
גאווה
דליה רביקוביץ

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



גאווה
,ֲאנִי אֹוֶמֶרת ְלָך, ְסָלִעים נְִשָבִריםֲאִפיּלּו 

.וְֹלא ֵמֲחַמת ִזְקנָה

,ָשנִים ַרבֹות ֵהם שֹוְכִבים ַעל ַגָבם ַבחֹם ּוַבקֹר

,ָשנִים כֹה ַרבֹות

.ִכְמַעט נֹוָצר רֶֹשם ֶשל ַשְלוָה

.ֵאין ֵהם ָזִזים ִמְמקֹוָמם וְָכְך נְִסָתִרים ַהְבִקיִעים

.ַגֲאוָהֵמֵעין 

.ְבִצִפיָהָשנִים ַרבֹות עֹוְברֹות ֲעֵליֶהם 

ַשֵבר אֹוָתם ְְ ְְ ִמי ֶשָעִתיד ְל

.ֲעַדיִן ֹלא ָבא



,ֹוֵזרוְַהיָם ֵמִגיַח וְחנְִגָרשֹותָהַאּצֹות , וְָאז ָהֵאזֹוב ְמַשְגֵשג

.ֵהם ְלֹלא ְתנּוָעה, וְדֹוֶמה

ַעד ֶשיָבֹוא ֶכֶלב יָם ָקָטן ְלִהְתַחֵכְך ַעל ַהְסָלִעים

.יָבֹוא וְיֵֵלְך

.ָהֶאֶבן ְפצּוָעהּוִפְתאֹם

.ָעהְכֶשְסָלִעים נְִשָבִרים ֶזה קֹוֶרה ְבַהְפתָ , ָאַמְרִתי ְלָך

.ּוַמה ַגם ֲאנִָשים

(1969', הספר השלישי'מתוך )



תוכן השיר

מדגישה כי  היא " נשבריםאפילו סלעים ": השיר נפתח בטענת הדוברת

".רבותשנים "–מתפתחת לאט אלא היא מִזקנההשבירה לא נובעת 

כמעט נוצר רושם "–גבם ונראים שלוויםשוכבים הסלעים על , השניםבמהלך 

וכך אין רואים את הבקיעים  , הם ממשיכים ברביצתם הדוממת". של שלווה

הסלעים מונחים  . "מעין גאווה"הסתרת הבקיעים מתוארת כ. הנוצרים בהם

. נתונים בציפייה למי שעתיד לשבר אותם ועדיין לא בא, במקומם



על הקרקע שנים כה רבות מתרחשת למרות התנועה הרוחשת  קפיאתם 

(נסערות)."נגרשותהאצות , האזוב משגשג"–סביבם 

. אך הם נותרים במקומם, מתקרב ונסוג במחזורים של גאות ושפלהים 

מוביל  , כלב ים קטן המתחכך על הסלעים–צפוי -מופיע ממקום בלתיהשינוי 

. לשבירתם המפתיעה

.כך גם אנשים, שכפי שסלעים נשברים בהפתעה, במסקנהמסיימת הדוברת 



נושא השיר

עוסק בתהליך שבירתם של סלעים כסמל לתהליך שבירתם של  " גאווה"השיר 

לפיה אין קיום שלם ומתמיד של הוויה  , מהשיר משתמעת מסקנה. אדם-בני

.  בעולם היא השבירההשולטת ושהוודאות הבלעדית , כלשהי



הדוברת בשיר

בפתיחה" אני אומרת לך"נוכחות הדוברת בשיר מסומנת במילים 

כדי להתמקד  , מצמצמת הדוברת את נוכחותה, לכאורה. בסיום" אמרתי לך"-ו

–אישי לוידויאינו אלא מסווה , אך מה שנראה כעיסוק באמיתות כלליות. בסלעים

עולה תחושת  , לקראת סיום השיר.´אני´-החשיפה של משהו המסתתר במעמקי 

כאשר היא מחליפה לשון זכר רבים כללית  , קירבה של הדוברת לאירוע השבירה

בכך נחשפת הזדהות "(. האבן פצועה)"ללשון נקבה יחיד "( אפילו סלעים נשברים)"

