֹות נְּ בעקבות . "ִבשְּ

בילדים אלו,  של הדובר – עתידם ןבכישלומכירה בהכרח האוהבת וה – הפנים התבוננותו כפולת

ה את פעולת המשחק שלהם דרך האוקסימורון  הוא מנסחיתכן שהיה אחד מהם, ישבעבר  וָּ "ִתקְּ

ת" כֶׁ גֻּחֶׁ לּוִליֹות : מְּ ֵשְך ִבשְּ ַשכְּ ן,/ לְּ בֶׁ אֶׁ ת ַהַמִים בָּ ַלֵטף אֶׁ ִדים לְּ לָּ ת ַהיְּ דּו אֶׁ ה/ ִלמְּ ִחיקָּ ל שְּ ִנים שֶׁ רֹות שָּ "ַעשְּ

ה מְּ  וָּ ִתקְּ יָּר בְּ ת"ִסירֹות נְּ כֶׁ רֹות" של מיניותן ויופיין  .גֻּחֶׁ עָּ החצאית " תמטפורדרך  מתוארים"ַהנְּ

עבר "במובן של פרוע, צבעוני ונטול מעצורים.  "יִס קָּ רְּ ִק "רן מוצמד התואר , ולעבָּ "המתנפנפת

תחת מבטו  ,נעלם ,והן במובנו ההפוך הן במובן של התעצם ,"חַר פָּ " שדרות של נערות זה "קרקסי

טֹו""ֲעבָּ של ההמון:  ַמבָּ מֹון ִנֵסר אֹותֹו בְּ הָּ הֶׁ שֶׁ ִאית/ כְּ ל ֲחצָּ ֵנף שֶׁ הֶׁ ַרח בְּ רֹות פָּ עָּ ל ַהנְּ ִסי שֶׁ קָּ ן ַהּקרְּ  .רָּ

ט ורה בכל היבט של השיר וכך גם במשפשז ביחסו של הדובר למקום הולדתו כפילות הפנים

ַאֲהבָּ האוקסימרוני החותם אותו:  ה זֹוִכים לְּ ֵרי ַאֲהבָּ קֹומֹות ַחסְּ ת""ַרק מְּ לֶׁטֶׁ חְּ   .ה מֻּ

ְ

נ ת"ְ:וולךְ,קוביץרבי.2ְ.א ֻמכ  הְמ  יְֻבב  ית  י  הְה  ז  ל הְה  י  ל  ְ"ב 

 הוא זכייתהביטוי בולט לכך לדליה רביקוביץ יש מעמד מרכזי בקבוצת המשוררות הישראליות ו

אהבתְתפוחְה הראשון ילקוח מספר שיר, "בובה ממוכנת". השיר 4999לשירה בשנת  בפרס ישראל

( מציין שזהו  אחד מספרי הביכורים השלמים ביותר בשירה העברית 7041, טיקוצקי )(4929) הזהב

החדשה ספר שזכה למן הופעתו להערכה רבה וסימן את רביקוביץ כמשוררת הבולטת בדורה. 

רונית של , זכה להתייחסויות פרשניות רבות ביותר כביטוי למרכזיותו ולחשיבות העק( 917)שם, 

ת יהתקבלות נלהבת זו ניכרת בהתגייסותה החוזרת ונשנבו.  החריפה המובעתהביקורתית  העמדה

הראשון בפרסומו של הרפובליקה הספרותית לעיסוק בשיר זה במשך עשרות שנות פרשנות, החל 

המורה הנערץ של (, 4929קורצווייל )בסוף שנות החמישים ועד ימים אלה ממש. השיר של 

 :שבשיר זה מופיע  כותב ברשימתו המוקדמת ,איכויותיה השיריות תהראשון לגלות ארביקוביץ ו
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ייסורי החיים.  בדרך"ניצחון האני הפצוע, שירת גבורה של האני השר, במסע הרפתקאותיו 

 (.739 ,4997 ,ויילוקורצ) היא שלמה ומושלמת" האובייקטיביזציה של הסובייקט

ך בדוברת נשית החשה מקופחת, "סמן ימני בכל הכרו :ב"בובה ממוכנת"מזור רואה יאיר 

מזור מציין שתלונת המחאה  (.442 ,4993מזור, ) "כנועה ומוכת עלבון בחברה גברית המתעמרת בה

מחלחלת גם לשירים אחרים של רביקוביץ שבהם היא עצמה אינה נוכחת:  הבובה הממוכנתשל 

ה נמוגה, מהדהדת "נוכחות אחיותיה, עוטות מסכות ותחפושות, וקינתן הקובלת, המופלגת ואינ

אחד הביטויים את זה האופנהיימר רואה בשיר יוחאי  (.)שם "חף מעלונותרת כמו אד התלוי ומר

אישיות שהתחושה החזקה ביותר בה  –לדיוקן העצמי שמעמידה רביקוביץ בשיריה המוקדמים 

יש ש"הגיון היא תחושת ההתפרקות. ההגנה או תיקון השברים נחווים כפעולת אכיפה מבחוץ של 

( מציינת שבשירה זה יוצרת רביקוביץ 7000תמר הס ) (.143, 4994, אופנהיימר) "בו אונס מסוים

דוברת נשית המתמודדת עם היותה בדיה, יצירה של אחר, פרי עשייה ודמיון גבריים שליטים. 

האישה בשיר של רביקוביץ שורדת כמנגנון מכני. אובדנה העצמי מגיע לשיאו כאשר היא הופכת 

בובה -של האישה תהמוכניוגברי סטנדרטי, בובה, "אישה קטנה".  לאידיאבפס הייצור של  לפריט

חושפת, לדבריה של הס, את "הנשיות כמנגנון שהוא פרי הבנייה פטריארכאלית, מנגנון המייצר 

האב בשירת  –פרק "ממשות בלתי מתקהה במציינת ( 7041)סתיו שירה (.734שבר נפשי" )שם, 

מביא את הוויית ה"ניבטות" של האישה לשיאה  "בובה ממוכנת"השיר ש דליה רביקוביץ"

לעצמו, גוף שהופקע ממנה באמצעות המבט הגברי. יכולת  ההאישתיאור זרותו של גוף בהדרמטי 

בידי גברים, הבונים אותו בדמות חלומותיהם הארוטיים,  התנועה והניידות של גוף זה הופקדה

כחזיון ו מבליטה את בנייתה של דמות הבובה כספקטקל, סתיוזהו מנגנון המייצר שבר נפשי. 

מו מגשים מחדש את הגורל היעוד לאשה בסרט ההוליוודי הקלאסי. סתיו מציינת תיאטרלי שכ

הדוקה של המתרחש בשיר מגלה כי הבובה היא דמות מרדנית. בניגוד למסלולים אשר  השקריא

לעצמה מרחבים נוספים, ימינה הותוו בה מראש היא פונה "לכל העברים" ומבקשת לכבוש 

ושמאלה )במקום ישר וקדימה(. גם כשהיא חוזרת להיות בובה מתוקנת היא מעזה לנהוג 

היא נענשת בהשפלה ובפחיתות כבוד, כאשר על כך בעצמאות והולכת לרקוד בנשף המחולות. 

 הבובה מניחים אותה בחברת חתולים וכלבים. בניגוד לעמדתו של אופנהיימר הטוען כי התפרקות

נבעה מתנועות שאינן שקולות וצייתניות, הרי שסתיו טוענת כי רמיזותיה של רביקוביץ מעידות על 

בחירתה של רביקוביץ, לפי כך כי דווקא הציות לחוק האב הוא המחולל את אסונה של הבובה. 

כנתוני פתיחה מאפשרת לקורא לראות במסכת ה אשנרלסיים את השיר דווקא במה  סתיו,

  אופציה מתריסה, הנפתחת כנגד ולעומת כל מה שקדם לה בשיר. דווקאהנשיות 

גם היא בחום על ידי אומצה  ,משוררת בעלת מעמד מרכזי בשירה הישראלית ,יונה וולך

החוזרת ועוסקת בה ובשיר "יונתן", הראשון בספר שיריה הראשון, במשך  ,הרפובליקה הספרותית

העצומה של וולך על הספרות העברית תוך  הנסים קלדרון מתאר את השפעת. עשרות שנים

יוצרים המרכזיים בספרות העברית: "אם קראת מבחר משלך של ה השפעתם שלהשוואתה ל

יונה וולך נמצאת בתוכם. סביר להניח, שהיא  –ספרים, שכתבו ישראלים בשנים האחרונות 

דות של בלשנים נמצאת כמעט בכל מבחר אפשרי. בוודאי בשירה ובסיפורת, אבל גם ]...[ בעבו

ההשפעה  ההייתופילוסופים והיסטוריונים וסוציולוגים. כזאת הייתה הנוכחות של ביאליק. כזאת 

של אלתרמן, כך נמצאים זך וויזלטיר בתוך מחזור הדם התרבותי שלנו. החדש הוא לא שיונה וולך 

  .(4991נוכחת כמותם. החדש הוא ששום משורר לא נוכח כך אחריה" )קלדרון, 
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פותח את קובץ השירים הראשון זה  שיר. הוא בעל מעמד מכונן בשירתה של וולך "יונתן" השיר

 תתְההכרהְנפתחתְכמוְמניפה ואת מבחר שיריה( 4923) שירהגם את הספר ו(, 4933) דבריםשלה 

ים רבים ביותר כביטוי ילעיונים פרשנ זכה אף הוא ,"בובה ממוכנת"שיר, כמו השיר ה(. 4997)

יש נקודות דמיון רבות  בו. מבוטאתה עמדת הכאב והמחאהשיבות העקרונית של ולחלמרכזיותו 

 ההוויהבין שני השירים. שניהם מופיעים בספר השירים הראשון של המשוררת, מתארים את 

מזור דן בהשפעת  טקסטים מרכזיים בתרבות הישראלית.והם בגדר הנשית כהוויה קורבנית, 

כלומר  בובה הממוכנת",ה"מתמקד בעיקר בהשפעת מוטיב ווולך  שירת שירתה של רביקוביץ על

ופיע שמ במוטי גברית המתעמרת בה,מקופחת, כנועה ומוכת עלבון בחברה שמרגישה דוברת נשית 

"כמו הבובה הממוכנת של  ,הדובר בשיר, יונתןלפי מזור, . "יונתן" בשירווולך  בשיריה שלהרבה 

נדכאים שבמציאות חיינו, חייבים לציית למרותם העריצה  דליה רביקוביץ, שייך לאותה עדת

 ,מזורוהצינית של בעלי הזרוע ונציגיהם. והללו ]...[ אינם נרתעים ומוסיפים להתעמר בחלש" )

רבן רבות ולדמויות ק אלוסיבית רבן המתחברת בדרךו(. מזור רואה ביונתן דמות ק471, 4993

מהדהד בחתך הדורות: כך היה מאז ומעולם, כך יהיה מעתה "דמם השפוך של הנרדפים : אחרות

 :מלאך האש"בספרה מציינת רתוק (. 473ועד עולם. הרודף רדף ורודף, והנרדף נרדף ונרדף" )שם, 

 –בן דמותה הגברי של יונה  – "יונתן"את  זההבשיר  מעצבת שוולך( 4992) "שירת יונה וולך על

ך הופך יונתן מקורבן על לא עוול בכפו לדמות המשיחית בשירה של וול. כדמות שמזכירה את ישו

בת האלמוות. רתוק מציינת שיש בשיר רובד נוסף, המאפשר לראות ביונתן דמות נשית הנרדפת על 

רבן לחור של נעץ, על וידי חבורת גברים שאינם מסתירים מפניה את זממם. הסכמת הק

של הגברים הרודפים אחריה. כריתת  םהמיניות של חדירה אלימה, מגרה את תאבונ הקונוטציות

פעולה סמלית של שימוש אלים בחלקיה של לנעשית  לאחר השימוש בגופו, ו של יונתן,ראש

 ירוד ובזוי. ,אובייקט מושפלונעשה הדמות. בשלב זה הגוף מפסיק להיות אובייקט של תשוקה 

ושה המעונה, ( מציינת שהשיר "יונתן" משלב את כל ההיבטים של הקד7003חמוטל צמיר )

התהליך השלם של שיבה לתחייה כאל/ה דרך סבל גופני, בתמונת ילדות פשוטה למראה. צמיר 

מציינת ש"יונתן" מאזכר שני טקסטים עיקריים: את שיר הילדים "יונתן הקטן" ואת סיפורו של 

מד. הסכמתו של יונתן מהשיר ל"חור של נעץ", -יונתן המקראי ויערת הדבש בשמואל א, יד, א

לוזיה הומוריסטית ילדותית לפצעי הצלב של ישו, אינה מספקת את רודפיו. הם כורתים את א

"ליטרליזציה  ראשו ויונתן חתוך עתה לשניים: ראש וגוף. צמיר מציינת שניתן לראות בפיצול זה

אבל הוא למעשה פיצול בין אנושיותו  –של הפיצול בין גוף לנפש שאפיין את דמויות הנשים 

יונתן הרי ממשיך לדבר ]...[ כבן אלוהים קולו וקיומו נצחיים ומתקיימים מעבר לאלוהיותו: 

ְאתְחרצובותְלשונךְאישהְ( בספרה 7009צפרירה לידובסקי כהן ) (. 727לגופו." )שם,  ְ–שחררי

ְוולך ְיונה ְבשירת ְוגילוי עוסקת בפרשנויות הרבות האפשרויות לשיר זה. בסיכום דבריה  כיסוי

ו של מזור שהשיר "יונתן" הוא טקסט רווי ברמיזות ובהתייחסויות פואטיות היא חוזרת על טיעונ

בלתי נדלות. בנוסף לאסוציאציות המרובות שהוזכרו על ידי חוקרים שונים לזהותו האפשרית של 

"יונתן" וכיוון שהאירועים בשיר מסופרים לאחר המוות מפי אדם שראשו נכרת, מציינת 

שר את קולו של יונתן לזה של אורפיאוס, המהולל במשוררי לידובסקי כהן: "אי אפשר שלא לק

המיתולוגיה היוונית, אשר ראשו הכרות המשיך לשיר ולהשפיע בכוחו האיתן על כל יצור חי 

ודומם. בכל מקרה ]...[ מבנה העומק של השיר מעצב התרוממות רוחנית של נשמה יתרה אשר 

(. בהקשר זה מציינת לידובסקי כהן 22, קולה אינו נאלם בידי אלה המבקשים להשתיקה." )שם
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שמאחורי "יונתן" מסתתרת וולך עצמה, והשיר בא בין היתר להתריס נגד העריצות הפואטית 

 בתקופתה.

נוסף לעיסוק ביטוי  – הלית ישורון ויאיר קדר ספר במתכונת אלבומיתהוציאו  7046בשנת  

יונהְוולך:ְְ–זאתְהיונהְוכותרתו  – נה וולךהאובססיבי של הרפובליקה הספרותית בדמותה של יו

ְהראיון ְהגנוזות. ְהמחברות "יונתה" כותבת ישורון על שכותרתה ברשימת הפתיחה  .השירים.

עוצמתו של שיר זה בתרבות הישראלית: "לפעמים שיר הוא מפץ. ואם המפץ בורא עולם, הרי 

ך. העולם, החוץ, בלי שהשיר, מכוח הבריאה, מכוחו של הנברא, משמיע אותי ואותך ואות

שמבקשים ממנו, ממשיך מצידו להישמע מבטן השיר. השיר הוא קונכייה המהמהמת את השאון 

עם וחרף כל  –של אצ"ג, כך  'אימה גדולה וירח'התמידי, הנצחי של הטבע. כך יכלו לשמע את 

בת תשע  ]...[ השיר הזה, שכתבה כשהייתה 'יונתן'יכולתי אני בדור שלי לשמוע את  –ההבדלים 

עשרים, הניח את המצע לרבים מאלה שיבואו אחריו. הוא היה האש והעצים. אני קוראת -עשרה

 .(77 ,7046 ,ישורוןאותו כשיר מזבח" )

( מציינת שרבים משיריה של וולך עוסקים 7041שירה סתיו בפרק "יונה וולך: משוררת אב" )

-ף מפורק, איברים קטועים ודיסשחיטה, דקירה והקזת דם ומאזכרים מראות של גו בסצנות של

ועד קובץ שיריה האחרון. סתיו מצביעה על  "יונתן"אינטגרציה של הגוף כך כבר בשירה הראשון 

בקרב על  4919קשר בין נסיבות מות אביה של וולך לפואטיקה שלה. אביה של וולך נהרג ביולי 

ממחלקתו גופות הלוחמים  אז ילדה בת ארבע שנים. על פי עדות חיילים ההייתגבעת קולה. וולך 

שמתו בקרב עברו התעללות, הוצתו ופורקו בידי לוחמי הלגיון הערבי. פרטי המוות וחילול הגופה 

עו לוולך בהדרגה עם התבגרותה. סתיו מציינת שאת ראשו הנערף של יונתן יש לקרוא לא רק דנו

כייצוגים מטונימיים כאופנים של ניפוץ ה"אני" או כפירוקו של האב הסמלי, אלא גם ובעיקר 

: "זהו מודוס של הזדהות עם האב המת, האב הממשי, שוולך אינה חדלה לאופן מותו של האב

(. סתיו מצביעה על 603של פירוק הגוף." )שם,  ילשחזר אותו בשיריה באמצעות האקט הברוטאל

חוויית הדמיון ביחסן של רביקוביץ' וולך לאב המת: האהבה ההזדהותית לאב עוברת דווקא דרך 

 רך אובדנו של האב והכרחיות ההכרה בפגיעותו, בסירוסו ובחוסר השלמות שלו.דהמוות, 

ְ

ל הְ"ְ:ורי'זלדה,ְזרחי,ְח.3ְא. הְֲעמ  מ  ל  י/ְע  הְאּול  ח  פ  ת,ְש  ת  ר  ש  ה,ְמ  ש   "א 

ְמרחקהתפרסם בספרה האחרון  "שני יסודות"שירה של המשוררת זלדה  ְמכל  .(4991) שנבדלו

 נשים שונותשתי  וולך,ליונה זלדה  ( מספרת על הידידות המופלאה שהתפתחה בין4991עזה צבי )

"שני יסודות" . צבי מפרשת את השיר , שבהמשך נהפכה לעוינות מרוחקת מצדה של זלדהזו מזו

: "לאחר שנפגשו שוב זלדה ויונה ]...[ כתבה זלדה בעקבות זאת למערכת יחסים סבוכה זו נוגעכ

הם השלהבת והברוש. בעוד שבעבר, ככתוב  היסודות הזרים זה לזה '.תשני יסודו'את השיר 

בשירים ישנים יותר, הייתה לה קרבה אל האש ]...[ הרי כעת ברור שהיסוד שלה הוא הברוש 

עלְבמונוגרפיה שלה מהקשר זה מתעלמת לחלוטין יוסף -ברחמוטל  .( 92 )שם, "הנטוע באדמה

ְזלדה רת כאן את הקונפליקט בין הדחף להתפרץ ולשבור ומציינת שזלדה מתא ,(4999) שירת

דמיון יוסף את ה-ברעוד מציינת . "עתיקה וקודרת"גאווה השתיקה שמתוך ובין מוסכמות 

שבשירת זלדה יש ניגוד בין שני  כותבת היאלמרות אופיים המנוגד. לשלהבת בין הברוש  יהוויזואל

ת הפריצה לעולמות רוחניים. בשיר זה, בית לעומהשה יושבת יצפנים נפשיים תרבותיים: דמות הא

ת לא נעלמו, אך הם חדלו להיואלו ניגודים יוסף, -ריה האחרונים, מציינת ברשהוא אחד משי

( חוזרת ומזכירה את נסיבות כתיבת השיר 7002אטינגר ) אלטרנטיבות מנוגדות שיש לבחור ביניהן.
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ת השיר: "שני היסודות הם הקשורות במערכת היחסים בין זלדה וולך ובהתאם לכך הבנתה א

שיח של ניגודים, ]...[ -הלהבה והברוש, כדימויים של יונה וזלדה, ובשיר מתנהל ביניהם מעין דו

יונה וולך, מלאך האש, מתריסה בשיר כלפי הברוש. ]...[  בשיר זה, מביעה זלדה את יחסה הזהיר, 

בחובו סכנה רבה לצד כוח פי המסורת החב"דית, אוצר -החושש, כלפי יסוד האש, שבעיניה, על

( מציין ששיר זה הוא מן השירים האחרונים 7009הלל ברזל ) ( 400-99משיכה מהפנט." )שם, 

לחייה של  שכתבה זלדה בטרם פגעה בה מחלת הסרטן. ברזל רואה בשיר זה כמעין שיר סיכום

ודות : "מצד החזות הגופנית, הריהי אשה שאננה וגאה, המתחברת לתקופות השנה, ליסזלדה

בכל דרכיה, ומן  היקום. בסגולות רוחה יש גם מן הטירוף החיובי, מן החירות של אשה עצמאית

הדמיון, הנחוץ לה כאמנית בציור ובשירה. ברוחניות שבה היא מתגאה, כבסימן היכר של הבנה 

 ואמונה. באופן בסיסי היא שואפת להרמוניה בינה לבין עצמה, ובינה לבין ידידי נפשה. דוחה היא

 (299נמרצות קונפליקטים, משלהבת הרסנית ודורסנית." )שם, 

ְאשה קובץ שיריה השלישיפורסם ב "היא יוסף" שירה של נורית זרחי ְילדה  .(4996) אשה

מאפיינים פואטיים מובהקים ליצירתה כמו  ( מציינת שכבר בספר זה ניכרים 7041להמן )-אלקד

לדה ואישה ואם, עיסוק בדמויות ארכיטיפיות למשל שילוב הפנטסטי בריאלי, עולם פיוטי של י

( . כל אלה 149כמו מלך ומלכה וכתיבה מחדש של סיפור מקראי מנקודת מבט מפתיעה )שם, 

המסופר במקרא: תוך שיני על פרשת יוסף המקראי שיר זה  מסתמך היא יוסף" כך,ניכרים בשיר "

צָּ  וֻּ ר ַאַחר קְּ ַצת ֵשעָּ וֻּ ל/ קְּ ֹאהֶׁ ֵחל בָּ ת רָּ בֶׁ ַטנָּה "יֹושֶׁ ּה ַהּקְּ ַער ִבתָּ ת שְּ ִשי/ אֶׁ ִביא ַתַחת ִכַפת מֶׁ ַהחְּ ה ֵתָאֵסף/ לְּ

רחל , והאם, יש לרחל בת קטנה בשיר זהבמהופך מהסיטואציה המקראית המוכרת,  ִהיא יֹוֵסף". 

