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דליה רביקוביץ

 המצגת נערכה ע"י שירי אופיר
כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"מ



'דליה רביקוביץ/ כף יד רשעה 

ְמֻלְכָסן ַקוִּים ֶשל ָעָשן נִּּטו בִּ

י ָכה אֹותִּ י הִּ .וְַאָבא ֶשלִּ

ים ָצֲחקו ַלַמְרֶאה ,ָכל ָהעֹוְמדִּ

י ֱאֶמת וְיַצִּיב ַפְרתִּ .ַמה ֶשסִּ

ְמֻלְכָסן ַקוִּים ֶשל ָעָשן נִּּטו בִּ

י ָכה ַעל ַכף יָדִּ .ַאָבא הִּ

יא ַכף יָד ְרָשָעה .הוא ָאַמר ֶשהִּ

י ֱאֶמת וְיַצִּיב ַפְרתִּ .ַמה ֶשסִּ



ְמֻלְכָסןוִּים ַ  ק ֶשל ָעָשן נִּּטו בִּ

י .ַאָבא ָחַדל ֵמַהכֹות אֹותִּ

ְמָחה ֶאְצָבעֹות ַהיָד ָהְרָשָעה צִּ

יר וְַקיָם .וְָכל ַמֲעֶשיָה ָשרִּ

ְמֻלְכָסן ַקוִּים ֶשל ָעָשן נִּּטו בִּ

ַפַחד לֹוֵחְך ֶאת ַהַכף ָהְרָשָעה

י ַאָבא ָחַדל ֵמַהכות אֹותִּ

יר וְַקיָם .ַאְך ַהַפַחד ַהֶזה ָשרִּ



השירנושא 

בזיכרונה של הדוברת  שנחקק מתאר רגע אחד מן העבר " כף יד רשעה"השיר 

קרה , שנשתמר בזיכרונה של הדוברת, האירוע. והשלכותיו ניכרות בה בהווה

.  בילדותה

גם לאחר שאביה  , את כאב המכה היא נושאת עד היום. הכה על כף ידהאביה 

הפכה המכה ההיא לפחד שהופנם ואשר נובע  , בבגרותה. חדל מלהכות אותה

-השיר מבליט את הקשר בין המאורע החד. אשמה וכישלון, מתחושת בושה

.פעמי בילדות לבין ההשלכות שהיו לו על מהלך חייה של הדוברת



שיר מודרני

חזרות  םישנ, שיר לירי-המשוררהשיר לקוח מעולמו החוויתי האישי של נושא 

של וכן מתקיים מבנה סגור , חריזהמקצב ומצלול במקום היוצרות , רבות בשיר

. ארבעה בתים



מבנה השיר

זוהי מסגרת  ". קוים של עשן נטו במלוכסן: "מסגרת השיר מצטיירת בשורה הפותחת כל בית

, העשן הנטוי בקווים חדים ואלכסונים מרמז אולי על דקירות הלב. המעניקה לשיר תפאורה ציורית

ויחד עם זאת הוא מסביר את הסיטואציה בה , זהו עשן המעלה כאילו באוב את זכר המכה הנושנה

.  כשהדוברת ספגה את המכה, והם כנראה עישנו להנאתם, היו שם הרבה אנשים: ניתנה המכה

.יתכן שהבחירה במסגרת מעין זו מבקשת לרמוז גם לערפולו של הזיכרון



אשר  , שורות הסיום של כל הבתים משלימות את המסגרת הסגורה של חוויה

היא חרוטה עמוק בתודעה והיא זכורה  , למרות העובדה שהתרחשה לפני זמן רב

"  מה שסיפרתי אמת ויציב"–כאירוע מציאותי שאין ספק באשר להתרחשותו 

"  אך הפחד הזה שריר וקיים"; (´בית ג)" שריר וקייםמעשיה וכל "; (ב,אבתים )

שורות הסיום הללו מתייחסות גם לתוצאות הממשיות של אותו מאורע מן  (. ´בית ד)

ולא יכול  , הן שרירות וקיימות, תוצאות אותו מעשה מתקיימות לטווח ארוך. הילדות

.להתעורר כל ספק באשר לנכונותן



אמצעים אומנותיים

זוהי מסגרת של מעין  ". קוים של עשן נטו במלוכסן": כל הבתים נפתחים בשורה–חזרות

. לאירוע האלים העומד במרכז השירתפאורה 

.ואולי במחנק ששימשו רקע לאותו מאורע כה טראומטי עבור הדוברת, לחוש בריחניתן 

זאת על מנת להדגיש עד כמה  –חוזרת הדוברת על תיאור המכה שספגה , נוסף על כך

היא חוזרת על ההשלכות של  , כמו כן. החוויה עבורה מן הבחינה הנפשיתהייתה כואבת 

.אף בבגרותה, הפחד שהשתרש בנפשה ושעודנו מלווה אותה–אותה מכה 



"אבא שלי הכה אותי"הניגוד הבולט הוא בין ציון העובדה ש–ניגודים

"  אבא חדל מהכות אותי"לבין ההדגשה ש" אבא הכה על כף ידי"-ו

. המופיעה פעמיים בחלקו השני של השיר

ההשפלה  , הכאב–חדלו שהמכות של ניגוד זה להמחיש שלמרות תפקידו 

.עמוק בנפשה של הדוברתעדיין חרוטים והפחד שצמחו כתוצאה מהן 



ידי מילה או קבוצת מלים המייצגות  -ציור לשוני הנבנה על= מטונימיה –מטונימיה

. משויכותפרט אחר מן הפרט אליו הן 

כמייצג את האדם ( היד)האב מתייחס לאיבר מסוים , כלומר, מטונימית לדוברתהיד 

,  "רשעה"השהדוברת חשה שכף ידה , ממטונימיה זאת ניתן להסיק(. הילדה)כולו 

. כאילו מייצגת את כלל אישיותה

.הרי שהיא עצמה בכללותה רשעה על פי דעתו, כף ידה רשעה בעיני אביהאם 



כאילו שהיא ישות  . היד מקבלת תכונת אנוש–" היד הרשעה צמחה אצבעות"–האנשה

לכאורה היד . בפני עצמה המתעצמת וגדלה ובמקרה זה היא הופכת לרשעה במובן המעשי

שריר  מעשיה וכל "–צמחה והפכה למעין מפלצת הנוהגת ברשעות ומעשיה יצאו משליטה 

".וקיים

הפחד מתואר כמי ששורף ומכלה את היד –" פחד לוחך את הכף הרשעה"-מטאפורה

הפחד הוא כה עצום עד כדי כך שהוא משתק את פעולות ידה של הדוברת גם  . הרשעה

.בבגרותה



מסרים

היא מתייחסת לכל ניצול , כף היד מסמנת ביצירה משהו שמעבר למקרה המסוים

אלא , שאינו יכול להתגונן לא רק מבחינה פיסית, כוח של אדם חזק כלפי אדם צעיר

. בעיקר מבחינה נפשית

היד מסמלת את ההשפעה הנפשית העצומה שיש להטחת דברי אשמה או גנאי  כף 

.השפעה שאין אנשים מבוגרים נותנים את הדעת עליה, כלפי ילד