.לירי-לאישיהשיר ההופכת את , עמוקה של הדוברת עם הסלעים



השוואה בין הדוברת לסלעים

ואלה  , האנלוגיה בין הסלעים לדוברת נסמכת על ביטויים של האנשה

. מתפתחים בהדרגה

הם  ]...[ ולא מחמת זקנה ": מסמנת ההאנשה נתונים פיזיולוגייםתחילה 

שנים ": תודעתיים-בהמשך היא מתייחסת למצבים רגשיים. "שוכבים על גבם

ברגע השבירה נחשפת עמדת ההזדהות של  ". רבות עוברות עליהם בציפייה

".ופתאום האבן פצועה": הדוברת



שבירת הגאווה

.  הנסתרים מבהירים כי הגאווה והשלווה מדומות הןהבקיעים 

הכישלון הבונה מבטא את השבירה  . הכישלון עשוי להיות ביטוי לגאווהלעתים 

כישלון  יכולתו של האדם להישאר גאה גם אחרי . המאפשרת בנייה מחדש

.את העוצמה האנושיתמסמנת 

שוברת את ציפיית  , המתחכך להנאתו, הופעתו המקרית של כלב הים הקטן

,  מאוד" קל"נובע שלפעמים השבירה נגרמת מפגיעה של דבר מכאן . הסלעים

.ובזאת ניתן ביטוי עז לרגישות ושבריריות נפש האדם



אמצעים אומנותיים

. השיר בנוי מיחידה אחת הכוללת שורות קצרות וארוכות לסירוגין–מבנה

". מגיח וחוזר"ש, מבנה זה תורם לבניית תחושה המזכירה את תנועת גלי הים

מתח נפשי  : הנפש של הדוברת-מחלוקה לבתים ממחישה את הלךההימנעות 

הבית האחד מסמן אמירה אחת כמעין  . רוח-דחוס בתוך מסווה של אורך

–לשיר מבנה של מסגרת . התפרצות שמטרתה להתפרק ממועקה כבדה

.השורה הראשונה משמשת כהכנה לקראת השורה האחרונה



]...[  אפילו סלעים נשברים ": אדם-הסלעים לשם תיאור בני" השאלת"–מטאפורה

. "ומה גם אנשים

בסלעים נועדה להמחיש את הניגוד בין הרושם של אובייקט גדול וחזק לבין הבחירה 

. המציאות האנושית שמאחוריה מסתתרים חולשה ושבריריות

שעוברים הסלעים מעמידה איתנה עד שבירה מקביל לתהליך הדומה  התהליך 

.אדם-שעוברים בני



תיאור הסלעים בלשון האנשה תורם להיותם משל למצבו של  –האנשה

,  "שנים רבות עוברות עליהם בציפייה", "שוכבים על גבם"הסלעים . האדם

אפילו סלעים  "האנשת הסלעים מבהירה כי הקביעה –" האבן פצועה"

–שבירה נפשית , אלא גם ובעיקר, איננה רק בגדר שבירה פיזית" נשברים

.אדם-כזאת המאפיינת בני



.ללא תזוזה למול דינאמיות–ניגוד

אין הם זזים  "–הניגוד בין הקפיאה על הקרקע של הסלעים בשיר זה בולט 

מתוך מאמץ להסתיר את הבקיעים " הם ללא תנועה, ודומה", "ממקומם

ואז  "–האצות והים , לבין הדינאמיות של האזוב, (הסדקים הקטנים, החולשות)

". והים מגיח וחוזרנגרשותהאצות , האזוב משגשג

מפני אותם שינויי  ( האנשים)זה ממחיש את ניסיונות ההתגוננות של הסלעים ניגוד 

. מציאות העלולים להביא לשבירתם



–" ופתאום", ..."שעד ", "עדיין", "מי שעתיד", "שנים רבות": הזמן-מוטיב 

ציוני הזמן השונים בונים את מתח תהליך השבירה ומדגישים את היסוד  

.המתפתח שתחילתו בעמידה חזקה וסופו בחשיפת השבירה



,  בארזים נפלה שלהבתאם ": רומז לפתגם, "ואז האזוב משגשג"( א–(ארמזים)אלוזיות

אם גדולים וחזקים  –משמעות רלוונטית הארמזבהקשר לשיר מציע " ?קיר-מה יעשו אזובי

,  אירוניהינו כמובן ששגשוג האזוב (. אנשים)איך יימלטו החלשים , (הסלעים)נפלו בצרה 

. משום שהוא רק בגדר הסוואה לקושי הנסתר שסופו להביא לשבירה

הניגוד בין הציפייה  –" עד שיבוא המשיח"רומז לביטוי , ..."עד שיבוא כלב ים"( ב

קיום  : המשיחית לבין כלב הים הקטן קשור בתפישה האירונית של המצב המתואר בשיר

.גם כשהרושם החיצוני מקרין מעין כוח, שביר מאוד



מסר

אלה גם אלה נתונים בתוך  –האדם -מצב הסלעים מטאפורי למצבם של בני

ניסיונם לשמר את גאוותם  . מציאות המזמנת להם קשיים ברמות שונות

. מתבטא בהתגוננות פאסיבית מפני רעות העלולות לבוא, העצמית

,  פירושה להתמודד עם המשבר ולהתחזק כתוצאה ממנו, האמיתיתהגאווה 

. ההסתרה והעמדת הפנים המזויפתלהדחיק אותו באמצעות ולא 