( מציינת שבשינוי 7044) דב-. בן"יוסף"תחת כיפה וקוראת לה  מסתירה את מינה של הילדה

המבכרת הולדת  תהפטריארכאליה יפרקת זרחי מיתוס יהודי מכונן ולועגת לראיהמגדרי הזה מ

 , הדמות הנשית הבוגרת בשירה,רחל זרחי אתמאלצת . בהתאם לכך, בנים על הולדת בנות

ְ( בספרה 7003להמן )-אלקדלהסתיר את נשיותה של בתה.  ְאורגת קריאהְביצירתְְ–לבדהְהיא

שתלבת במכלול עולמה של זרחי ומציינת ש'מסכת' יוסף מציינת שבחירה ב"מסכה" מ נוריתְזרחי

( ובסיפור "היא יוסף" 4994) הפתעהשירים לילדים ההמקראי מופיעה גם בשיר "יוסף" בקובץ 

ְהמסכותבקובץ  (: "לזרחי המקרא הוא חומר חי ומתסיס שבו היא משתמשת כדי 4996) אמן

גדר לזהות מינית. ]...[ בכתיבתה לבחון את שאלת מעמד האשה אז והיום או את הזיקה שבין מ

השתמשה זרחי בחומרים מקראיים לכתיבה מחדש של סיפורים מסורתיים מנקודת מבט 

 (72. )שם, ."ביקורתית של אשה יוצרת במאה העשרים

ְמבחרְשיריםְמופיע בספר  "ַהדיברֹות"ורי 'דאא חישירה של נ  (7044)2212ְ–1891בגוףְאחר,

(, נולדה כקתולית במשפחה נוצרית בכפר 7044ה על עצמה )קלדרון, שהיא מעידכמו נידאא ח'ורי, 

נשלחה למנזר, שהיה גם פנימייה, ושם התחנכה על ערכי הנצרות. ח'ורי מספרת  41פסוטה. בגיל 

שנולדה כבת שלישית להוריה, והתקבלה במשפחתה בכעס גדול: "זה שקר, לא יכול להיות שאמי 

( מציינים שרבים משיריה של ח'ורי 7041בי ושיטרית )כוכ-עמית (.479בת" )שם,  עודילדה 

 7מתמקדים בדיכוי האשה על ידי הגבר ועל ידי החברה והדת וזהו גם נושאו המרכזי של שיר 

הילמד למתוכם נבחר שלמחזור של שלושה שירים  תמשמש כותרת זו  "הדיברות" מתוך המחזור

 ."יִת י אוֹ ִד לְּ ל ֵת א ַאמָּ : "ִא ת ונשניתהחוזר הדוברת לאמה בבקשה-בשיר פונה הבת .השיר השני

". הנימוק שמעלה רכָּ י זָּ ִת י אוֹ ִד לְּ ֵת  לַאבתוספת הבאה: " בקשה זו מושמעת בניסוחה זה, ולעתים

ִריםהדוברת לבקשתה זו הוא גורלם של הזכרים בארצה: " כָּ ַמֲעַמֵּקי  ַהזְּ ִדים לְּ ה/ יֹורְּ ֵני ֲעֵקדָּ ִצי בְּ ַארְּ בְּ

כֹול/ עֹוִלים  ה"ַהשְּ עָּ הקיום -אפשרויות הזהות. רבניוהמצב הנשי מתואר אף הוא כמצב ק .ַלִגבְּ
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יֶׁההן: " ההערביי ההעומדות לפני האיש חְּ ה,  אֶׁ ֱהיֶׁה/ ִאשָּ ה/ אֶׁ ֵקבָּ רֹות/ ִמִמין נְּ זָּ ל ַהִנגְּ כָּ הּו/ כְּ שֶׁ ֵאיכְּ

ה ֲעֵמלָּה מָּ ה אּוַלי/ ַעלְּ חָּ ת, ִשפְּ תֶׁ רֶׁ שָּ ת אלה תביעתה מומצ". למרות אפשרויות זהות וקיום מצומְּ

ר ֹלאמסתיים השיר היא: "בה שהנחרצת של הדוברת  כָּ ר הֹוִליִדיִני/ ֹלא זָּ ִעּקָּ ה/ הָּ ַשנֶׁה מָּ ". השיר מְּ

בסיומו.  אחת כולו כתוב כהיגד שוטף אחד, ללא כל אמצעי תיחום במהלכו, מלבד נקודה

ל אמה: "ַאלבת השאומרת ושוב,  הפואטיקה של השיר היא אמירה ישירה, בוטה, החוזרת שוב

אותו מרת ומשום שאכמובן,  ,אינה יכולה להתממשזו  חוזרתבקשה  .י"ִד לְּ ל ֵת י/ ַאִמ י ִא ִת י אוֹ ִד לְּ ֵת 

עצם הבקשה היא תחבולה מתוך כך ברור ש .עודלא תלד ם המבוגרת שהבת שנולדה ובגרה לא

במלחמתם  הגברים מתים :ישראל מדינתאת קשיי הזהות הערבית ב תארל של המשוררת רטורית

השיר יוצר  היא זהות של שירות.של נשים ואפשרות הקיום והזהות היחידה  ,על לאומיותם

ה, נתינת שירות: " –אחד הוא אנלוגיה בין מצבי נשיות שונים שבכולן תפקידה של האישה  ִאשָּ

ה ֲעֵמלָּה מָּ ה אּוַלי/ ַעלְּ חָּ ת, ִשפְּ תֶׁ רֶׁ שָּ רור של קיום . עם זאת, מצהירה הדוברת בשיר על העדפה ב"מְּ

 "בת" על פני חיים כ"זכר".כ

 

ֹזר"ְְ-שחרְְ–ְותהיותסיכוםְ.4ְא. ע  לְל  הְאְּו כ  מ  ן,ְב  ת/ְכ  ר  ב  ד  יְמ  לוֹםְזוְֲֹאנ  רּותְל קוֹחוֹתְש  ְ"ש 

מרכזיים ומוכרים. שירה של  ומשוררות רוב השירים המופיעים בקבוצה זו כתבו משורריםאת 

השירים של תוכנית הלימודים ארבעים הוא היחיד מבין כל  :ורי הוא יוצא דופן בקבוצה'דאא חינ

 משקפת קריאה בשירים אלו כקבוצה שנושאה "זהויות" ה.ית ערבימשורר ההחדשה שכתב

נשית. הזהות הגברית בשירים הזהות הגברית והזהות ה מרכיבי ובהק ביןבמ תפיסה המבדילה

-ישראליות הוגיאוגרפיגיה, היסטוריה מעוצבת על ידי מאפיינים סוציולוגיים ברורים של גניאולו

יהודי, -שותפים בעיצוב ביקורתי ומפוכח של הנרטיב הישראליאלו  שירים יהודיות במובהק.

תרבותי שבו הם נכתבו ואליו הם -פוליטי-בהקשר חברתי לקרוא אותם וללמד אותם ומאפשרים

במובהק מכל  מנותקתלעומת זאת,  ,הזהות הנשית המעוצבת בשירי המשוררות מתייחסים.

ומאפייניה הבולטים הם  ,אישית-מתוארת כפרטית מאפיין של זמן או מקום. ההוויה הנשית

ראשון, בעל  דובר בגוף מעוצב . בשירים שכתבו משורריםמושפלותתלישות, פסיביות, נרדפות ו

כלל בן דמותו של המשורר, המטונימי  מאפיינים אוטוביוגרפיים מובהקים ומוכרים, בדרך

לעומת זאת,  ,משוררותהת שונות בקולקטיב הישראלי. ברוב הגדול של השירים שכתבו לקבוצו

 הדוברות מתרחקות מהאני הפרטי שלהן ומשתמשות .מאפיינים אוטוביוגרפיים נעדרים לחלוטין

 .ובה בעת גם התרסה כנגד מצב זה ,כדי להשמיע קול שיבטא את המצב הנשי ב"מסכות"

נשיםְאפיינים של שירת נשים כותבת חיה שחם בספרה על שימוש זה במסכות כאחד המ 

בספרה מציינת (. 7004) תדמיותְשאולותְוייצוגיְהדמותְהנשיתְבשיריְמשוררותְעבריותְ:ומסכות

שחם שאחת מנקודות החיבור הבולטות בין שירת הנשים העברית ובין שירת הנשים במערב היא 

שבחסותה ובתיווכה  ,)הגברי( כבמסכה השימוש בדמויות נשיות מוכרות מתוך הקנון התרבותי

מתקיימת האמירה הנשית הייחודית על פניה השונות. עוד טוענת שחם שהטמעתם של חומרים 

תוך התייחסות מודעת אליהם, היא אקט מיצירות מאוחרות, בקנוניים מוקדמים 

 שלהבחנותיו אינטרטקסטואלי מכוון המאשש את קביעתה הידועה של קריסטבה, שנסמכת על 

טים; כל טקסט הוא ספיגה וטרנספורמציה של טקסט טובאחטין: "כל טקסט בנוי כפסיפס של צי

(. קריסטבה תופסת את האינטרטקסטואליות כמקום של ריבוי ושל 42, 7004אחר" )שחם, 

גברים כאחד, אבל לדבריה מאפיינת כתיבת לנשים וכתיבת ל תמתייחסתפיסה זו . חתרנות
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קוליות התרבותית באמצעות -נלחמת על הרב. זו ת הכתיבה הנשיתהאינטרטקסטואליות בעיקר א

 מרקם התרבותי, ומגייסת את החתרנות כאחד מכליה העיקריים. בשילובו של הקול הנשי 

  הגדול בין המשתמע משירי המשורריםהפער התמיהה העיקרית העולה מתוך שירים אלו היא 

ם ייהודי-ומרי חיים ציבוריים ישראלייםשירי המשוררות. שירי המשוררים בנויים מחמשתמע מל

-אין ולו אזכור אחד להוויה הקולקטיבית הישראליתלעומת זאת,  ,בשירי הנשים. מובהקים

  יהודית.

קובץ השירים בשם זה מתוך  יודית שחר  "זו אני מדברת"אפשר היה לבחור למשל את שירה של 

הורית -ההתמודדות שלה כאם חד תנוראשון  את ניסיו-בגוף דוברת  מתארת . בשיר (7009)שחר, 

ה אּו  ַכל לַ  מָּ ת/ ֵכן, בְּ רֶׁ ַדבֶׁ לֹום זֹו ֲאִני מְּ קֹוחֹות שָּ ר" זֹ עְּ עם מצבים של דיכוי וניצול חברתי: "ֵשרּות לָּ

 (16)שם, 

ְ

אְֹ"ְ:ישראל-בארץלחיותְב.ְ ת  תפ  כ  ל  ילְל  ח  ת  םְּומ  יְהּואְע  ישְכ  ג  ר  ר,ְּומ  ֹבק  םְב  םְָאד  ְ"ְםְק 

ישראל" בתוכנית -בארץלהילמד בנושא "לחיות  "ועדת מקצוע ספרות" בחרהירים עשרה ש

משה , (4991–4942) גלבעאמיר  גורי, של משוררים:שירים שמונה  . בפרק זהחדשהה לימודיםה

ושני  ,(7001–4976) יונתןנתן , ביטון, (4919) לאוריצחק  , עמיחי,(4979) ןסיואריה  ,(4967) דור

התבוננות סוציולוגית בקבוצת  .(4912) חלפירחל ו( 4912) משעול אגי :של משוררות שירים

שבעה מתוך היוצרים נולדו בישראל ושלושה מחוצה  הבאים: מאפייניםה תצביע על משוררים זו

ילידי שנות המשוררים הם  (. רובמרוקובלה )עמיחי נולד בגרמניה, משעול נולדה ברומניה וביטון 

נעדרים  .תשיעי לחייהם-שמיני-בעשור השביעישל המאה הקודמת ומצויים העשרים או השלושים 

-ילידי שנות החמישיםבעשורים המוקדמים של חייהם,  משוררים צעיריםזו מקבוצה  לחלוטין

  ביטון, הוא משורר מזרחי. ,ואחד ,. תשעה מבין המשוררים הם אשכנזיםשמונים-שבעים-שישים

ְ

י"ְ:גוריְ,גלבע".1ְב. ד  םְנוֹל  ם"ְ)שם,ְה  ב  ל  ל תְב  ֲאכ  ְ(44םְּומ 

( והוא 4926) שיריםְבבוקרְבבוקרפורסם בספרו השלישי    "שיר בבוקר בבוקר" שירו של גלבע

הוא בעל מעמד בכורה בקבוצת שיר זה   (739, 7041)הולצמן,  נחשב בביקורת כטוב שבספריו

, והיחיד שנכתב 4926תו, קודם לכל השירים מבחינת זמן כתיב. הוא  בעיתוי פרסומו שירים זו

: שיר שמחה אקסטטי, תגובה "הזמן"רוח לאחר קום המדינה בעודו מתאר את ספורות  שנים

אופורית המתארת -האפיפניתיחודו של השיר הוא באווירתו י המנונית על הקמת המדינה. )שם(. 

כי לאייקון תרבותי וסמן לערהיה שיר ה .תהליך של תקומה ולידה מחדש של אדם ושל עם

, כששיאה של 7044במחאת קיץ  לביטוי מאוחראלה באו אגב,  הקולקטיביות של קום המדינה.

, בהובלתו של מנהיגי המחאה והמפגינים כולם של הוא בשירה קולקטיבית ןחצי מיליוההפגנת 

אֹ את השורות הפותחות את השיר:  הזמר שלמה ארצי, ִגיש ִכי ה"ִפתְּ ר, ּוַמרְּ ם ַבֹבקֶׁ ם ָאדָּ ּוא ַעם ם קָּ

לֹום" כֹו קֹוֵרא הּוא שָּ ַדרְּ ש בְּ גָּ ל ַהִנפְּ כָּ ת/ ּולְּ כֶׁ לֶׁ ִחיל לָּ  .ּוַמתְּ

ְהאצילותְאידה צורית בספרה  ְשלְאמירְגלבעְ–החיים, ( מציינת 4999)צורית,  עיוניםְבשירתו

 השמחה שהיא ", ההליכה ומרכיבים חסידיים שונים המופיעים בשיר זה. כך

בה שבקדושה ]...[ כשיהודי יריכה היא סצל העצמיות, אלא שסופית ש-בבחינת התפשטות אין

האמונה, על פי החסידות, נחווית בתנועה, והיא חוויה  ]...[ מרגיש את היותו חלק מהכלל.

דינאמית כהתהלכות, ההילוך אינו רק בבחינת פעולה גשמית, אלא הוא פעילות פנימית אלוהית: 

אֹ " גִ "ִפתְּ ר, ּוַמרְּ ם ַבֹבקֶׁ ם ָאדָּ תם קָּ כֶׁ לֶׁ ִחיל לָּ (.  מרכיב חסידי נוסף 433" )שם, יש ִכי הּוא ַעם ּוַמתְּ
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( ההרגשה שהוא נושא בתוכו לא רק את עצמו כי 422המופיע בשיר הוא "אחד שהוא כלל" )שם, 

שלייה אומניפוטנטית: "לשיא האושר וההתפעמות האישית ולשיא אאם את הכלל נוטעת בו 

ההתמזגות עם הכלל מעניקות לו, מגיע המשורר ב"שיר בבוקר הריגוש הספונטני שתחושת היחד ו

,  כאשר האדם חש היא ההתכללות –גם זה על פי החסידות  –בבוקר" שהרי תכלית עבודת האדם 

  (.422-423, םבתוכו את הציבור כולו." )ש

של חיים גורי, משורר דור הפלמ"ח,  "ירושה"איקוני וקנוני הוא השיר  שיר נוסף בעל מעמד

ְהרוחותפורסם בספרו ש ְהנדריםבספרו כותב (. ראובן שהם 4930) שושנת ְובין ְהנודרים ְ:בין

ְ ְגוריְהתמאטיקפואטיקה, ְחיים ְביצירת שדוברו של גורי בשיר זה קבע את ( 7003) ורטוריקה

, בעת בה(. 7003העובדה שדורו הוא דור היצחקים המועלה לעקדה על ידי דור האברהמים )שהם, 

רו של גורי לא משמיע קול מחאה או זעקת שבר נגד גזר הדין של העקדה. הדובר מדגיש שהם, דוב

אינו שופט את גיבורי הסיפור הנורא, משתמש בלשון המעטה וכמעט אין חדירה לנפשם 

שהסיפור  הואשל גורי שירו תודעתם של הגיבורים. ההבדל בין סיפור העקדה המקראי ובין לו

הטקסט ו ,רותו הנחרצת של אבי האומה לייעודו ולאלוהיומבקש להוכיח לקורא את מסי מקראיה

-ןקרטו אלא את הפן הפסיכולוגי שלו.  ,האידאולוגי-של גורי אינו מבקש להדגיש את הפן האמוני

"ֵהם מציינת שהשורות החותמות את השיר: ( 7046) עקדהְושירהְ–סיפורְכמאכלתְבלום בספרה  

ם" ִלבָּ לֶׁת בְּ ִדים ּוַמֲאכֶׁ שורות המצוטטות ביותר מתוך שירת העקדה הישראלית במאה הפכו ל נֹולָּ

בלום מציינת שאף שבפועל ליצחק לא קרה דבר, הטראומה שלו הפכה למורשתו -העשרים. קרטון

ית היא הגשמה של סיפור "המאכלת וִ ילדיו ירשו את זיכרונה כסוג של קוד גנטי. המציאות ההוֹ  –

בלום -קרטוןוד של הטראומה כזיכרון פואטי. סיפור שהוא עיבא הישראלי; בלב" שהוא הדנ"

ידי -הגיבורים אינם פועלים, אלא נפעלים על וחוויית העקידה היא משקע תורשתי,היות מציינת ש

הרצופה בפעלים אקטיביים, בטקסט  המקראיתהיסטוריים נעלמים. בניגוד לפרשה -כוחות פסיכו

ך מעידות הצורות הפסיביות של הפעלים של גורי הפעולות מרוקנות מכל התכוונות רצונית, ועל כ

במהלך השיר. הדמות הפעילה היחידה בשיר היא האיל שבמקרא מתואר רק בסוף המעמד ואילו 

מרוקן  ןהניסיו, בלום,-, טוענת קרטוןבשירו של גורי מופיע כבר בשורה הראשונה, כלומר

ת לֶׁ כֶׁ אֲ מַ ים ּוִד לָּ ם נוֹ ממשמעותו. "הגזירה מחליפה את היעוד, דבר שעולה גם מן האפילוג: "הֵ 

 (13ם" )שם, בָּ לִ בְּ 

 

ל"ְְ:יונתןְ,סיוןְעמיחי,ְדור,.2ְב. כ  ֹזאת-ּוב  הְה  מ  ֲאד  ל ק/ְי שְב  יְח  ְְ"ֹזאתְג םְל 

-מעמידים במרכזם את המרחב הפיזי הארץשמשתמע מכותרתו, כמו בנושא זה, רוב השירים 

שם את מרכז הכובד על הטריטוריה וכך הם משתלבים בזרם הרעיוני של הציונות ש ,שראליי

מלכת "עמיחי ו" של תיירים" כמענה לצרת היהודים וכתנאי להתחדשות לאומית יהודית. השירים

הם ְ"ןחזון איילו"ו "תקציר שיחה"; חלפי מעמידים במרכזם את ירושליםְשלְ"המים של ירושלים

 שירים תל אביביים מובהקים. 

( מציין 7041לשם )  .(4999) עובריםְאתְהנהרבספרו  דור פורסםמשה " של גם הנוטשים"השיר 

, שמשמעו שייכות עמוקה למקום שמשה דור טבע במאמריו הספרותיים את המונח "ילידיות",

תפישת ההוויה הישראלית כרצף היסטורי שלם. תבנית נוף המולדת נטמעה בשירתו של  ;לארץ

"גם  שירהת בארצות הברית. ואכן דור ונותרה טבועה בה גם בשנים האחרונות בהן הרבה לשהו

פרטים מטונימיים  .בטא את התפיסה הילידיתמ ,שראליי-הארץשנכתב מחוץ למרחב  הנוטשים" 

 ַגם: "נוטש אותהו נפשו של הנולד בארץברכיבי יסוד בגופו ונהפכים למתל אביב וירושלים 
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ִראש ם הָּ ה ַצֲעַקת/ ַחֵייהֶׁ תָּ יְּ ִרית הָּ ִעבְּ ִשים, ִאם הָּ ן, ַהנֹוטְּ טָּ קֹון קָּ ִניִמי/ ַירְּ ם ַהפְּ רָּ שָּ ר בְּ ֵסתֶׁ ִאים בְּ ֹונָּה, נֹושְּ

ִרים פֹורְּ ֵבִדים ִמתְּ ק/ כְּ ֵבי ֵעמֶׁ לֹוא ַהטּוִריָּה ִרגְּ ַלִים אֹו/ מְּ רּושָּ ֵני יְּ ֹלש ַאבְּ ַתִים שָּ  ."שְּ

ן (. מירו4990)עמיחי,  שלווהְגדולה:ְשאלותְותשובותפורסם בספרו   "תיירים"שירו של עמיחי  

( מציין שעמיחי דחה את ההיסטורי ורצף הזמן היחידי המשמעותי עבורו הוא זה של 7041)

האישית, המשכיות החיים בתוך הגוף הפיזי, שעלול בכל עת להיפגע והמועד למות.  ההביוגרפי

בעלי משמעות לאומית אתרי תיירות  נבנה על ידי פירוט קטלוגי שלואכן, השיר "תיירים" 

לאומית. כך -שמהלך השיר מבטל את חשיבותם ההיסטורית ים וסביבתהבירושלהיסטורית 

כדי  "גבעת התחמושת"ו "קבר הרצל", "קבר רחל", "הכותל המערבי", "ושם"יד : מוזכרים בשיר

לתאר את התנהלותם המוחצנת וחסרת הזיקה המשמעותית של ה"תיירים" בהדרכתו של מדריך 

באירוניה ביקורתית את ביקוריהם המצולמים, מתארים הראשונים השיר  שני בתי הטיולים.

זאת, הבית השלישי, הפרוזאי  אלה. לעומתהבמקומות  "תיירים"חסרי כל זיקה רגשית, של ה

בן דמותו של יהודה עמיחי, החי בירושלים  ,בעל הביוגראפיה האישית מתאר את הדובר בעיצובו,

לָּהש . טיעונו של השיר הואאוהבה האמיתיהוא ו אֻּ  עמידרק אם מדריך הטיולים י "בֹואתָּ  "ַהגְּ

קֹות במרכז התכוונותו והדרכתו את הסמל לחיי חולין בשירת עמיחי: " נָּה ֵפרֹות ִוירָּ ּקָּ ם שֶׁ ָאדָּ

ֵביתוֹ    ."לְּ

ַסְך ַהֹכל " של סיון, יליד הארץ, שירו אמירה משמעותית ובעלת אופי מסכם לומר מבקש  "ֲאִני בְּ

ְ בו מופיע השירשניכר משם הספר ישראל. הדבר -בארץעל החיים  . (4991) ישראלְבארץלחיות

כותרת  שירי בפני עצמו."שער" והוא בבחינת  ,השיר עצמו ממוקם בסוף הספר לאחר דף ריק

ני ל// אֲ כֹ הַ  ְךסַ י בְּ נִ פנים של הדובר אל עצמו: "אֲ  השיר ומשפט הפתיחה שלו מבטאים יחס כפול

לחשוב שיש כאו הפחתה והקטנה של הדובר  אפשר בקריאה ראשונה .ה"מָּ חַ ח בַ ַר פֶׁ  מוֹ ל כְּ כֹ הַ  ְךסַ בְּ 

וחזרה אל פתיחת השיר לאחר קריאת  ישראל, אבל קריאה נוספת-לארץאת עצמו ואת זיקתו 

שנלווית , ישראל-זיקתו לארץלשיש כאן גם לשון סיכום של הדובר ביחס לעצמו ו מעידותסיומו 

 לוגיה מפורשת בין דור האבות לדור הבנים. דור האבות ניכראליה נחיצות והערכה. השיר בנוי מאנ

ה  החלוצית שלו, בהפיכת הבעשיי מָּ ישראלי, -כלומר למרחב הארץ "אתזֹ הַ ה"חֹולֹות" ל"ֲאדָּ

. פעולה משמעותית זו של דור האבות ישראלי-הארץישוב ישל ה ישובולילכינונו והמשמש מצע 

לּו, הפעלים בגוף רבים המופיעים בטור שירי אחד:  ה" ובריבוירָּ עָּ סְּ  חַ רּוניכרת בדימוי "כְּ  תְּ "שָּ

רּו" דְּ עּו, עָּ שּו, נָּטְּ  . ִנכְּ

היא  ך של קרבה שיש בה גם ריחוק,אליה מתייחס הדובר המשורר, בדראחרת שקבוצה דורית 

ִלי" ִנצֹוֵלי שֹוָאה"המתוארים  ,"ַאִחים שֶׁ ִציִנִיים כְּ ד בשירתו ( מציין שמקום מיוח7041וייכרט ) ."רְּ

של סיון מוקדש לשואה, וזו מתוארת לרוב מתוך תחושת אשם עמוקה של ילד תל אביבי, שחווה 

את ילדותו ונעוריו המאושרים לחוף הים, מבלי שקלט את מלוא מימדיו של גורל עמו  שמעבר 

 לים. 

ה הגדול חייהם הריללכאורה -ניגודית מעצב את עצמו ואת עשייתו בהשוואה , בשיר זה,הדובר

עצמו את , צבר, יליד הארץ, הדובר ציגמהשיר . בטור הפתיחה  של האחיםדור ו של דור האבות

להכרה ת הדובר רישבמהלך השיר משולב טון ההתנצלות שבו נפתח השיר בד ,בלשון הקטנה

ל כו:בער כָּ ה ַהֹזאת -ּובְּ מָּ ֲאדָּ ק/ ֵיש בָּ כּות ָאבֹות:/ ֵעיַני, ֹזאת ַגם ִלי ֵחלֶׁ ֹלא ִבזְּ ִפים", וְּ ת ֲאלָּ ֹלשֶׁ שְּ אּוַלי ) שֶׁ

ץ (יֹוֵתר רֶׁ ל אֶׁ ּה שֶׁ קָּ ת ֲאבָּ כֹות אֶׁ ן,/ מֹושְּ תָּ ת צּורָּ בּו אֶׁ ִנים,/ ִעצְּ ֵאל".-שָּ רָּ בספרו מציין הרציג שלמה  ִישְּ

ְנחת ְבלא ְאריהְסיוןְ:ילידות ְשל שבסיום השיר מתאר המשורר "מעין ( 7046) עיוניםְביצירתו

שבו, במהלך אלפי שנים, ובאנאלוגיה לפרח בחמה, עוצבה  אבולציוני,-תהליך בוטאני, פסאודו
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ל ורר?( מתרחשת באמצעות "בנוסף, הפרייתו כפרח )כמש .של עיניו )ראיית עולמו?(צורתן  ּה שֶׁ קָּ ֲאבָּ

ץ רֶׁ ֵאל"-אֶׁ רָּ .[ מאחורי הדימוי הבוטני הזה ויוצרת זיקה ביולוגית של ממש בינו לבין אדמתו. ].. ִישְּ

הממשית של היליד, בן המקום, הכובש ברגליו את האדמה, בעת שאבק לראות את דמותו  ניתן

עוד מוסיף הרציג ומציין שקריאה כזו מדגישה דווקא  (.442, א7046הרציג, )הארץ חודר לעיניו" 

רגשות בין  הדובר שמבטא רואה בשיר זה מתחאת ההקבלה בין הדובר לאבותיו החלוצים. הרציג 

, גזרת גורל ובחירה חופשית, כלפי החיים העבריים הודחיי של שייכות וזרות, קבלהמנוגדים 

המשמעותי ביותר  י"מבנה העומק הרגשי והאידיא ,לפי הרציגהוא,  מתח זה ישראל.-בארץ

 (. 27ביצירתו של אריה סיון" )שם, 

ְכאןרשיבספרו התפרסם  "לאן היינו הולכים" יד הארץ אף הוא,ילשירו של יונתן,  ְעד  ים

ְיונתןמחבר המונוגרפיה  ,צבי לוז (.4929) ְנתן כמו בשירים שמציין ודן בשיר זה  ,(4993) שירת

ליונתן: השיר הוא אקט של הגנה כנגד  תמתקבלת "נוסחה עקרונית, האופייניגם בו רבים אחרים, 

ואותו יופי מורכב הן מן המראות שבמציאות  –את כוחה מן היופי  ואבתש העתים, והגנה זו-צוק

חוזר ומופיע, על רקע המדבר, תפקיד  זה לוז מציין שגם בשיר(. 30, 4993ז, והן מעיצובם" )לו

מכוונות למצב פואטי  שבשתי השורות האחרונות ,השאלות הרטוריות ההצלה של המראה הפיוטי.

לולא המראה הזה של עז קטנה בחולות בדרך אל צל החרוב, . כך, מסביר לוז, ולא למצב אקטואלי

ֵעזיכולה להימצא ההגנה היוצאת ממנו: " הכול להתקיים ולא הייתלא היה התהליך הפיוטי י  וְּ

נּו ֵמֲחלָּ  נָּה לָּ נָּתְּ ַטנָּה שֶׁ לּוֵלא קְּ רּוב/ וְּ חָּ ל ֵצל הֶׁ ְך ַבחֹולֹות/ אֶׁ רֶׁ נּו ּדֶׁ ה לָּ רָּ תְּ זֹות חָּ רָּ יהָּ הָּ לֶׁ ַרגְּ ּה/ ּובְּ רָּ ּה ּוִמַצמְּ בָּ

ִיינּו  ָאן הָּ ִאים/ לְּ ִיינּו בָּ ה/ ָאנָּה ָאז הָּ שָּ ַעּקְּ וִהתְּ שָּ ִכים ַעכְּ  ."הֹולְּ

 

ְנְ תְ ותְאוֹיְֹה ְהְלְ הְזְ "מְ ְ:ביטון.3ְב.ְ ְי?"ט 

(. לשיר זה ולספר כולו 4929) ספרְהנענעמופיע בספר שיריו השני של ביטון  "תקציר שיחה"השיר 

מעמד פורץ דרך בשירה המזרחית. כך כותב עליו מואיז בן הרוש במאמר שכותרתו "שלושים שנה 

"מי שרוצה להבין מאין נולד הניצוץ שהדליק את האש, מאין נחצב להופעת מנחה מרוקאית": 

הקול ממנו בקעה השירה המזרחית בישראל ]...[ שירתו של ביטון כולה. ]...[ הנה השורה העצומה 

רק מי '. ובכל זאת טופחת שפה אחרת בפה עד פקוע חניכיים'הזאת שתמיד מעלה לחלוחית בעיני: 

לחוש את כאב החניכיים הזה. אין בכל שירת ביאליק הגדולה אף שחיפש נואשות קול לזעקה יכול 

  .לא שורה אחת כזאת שהצליחה לעשות לי את זה"

הדובר מבקש לחדור למקום הנתפס בעיניו כמייצג המוחלט של ההגמוניה הילידית  בשיר זה

ית ִד יהּובִ  ף ]...[גוֹ ֹנִ יזֶׁ ע ִּד צַ מְּ אֶׁ המזרחית בעודו צועק: "בְּ  ותוך הבלטת הווייתמאשכנזית ה

". אלא שיִ י זַ נִ , אֲ שיִ י זַ נִ ר אֲ הַ י זֹ ים לִ ִא רְּ א קוֹ ֹלֲאִני  /]...[ בַר גְּ מַ לְּ ן אֶׁ א מֶׁ נָּ ָא בַר גְּ מַ לְּ ן אֶׁ א מֶׁ נָּ ית./ ָאִא קָּ רוֹ מָּ 

ממנו מחיר כבד: ות גוב של הדובריום -היוםשמלחמת תרבויות והנכחת פרטי זיכרון אלה בחיי 

ה" זֶׁ ל וְּ כָּ ה ֹלא,/ ּובְּ זֶׁ ה ַעד ִפּק ֹלא, וְּ ת ַבפֶׁ רֶׁ ה ַאחֶׁ פָּ ִפים ֵריחֹות ֹזאת טֹוַפַחת שָּ ל ֹזאת תֹוקְּ כָּ ּוַע ֲחִניַכִים/ ּובְּ

ִליל ַהּקֹולֹות גֹות/ אֹוֵבד ִבבְּ עָּ חּוִיים ַוֲאהּוִבים/ ַוֲאִני נֹוֵפל ֵבין הֶׁ  ."ּדְּ

ְ

ְ

יןְ"ְ:לאור.4ְב.ְ א  הְו  פ  רְי  ב  ֹזאתְשּוםְּד  ץְה  ָאר  ְ?"ְב 

ְזרפורסם בספר שיריו  "אהבת הארץ"שירו של לאור  נפתח  ו של לאורשיר (4997) לילהְבמלון

דוע בביקורתו החריפה כנגד המציאות המשורר היבשאלת התרסה ששואל נמענו של השיר את 

ֵאין: "בישראל  ליטיתופ-החברתית ה? וְּ ר יָּפֶׁ בָּ ץ ַהֹזאת שּום ּדָּ ָארֶׁ  השיר כולו הוא תשובה לשאלה  "בָּ
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ץ ַהֹזאת""הָּ ט חומרי היופי של פירותוך  ה: ָארֶׁ ֵחיפָּ ֵמל"ד וַר מֹ , בְּ "בְּ ֵעל", ַהַכרְּ ּה", "יָּ תָּ ן  ,"ִמיטָּ פֶׁ "גֶׁ

ַדר", "היכָּ ִמ סְּ  מָּ שְּ , "ָאִביב" "סְּ ִסיס"ב רוֹ ים מֵ ִד בֵ ים כְּ בִ נָּ עֲ כֹולֹות "אֶׁ ֵמש, עָּ ב"ים ִר בוֹ ּדְּ  "חָּ הָּ ן ִמ ו"רּוַח , זָּ

פרטי הטבע המוזכרים  .""אחת קוראים לה יעל של אהבהה כל אלה שותפים בבניית קן .ַהיָּם"

השירים:  הרקע לפניית הדובר לאהובתו בשיר מהדהדים אתהם ו ,בשיר הם בעלי ניחוח מקראי

אהבת " "התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח קומי לכי לך רעיתי יפתי". בשיר זה של לאור

נימית לה המיטה שבחדרה הבנויה כסוכה המלאה בפרי הארץ, , ומטוהכרוכה באהבת איש "הארץ

אהבה זה משמש תמונת תשתית להתנהלותו האינטלקטואלית של הדובר  יופיו ועסיסו. קן

ה בעולם:  ַסֵפר, מָּ ה ּומְּ ה ֲאִני רֹואֶׁ ה ֲאִני/ שֹוֵמַע אֹו אֹוֵמר, מָּ שּוב מָּ בֹו ֲאִני הֹוֵלְך, ֹלא חָּ קֹום שֶׁ ל מָּ כָּ "בְּ

מֹוַרד  עֹונֶׁה/ כֹולֹות בֹוֲעִרים בְּ שְּ ֵני אֶׁ ֵעל, שְּ ל יָּ ג/ שֶׁ ֹסרָּ ם ַבַחלֹון ַהמְּ אֹות ִלי אֹותָּ שֹוֵאל, ֲאִני יָּכֹול ִלרְּ וְּ

ל" מֶׁ   .ַהַכרְּ

 שהיא לב ,פוליטית-ערכיתיצה את אמירתו הזו של השיר מחמקריאה עם זאת, הסתפקות ב

בת התייחסות למה שמופיע בסוגריים כסוג . הבנה מלאה יותר של השיר מחיילאור כתיבתו של 

מצא לב השיר נ , בסוגריים ,אמתו של דבר. אלא שלחשיבותו היעדר בדברשל היתממות פואטית 

הפוליטית. ביתה של יעל, הצומח מנוף הכרמל, ומבטא ו משמעותו האידיאולוגית והמפתח להבנת

שמות  ,(...[ מיכאל או סוהיל""חבר שלה ])ופירותיו הוא מרחב לביקורו של  ואת יפי צמחיית

ה, "    ְּ במותנית בכך שבחדרה היפה של יעל  "אהבת הארץאם כך, " ערבי.ו יישראלטיפוסיים ל ֵחיפָּ

ֵמל" ֹמוַרד ַהַכרְּ . החריזה של 'כרמל' 'יעל' 'מיכאל' וסוהיל'  "סוהיל"וגם  "מיכאל"יבקרו גם  בְּ

 מצמידה ומחברת הוויות וזהויות אלה. 

 ספרוב"דו שיח" בשירתו של לאור, המשתמש בו כבר בשירו הפארודי  טעוןשם 'מיכאל' הוא 

עירְשיח" של אלתרמן מספרו -מהדהד את "דושירו זה של לאור   . (4992) רקְהגוףְזוכר המוקדם

בשירו של . עמידים במרכזם את דמותו של "מיכאל"מאלה "דו שיח"  (  שני שירי4922) היונה

הוא  ר תש"ח ואת החייל התם של חזיתות המלחמה מאז ומעולם"מייצג את נוע :אלתרמן מיכאל

נאמן, אמיץ, אוהב, נכון להקרבה, אך גם קצר ראות, נטול עומק. בעיקרו של דבר, אין הוא מבין 

-דו"(, לעומת זאת בשיר 446, 4997את מהות ה"עת" או "הזמן" שהגיונם חרץ את גורלו." )מירון, 

, עובד כשוטף כלים בי המסתיר עצמו תחת שם ישראלישיח"  של לאור מיכאל הוא בחור ער

 וחברה של מיכל  'מלצרית עד סוף הלימודים'. 

מתברר גם ממיקומו בקובץ השירים בו ְ"אהבת הארץשל השיר "הפוליטיים הקשרו ומשמעותו  

-16)עמ'   הוא מופיע. שיר זה כמעט ומסיים שער של שירים פוליטיים שכותרתם "שירי הנודד"

זה:  אלה יש לחזור ולקרוא את השאלה הפותחת שיר אופוזיציוניים שירים כסיום ל ך,(, וכ79

ֵאין ה? "וְּ ר יָּפֶׁ בָּ ץ ַהֹזאת שּום ּדָּ ָארֶׁ יה, ועל השירים שקדמו לו בשער תשובה עלהשיר כולו כ ואת " בָּ

 הספר. 

 
ְ"ילּוילְ הְ ְילּוילְ "הְ ְ:חלפיְ,עול.ְמש5ב.

אגי של ְ"ןחזון איילו"ְמשוררות:כתבו ני שירים בלבד שמופיעים ש ישראל"-"לחיות בארץבנושא 

בפרק "המשוררות באות" מציין דן מירון  חלפי.רחל " של מלכת המים של ירושלים"משעול ו

שיר נשי הוא  ,( את מאפייני השיר הנשי. לפי מירון4994)אמהותְמייסדות,ְאחיותְחורגותְבספרו 

של משעול וחלפי שני שירים אלו ת אינטלקטואליות. שיר לירי קצר, נושאיו אישיים ואין לא יומרו

לפחות אחד מהם )"חזון איילון"( הוא שיר ארוך, חורגים במובהק ממודל זה של השיר הנשי. 

יוצאים  הם. אישיתה תבעלי פואטיקה מורכבת, המתרחקים מהחוויה הלירי יחסית; שניהם
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 לותחבנושאים נשיים טיפוסיים )אהבה, מ על עיסוק יםמוותר ,מהמרחב הפרטי למרחב הציבורי

פורסם בספר  "מלכת המים של ירושלים"חלפי  ה שלשיר ובמקומם דנים בהוויה הישראלית. ,('וכו

יש לה ש ,מלכת המים של ירושלים"" ,(. השיר מתאר דמות נשית פנטסטית4929) נפילהְחופשית

"מלכת המים של  כינויהזרות הניכרת בשל הרגשה אחד מצד מרחב חייה. לכפול פנים  יחס

של האכפתיות  ניכרתהאחר צד ן המ ."ירושלים"ובין  "מים"הבין ובדיסהרמוניה  ירושלים"

 , אףבצלילה שהיא צוללת לתוך ההיסטוריה ותניכרוהמעורבות בה הסביבתה הדוברת ביחס ל

 –פתרונות  אתצמו"מלכת המים של ירושלים"  אוויר. היא מחוסרתשההיסטוריה קשה לה ו

ל נעת על ידי הצורך למצוא זיכרון: אלה משום שהיא מּוהלקשיים  –פנטסטיים  ַכת ַהַמִים שֶׁ "ַמלְּ

יָּה לָּּה ַנִפיִרים/ ֹלא הָּ ה סְּ לָּ ִהיא ִגּדְּ ה וְּ שֶׁ ה קָּ תָּ יְּ יָּה הָּ טֹורְּ יָּה// ַהִהיסְּ טֹורְּ תֹוְך ַהִהיסְּ ה לְּ לָּ לְּ ַלִים/ צָּ רּושָּ  יְּ

ה/ ִזיִמ  מָּ מְּ ִהיא זָּ רֹון".ֲאִויר וְּ ת ִזכָּ רֶׁ חֹותֶׁ ת וְּ רֶׁ  ים חֹותֶׁ

תרבותית של -הרבלשונית ו-בהוויה הרב של הדוברת את מעורבותה תארהבית השני מ 

ש , למשל,. בגד הים שלהירושלים ִדינֹו"ים נִ בָּ ף אֲ חוֹ ת/ בְּ שֶׁ לֶׁ פָּ תְּ ִמ ", היא "ּוי ִאיִדיש"עָּ לָּ , ובעיקר בְּ

בִ ם יִ מַ י הַ נֵ פְּ "ֵמֲעִלַית פוחדת  ַערְּ מה  על דרך הניגוד ביןן את הדמות הנשית יסיום השיר מאפי. ית"בְּ

הּוִדית"ה/ יָּ רְּ טוֹ יסְּ ִה  ּהלָּ  שם/ יֵ יִ לַ שָּ רּויְּ  ְךתוֹ ם בְּ / יָּ ּהין לָּ מה שיש לה: "אֵ לשאין לה  . טורי הסיום של יְּ

  .ם"יִ מַ י הַ נֵ פְּ  ל/עַ מֵ  ּהאשָּ ה רֹ יקָּ זִ חֲ ה/ מַ יקָּ זִ חֲ יא מַ ִה השיר מציינים את הקושי לחיות בתוך מצב זה: "וְּ 

השיר מחולק לשלושה בתים, אבל אין בו כל אמצעי פיסוק המאפשר עצירה לצורך נשימה.  

מבנה זה מחקה את מצבה של הדמות הנשית הצוללת למטה השיר בנוי כהיגד אחד ארוך ומפותל. 

 ,תבו נמצאת הדוברשממחיש את הקושי  , והואאוויר נשוםבאופן אנכי ואינה יכולה לעצור ל

קריאת השיר  את ראשה מעל פני המים. מאמץ רבומחזיקה ב "יהודית"היסטוריה הצוללת לתוך 

הקושי הנשי  מבהירה שנושא השיר הוא ישראל',-בארץ"לחיות בו,  מופיעהוא שבזיקה לנושא 

מצד האויב  ואיום תרבותיות לשונית-רבשבה , יהודית"ההיסטוריה ה"לחיות בירושלים בעלת 

 "מלכת המים של ירושלים"לראות בשיר  אפשרבמסתו על שירתה של חלפי שותב כמירון  .הערבי

את ירושלים הצוללת לתוך מתארת חלפי  לפי מירון, .(122, 7007מירון, "הומור מיואש" )

 "מלכת המים של ירושלים" בסופו של דבר, אומר מירון, ההיסטוריה ומדומה ל"נערת מים".

חוששת מההצפה של האיבה והמלחמות שתטבענה את העיר  ,"פוחדת מעליית פני המים בערבית"

 האבנית, שכל אשר יש לה בדלותה אינו אלא "היסטוריה יהודית".

ְמאת אגי משעול הופיע בספרה  "חזון איילון"השיר  ְוחדשים כותרת השיר  (7006)מבחר

 "חזון". "איילון"ו"חזון"  :מזהרונית מצרפת שתי מילים מעולמות זרים ומרוחקים זה והאוקסימ

 הוא בלשון המקרא חזון; עם מעשה האידיאולוגיבלשון ימינו הוא תוכנית לטווח ארוך שמשלבת 

ויה והשם של נחל שנהיה לנתיב תחבורה מרכזי. הוא , לעומת זאת, "איילון". מראה של נבואה

מצב השיר משלב  אורכו. ללכו תומאפיינת א ,המופיעה כבר בכותרת השיר ,וקסימרונית זוא

מציינת את שמות מחלפי הכניסה לעיר תל אביב, ול אביב הנוהגת לתלי שגרתי של הדוברת ריא

ִריֵאִלי" את רחובותיה ואת  ַּדל ַעזְּ של  חזונית-סיטואציה חלומית עם ,כמבנה הבולט שבה"ִמגְּ

התגלותו של אלוהים לדוברת מאפשרת לה להשמיע ביקורת על צרכני  התגלות אלוהים אליה.

פֻּ יוֹ נְּ י ַק טֵ טְּ וֹ שי מְּ הקניונים: "אוֹ  סיומו של השיר  ."–ה וָּ אֲ ַר ת הָּ נוֹ לוֹ חַ ים בְּ עִ בְּ וֹ ּׂשה/ הַ תָּ בָּ טְּ י יָּ מֵ טְּ ן, מְּ

לֻּ ּובִק "ַעל מתאר את קריסתו של מגדל עזריאלי  לֻּיֹות ". "תוֹ יץ גָּ על שתי משמעויותיו: גם  "ִקבּוץ גָּ

יציאה כניסה ו גם הוא המשמשאחר וגם שמו של מחלף  ,של החיים בתל אביב והווייתםאופיים 

אביב, ואולי במדינה  הקיימת בתל . סיום השיר מזכיר את הוויית מגדל בבלאיילון"נתיבי "מ

ג גַ ת הַ מַ ל קוֹ את אֶׁ ּׂשֵ י נִ ִד עוֹ כל אחדות ולכידות: " והיעדרריבוי של פועלים זרים, ריבוי שפות : כולה
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ר בָּ ה כְּ לָּ לְּ בְּ י נִ ד/ כִ חַ פַ ן הַ ת ִמ לוֹ לָּ ּקְּ ת הַ ים אֶׁ ִס נָּ  נּוי ָאִט מָּ דָּ יזְּ י פִ נִ ּוזחָּ ה אֲ דָּ עָּ רְּ יל ּום/ ִח ים שָּ ִר זָּ ים הַ לִ עֲ וֹ פלַ 

ִתיה י מָּ ר, אוֹ בֶׁ ל עֵ כָּ ץ לְּ פֹ נָּ וַ  נּותֵ פָּ שְּ  ֹגרְּ יָּ  ". ילּוילִ הֵ  ילּוילִ ם/ הֵ לוֹ שָּ י הַ לֵ ּדְּ גְּ ִמ ים בְּ ִש רְּ ים חֵ ִמ לּו/ חֲ שֶׁ

 בשירעוסקת   (7002) עיוןְ–תְהחדשהְהמקראְבשירהְהעבריְ:לנצחְאנגנךמלכה שקד בספרה 

וש בתבניות שימהמשוררים הישראלים ב כדי להדגים את חוסר הגבולות של של משעולְזה

בתבניות בשיר זה  של משעול פרועה שימושאת השקד  כך מתארת. מקראיות בשירה העברית

ר פרודי "החזות הנבואית מוארת באו: דמות הדוברתחזות נבואית ל עיצובבעיקר ב מקראיות

וגרוטסקי המערטל אותה וחושף את אופייה המסכתי עקב ההגזמה בתיאורה ועקב הפעלתה 

. בהמשך טוענת שקד שהכנסת דמות מומחזת של (29" )שם, ההזרתית במקום שאינו מקומה ]...[

– נהיגה באיילון וצפייה במגדל עזריאלי –נביא למעין נביא לסיטואציה שהיא בלתי אפשרית 

  פרודיזציה.י אמינה, דמות שהיא מסכה ומשמשת מושא לבלתיוצרת דמות 

 

נ י"ְְְ,ְכוםְותהיותסי.4ְב.ְ תְפ  ים/ְא  יר  ח  ש  שְמ  יןְדוֹר  א  יםְל  ט  ּמּוש  יוְה  ית  ְמשעול:ְ"ז 

. תמיהותכמה  כאן ים קנוניים. עולותיכתבו משוררים מרכזבקבוצת שירים זו  רוב השיריםאת 

למספר שירי ן בין מספר המשוררים ששיריהם עוסקים בנושא חוסר האיזובנוגע להראשונה היא 

אופי השירים שכתבו משוררים בנוגע לעולה  השניי. תמיהה )שמונה מול שניים(משוררות השתי 

-משוררים הם בעלי אמירה לאומיתהת. השירים שכתבו והשירים שכתבו משורראופי מול 

, כל זאת ועודפנטסטי. -סהרורי-ופי חזונישני שירי המשוררות הם בעלי אואילו פוליטית ברורה, 

מועד כתיבת והמאה הקודמת,  שנות העשרים והשלושים שלהשירים הם של משוררים ילידי 

ו נעדרים לחלוטין משוררים צעירים ושירים שנכתב ופרסומם באמצע המאה הקודמת. השירים

   .עשורים האחרוניםב

מבחרְְמתוך הספר  " 7007"עץ הזית של כמו למ לבחור בשיר אחר של אגי משעול  אפשר היה

 הבשיר זה מתארת הדוברת את הזיקה בינה לבין עץ זית, מייצג ההווי. (7006)משעול, וחדשיםְ

ת  ַצע צֹומֶׁ מְּ אֶׁ ה ֲעֵצי קֹוקֹוס/ ]...[ בְּ לֹושָּ עּו אֹותֹו ֵבין שְּ קְּ הארצישראלית, ה'תקוע' במרחב הציבורי: "תָּ

ר ִככָּ לָּה/ לְּ ַפְך ִבן ַליְּ הָּ ַני" שֶׁ ת פָּ ִחיִרים/ אֶׁ ֵאין דֹוֵרש ַמשְּ ִטים לְּ יו ַהמּושָּ  // ]...[ ֵזיתָּ

ְ

 

ְ

א"" – ג.ְשיריםְבעקבותְהשואה יןְמוֹצ  א  יבְו  ב  ס  יקְמ  כלְר  ה   ו 

עשרה שירים נבחרו בידי ועדת מקצוע ספרות להילמד בנושא 'שירים בעקבות השואה' בתכנית 

(, טוביה 4914: מאיר ויזלטיר )הבאים משורריםה כל אחד מן הלימודים החדשה. שיר אחד מאת

(, בן ציון תומר 4914(, אסתר אטינגר )4979(, אבנר טריינין )4991-4942(, אמיר גלבוע )4971ריבנר )

( ושני שירים של דן פגיס 7040-4946(, אברהם סוצקובר )4997-4901(, אבות ישורון )4999-4979)

(4993-4960 .) 

שספרות השואה בעברית, תולדת האירוע הטראומטי ביותר בתולדות העם ( ציינה 4991חנה יעוז )

היהודי, מנסה לתת מבע לחוויות ולמצבים שהם "מעבר למילים". שלושה דורות של שירה בנושא 

השואה פועלים בספרות העברית והם יוצרים קו ברור של המשכיות ואמפתיה, למרות ההבדלים 

שואה שוב אינו נחלת דור אחד או שניים אלא נושא מתפתח בעולם התוכן ובדרכי העיצוב. נושא ה

ְשטרם מוצה וכל דור של משוררים מתמודד אתו על פי דרכו. 

ְ
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ְמ ְאןְבְ "כְ ְ–פגיס,ְתומר,ְריבנרְ.1ְג. ְי"נְ לְבְ בְ םְהְ ה/ְעְ ּוְ יְחְ נְ ה/ְאְֲזְ הְ ְחְ לוְֹש 

ם כֵ סְּ ת הֶׁ טַ יּום" ו"טְּ תּוחָּ ן הֶׁ רוֹ קָּ ן בַ רוֹ יפָּ עִ ב בְּ תּושני שירים של פגיס שובצו בקבוצה זו: "כָּ 

(. שירי מדור זה 4920)פגיס,  גלגולים". שני השירים מופיעים במדור "קרון חתום" בספר ִמ ּולִש לְּ 

רֹון   ערוכים בסדר התפתחות כרונולוגי ואפשר לראות בהם מחזור שירים. השיר רֹון ַבקָּ ִעיפָּ תּוב בְּ "כָּ

תום" חָּ יּוטַ הוא שלישי במחזור, ו הֶׁ ִשלּוִמים""טְּ ֵכם לְּ סְּ ( ציינה 4991הוא שיר הסיכום. יעוז ) ת הֶׁ

שהקו המעצב ומלכד את שירי המחזור הוא השימוש במילות מפתח שמוצאן מהעולם של 

"הפלנטה האחרת", והשימוש בהן הוא בעל משמעות מטונימית ברורה. היא הדגימה טיעון זה 

תּו בשיר  חָּ רֹון הֶׁ רֹון ַבקָּ ִעיפָּ תּוב בְּ ן רוֹ תוך שציינה את מילות הצופן הבולטות בשירים "קָּ  ם""כָּ

זנדבנק  ", והוסיפה שהן משתלבות עם הארכיטיפים התנ"כיים של קין והבל. חַ לוֹ שְּ ם" ו"ִמ תּוחָּ 

ותוספת  –( מציין את שהתהליך שעובר פגיס בין ספריו הוא תהליך של "תוספת כחישות 4997)

זו למימושה הבולט: "השתיקה הגמורה שבעקבות (. בשיר זה מגיעה תופעה 441כוח" )שם, 

השורה האחרונה. ]...[ שתיקה זו היא חלקו העז ביותר של השיר. ]...[ השתיקה בשיר הזה שואגת 

]...[ בקול גדול, והיא שואגת מפני שהשורות שקדמו לה הכינו את השאגה. יש כאן ]...[ עיצוב 

 (. 441ספרותי של נושא בלתי אפשרי." )שם, 

( מציינת ששירו זה של דן פגיס זכה 7009) הנרטיביםְשלְספרותְהשואהס מילנר בספרה אירי

למעמד מכונן בתרבות הזיכרון של השואה,  שיר זה מעמיד את הדמות הנשית כסמל האסון הזה: 

"השורות הקצרות, נטולות הפאתוס, המובאות מטעמה של חוה, הן למעשה קינתה הגדולה של 

בניה, האחד שהיה לרוצח והאחר שהיה לקורבנו, על חורבנה של האנושיות "אם כל חי" על חורבן 

ועל חורבנה שלה כמגלם את כל אלה. באמצעות הטקסט האיקוני של פגיס הופכת ]...[ הדמות 

הנשית, גם בספרות העברית, למייצגת סמלית של הרוע שמאיים להחריב את אושיות קיומו של 

 (93האדם באשר הוא." )שם, 

על סיפרה שנכתב לאחר מותו,  לבְפתאומיבספרה ( 4992דן פגיס, עדה פגיס ) המשורר אשתו של

הזאת נדחסה אל  ההשלישיי" :4914מסעו של דן פגיס עם סבו וסבתו בתוך אחד הקרונות בשנת 

 ]...[ ולא מים, ויצאה לדרך רקרון עמוס פי ארבעה מקיבולתו, קרון שלא היו בו חלונות, לא אוורו

לה לה בינתיים בדרכי אוקראינה, והוא התבונן בסובבים אותו בריכוז, סופג את הרכבת התגלג

רֹוןהקולות ואת המראות, והם נחרטו בו ולא נמחו. כעבור שנים עלו בשירו  רֹון ַבקָּ ִעיפָּ תּוב בְּ  "כָּ

 (.10-69: 4992)פגיס,  "  החתום

ִשלּוִמים"השיר האחרון במחזור,  ֵכם לְּ סְּ יּוַטת הֶׁ בין  4927-מתייחס להסכם השילומים שנחתם ב "טְּ

ממשלת ישראל לבין גרמניה המערבית. השיר משתמש בטון אירוני סרקסטי כדי לבטא את הרעיון 

שאין כל אפשרות להחזיר את הגלגל לקדמותו, ובהתאם לכך, אין אפשרות לפצות כספית בהווה 

 על הזוועה שהתרחשה בעבר. 

( ציינה שהדבקות בעקרון הסדר המופתי מובילה את הדובר בשיר זה להחזיר את 4923יעקבי )

הכול, גם את פריטי השלב שבו הקורבנות היו עדיין בחיים אך כבר החלו לסבול. לכן גם הצעקה 

וגם הפחד יוחזרו להם עם כל השאר. מתברר שהסדר מעורר בעיות סרקסטיות של מיקום 

ר זַ חְּ ל יב.../ הכֹ ב טוֹ נשאלת השאלה לאן אפשר להחזיר את הפחד: "טוֹ ושייכות. כך למשל, 

 ד.//"חַ פַ ת./ הַ סֶׁ לֶׁ ל הַ ב אֶׁ הָּ זָּ י הַ ינֵ ן./ ִש רוֹ גָּ ך הַ ל תוֹ ה אֶׁ קָּ עָּ צְּ ,/... הַ מוֹ קוֹ מְּ לִ 

שתומר,  מציינת( 4991(. יעוז )4929) נהרְחוזרל" פורסם בספרו צֵ י הַ ֵד לְּ שירו של בן ציון תומר "יַ 

לה בשירו זה, ואחר כך במחזהו הנושא אותו שם, טבע מטפורה, שהפכה לצופן אימה מקובל תחי

ֵדי ַהֵצל"  הכוונה היא לילדים שנספו בשואה. הדובר בשיר הוא הניצול שנותר בחיים ונושא את  "ַילְּ
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ֵדי ַהֵצל" ( השיר 470: 4991זכרם. הוא עצמו "צילה של הילדות בשואה" )יעוז,  ה מופיע במחז"ַילְּ

", "ילדים" ו"מלאכים" הומושם בפיו של זיגמונט, והפריטים השונים המופיעים בשיר כמו "בוב

הופכים לאביזרים בעלי משמעות דרמתית. ה"צל" מלווה את הגיבורים שהיו "שם" והופך לאחד 

 המוטיבים החוזרים במחזה. 

( ואחר כך, 4923)ריבנר,  שמשְחצותי", תחילה בספרו ִת רְּ מַ ם, ָאטוביה ריבנר פרסם את שירו "שָּ 

שבו ישנם שני נוסחים שונים של השיר. השיר עוסק ברצון  ,(4990)ריבנר,  אלְמקומיְשואףבספרו 

 יאִת צָּ יָּ : "יו, ילידי מדינת ישראל, את עברוהאב, ניצול שואה שעלה לארץ ישראל, לחשוף לפני בנ

ן ִמ  ְךמּוי נָּ תַ שוֹ אֲ ַר מְּ ן לִ בֶׁ ץ/ אֶׁ רֶׁ ָאל הָּ י עַ ִת בְּ כַ שָּ  י,ִת רְּ מַ ָא ם,י./ שָּ ִא צָּ ם מוֹ קוֹ ת מְּ י אֶׁ נַ בָּ ת לְּ אוֹ רְּ הַ י לְּ יִת בֵ ִמ 

ַמר." ל שָּ כץ/ הַ רֶׁ ָאר הָּ פַ עֲ ב/ כַ שֶׁ עֵ הָּ  ניסוח זה של דברי האב מהדהד באירוניה את סיפורו של ם ִנשְּ

י, ִת דְּ לַ אן נוֹ יעקב המקראי בדרכו לחרן. בהמשך, משמיע האב לבניו את מורשתו בדיבור ישיר: "כָּ 

ת". בנוסחו הראשון של השיר, סיומו הוא יִ ה בַ יָּ אן הָּ ים. כָּ ִד לָּ ב./ נוֹ רוֹ אן קָּ לדו כזקני נוֹ רי ּוהוֹ [ ]...

ן?". שאלה זו מעידה על כישלון האב לּוה נָּ יפֹ אֵ ל, וְּ אכַ י/ נֹ תַ מָּ בשאלתם הטריוויאלית של הבנים: "ּו

מכל, הם עונים בשאלה על מורשתו לבניו. בעוד הוא מספר להם על היקר לו -בהעברת זיכרונותיו

יומית של אנשים מחוץ לביתם. בנוסחו השני, סיום השיר פסימי עוד יותר, -ההתארגנות היום

א". המשורר אלישע צָּ ין מוֹ אֵ יב וְּ בִ סָּ יק ִמ ל ֵר כהַ והוא מסתיים במסקנתו הפסקנית של האב: "וְּ 

החיים  יבאירוע פורת במאמרו על יצירתו של טוביה ריבנר מסביר את השינוי בסיום השיר

איוביים שעברו על המשורר בין פרסום הנוסח הראשון של השיר לנוסחו -האוטוביוגרפיים

פורת: "השורות שונו עקב מות בנו אלישע וכך כתב  האחרון, ובמיוחד היעלמות בנו מורן.

 . זו דרכו היבשה של ריבנר להגיב תגובת אב שכול" )שם(. ווהיעלמות

 

ל ה."ְ"ְ–ישורון,ְגלבועְְ.2ג. ֲעג  יְה  נ  פ  י/ְל  ת  צ  יְר  אנ  ל ה...ְו  ֲעג  נ י/ְה  פ  יְל  את  ְ"י צ 

" "אדוןְמנוחה" פורסם בפרק "הסוס והעגלה" החותם את ספר שיריו אֻּ רְּ קָּ  ימדְּ "קֹ שירו של ישורון 

(. עזיבת בית ההורים, אירוע אוטוביוגרפי טראומטי מרכזי בעולמו ובשיריו, חוזרת 4990)ישורון, 

"...אמרת כיצד נעשה אדם בתשובה לשאלת בתו הילית ישורון:  רכים שונות, כךומסופרת בד

אבות ישורון? התשובה היא מן השבירות. שברתי את אמי ואת אבי, שברתי להם את הבית. 

שברתי להם את לילות המנוחה, שברתי להם את חגיהם, את שבתותיהם. שברתי להם את ערכם 

יום" -מאסתי את היידיש, ואת שפת קודשם לקחתי ליום בעני עצמם... שברתי להם את לשונם.

 ( 4997-6)ישורון, ה', 

ְהאצילבספר הביוגרפיה  ְהפרא וחח ישורון עם אידה צורית שכתבה: (, ש4992)צורית,  שירת

בוקר אחד לקחת עגלה על גלגלים גבוהים, עם שני זוגות "אומר אבות ישורון בשיחה איתי: 

למטה, אל תחנת הרכבת, לוורשה או לווינה. ומאז, מהבוקר הזה, סוסים ויצאת את קרסניסטאוו, 

לא ראית את אביך ואת אמך. מאז עד עכשיו. וזה נעשה גרוע ככל  4972-לא ראית אותם. מ

 (.17: 4992שהשנים חולפות )צורית, 

( ציין שתחושת האשמה 4992שיר זה מכיל במוקטן את כל עולמו של המשורר. יוחאי אופנהיימר )

משמעות נוסחתית: עזיבת בית ההורים -ישורון מוצגת כבעלת תוקף בלתי מוגבל ויוצרת חד בשירי

כמוה כהשמדתם. הדובר רואה בעזיבתו את המשפחה את תחילת הקץ, והשמדתה, עשרים שנה 

אחר כך, אינה אלא מימושו הסופי. אופנהיימר הדגיש את אופייה האוטוביוגרפי המובהק של 

 שירת ישורון. 
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"קֹ בשיר " אֻּ רְּ ַמי קָּ ( בפסוק הפותח את מגילת איכה כדי לבטא את השבר 4990השתמש ישורון ) דְּ

שחש בעקבות עזיבת בית הוריו. ישורון יצר אנאלוגיה בשירו בין געגועי ישראל לירושלים החרבה 

. החלפת הפועל "ישבה" אווסטינסהמתוארת במגילת איכה, לבין געגועיו שלו לעיר ילדותו קר

ה" היא בגדר הטלת אשמה ואחריות עליו עצמו. מושא העזיבה מושמט בשירו של בָּ זְּ עֶׁ בפועל "נֶׁ 

 ,ישורון ובכך מתרחבת תכולתו: לא רק עירו נעזבה, אלא משפחתו, אמו אביו אחיו ואחותו

הדובר -כל העולם היהודי שבארצות מזרח אירופה. תיאור עזיבת הבן - ובמשמעות רחבה יותר 

הנטען במשמעויות סמליות: העגלה שאיתה אכן עזב  יאוטוביוגרפ-ימתואר דרך פריט ריאליסט

 ה." לָּ גָּ עֲ י הָּ נֵ פְּ י/ לִ ִת צְּ י ַר אנִ ה... וַ לָּ גָּ עֲ י/ הָּ נֵ פְּ י לִ אִת צָּ המשורר את ביתו: "יָּ 

ציינה שהרצון לצעוק הוא אופייני לתפיסה של שירי גלבוע בנושא השואה. ( 4991בספרה )יעוז 

י, זו צעקה שלא נצעקה כלל, שאינה יוצאת מגדר חלום לצעקה עברה שינו תאלא שההתייחסו

  לפעולה. סיום השיר מבטא חוסר אונים ואזלת יד.

( מצייד שברובד הסמלי מלמד החלום על השואה, שהיא העקדה של העם היהודי. הבן 7002ברזל )

שלקח חלק בחזית המלחמה, ועמו הישוב בארץ ישראל, כולם היו שקועים בפחד אישי לגורלם 

א ידעו כי העם היהודי כולו בגולה הולך ומושמד. העקדה שעליה מספר גלבוע, שאביו ומשפחתו ול

נספו בשואה, הסתיימה כקודמותיה בקורות העם היהודי בשחיטה ובדם. בזמן השואה ניצלו 

הבנים, אלה שעלו לארץ ישראל. האחריות על גורל אבותיהם הוטלה עליהם, וההיסטוריה היא 

( מציינת שבשירו של גלבוע 7046בלום )-קרטון(. 626-627וד בניסיון. )שם, שכפתה עליהם לעמ

"יצחק" המקריב והקרבן מתחלפים בסיוטיו של הנער. שיר זה מעוצב כהיזכרות בחלום. השואה 

החליפה את התפקידים בחלום הביעותים של העקידה והציבה את הדובר כיצחק מודרני שאביו 

( 4930בלום, כמו בשירו של גורי "ירושה" )-, מציינת קרטוןהוא הנעקד. גם בשירו של גלבוע

העקידה אינה מבחן אמונה או צו של ייעוד היסטורי, אלא זיכרון של טראומה, שהיא הפעם רצח 

האב בשואה. רגשי אשמה כלפי האב שנשאר שם המשולבים בפחדי הילד, הם ביטוי אישי 

ול ברגשי האשמה שחש הישוב שבמסגרתו מתוארת השואה מתוך ההקשר המשפחתי, המה

בלום את הזיקה האינטר -היהודי בארץ נוכח חורבן יהדות אירופה. בהמשך מתארת קרטון

 טקסטואלית בין שיר זה לבלדה "שר היער" של גתה.

 

ְל"ְדוְֹקְגְ ש ְחְ תְבר ְיְ צְ מ ְ"ּוְ–ויזלטירְ.3ְג.

מאהְפורסם בספר   של ויזלטיר "אמא ואבא הלכו לקולנוע אילנה מעיינת בספר אפור" ושיר

שאפשר לפרש את השיר מציינת  (, 4991יעוז )בשער שכותרתו "שירים גרמניים". (. 4939) יריםש

הילד היא מסווה לדרך ההתבוננות של המבוגר. המשורר עושה שימוש  של לפיו הראייה הנאיבית

ן פניה יש כא יעוז בדמות ילדה קטנה כדי לקבל לגיטימציה ליצירת תמונה גרוטסקית. לדעת

"רגשות שמחה לאידן של הגברות המכובדות ושל  :מימטי הנמוך, לעירום הגרוטסקי אלמודוס הל

לפנינו שיר מחאה כנגד ההתייחסות מלאת היראה כלפי נושא השואה  ]...[ לובשי פיז'מות אושוויץ

 (; 474המקנה לנתעב מקום של שגב" )שם:  ]...[ כפי שהיא רווחת בשירה העברית

אתי, השיר מתאר את יחסו של "הדור השני" בארץ, לאיֵמי השואה, בסוף שנות על פי קרי 

, כאשר בארץ שררה הדחקה והשתקה לגבי השואה. "אילנה", כפי 70-החמישים של המאה ה

ששמה מעיד עליה, היא ילדה ישראלית, צברית, נציגת הדור השני לשואה בסוף שנות החמישים, 

עה על השואה. בהתאם לכך, המילים המתארות את מושאי במדינת ישראל. אילנה חפה מכל ידי

התבוננותה בתצלומי ה"ספר האפור" השייכות לעולם הילדי, כאלו שלא עברו את העיבוד 
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לשוני של טראומת השואה. כך, נעדרות לחלוטין מעולם המושגים של אילנה המילים -התרבותי

, "בגדי אסירים", "תאי גזים", "משרפה", "גטו"שהמציאה הלשון כדי לתאר את אימי השואה: 

 ועוד.  "טלאי צהוב"

בדיבור ילדי, תמים וחסר אילנה, ילדה ישראלית צברית,  בהתאם לכך מנוסחות התמונות שרואה 

ים ִש נָּ אֲ ץ/ וַ חּויק בַ ִס ּוטם ּהת עִ דוֹ וֹ ם ּדגַ ,/ וְּ ְךכָּ -לים כָּ זִ רָּ ים וְּ ִמ ִצים ֲערֻּ ים/ רָּ ִמ רֻּ ים עָּ ִד וֹ ידיעה: "ּד

: מצדה מביא לשיפוט ילדי ותםשל אילנה הידיעה -ד." איגני דוד מבָּ ן/ ומָּ בתיאטרוֹ  מוֹ ת כְּ מוֹ 'פיזָּ בְּ 

ים". בבית השני, בפני השטח שלו, מתוארת פעולה ילדית: הבאת זִ ים ורָּ ִר כועָּ ך מְּ כָּ -לם כָּ לָּ ָּכ"וְּ 

ת נוֹ רוֹ פְּ עֶׁ  ּהלָּ ש ה יֵ נָּ ילָּ ִא עפרונות צבעוניים ותוספות צבעוניות עליזות לתמונות ה"אפורות": "וְּ 

ת נוֹ רוֹ פְּ עֶׁ ל הָּ ת כָּ ה אֶׁ יָאבִ מְּ / ּוּהלָּ ר שֶׁ דֶׁ חֶׁ ת לַ כֶׁ לֶׁ יא הוֹ ז ִה ים,/ ָאִּד רֻּ וְּ ים ּובִ הֻּ צְּ ים ּו  ִּק ירֻּ ים וִ לִ חֻּ כְּ ים/ ּוִמ דּואֲ 

ה/ זֶׁ רָּ הָּ  חַ ֵר ֵּק ד הַ לֶׁ יֶׁ ד לַ חּויִ ִ בְּ ים./ ּויִק ִח צְּ ים מַ פִ צּורְּ פַ ים ּויִ פַ קָּ שְּ ם ִמ לָּ כֻּ ים/ ומציירת בחשק גדול/ לְּ פִ יָּ הַ 

 ". .רוֹ יפת צִ דֶׁ מֶׁ ם עוֹ פָּ ֹשָּ ף הַ סוֹ בְּ ה/ ּוזֶׁ ם כָּ דוֹ י ָאִק נָּ ם עֲ פָּ ֹשָּ  ה לוֹ ֹשָּ יא עוֹ ִה 

ליחסו של הדור השני, בסוף שנות החמישים, לטראומת השואה  תפעולת הציור של אילנה מטונימי

ויתגלה,  שסוד איום וקולקטיבי כזה הוא בלתי ניתן להסתרה,מהשיר משתמע  של דור ההורים. 

ידי נציגי הדור השני שמהם ביקשו ההורים להסתירו. יחסו של הדור השני -עלכך או אחרת, 

, מתערב ומבקש לפעול על פי הידע והכלים המצויים יאמפאתלאיֵמי השואה של הוריו הוא יחס 

ייצוג ניות לתמונות האפורות ולשנות את בידיו. כך, אילנה, מבקשת להשפיע בתוספות הצבעו

או ההיפך  לתקן, ליפות או לשמח  ןשל צביעה יכולה להתפרש כניסיו הקיים. פעולה זוה השוא

מחאה כנגד השתקת אימי השואה הבשיר כך או כך, ניכרת . לטשטוש והסתרה ןבדיוק, ניסיו

 והדחקתם  בשנות החמישים. 

 

ְלְ רְאְ בְ מ ְטְ פְ ס ְ"ְ–.ְסוצקובר4ְג. ְתְַאאוְֹמְ -עש ְףְת  ְ"תחְ ַאוְ -יםעְ בְ ר 

חםְ ו זה של סוצקובר מופיע בתוךשיר ( 4996 )סוצקובר,  ושיריםְאחריםְשיריםְמןְהיומןְ-כנפיְש 

מכיל במוקטן את מאפייני "שירים מן  (. שיר זה 7002)סוצקובר,  כינוסְדומיותובקובץ השירים 

בעת הוא משמש גם כשיא ופסגה שלהם כפי שהדבר ניכר בהחלטתו של בנימין הרשב -היומן", ובה

סו על גבי כריכתו האחורית של "כינוס דומיות". קריאה ראשונה וספונטנית של השיר להדפי

מעלה מיד את תכונתו העיקרית: מפגש בין חומרי שיר מעולמות רחוקים ומנוגדים בתכלית זה 

י ת לִ כֶׁ יֶׁ יא שַ לזה. הדבר מתממש ביסוד העלילתי המתואר בשני הטורים הפותחים את השיר: "ִה 

ה" ובין תָּ רּוד כְּ ת". השילוב בין "יָּ וֹ ינִ בָּ גְּ ת עַ גַ רּועֲ י, בַ אִת צָּ ן מָּ גָּ ת/ בַ וֹ בים ַר נִ י שָּ נֵ פְּ ר לִ שֶׁ ה, אֲ תָּ רּוכְּ ד הַ יָּ הַ 

ה" תָּ רּוד כְּ הבנה אצל הקורא. "יָּ -ת" מפגיש בין רחוקים ויוצר תחושת זעזוע ואיוֹ ינִ בָּ גְּ ת עַ גִ רּו"עֲ 

פגום ותחושת זוועה. לעומת זאת, מעוררת עולם אסוציאטיבי של מלחמה, אסון, גוף כרות ו

חקלאי, ירקות הנשתלים בידי -ת" מעוררת עולם אסוציאטיבי מנוגד של מרחב כפריוֹ ינִ בָּ גְּ ת עַ גַ רּו"עֲ 

המקרבת בין האדם לייצוגי הטבע הסמוכים לו. הבדל בולט נוסף הוא בין  האדם, ותחושת אידילי

ה", לבין היותו תָּ רּוד כְּ מתבטא ב"יָּ  היות האדם אובייקט לאסונות המתרחשים עליו כפי שהדבר

ת" הם וֹ ינִ בָּ גְּ עֲ ת גַ רּוה" ו"עֲ תָּ רּוכְּ ד ת". ה"יָּ וֹ ינַ בָּ ֲעגְּ ת גַ רּוסובייקט פעיל ובוחר כפי שהדבר מתבטא ב"עֲ 

 מוטיבים מרכזיים בשיר החוזרים לכל אורכו ומעצבים את נושאו. 

עורר בעתה. מהותה של יד מתממשת אך ה" בפני עצמו הוא צירוף אוקסימרוני מתָּ רּוד כיָּ הצירוף "

תפקידה. -ורק בחיבורה האורגני לגוף האנושי, וכאשר היא נכרתת ממנו היא מאבדת את מהותה

לה את אלא ששיוכה המידי והעיקש אל הדובר, מציאתה, וגילוי יכולתה לכתוב שירה, מחזירים 

ה"  חי כפי שהוא חוזר ומכריז על כך ה-היא שייכותה לדוברחיותה. המאפיין העיקרי של "'יָּד כרּותָּ
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במילותיו הפותחות ובתחילת  –שלא תורגמה לעברית באף אחד משני תרגומיו  –בכותרת השיר 

י". בהמשך הבית הראשון מציין הדובר את זמן הימצאותה, מקום ת לִ כֶׁ יֶׁ יא שַ ִה " הבית הרביעי:

ַניֹות ֲעגְּ ֲערּוַגת י, בַ אִת צָּ ן מָּ גָּ ת/ בַ וֹ בים ַר נִ י שָּ נֵ פְּ לִ הימצאותה ומינה: "  ּהים לָּ לִ עָּ בְּ יא ּור ִה בֶׁ ד גֶׁ  יַ י שֶׁ פִ לְּ / ּובָּ

 :ית". בסיום הבית מציין הדובר את נחיצותה ההכרחית של היד לכתיבתויִש לִ ד שְּ יא. יַ י ִה לִ ין/ שֶׁ אֵ 

ִליִשית" ִלי ִהיא. ַיד שְּ תֹ . בִ שֶׁ כְּ יהָּ ֹלא אֶׁ דֶׁ עָּ  ."תאוֹ  ילּופִ ב אֲ לְּ

 ה" בעבר: "זוֹ תָּ רּוכְּ ד הַ יָּ יר, מציין את פעולותיה המשוערות של "הַ הבית הרביעי המסיים את הש

ה." פרטים אלו מעצימים את תחושת הזוועה לָּ עְּ ת בַ אֶׁ  רּותְּ ר בִ שֶׁ ד אֲ ה. עַ ירָּ עִ ה צְּ שָּ י ִא לַ / אּוהקָּ ינְּ פִ שֶׁ 

אצל הקורא בכך שהם מעמתים בין מצב היד בעבר לבין מצבה בעת מציאתה. בעבר, הייתה היד 

ורגני מגוף האדם ושמשה לצורך פעולה אנושית רומנטית, פינוק אישה צעירה )על פי חלק א

ה", תָּ רּוד כְּ תרגומו של וינפלד(, או ליטופה )תרגומו של הרשב(. בניגוד לכך, בעת מציאתה היא "יָּ 

מונחת במקום שאינו טבעי לה, איבר כרות, נטול חיות. מושא מעשה העוול מכונה בשני התרגומים 

". למילה "בעל", בהקשר של השיר, שתי משמעויות: בעל היד, ּהלָּ עְּ ים" ו"בַ לִ עֲ י בְּ לִ ר בְּ בֶׁ : "גֶׁ במילים

כלומר זו שהיד שייכת לו, ובעל האישה, כלומר, הגבר החי עם האישה בקשר נישואים. המקור 

הבית" מטעין את מושא העוול, קורבן הרצח במשמעויות רחבות יותר: אדם, -האידישאי "בעל

בית" תרתי -צות אירופה, שבהן התחולל רצח היהודים בידי הגרמנים, חי, בעבר, כ"בעלשאר

ביתור  –משמע. הגורם המפריד בין מצבה של היד בעבר, למצבה בהווה הוא פעולת זדון אכזרית 

 פי תרגומו של הרשב( שמעוללים בני אדם לזולתם. -)על פי תרגומו של וינפלד( או כריתה )על

פואטיים -עיים, שמבחינת מבנה השיר ותוכנו הם לב השיר, הם בתים ארסשני הבתים האמצ

המעטים  –העוסקים בכתיבת שירים מצד המשורר. בבית השני יש פניה ישירה לקוראים 

ם הֶׁ ר לָּ שֶׁ יש אֲ ִא א הָּ י הּונִ א אֲ ובה הודאה על מקור יצירת השיר ומקור אמיתותו: "ֹל –והסקרניים 

ית יִש לִ שְּ י הַ ִד יָּ  :/ זוֹ תנוֹ רוֹ כְּ י ַהזִ לִ א שֶׁ ל ִאם -ש חַ לְּ ת יִ דוֹ ר סוֹ יָּ נְּ י הַ נֵ זְּ ָאבְּ ה/ ּופֶׁ ים בַ ִש ף יָּ ּושי כִ ֵר בְּ ִּד 

ַניֹות"ֲעגְּ ֹבֲערּוַגת ה ָאצְּ מְּ נִ שֶׁ  ֵר משורר מדומה בשורות אלו ל"ִד שירת ה בָּ  "תדוֹ סוֹ "", ףּושי כִ בְּ

ה"ה , שבוראן אינו הכותב אלא "תנוֹ רוֹ כְּ זִ "ו רּותָּ ד כְּ  . "יתיִש לִ שְּ  דיָּ "חוברה לגופו ונהייתה לש "יָּ

הבית השלישי עוסק במערכת היחסים המורכבת בין הדובר לתוצר הכתיבה של ידו השלישית: 

." בבית זה מתוארים ּהנָּ שוֹ ת לְּ ד אֶׁ מֵ י לוֹ ִמ צְּ י עַ נִ ,/ אֲ ּהדָּ ב יָּ תַ ת כְּ רוא אֶׁ קְּ ת לִ נַ ל מְּ יש עַ יִד ת יִ עַ ַד י לָּ ין ַּד "אֵ 

ּה "משורר את ה-קשיי ההבנה של הדובר דָּ ַתב יָּ ה"  "של  "כְּ רּותָּ ד ַהכְּ שפתה היא יידיש, אבל ַהיָּ

ידה והוא יחיד בעולמה. -המשורר לומד את כתב-ידיעת השפה אינה מספיקה כדי לקוראה. הדובר

דרך תמונה מטפורית של אדם התועה בשבילים תוך שרגליו מועדות על פני מכשולים הוא מתאר 

י לַ גְּ ן ַר בֶׁ ץ ואֶׁ ל קוֹ עַ וְּ  יהָּ ילֶׁ בִ י שְּ נֵ ל פְּ י עַ נִ ה אֲ עֶׁ וֹ ה/ תלָּ פֵ אֲ י בָּ יִד ִח ה: "יְּ את קשיי התמצאותו בעולמ

 ת." יוֹ נִ בָּ גְּ ת עַ גַ רּועֲ ה, בַ יחָּ ִר ם זְּ ר, עִ חַ שַ ת הַ לוֹ עַ ת,/ בַ דוֹ עֲ מוֹ 

היָּד כְּ "מוטיב מרכזי נוסף בשיר, המאזן את מוטיב ה ִניֹות"הוא  "רּותָּ בָּ חוזר  . צירוף זה"ֲעּרּוַגת ַעגְּ

ארבע פעמים בשיר, מסיים את שלושת הבתים האחרונים והוא בבחינת מילתו האחרונה של 

ִניֹות"השיר.  בָּ המגלמת את העולם המנוגד ל "ֲעּרּוַגת ַעגְּ , היא תוצר של האדם העובד ""יָּד כרּותָּ

בימי שגרה, היא ביטוי לחיי כפר אידיליים, חקלאיים, שבהם אדם מגדל לצד ביתו את הירק 

הנחוץ לו לשם אכילה. ייתכן שהיא גם ביטוי למדינת ישראל שאליה הגיע המשורר סוצקובר בשנת 

 , שנה לפני קום המדינה.4912

( כתב דן מירון שאחד המפתחות 4996ב"סוף דבר" לספר שיריו המתורגמים של סוצקבר )

ביחס  העיקריים להבנת האישיות היוצרת של סוצקבר היא הבנת הכפילות הקיימת בשיריו

למתים. מצד אחד קרבה אינטימית נטולת מחיצות, ומצד אחר, הכרה מפורשת בחיץ המוחלט 
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 "התָּ רּוכְּ ד יָּ "  המפריד בין החיים והמתים. כפילות זו ניכרת גם בשיר זה בתמונה המטפורית של 

 . "תוֹ ינִ בָּ גְּ ת עַ גַ ּוּרעֲ "שנמצאה ב

ר ומשובש, בטור המסיים את השיר: מפתח נוסף להבנת השיר הוא התאריך המופיע, באופן שבו

ים". תאריך זו הוא בעל משמעות היסטורית טראומטית הן למשורר עִ בָּ רְּ ַאת וְּ חַ ר ַאבֶׁ מְּ טֶׁ פְּ "סֶׁ 

אברהם סוצקבר והן לעם היהודי כולו. הוא מעניק לשיר חלל תהודה היסטורי כמו קרקוע ספציפי 

 4914ציין הרשב שביוני  ,סְדומיותכינו( 7002ק המבוא לספרו של סוצקבר )של זמן ומקום. בפר

תקפו הגרמנים את ברית המועצות ויומיים אחר כך כבשו את וילנה שבה התגורר סוצקבר. בימיו 

הראשונים של הכיבוש הנאצי נחטפו ברחובות גברים יהודים ונשלחו "לעבודה" ומשם לעולם לא 

חר שאולץ לחפור את קברו. , נלקח סוצקבר להיירות בידי הליטאים, לא4914בספטמבר  2-שבו. ב

 הפעם הליטאים ירו מעל ראשו ולקחו אותו לגטו שנוסד בימים ההם. 

 ההשיר עוסק בשלושת המרכיבים השונים המאפשרים ליוצר ענק בעל שיעור קומה ובעל ביוגרפי

מיוחדת כאברהם סוצקבר לכתוב אודות השואה: אדם חי שיש לו זיקה עמוקה לעבר כפי שהיא 

ה"ת במציאת הניכרת ומתממש רּותָּ היָּ "   . "יָּד כְּ רּותָּ כמטונימיה ליהודים ותרבותם שהושמדו  "ד כְּ

המממשת את תחיית המדינה היהודית התחדשותה ובנייתה בארץ  "תוֹ ינַ בָּ גְּ ת עֲ גַ רּועֲ "בשואה, ו

 ישראל.

 

ים"ְְ-ְ.ְטרייניןְואטינגר5ְג. ד  ל  י  מּו/ְה  ָאןְנ על  ל תְל  יְשוֹא  ְ"ֲאנ 

חֹור" מופיע בספרה  שירה של אטינגר פניו של  יער  יומתאר את ריבו (7044) לילהְויום" ַהַיַער ַהשָּ

בגרמניה, וגם כבעל משמעויות סמליות   יזה. "היער השחור משמש בשיר,בו זמנית, כאזור גיאוגרפ

חֹור' מסמלים כל אחד בפני עצמ ו טעונות של  כל אחד מרכיביו ושל הצירוף כולו. כך,  ה'ַיַער' וה'שָּ

והצמדתם של שני רכיבים אלה מעצימה את פוטנציאל הסכנה  ,מרחב ומצב של סכנה מאיימת

הנרמז כבר בכותרת השיר ופותח כאנאפורה את שלושת בתיו הראשונים. בתי שיר אלה מתארים 

את ריבוי פניו של  "ַהַיַער ַהשחור" מנקודת תצפית אימפרסונאלית. הטור הפותח את השיר "ַהַיַער 

חֹור הּוא יָֹּרק" יוצר תחושת תעתוע תוך שימוש בצבעים שמטענם הסמלי מנוגד זה לזה, כך מול ַהשָּ 

משמעותו המאיימת של ה"שחור" מוצעת אפשרות של חיוניות וצמחיה בצבע "יָֹּרק" תוך שימוש 

בהאנשה מתוארת תכונת החפות של היער וקול הרינה שהוא משמיע. הבית השני, חוזר ומזכיר 

חֹור הּוא   שהוזכרו בבית הראשון,את הצבעים  תוך העצמת אופיו המתעתע של היער: " ַהַיַער ַהשָּ

ִנים." רישומו המתעתע של יער זה מתגבר על ידי הוספת מרכיבים  חֹור ִמִבפְּ שָּ יָֹּרק ִמַבחּוץ/ וְּ

ַכֵשפֹות, ֵפיֹות". בטור המסיים בית ז-אגדתיים ִדים, מְּ ה, כמו גם פנטסטיים בעלי אופי מנוגד: "ַגמָּ

את בית השיר העוקב, מופיע המוטיב המרכזי של השיר והוא תעיית ילדים בתוככי היער השחור: 

ִתיר/  תֹוכֹו."  הבית השלישי מוסיף מבט פרשני לגבי מהותו של היער: "ַמסְּ ה תֹוִעים בְּ ּדָּ ַילְּ ד וְּ "יֶׁלֶׁ

כַ  ל ַיַער, מְּ ה ִטיבֹו שֶׁ ה,/ ֵהן זֶׁ ַגלֶׁ הּוא מְּ ַלטֹוִבים."יֹוֵתר ִמַמה שֶׁ ִעִים וְּ רָּ ה לָּ  סֶׁ

ראשון,החולפת על פני  -חידושו של הבית הרביעי, המסיים את השיר, הוא בהופעת דוברת בגוף

חֹור" בעודה שואלת אודות גורלם של הילדים ואופים המתעתע של בני האדם תוך   "ַהַיַער ַהשָּ

ָא49הדהוד הטקסט המקראי )תהילים, ק"ד,  לֶׁת לְּ ם (: "ֲאִני שֹואֶׁ כּו עֹורָּ פְּ ַהִאם הָּ ִדים/ וְּ לָּ מּו/ ַהיְּ ן נֶׁעלְּ

ִכים/ אֹוֵחז ֵלב  רָּ ִשים ּושְּ רָּ ה ֵבינֹות שָּ ִחילָּ ענֲ ִָּפים/ חֹוֵפר מְּ ַתֵת  ר ֵבין הָּ ִהסְּ ה שְּ תֹו ַיַער?/ ּוִמי הּוא זֶׁ ַחיְּ

ל ַהיֹוִרים."   ִשיב/ אֶׁ פֵ  ר, ַמקְּ ַפרְּ  מְּ

ְהקירת" פורסם בספר שיריו נושירו של טריינין, יליד הארץ, "כתונת איש המח  אזובי

(. יעוז מציינת שמחאה היא המאפיינת את השירים שכתב טריינין בנושא השואה.  4922)טריינין,
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המחאה מסתייעת בצפנים תנ"כיים. בשיר זה נקודת המוצא הפואטית היא השוואה בין לבוש 

ני מעולם מחנות הריכוז הפסים של אסירי המחנות לבין כותנת הפסים של יוסף. וכך, פריט אופיי

והמוות משולב עם מילת קוד מעולם הטראומות התנ"כיות, ובכך נוצר מסר אירוני המבטא 

 מחאה. 

 

ל,ְל ָאהְְְ-ְתהיותסיכוםְְ.4ְג. ח  ה,ְר  ק  ב  ה,ְר  ר  ש"ְ–ש  תְעוֹל הְְב ְ א  ְא 

 

עדיין לא סיפור הנשים בשואה הוא סיפור שחוקרות שנות וביניהן יהודית קול ענבר מציינות" "

מצא את דרכו למרכז הבמה, בה עומדת היום השואה כאחד הטראומות הקשות בהיסטוריה 

האנושית. הדבר מתייחס לדרך בה השואה מוצגת ומסופרת הן במחקר האקדמי והן באתוס 

" כך הציוני, אך גם בהוויה היומיומית הישראלית, בה השואה הפכה מרכיב חשוב ודומיננטי.

על ספרות נשים העוסקת בשואה: "קריאה  אתיקהְשלְזיכרון( בספרה  7009)זהר -טוענת גם קוש

פמיניסטית ]...[ מאפשרת להאיר הבדלים מגדריים בכל הקשור לזיכרון השואה המיוצג בו: 

הבדלים בין דמויות נשים לבין דמויות הגברים בניסיונן, מעמדן, תמונת העולם שהן מייצגות 

 (72ת העבר בחיי ההווה שלהן" )שם, והאופן שבו מתבטא זיכרון טראומ

 פרק זה בתוכנית הלימודים, בו מופיע שיר אחד בלבד שנכתב על ידי משוררת אשה, שותף

לא מאיר את  "היער השחור" שכתבה אטינגר,השיר האחד בהעלמה והאלמה של הקול הנשי. 

 . יכרון השואהההבדלים המגדריים בכל הקשור בז

ו של שיר הואביותר  מאוחרה בו באמצע המאה הקודמת. השירנכת תהיה נוספת, השירים כולם

בסוף שנות השישים. נשאלת השאלה מדוע לשירים הרבים שהתמודדו עם  םשהתפרסויזלטיר 

 משך כארבעים שנה, אין שום ייצוג בתוכנית.נושא זה, החל משנות השבעים ועד ימינו, ב

נולדה  . מרים ררת רבקה מריםהמשובאחד משיריה של לתכנית הלימודים ניתן היה לבחור 

בירושלים, שמה הוא שם עט, המורכב משני השמות הפרטיים שלה, שמות אמו ואחותו הצעירה 

בספרה המאוחר מרים  כותבת  (. על חוויה זו 7041יוסף, -. )ברשל אביה, שנספו יחד בטרבלינקה

י./ נַ פָּ ים לְּ יִר א ִש רֹ ה לקְּ ָאי/ בָּ נִ ם אֲ גַ  יאִה א, שֶׁ בָּ ל אַ ת שֶׁ חוֹ ָאם, הָּ יָּ רְּ ( : "ִמ 7002) אביְציווניְלאְלמות

בָּ מְּ י הַ פִ ּות גף אֶׁ טֵ לַ מְּ י, שֶׁ בִ הּוים ]...[ אֲ יִר ִש ה לַ יבָּ ִש ִקְּ י, מַ נִ יא אֲ ם ִה גַ , שֶׁ ּהמָּ ה ִא קָּ בְּ ִר וְּ  ק, חֵ ל, צוֹ הֵ ד, צוֹ רֻּ

 (32ש" )שם, עמ' אֵ ה ב   ָּ לָּ עוֹ  תאַ  –ה ָאל, לֵ חֵ ה, רָּ קָּ בְּ ה, ִר רָּ /שָּ  -ש חֵ לוֹ 

ְ

רְל ְך"ְ–זאתְאהבהְְד.ְמה יְלוֹמ  ת  ֹכל  ְךְֹלאְי  יְאוֹת  ת  ב  ָאה  ֹרבְש  ְ"כְ  יְמ 

עשרה שירים בנושא שכותרתו "מה זאת אהבה?" ישנם בתכנית החדשה. שמונה מהשירים נכתבו 

(, 4991-4972(, ט' כרמי )4912דרור בנאי )-(, פרץ4990-4903בידי משוררים גברים: אברהם חלפי )

( ושני שירים של נתן זך 4914(, מאיר ויזלטיר )4992-4961(, דוד אבידן )7000-4971יהודה עמיחי )

(. 7002-4963ודליה רביקוביץ )( 4991-4941(. שני שירים נכתבו בידי משוררות נשים: זלדה )4960)

ילידי שנות השלושים והארבעים נולדו לפני קום המדינה רובם הגדול,  המשוררים והמשוררות כל 

ודמת, והרוב הגדול של השירים נכתבו באמצע המאה הקודמת. שבעה מהמשוררים של המאה הק

דרור בנאי, בן עדות המזרח. בקבוצה זאת בולט מאוד קול דובר -פרץ ,הם בני עדות אשכנז ואחד

 חסר קול משלו.   אובייקטכגברי המדבר בגוף ראשון, בעוד האישה מתוארת כמושא האהבה, 
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ְך""ְ–אבידןְוזךְחלפי,ְְ.1ד. ר  יְו  יר  ר  מ  ּו ּרדְצ  ְךְה  ְֲחלּוק 

ְבגשםמצחך" מאת אברהם חלפי שובץ בספר השיר "עטור  )תשי"ט(. השיר זכה  כאלמונים

ְאברהםְואהוב במיוחד. במונוגרפיה  יפופולארוהפך למוכר, על ידי יוני רכטר  להלחנה  שירת

משמעויותיו, תוך תיאור ( ראה בשיר "עטור מצחך" תיאור ארוס חי על כל 4991, צבי לוז )חלפי

המשחק הארוטי על עליותיו וירידותיו. לוז זיהה את הנמענת לא רק כאישה אהובה, אלא גם 

פואטיות של הדובר המופיעות בסוגריים. -כשיר תוך שהוא מסתמך על ההסתייגויות הארס

אהבה השירה וה [ ...] חייו מלאי שיר –מסקנת לוז היא "שהנמענת עצמה היא שיר, והזוכה בה 

 (427היו לדבר אחד" )שם: 

(, שזהו שיר אהבה 7007בתשובה לשאלה על סיבת הפופולאריות של השיר ציין דן מירון )

שהמשורר כתב בשנות החמישים, בהיותו בשיא בגרותו האישית. העובדה שהשיר, בנוסחו 

סירת המולחן, נעשה אהוב ומוכר כל כך מעידה על תכונותיו: פשטות ההבעה, המוזיקליות ומ

של השיר אינה מפקיעה את  תשהפופולאריוחוויית האהבה בממדיה האנושיים. עם זה, מירון ציין 

( שיוני רכטר, דרך הלחנת שיריו של 7041בנוסף, מציין מירון ) השיר ממעמדו כיצירה פיוטית.

חלפי: "הוא ]...[ הפרשן המעמיק ביותר של שירת חלפי ומי שקלט קליטה עמוקה את תכניה ואת 

נימותיה. הלחנותיו הן אחת העדויות לכך ששירה שנראתה בשעתה ענייה ודחויה ]...[ היא למעשה 

 .(169-162ישראלי." )שם, -אחת מחטיבות השירה הייחודיות ביותר של הסימבוליזם העברי הארץ

, התפרסם שירו של דוד אבידן "בעיות אישיות" בספרו בעל שם זה )אבידן, 4929באותה שנה, 

האהובה. שורת הפתיחה מציגה נוסחה לפי ככל  ההשיר בנוי כמונולוג של הדובר אל האיש(. 4929

י ִת בְּ הַ ָאב שֶׁ רֹ י מֵ לומר אותה לאישה האהובה הולכת ופוחתת: "כִ  תשהאהבה גדולה יותר, כך היכול

ר ." הרקע לאהבה הוא הטבע המיוצג בכפל פנים. מצד אחד, תיאוְךר לָּ מַ י לוֹ ִת לְּ כֹ א יָּ ֹל ְךתָּ אוֹ 

ל כָּ כְּ ה./ ּוירָּ ִח שְּ ִה ה וְּ כָּ לְּ ש הָּ מֶׁ שֶׁ ק", ומצד אחר, תיאור מקברי: "והַ רֹ יָּ בְּ  בּולְּ בְּ ים לִ צִ עֵ רומנטי: "הָּ 

ק ת ַר אמֶׁ )בֶׁ  /ר.נֵת ל פַ ם שֶׁ יָּ סֻּ ן מְּ זַ  מוֹ וק. כְּ ינ   ה לזִ נָּ כוֹ ה. נְּ קָּ חוֹ ר./ רְּ תֵ ה יוֹ ירָּ ִח שְּ יא ִה ִה  ְךתָּ י אוֹ ִת בְּ הַ ָאשֶׁ 

מוצגת בשני . העיר (." בהמשך השיר, מתחלף מרחב האהבה, והזוג מגיע לעירהירָּ כִ  זְּ יא ִה ר ִה נֵת פַ 

האישה האחרת, שאיתה בוגד הדובר  ,הראשון. ייצוגים מטונימיים המאיימים על האהבה

הייצוג המטונימי ה.". ירָּ עִ י הֵ ִת ר אוֹ קֶׁ בֹ בַ ה./ ּוירָּ כִ י ִה ִת ת אוֹ לֶׁ צֶׁ בַ ה./ חֲ ירָּ עִ הָּ  אנּוז בָּ ָאבאהובתו: "וְּ 

מייצג עולם הכזב, האשליה וההמרה התכופה. השיר מסתיים , בית הקולנוע י של העיר הואהשנ

י ִמ / ּו.שמֶׁ שֶׁ ה בַ אֶׁ רָּ ל יֵ יר/ בַ ִת  סְּ הַ ה לְּ ין מַ ַד עֲ  ש לוֹ יֵ י שֶׁ : "ּוִמ סרקסטית לאוהבים-באזהרה אירונית

 יר."עִ ה לָּ לֶׁ עֲ ל יַ ב בַ הֵ אוֹ שֶׁ 

(. גם שיר זה בנוי כמונולוג 4930ת רעד קולך" )זך, , פרסם זך את שירו "כשצלצל4929באותה שנה, 

של דובר לאהובתו. בשיר מתוארת שיחת טלפון ביניהם, רעד קולה של האישה במהלך השיחה 

מציין שבשיר  (7004זנדבנק ) של הנמענת מחייו. הגורם לדובר להבין את אבלו ואת היעלמות

ם יחד. "המבנים הכיאסטיים, על מתחוללת דרמה של פרידה וזאת ברמה הלשונית והתמטית ג

לא נפרד מן האשה" -שפע הניתוקים והנסיגות הכלולים בהם, ממחיזים את טלטלת האני הנפרד

 (. 476)שם, 

. בשלושת השירים פונה הדובר לאישה 4929המשותף לשלושת השירים הוא זמן כתיבתם: שנת 

של מערכת היחסים, שירו שאותה הוא אוהב. בעוד ששיריהם של זך ואבידן מתארים את סופה 

של חלפי מתאר את התממשותה. כל אחד מהשירים מבטא את הפואטיקה המיוחדת של כל אחד 

 מהמשוררים.
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ה"ְְְ"ְ–וויזלטירְְ.2ד. תּוק  ּמ  ַאֲחרוֹנ הְה  נ הְה  ּמ  תְה  ה/ְא  יד  ס  ְ פ  ה  תְש  ב  יאְחוש  לּוְה  א  ְכ 

ת השיר חסר הכותרת של מאיר ויזלטיר הנקרא על פי שורתו  ת אֶׁ כֶׁ ה ִהיא נֹושֶׁ לָּמָּ הראשונה: "וְּ

",  הוא שיר מספר  יהָּ תֶׁ פָּ ְאביבייםשירים שכותרתם  49במחזור בן  2שְּ ְתל . מחזור שרטוטים

ְשירים זה מופיע כשער בפני עצמו, בספרו של ויזלטיר   ְשירים ְעשיית ְאופטימי (. 4991)דבר

מציינת  ירְושירתְשנותְהשישיםרשותְמעבר:ְחילופיְנורמות,ְמאירְויזלט( בספרה 7009בוכוייץ )

)שם,  דברבעיתון  4961אביביות"  שפרסם אלתרמן ב -ששם המחזור הוא מחווה ל"סקיצות תל

426.) 

המשותף לשני מחזורי השירים של אלתרמן וויזלטיר כל שירי המחזור הוא תיאור "שרטוטים תל  

של ויזלטיר בולט היעדר  אביביים" מנקודת תצפית של דובר אימפרסונאלי. בכל  מחזור השירים

,  "יש לי סימפטיה". שיר זה הולחן על ידי שלמה גרוניך,  7הנוכחות של הדובר, מלבד שיר מספר 

מושר על ידי נורית גלרון ונהפך בעקבות כך לפופולארי ומוכר. בשיר זה מתאר הדובר, בגוף ראשון 

פַ  ֵתליחיד, את יחסו לעירו תל אביב נופיה ואנשיה: "ֵיש ִלי ִסימְּ ִצים/ בְּ ַאמְּ ִמתְּ יָּה/ ַלֲאנִָּשים/ שֶׁ -טְּ

"19ָאִביב" )שם,  יהָּ תֶׁ פָּ ת שְּ ת אֶׁ כֶׁ ה ִהיא נֹושֶׁ מָּ לָּ מתואר זוג ההולך מחובק ברחובות תל  (; בשיר "וְּ

ת', ופרשנות הדובר האימפרסונאל קֶׁ בֶׁ חֻּ  לתנועותיה.  יאביב, תגובותיה הגופניות של הבחורה ה'מְּ

שולבים זה בזה: תיאור, החותר תחת עצמו, של זוג הולך לשיר שלושה מוקדים תמאטיים המ

ת', -מחובק ברחובות תל קֶׁ בֶׁ חֻּ אביב, עמדתו המשתוממת של הדובר לתגובותיה של ה'מְּ

אביב. השורש ח.ב.ק. חוזר ארבע פעמים בשיר, -תל-אשלייתי וכוזב של העיר-והפוטנציאל המפתה

לכאורה של 'שרטוט תל -מבנית, אידיליתבבית הפותח ובטורים הנועלים את השיר, ויוצר מסגרת 

ּה". בתיאור זה, החוזר, במדויק, פעמיים  ַחֵבק אֹותָּ מְּ חּור שֶׁ ת/ ִעם ַהבָּ קֶׁ בֶׁ חֻּ ת מְּ כֶׁ אביבי': "ִהיא הֹולֶׁ

ת".  קֶׁ בֶׁ חֻּ ַחֵבק", בניגוד ניכר לסבילות של הבחורה ה"מְּ מְּ חּור שֶׁ בשיר, ניכרת פעלתנותו של "ַהבָּ

קֶׁ  בֶׁ חֻּ ת" מתפתחת במהלך השיר לניסיונות היחלצות, מינורים, מהסיטואציה סבילות זו של ה"מְּ

היחלצות אלה נקלטים בעינו המתבוננת והרגישה של הדובר  תבה היא נמצאת. ניסיונו

 ל הגבר המחבק. רצון היחלצות זה שלהאימפרסונאלי, וכנראה, נעלמים לחלוטין מעיניו ש

ת" מתבטא בשפת הגוף של הבחורה. דו קֶׁ בֶׁ חֻּ וקא איברי גופה שהיו אמורים להיות שותפים ה"מְּ

ַחֵבק" והלאה, תוך שהם מבטאים היסוס, חוסר  מְּ חּור שֶׁ בסיטואציית החיבוק מופנים מ"ַהבָּ

שביעות רצון וחיפוש אפשרויות אחרות. כך, תיאור נשיכת השפתיים ולטישת העיניים,  החוזר 

שני טורי השיר הפותחים את הבית פעמיים במדויק,  בשני טורי השיר הפותחים את השיר, וב

ה ִהיא  לָּמָּ המסיים. טורי שיר אלה יוצרים מסגרת מבנית נוספת לשיר, החותרת תחת קודמתה: "וְּ

ת ֵעינָּּה". בעוד שהמסגרת המבנית הראשונה שנבנתה  ת אֶׁ שֶׁ ה ִהיא לֹוטֶׁ לָּמָּ / וְּ יהָּ תֶׁ פָּ ת ֹשְּ ת אֶׁ כֶׁ נֹושֶׁ

מסגרת מבנית אלטרנטיבית זו שוברת חזות לכאורה של זוג מחובק, הרי ש-יצרה חזות אידילית

ך שהיא מתארת את חוסר שביעות רצונה וגופה של הבחורה. . תנועות גוף נוספות תו אידילית זו

ּה"   ּקָּ ת רֻּ יהָּ ]...[ בֹוַלַעת אֶׁ דֶׁ ת שָּ ת אֶׁ מֶׁ יה ]...[ נֹושֶׁ דֶׁ ת יָּ שלה מתארות את אי הנחת שלה: "שֹוַלַחת אֶׁ

טנציאל להדדיות של זוגיות, חושניות מינית ואהבה. אלא שאופן גם תנועות גוף אלה  הן בעלות פו

התקיימותן מדגיש דווקא את היעדר האהבה מצדה בכך שתנועותיה מתקיימות  בינה לבין עצמה 

ּה". ַחֵבק אֹותָּ מְּ חּור שֶׁ  תוך הבדלות ברורה מ"ַהבָּ

ת" ניכרת באנפורה השו קֶׁ בֶׁ חֻּ לטת בשיר, עמדתו המשתוממת של הדובר ביחס לבחורה ה"מְּ

 / יהָּ תֶׁ פָּ ת שְּ ת אֶׁ כֶׁ ה ִהיא נֹושֶׁ מָּ לָּ הפותחת את השיר וחמישה טורי שיר נוספים ומופיעה  בכל בתיו: "וְּ

ה/ ]...[ //  ה ]...[/ ולָּמָּ / ]...[ // ולָּמָּ יהָּ דֶׁ ת יָּ ה ִהיא שֹוַלַחת אֶׁ מָּ ת ֵעינָּּה ]...[// ולָּ ת אֶׁ שֶׁ ה ִהיא לוטֶׁ ולָּמָּ

ה ]...[".   ולָּמָּ
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אביב -י המוטמן בשיר הוא אופייה המתעתע, אשלייתי וכוזב  של העיר תלמוקד תמאטי שליש

שהיא מושא התיאור של כל שירי "שרטוטים תל אביבים". כך, במהלכו של תאור השגרה 

היומיומי של זוג מחובק בתל אביב מופיע חזיון פנטסטי אשלייתי הניכר בתוכנו ובשימוש במילים 

ל  ממשלב לשוני גבוה. מתואר, לכאורה, ַתח ַהַשַער אֶׁ תֹור' שאם המחובקת תלחץ עליו: "ִיפָּ 'ַכפְּ

ִמים". אופי  ַתִּקים ַנעלָּ ִָּמים/ ]...[ ֵיש ַגם סּוג ַאֵחר ֵיש ֲעלָּ נֶׁת/ סֹודֹות ּוַממְּ ת צֹופֶׁ אמֶׁ ִעיר בֶׁ ִעיר// ]...[ הָּ הָּ

ִאילּו"  הפותחת חמ-מתעתע זה  של העיר תל ישה טורי אביב מועצם באנפורה על מילת הכזב "כְּ

שיר. בבית הרביעי מפרש הקול האימפרסונאלי את תנועותיה של הבחורה באופן נחרץ יותר: 

ה"  סיומו של השיר בחזרה, תוך שינוי  תּוקָּ ַאֲחרֹונָּה ַהמְּ נָּה הָּ ת ַהמָּ ה/ אֶׁ ִסידָּ ִה ִפְּ ת שֶׁ בֶׁ ִאלּו ִהיא חושֶׁ ""כְּ

 הזוג.  סדר השורות, על הבית הראשון מעיד על היעדר כל שינוי במצבו של

בשיר בולטת התכתבות עם מחזור שיריו המוקדם של אלתרמן "סקיצות תל אביביות" )אלתרמן, 

( המתאר כישלון של 61-66(, ואולי באופן ממוקד יותר עם טור יח "ברלין כרכור" )עמ' 4921

מערכת יחסים בין זוג צעיר כפי שהיא ניבטת מנקודת תצפית של דובר אימפרסונאלי. דיאלוג עם 

כך,  מבני.-אלא גם בהיבט הפואטי ,ואטיקה האלתרמנית קיים לא רק בהיבט התמאטיהפ

ובו ארבעה טורי שור לכאורה, מקבל על עצמו ויזלטיר את  המבנה הנוקשה של הבית המרובע, 

חריזה מסורגת. אלא שלאמתו של דבר, נראה שויזלטיר מייצר בשירו באותו האורך המסתיימים ב

עלובה, במתכוון, ובהיעדר כל  דקדוקיתהמתממשת בחריזה   אלתרמניזה  פרודיה על המבנה ה

 ובמיוחד, בסיום כל בית ובסיום השיר כולו. , י תיחום במהלך השירעאמצ

 

מוְֹחוֹל."ְְ-ט.ְכרמי.ְד.ְרביקוביץְְ.3ְד. יְכ  רְל  פור  ֹכלְהת  ְה 

( טענה 7002(. שקד )4994)כרמי,  ידְאבןְהטועיםלמי "חוה ידעה" פורסם בספר שיריו שירו של כר

שבשיר מופעלת מערכת אלוזיונית מקראית עשירה ביותר, הבאה לידי ביטוי בעלילה הסיפורית 

ובגילויים לשוניים רבים. מטרת מערכת אלוזיונית זו היא להתבונן בסיפור המקראי 

על  אירוטי מפרספקטיבה מרוחקת תוך ערעורו מן היסוד, והפיכתו מסיפור על חטא ועונש לסיפור

 מעשה מבורך שסופו טוב. 

הגרסה הראשונה פורסמה  :תפורסם בשתי גרסאו ,המופיע בקבוצה זו ,שירה של דליה רביקוביץ

ְקריאהבחוברת  יים מאוחר יותר נדפס השיר ( בשם "כמו חול". שנת4923)רביקוביץ,  2 סימן

ים, שהבולט בהם ( בשינוי שמו "חול אפסי" ובשינויים נוספ4929רביקוביץ, ) תהוםְקוראבקובץ 

 , שנבחרה לתוכנית הלימודים, של השיר הראשון. גרסתו השניי-שלישי לגוף-הוא המעבר מגוף

שקף את סיום מערכת המ. מפגש ראשון לבין בן זוגה-מתארת מפגש, בשפת הים, בין הדוברת בגוף

 . בבית הראשון מתוארת שיחה מוחמצת שבמהלכה בני הזוג מחליפים ביניהם משפטיםהיחסים

ר עֵ צַ ה מְּ ר/ וזֶׁ בֵ ַד ם לְּ ּדָּ קְּ ו מֻּ שָּ כְּ עַ ר שֶׁ מַ א ָאהּוה/ וְּ יֶׁ הְּ ה יִ מַ ב שֶׁ י שּוִת רְּ מַ י ָאנִ אֲ ריקים רוויי קלישאות: "וַ 

י." בשיר בולט מוטיב החול המעיד על התפוררות מערכת היחסים כפי שהדבר ּונִש ן לְּ יתָּ ל נִ בָּ ד אֲ אֹ מְּ 

ד./ ת עוֹ רֶׁ כֶׁ י זוֹ נִ ינֶׁ ה אֵ נָּ א עָּ הּוה שֶׁ מַ ר,/ ּוֵר וֹ פל מתְּ מו חוֹ ה כְּ זֶׁ שֶׁ  בי שּוִת רְּ מַ י ָאנִ אֲ ניכר בדברי הדוברת: "וַ 

 ל." חוֹ  מוֹ י כְּ ר לִ וֵר פל התְּ כֹ ם/ הַ יָּ ד הַ ל יַ ת/ עַ אמֶׁ ם בֶׁ שָּ וְּ 

 

תּוק ְְ"ְ–עמיחיְוזךְזלדה,4ְְד. הְמ  ס  ְ יְאוֹתוְֹּדי  ת  ל  ֱאכ  ה  רְש  ם,ְַאח  י  נ  ש  טּולְה  יו/ְנ  תְפ  יְא  ת  ב  ג  ְה."נ 

ִייתָּ ֹפה",  ר הָּ שלושת השירים של זלדה, עמיחי וזך מתארים אהבה מבוגרת.שירה של זלדה ""ַכֲאשֶׁ

( שראה אור בשנה שבעלה, חיים מישקובסקי הלך לעולמו 4924) הכרמלְהאיְנראהפורסם בספרה 

ים והוקדש לזכרו. בספר מכנה זלדה את בעלה המת בכינוי "מלך" כינוי השמור בתפילות ובפיוט



 27 

ביניהם.  הלאלוהים. . שיר זה נכתב בעקבות מות בעלה, ומתאר, בדיעבד, את האהבה שהיית

הבתים הראשונים מתארים את ההוויה הזוגית, כפי שמעידים על כך כותרת השיר והמשפט 

ִייתָּ ֹפה" בתקופת החיים המשותפים, בעבר, הרגישה הדוברת מוגנת ומוכלת:  ר הָּ הפותח: " ַכֲאשֶׁ

טְּ  ַלי"."ּוַמבָּ  ָך ַהחּום ֵמֵגן עָּ

הבית השלישי מנוגד לשני הבתים הראשונים. זמן התיאור הוא בהווה לאחר מות הבעל והקירות 

ִגיחּו  ֹלא ַישְּ ה/... וְּ יו ַהִּקירֹות ֵאיַנם ַמֲחסֶׁ שָּ המואנשים מנוכרים לדוברת ולא משגיחים בנופלה: "ַעכְּ

לֶׁט/ יְּ  מֶׁ יו ַהִּקירֹות ִסיד וָּ שָּ ִלי/ ַעכְּ נָּפְּ ת". אטינגר )בְּ וֶׁ ר ֹלא עֹונֶׁה ַכמָּ ר/ ֹחמֶׁ ( מציינת שבשיר 7002סֹוד זָּ

זה משרטטת זלדה תמונה ביתית צנועה, המלווה בטקסים יומיומיים, כאשר המבט החום 

המסוכך מפקיע את הכתלים מחומריותם ואוצל להם סגולות אנושיות. הקירות כמו מחזירים הד 

של הזוג. אך המוות מחזיר הכל אל החומר ואל השתיקה  ליושבי הבית, מדובבים את לשון האהבה

בֹוֵתינּו 7009(.  הלל ברזל )449הגדולה. )שם,  שְּ (  בדיונו בשיר זה מציין שבתיאור האהבה: "ּוַמחְּ

נָּף" יש: "רמיזה לכרובים שעל הכפורת בקודש הקודשים, שמגעם זה בזה  ל כָּ נָּף אֶׁ ַתע/ כָּ עֹות/ פֶׁ נֹוגְּ

 (249 נראה אינטימי." )שם,

על מערכת היחסים בינה לבין בעלה חיים מישקובסקי כתבה זלדה ברשימותיה שפורסמו לאחר 

ְקסםמותה בספר  ְאחוזת (: "חיים הוא המערה שבה אני מתחבאה מברקים 7041) ציפור

ומרעמים, מן הזאב ומן הדוב ומן הנחש. ]...[ יש בינינו שייכות שלפני לידתנו, כאילו נשמותינו היו 

(. לאחר מותו היא כותבת ברשימותיה: 409, 7041עוד בעולם הבא, לפני שנולדנו." )שם, קשורות 

"המילים הטובות נשארו בעבר השני, בצד העולם שאין לי כבר גישה אליו, שם נשארה נשמתי. ]...[ 

 (444עכשיו אני בין זרים. עולם של זרים ולא אוהבים. כבו ניצוצות הזהב בעיניים." )שם, 

שירים שכותרתו "דוד מלך ישראל חי וקיים בן שבעה  עמיחי הוא השיר המסיים מחזור שירו של  

ְפתוחתה האיש", שפורסם בספרו האחרון א – ְסגור ( מציין 7002ברזל ) (.4999)עמיחי,  פתוח

שמחזור השירים עוסק ב"עילוי דמותו של המלך בכפל מעשיו ובריבוי אהבותיו: ]...[ הידיים 

שבע אמרה למלך בהריונה: -שבע. ]...[ בת-הן אותן ידיים שחיבקו את בתשכרתו את ראש גלית 

אתה האיש, וכך פסק נתן הנביא, בגמר הקרב על רבת עמון. ]...[ דוד המלך אהב נשים רבות ]...[ 

)שם,  ."רק אבישג השונמית לא דיברה על אהבה ]...[ היא מעל כולן באהבתן, היא כבשת הרש

302-303 .) 

( תיארה את האופן שבו הציג עמיחי את דמותה של אבישג בשיר. בעוד שבמקרא 7002קד )מלכה ש

מוצגת אבישג כנערה בתולה ויפה, אשר מובאת אל דוד כדי להיות לו לסוכנת השוכבת בחיקו 

וגורמת לחימומו, ואשר הופכת בפועל לנערה יפה המשמשת בתפקיד של סוכנת ומשרתת בלבד, 

ד(, בשיר מסולק מאפיונה התפקיד המיני, ובמקום זה מתואר -בבלא שהמלך ידעה )מלכים א, א, 

בהרחבה, בסיוע ציורים מעולם הטיפול הגריאטרי המתאר את התפקיד שמילאה בפועל, תפקיד 

ִת  י של אישה הסועדת במסירות רבה את האיש הזקן.  ֱאַכלְּ הֶׁ טּול ַהִשַנִים, ַאַחר שֶׁ ת ִפיו/ נְּ ִתי אֶׁ "ִנַגבְּ

ה  סָּ ה."אֹותֹו ּדיְּ תּוקָּ  מְּ

 מתוך ספק ,אירוני מבטב( מתוארת האהבה 4933בשירו של זך "שיר לאוהבים הנבונים" )זך, 

כהתבצרות של זוג  בשיר צגת. האהבה מו(ואולי גם וגם)לגלוג התנשאות ו מתוך קנאה, ספק

וביניהם האוהבים מפני העולם בעודם נועלים את דלתם מפני נציגיו הסובלים של העולם שבחוץ, 

 "המשורר". 
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יְג ם""ְְ-פרתוםְְ–ְסיכוםְותהיות5ְד. בְאוֹת  הּואְאוֹה  ת/ְש  ב  יְחוֹש  ֲאנ  תְאוֹתוֹ,ְו  ב  יְאוֹה  ְֲאנ 

שמונה שירים שנכתבו בידי גברים ושני שירים שנכתבו בידי נשים. השירים נכתבו,  בקבוצה זו 

ם של המאה הקודמת. חסרים ילידי העשורים הראשוניומשוררות  רובם ככולם, בידי משוררים

, וגם שירים של היוצרים צעיריםמשוררות -שירים שנכתבו בידי משוררים, לדעתי, מאוד

  בעשרות השנים האחרונות.פורסמו המבוגרים יותר שנכתבו ו

וך ום מתלמשל בשירה של נועם פרת מתוארתאהבת צעירים שנכתבה על ידי משוררת צעירה 

ְספרה  ְבאש ְהמים ְאת י נִ תיגם(: "אֲ בוֹ ( "פריטי ופריטי עם כוכבים בעיניים )אוהֵ 7047)להבעיר

ת/ בֶׁ שֶׁ י חוֹ נִ אֲ , וַ תוֹ ת אוֹ בֶׁ הֶׁ י אוֹ נִ י אֲ ה/ כִ לָּ יְּ לַ ים הַ בִ וכָּ ם כים עִ ִמ ואֲ ה תצָּ חֲ קי ַר לּוים חֲ מַ שָּ הַ ת ִמ רֶׁ פֶׁ תוֹ 

 (444-409)שם,  "םי גַ ִת ב אוֹ הֵ א אוֹ הּושֶׁ 

ְ

ְ

יְ"ְ–ְוםה.ְסיכ י  ה  ת  יְש  מ  יר."ְְ–ל  יְש  א  ל  יוְמ  י  ְח 

  :מרכזיים קשייםבארבעים השירים שנבחרו תעיד על שלושה  תפנוראמיהתבוננות 

העשור  –לבין ההווה של התלמיד  םופרסומ יםכתיבת השיר זמן בין הרב מדי מרחק הזמן .א

 השני של המאה העשרים.

 .ירת השיריםבבח היבט המגדרילאי מתן תשומת לב מספקת  .ב

  .םישירהבבחירת  או המשוררת חודו של המשורריפוטנציאל י לא מספק של מימוש .ג

 

 

יתרונם של השינויים שתוארו במאמר זה הוא ברענון ובחידוש שבהם, כפי שהדבר ניכר בראש 

!( שהמורה מוזמן לעיין בהם, ולבחור מתוכם את השירים 10וראשונה בכמות הרבה של שירים )

יון לפיו יבחר אותם הוא מעוניין ללמד. חידוש משמעותי נוסף בתוכנית זו הוא בשינוי הקריטר

המורה את השירים שיילמדו בכתה. בעוד שעל פי התכנית הישנה נבחרו השירים על פי זהות 

היוצר/ת, בתכנית החדשה נבחרים השירים על פי קריטריון של נושא. בעוד שבתכנית הישנה, נלמד 

מדו כל שיר כיחידה עצמאית וכמייצג יחיד של הפואטיקה של יוצרו, הרי שבתכנית החדשה, ייל

בעת, גם כיצירה אחת, -השירים בחטיבות נושאים. כך, יכול כל שיר להילמד כיצירה עצמאית ובה

 מתוך רבות נוספות, השייכות לנושא משותף, מעצבות אותו ומאירות אותו מכיוונים שונים.

תכנית חדשה זו עשויה לגרום לשינוי, מבורך בעיני, בדרכי הוראת השירה, ובדגשים שיושמו 

וראתה. כך, יוסט הדגש,  בהוראת הטקסט השירי,  מקדימותם וחשיבות היתר של במהלך ה

אמצעי האפיון המעצבים את השיר,  להיבטים התמטיים שבו. בנוסף, ארגון השירים בקבוצות 

של השירה  תפנוראמי-תמאטיות, שנכתבו בידי יוצרים שונים, ייצור אצל התלמיד ראייה תמאטית

 הנכתבת במדינת ישראל. 

מה "ו "שירים בעקבות השואה", "לחיות בארץ ישראל", "זהויות"בעת הנושאים שנבחרו: אר

הם נושאים משמעותיים הרלוונטיים לעולמם של התלמידים, ועשויים להגביר את  "זאת אהבה?

העניין שהם ימצאו בשירה בכלל. יתרון נוסף לתכנית החדשה הוא בשילוב שירים של משוררים 

לו קודם לכן בחלק החובה והליבה של תכנית הלימודים, כמו למשל, אמיר רבים ששיריהם לא נכל

גלבוע, אבות ישורון, אברהם סוצקובר,רחל חלפי, אגי משעול, נורית זרחי, ורבים נוספים, 

עולם שלם של  כל אחד מהשירים מבטא בדרכווהיכרות התלמידים עם עולמם ויצירתם. 
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ם להעבירם לתלמידיהם כשעליהם לשכנעם בדבריו על המורות והמורימשמעויות והתכוונויות ו

ִיי " :בפנייתו לאישה האהובה או למוזת השירה  אברהם חלפי של המשורר ִתהְּ ִמי שֶׁ ֵלֵאי  –לְּ יו מְּ ַחיָּ

  ."ִשיר

 

 

 

 

ְ

ְ

ְְשיריםהרשימתְ

ְ

 תל אביב: ארד. בעיותְאישיות בעיות אישיות בתוך  (.4922אבידן, ד' )

 , הקבוץ המאוחד.לילהְויום בתוך שחורהיער ה(, 7044) 'אטינגר, א

 .10גוונים, עמ' תל אביב: , המונולוגְשלְאיקרוסבתוך  ,שדרות .(4992אדף, ש' )

  אוגוסט.ב 79  דבר,כרכור"  –, "ברלין 4961אלתרמן, נ',  

 . 61-66א', הקיבוץ המאוחד, ע'  רגעיםבתוך כרכור  –, ברלין 4921אלתרמן, נ' 

 , הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב.עירְהיונהיח בתוך ש-, דו4927אלתרמן, נ', 

 .79, עמ' . תל אביב: עקדמנחהְמרוקאית בתוךְדברי רקע ראשונים, (. 4923ביטון, א' )

 .44, עמ' . תל אביב: עקדנענעספרְהתקציר שיחה, בתוך (. 4929ביטון, א' )

 . ספריית פועלים , תל אביב:קשתְוכידון  , כי אהבה היא צורך, בתוך(4992בנאי, פ' )

 .79, 42הקיבוץ המאוחד, עמ'תל אביב: , שושנתְרוחות(, ירושה, אודיסס, בתוך 4930) גורי, ח'

 במאי.  47, עלְהמשמר( יצחק, 4920)גלבע, א' 

ְבבוקרבתוך  שיר בבוקר בבוקר, יצחק,.(4926)               ְבבוקר הקיבוץ תל אביב: , שירים

 . 406 , 76 המאוחד, עמ' 

 זמורה ביתן. תל אביב: ,עובריםְאתְהנהרבתוך  ,גם הנוטשים .(4999) 'מ דור,

 .6תל אביב: עכשיו, עמ' , דבריםבתוך  ,יונתן .(4933וולך, י' )

. 2, עמ' תל אביב: מפעלים אוניברסיטאיים. שיריםְמקובציםְ–ְשירהְך יונתן  בתו (.4923וולך, י' )  

ְנפ יונתן בתוך: (.4997וולך, י' ) ְההכרה ְמניפהתת ְכמו ְתחת ְהשירים. . תל 4992-4936 :מבחר

 . 9, עמ' אביב: הקיבוץ המאוחד

 33, עמ' . תל אביב: גוגמאהְשירים(. 4939ויזלטיר, מ' )

דברְְ:אביביים, בתוך-ולמה היא נושכת את שפתיה בתוך: שרטוטים תל (.7000ויזלטיר, מ' )

 . תל אביב: הקיבוץ המאוחדאופטימיְעשייתְשירים

 .70עמ' , , תל אביב: אל"ףשיריםְשוניםְכשצלצלת רעד קולך בתוך(. 4930זך, נ' )

 . 91, עמ' . תל אביב: עם עובדכלְהחלבְוהדבשְשיר לאוהבים הנבונים בתוך(. 4933זך, נ' )

  .402, עמ' פנאי,ְהכרמלְהאיְנראה(, כאשר היית פה, בתוך: 4924, )זלדה

 .71הקיבוץ המאוחד, עמ' תל אביב: , לְמרחקשנבדלוְמכ שני יסודות, בתוך .(4991)          

 )ספר ילדים( עם עובד, תל אביב. הפתעה(  יוסף בתוך 4994זרחי, נ' )

 . 24-20ספרית פועלים, עמ'  תל אביב: , אשהְילדהְאשה בתוך  ,והיא יוסף(. 4996) זרחי, נ'
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 .46-2, זמורה ביתן, עמ' אמןְהמסכות( היא יוסף בתוך 4996זרחי, נ' )

ְמבחרְשיריםְ(, בתוך 7דיברות )מס' ה(. 7044, נ' )רי'וח ְאחר, קשב תל אביב: , 2212–1891בגוף

 לשירה, 

 ירושלים: מרכוס., :ְשיריםנפילהְחופשיתבתוך  מלכת המים של ירושלים, .(4929) חלפי, ר'

 . תל אביב: הקיבוץ המאוחדכאלמוניםְבגשםעטור מצחך בתוך (. 4929חלפי, א' )

 .9הקיבוץ המאוחד, עמ'  אזוביְהקיר, כתונת איש המחנות בתוך(.4922טריינין, א' )

 . 47ספרית פועלים, עמ' : , תל אביבשיריםְעדְכאןלאן היינו הולכים, בתוך  .(4929) ונתן, נ'י

 . 426, הקבוץ המאוחד, עמ' אדוןְמנוחה( קודמי קוראו בתוך 4990ישורון, א' )

 .64-60, עמ'   . ירושלים ותל אביב: דבירועיםלידְאבןְהט חוה ידעה בתוך(.4994כרמי, ט' )

 . 17, עמ' תל אביב: הקיבוץ המאוחד, לילהְבמלוןְזראהבת הארץ, בתוך  .(4997לאור, י' )

ְרקְהגוףְזוכר,ְ( דו שיח, בתוך: 4992לאור, י' )

ְלאְלמותבתוך: מרים, האחות של אבא, ( 7002מרים, ר' ) ְציווני  הוצאת כרמל, ירושלים,  , אבי

 . 32' עמ

, 76-77וסד ביאליק, עמ' , ממבחרְוחדשיםבתוך: , 7007עץ הזית  חזון איילון,  ( 7006) 'משעול, א

792 . 

 . 2זמורה ביתן, עמ' אור יהודה: , מחתרתְהחלבשיר פטריוטי, בתוך (. 7002סומק, ר' )

ְְכנפי היא שייכת לי היד הכרותה )תרגום דויד וינפלד( (.4996סוצקבר, א' ) ְמןְשיְ-שחם רים

 . 72, עמ' . תל אביב: עם עובדושיריםְאחריםהיומןְ

. תל אביב: כינוסְדומיותְב'( בתוךהרשהיא שייכת לי היד הכרותה )תרגום ְ(.7002סוצקבר, א' )

 .17-14, עמ' עם עובד

 .92עם עובד, עמ'  תל אביב: ,ישראלְבארץלחיותְבתוך  ,אני בסך הכל .(4991) סיון, א'

 .74שוקן, עמ' תל אביב: , עכשיוְברעשכל הדורות שלפני, בתוך  .(4939) 'עמיחי, י

 .97, עמ' תל אביב: שוקן, שלוהְגדולה:ְשאלותְותשובותתיירים, בתוך  .(4990) –––

. תל פתוחְסגורְפתוח  2וכל הנשים אמרו, דויד מלך ישראל חי וקיים, שיר מספר (.4999עמיחי, י' )

 . 22-21, עמ'  אביב: שוקן

. תל אביב: גלגול כתוב בעיפרון בקרון החתום, טיוטת הסכם לשילומים בתוך (.4920פגיס, ד' )

 .77, עמ' מסדה

, להבעירְאתְהמיםְבאש( פריטי ופריטי עם כוכבים בעיניים )אוֵהבֹותיגם(, בתוך 7047פרתום, נ' )

 .409הוצאת עם עובד, עמ' 

 . 62מחברות לספרות, עמ' : ל אביבת, אהבתְתפוחְהזהבבתוך  ,בובה ממוכנת .(4934רביקוביץ, ד' )

 . 2 סימןְקריאה(. כמו חול, בתוך 4923רביקוביץ, ד' )

 . 43, עמ' . תל אביב: הקיבוץ המאוחדתהוםְקורא חול אפסי (.4929רביקוביץ, ד' )

 . תל אביב: ספרית פועליםשמשְחצותְשם אמרתי בתוך(. 4923ריבנר, ט' )

, . תל אביב: ספרית פועליםאלְמקומיְשואף בתוך  חים( )שני הנוס שם אמרתי (.4990ריבנר, ט' )

 . 22-21עמ' 

 

ְ

ְ

ְ
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ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

 ְמקורות

סימןְכשירות פוליטית: על ליריקה ופוליטיקה בשירת דליה רביקוביץ, (. 4994אופנהיימר, י' )

 .164–142, עמ' 77 ,קריאה

 . תל אביב: הקיבוץ המאוחדותְישורוןשירתְאבְ–ְתנוְליְלדברְכמוְשאני(. 4992)                        

 רסלינג.תל אביב: , שירהְמזרחיתְבישראלְ:מהְזהְלהיותְאותנטי .(7047) –––                

 , מפה הוצאה לאור.שושנהְשחורהְְ-ְזלדה( 7002אטינגר, א' )

 , הוצאת כרמל ירושלים.קריאהְביצירתְנוריתְזרחיְ–לבדהְהיאְאורגתְ( 7003להמן, א' )-אלקד

יםְ(, "זרחי, נורית" בתוך )עורכים: ז' סתווי וי' שוורץ( 7041להמן, א' )-אלקד ר  ש  ק  ְה  לקסיקון

 . 174-149, הוצאת דביר, עמ' לסופריםְישראלים

ְ( 7009בוכוייץ, נ' ) ְויזלטירְושירתְשנותְהשישיםְ-רשותְמעבר ְמאיר ְנורמות, , הוצאת חילופי

 הקיבוץ המאוחד.

קובץְמאמריםְעלְייצוגיְהגוףְְ-כאבְבשרְודםְהורים על כאב" בתוך: ( "הר7046נפתלי, מ', ) בן

 . 611-666, הוצאת דביר, עמ' החולה,ְהסובלְהמתענג

ְארץ( "מורשה תנ"כית" ו"מן החלקים לשלם, מהשלם לחלקיו" בתוך 7002ברזל, ה' ) -שירת

ְ ְעמיחיְ–ישראל ְיהודה ְגלבוע, ְאמיר ְישורון, ְאבות ְראב, ְאסתר ְצורניות: ספרית  ,מהפכות

 , 349-299, 692-612פועלים, עמ'  

-שירתְארץבתוך  שירי ידידות" הקובץ האחרון: "צירי עולם: ארץ ושמים" ו( "7009ברזל, ה, )

ְ ְאבאְקובנרמיסטיקהְוסימבוליקהְ–ישראל ְזלדהְמישקְובסקי, ְשלום, ְש. , הוצאת :

 .301-290,  192-117ספרית פועלים, עמ' 

 הקיבוץ המאוחד. תל אביב:, תְזלדהעלְשיר(. 4999) ח' יוסף,-בר

יםְ( "מרים, רבקה" בתוך )עורכים: ז' סתווי וי' שוורץ( 7041יוסף, ח' )-בר ר  ש  ק  ְה  לקסיקון

 . 374-370, הוצאת דביר, עמ' לסופריםְישראלים

ְתרבות,ְ אנציקלופדיה(. קהילייה מדומיינת, בתוך 7047גורביץ', ד' וערב, ד' ) ְהרעיונות: של

 . 4062–4061, תל אביב: בבל, עמ' תמחשבה,ְתקשור

ְוהזמן .(7009גורי, ח' ) ְהשירה ְמאוטוביוגרפיְ:עם מוסד ירושלים: א, כרך , ספרותיתְהדפים

  ביאליק.

ְהְ אמיר" בתוך )עורכים: ז' סתווי וי' שוורץ(  ,, "גלבוע7041מן אבנר, צהול ְלקסיקון ְש ְק  יםְר 

 . 739-732, הוצאת דביר, עמ' לסופריםְישראלים
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יםְלסופריםְ( "סומק, רוני" בתוך )עורכים: ז' סתווי וי' שוורץ( 7041נדר א', )הול ר  ש  ק  לקסיקוןְה 

 .322-326, הוצאת דביר, עמ'  ישראלים

 , הוצאת הופר.מיפויְראשוניְשלְיצירתְדודְאבידןְ–הפסימיזםְהפואטיְ(, 7040הופר, ח' )

בשירתה המוקדמת של דליה פואטיקה של עץ תאנים: פנים פמיניסטיות (. 7000הס, ת' )

 . 16–72 (, עמ'אביב) א ,מכאןרביקוביץ, 

 בוץ המאוחד.יהקתל אביב: , עיוניםְביצירתוְשלְאריהְסיוןְ:ילידותְבלאְנחת .(א7046הרציג, ש' )

שינויים בפרק שירה בתכנית הלימודים בספרות  :4חוזר מפמ"ר ספרות מס' (, ב7046) , ש'הרציג

 . : משרד החינוך, ירושליםלחטיבה העליונה

יםְלסופריםְבתוך )עורכים: ז' סתווי וי' שוורץ( ( "סיון, אריה" 7041וייכרט, ר' ) ר  ֹש  ק  לקסיקוןְה 

 334-330הוצאת דביר, עמ'   ישראלים,

 , הוצאת עמותת זלדה ויצירתה.ציפורְאחוזתְקסם( 7041זלדה, )

 . 449-446, עמ' , ספרית פועליםהשירְהנכון( "קו וקמט" בתוך 4997זנדבנק, ש' )

, הוצאת כרמל, ירושלים, הקולְהואְהאחר( "נתן זך, גרטרוד סטיין והזמן" בתוך 7004זנדבנק ש' )

 . 472-446עמ' 

ְהְ ( "דליה רביקוביץ" בתוך )עורכים: ז' סתווי וי' שוורץ( 7041טיקוצקי, ג' ) ְלקסיקון ְֹש ְק  יםְר 

 .916-914הוצאת דביר, עמ'   לסופריםְישראלים,

 , עקד.השואהְבשירתְדורְהמדינה(, 4991' )יעוז, ח
 

 77 הספרותבשירי דן פגיס", בתוך:  ם(, "עיצוב מימד הזמן כגורם לחוסר ריאליז4923יעקבי, ת' )
  

יונהְוולך:ְהשירים.ְהמחברותְְ–זאתְהיונהְקדר, ה' ישורון וי' יונתה, בתוך (. 7046) 'ישורון, ה

 .76–77, עמ' , בן שמן: מודןהגנוזות.ְהראיון

 ספרית פועלים.תל אביב: , מונוגרפיהְ:שירתְנתןְיונתן בתוך ,ארס פואטיקה(. 4993לוז, צ' )

ְ( 7009לידובסקי כהן, צ' ) ְאישה ְלשונך ְחרצובות ְאת ְוולךְ–שחררי ְיונה ְבשירת ְוגילוי , כיסוי

 הוצאת הקיבוץ המאוחד.

ְלסופריםְלקסמשה" בתוך )עורכים: ז' סתווי וי' שוורץ(  ( "דור,7041לשם, ד' ) ים ר  ֹש  ק  ְה  יקון

 . 609-609הוצאת דביר, עמ'  ישראלים,

, בתוך "את שלגיה לא תמצאו שם גם לא את הנסיך הקטן: על שירת יונה וולך" .(4993מזור, י' )

–446עמ'  אביב, פפירוס, אוניברסיטת תלתל אביב: , משדותְשבעמקְעדְרחובְהמסגר

472 . 

ְבמושבְעל שירת יהודה עמיחי", בתוך:  –שיכה ,  "כמו רגש שנלחש בח7002, 'מזור י אהבה
 .400-92, זמורה ביתן, עמ' השירהְהעבריתְבשנותְהשישיםְ–האחוריְ

 
 , הוצאת הקבוץ המאוחד.הנרטיביםְשלְספרותְהשואה( 7009מילנר, א' )

 
ְבודדיםְבמועדם: בתוך פרק זיכרונות מן הרפובליקה הספרותית )מעין הקדמה(, .(4992מירון, ד' )

עם : אביב , תללדיוקנהְשלְהרפובליקהְהספרותיתְהעבריתְבתחילתְהמאהְהעשרים

 . עובד

 המאוחד. הקיבוץ :אביב , תלאימהותְמייסדות,ְאחיותְחורגות(. 4994) מירון ד' 

עיונים בשירת מלחמת  –(, "דו שיח בין טעות לאמת" בתוך מול האח השותק 4997מירון, דן, )

 . 470-407העצמאות, הוצאת כתר, עמ' 
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 תל אביב: ,מקלעתְהשמש ,חלפיר' לעוץ מציאות, ללוש חושך, לברוא קול, בתוך (. 7006)מירון, ד' 

 .227–124 הקיבוץ המאוחד, עמ'

ְְההספריי(, "הגבירה בחלוק הוורוד" בתוך: 7002מירון, ד' ) ְְ–העיוורת ְמעורבת 2225-פרוזה
 .472-460, ידיעות אחרונות, עמ' 1892

 
לקסיקוןְבתוך )עורכים: ז' סתווי וי' שוורץ(  , "עמיחי, יהודה"(, "חלפי, אברהם"7041מירון, ד' )

יםְלסופריםְישראלים, ר  ֹש  ק   .392-391, 169-162הוצאת דביר, עמ'   ה 
 

, אבאְאניְכובשת(, "ממשות בלתי מתקהה": האב בשירת דליה רביקוביץ, בתוך: 7041)סתיו, ש' 

 . 429-92הוצאת דביר, עמ'  

ְלשירה(. 7044ק' ) עלון, ְשלישית ְמזרחיתְ:אפשרות ְבפואטיקה הקיבוץ  בני ברק: ,עיונים

 המאוחד.

לקסיקוןְ(, "ח'ורי, נידאא" בתוך )עורכים: ז' סתווי וי' שוורץ( 7041שיטרית א' )  כוכבי,-עמית

יםְלסופריםְישראלים, ר  ֹש  ק   /431-430  הוצאת דביר, עמ' ה 

 .64–43 , עמ'1 ,חדריםהכמיהה לידידות, (. 4991צבי, ע' )

 ,הוצאת הקיבוץ המאוחד.עיוניםְבשירתוְשלְאמירְגלבעְ–החיים,ְהאצילותְ(, 4999צורית, א' )
 

אביב, הקיבוץ -, תלביוגרפיהְשלְהמשוררְאבותְישורוןְ–שירתְהפראְהאצילְ(, 4992צורית, א' )
 המאוחד.

 
ְהנוףְ.(7003צמיר, ח' ) ְבשיְ:בשם ְוסובייקטיביות ְמגדר ְבשנותְלאומיות, ְהישראלית רה

ְוהשישים גוריון -שבע וירושלים: מרכז "הקשרים" באוניברסיטת בן באר, החמישים

 .סדרת מסה קריטיתוהוצאת כתר, 

חיפושְהספרותְְ)עורכים(, יצחקיוי'  לוזצ' בתוך  ,אהבת תפוח הזהב(. 4997[ 4929]יל, ב' )יקורצוו 

 . 722–739אילן, עמ' -אוניברסיטת בר רמת גן: ,הישראלית:ְמאמריםְוביקורת

ְ( 7009זוהר, ט' )-קוש ְזיכרון ְשל ְלשואהְ–אתיקה ְהשני ְהדור ְוסיפורת ְמנמוזינה ְשל , קולה

 הוצאת הקיבוץ המאוחד. 

 .20–63 מ', ע4 ,רחוב ,מכתב להלית ישורון(. 4991קלדרון, נ' )

בגוףְ, ח'ורינ'  :ניסים קלדרון משוחח עם נידאא ח'ורי, בתוך הכלל":"נרצחנו על ידי (. 7044) –––

 . .461–472קשב לשירה, עמ' תל אביב: , 2212–1891מבחרְשיריםְ:ְאחר

ְלסופריםְ(, "זך, נתן" בתוך )עורכים: ז' סתווי וי' שוורץ( 7041קלדרון, נ' ) ים ר  ֹש  ק  ְה  לקסיקון

 . 147-109הוצאת דביר, עמ'   ישראלים,

 צאת הקיבוץ המאוחד, הועקדהְושירהְ–סיפורְכמאכלתְ(, 7046בלום, ר' )-קרטון

ְסיפורתְנשיםְ :אישה מכירה את זה", בתוך"כל  :אחרית דבר(. 4991) רתוק, ל' ְהאחר: הקול

 סימן קריאה. , הקיבוץ המאוחד: , תל אביבעברית

                            מחקריםְ–סדןְבְ:  :( "כמו מים חוצבת: מוטיבים בשירת הנשים העברית" , בתוך4993רתוק, ל' )
 . 707-432אביב, עמ'  -, אוניברסיטת תלפרקיםְנבחריםְבשירתְנשיםְעבריתְ–פרותְעבריתְבס
 

 הקיבוץ המאוחד.: אביב , תלעלְשירתְיונהְוולךְ:מלאךְהאש .(4992) –––

ְהנדרים :, בתוךגיבור נבוך ניצב בשושנת רוחות .(7003הם, ר' )ש ְהנודריםְובין באר שבע: , בין

 . 462–402 גוריון, עמ'-מכון בן

ְומסכותְ(.7004ח' ) ,שחם ְמשוררותְְ:נשים ְבשירי ְהנשית ְהדמות ְוייצוגי ְשאולות תדמיות

 הקיבוץ המאוחד.תל אביב: , עבריות
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ְהעל(. 7002) , נ'לויו , פ'שירב ְוהכללי-תוכניתְלימודיםְבספרותְלביתְהספר ְהממלכתי ְ:יסודי

ְ, ירושלים: משרד החינוך.י"ב–תותְזיכ

 . תל אביב: משכל ,עיוןְ–המקראְבשירהְהעבריתְהחדשהְְ:גנךלנצחְאנ(. 7002שקד, מ' )
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