
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ֲאִני ֶאְבֶכה / עוזי בן כנען
 

 ֵני כָֻּלםָצַעְקְת ָעַלי ִלפְ 
 ּוְבקֹול ָרם,

 ד ַרע ְמֹאד,לֶ ֶשֲאִני יֶ 
 ָאָדם.-ֹלא ֶבן

 ֶשֶאָזֵהר, ֶשֶאְתַבֵיש
 ְוַגם ְסִליָחה ְשֲאַבֵקש

 ּוְטָרח! ָנַתְת ִלי ָאז ַמָכה
 ַעל ַהַיְשָבן.

 ְוֹלא ָחַשְבְת ָעַלי ִבְכָלל,
 ַגם ֹלא ִטָפה,

 יץְכֶשִנְשַפְך ִלי ָכל ַהִמ 
 ַעל ַהַסָפה.

 ָאז ָמה ָקָרה ִאם ַהִכסּוי
 ָדִביק ִטֹפֶנת ְוָדהּוי?

 ַאְך ִתְשְמִעי ָמה ֶאֱעֶשה ִבְגַלל ַמָכה!
 

 ֲאִני ֶאְבֶכה!
 ֲאִני ֶאְבֶכה!

 ֲאִני ֶאְבֶכה ִלי ָכל ַהיֹום,
 ֲאִני ֶאְבֶכה!

 ֶאְבֶכה ָחָזק ְכמֹו תֹוָתח,
 ִמְטָבח,ֶאְצַוח ִמָכאן ַעד הַ 

 ד ָועֹודֶאְבֶכה, ֶאְצַרח ִלי עוֹ 
 ֵכן, ַעד ֶשִתְתַנְצִלי ְמֹאד,

 ֲאִני ֶאְבֶכה.
 

 ּוִבְדָמעֹות ְבֹגֶדל דּוד,
 ֶאְשֹטף ֶאת ַהִמיץ ֵמָהִרפּוד,
 ֲאָבל ַאְמִשיְך ִלְבכֹות ְבקֹול

 ְוָכְך ַאְטִביַע ֶאת ַהֹכל,
 ֲאִני ֶאְבֶכה!

 
 

 

 

 

 

 לבמה שב וךבת

 כנען-כתב עוזי בן

 1987רכגולד 

 רונית ָקנו/  ֵמֹרב ֶשָבִכיִתי
 

 ם,יָ י לְ תִ כְ פַ י הָ יתִ כִ בָ ב שֶ רֹ מֵ 
 ם,לָ כֻּ  יעּוגִ הִ וְ  לּויצִ י הַ תִ ְק עַ צָ וְ 
 ים,ִד בַ י בְ תִ אוֹ  שבֵ יַ לְ  ּוסנִ וְ 
 יםִד גָ בְ ת, בַ עוֹ בָ צְ אֶ ת, בָ רוֹ עָ ְש י בַ לִ  כּוְש מָ ּו

 ה ֶשָהִייִתי,מָ יר אֹוִתי לְ זִ ְח הַ ְוִנסּו לְ 
 י ְוִלְפֵני ֶשָבִכיִתי.תִ ְק עַ צָ ִלְפֵני שֶ 
 ם ֲעָנק,י יָ יתִ יִ ר הָ בָ י כְ נִ ֲאָבל אֲ 

 ל ּוֶמְרָחקחוֹ ים וְ לִ ִהְתַמֵלאִתי גַ 
 

 י ֲאִפלּות בִ חוֹ ְש ים לִ גִ ְוִהְתִחילּו ָד 
 ילּום ִהְכִח יִ מַ שָ הַ שֶ כְ ים ּוינִ פִ לְ דוֹ ְוִלְוָיָתן וְ 

 י ּוְשֵקָטהִמ צְ עַ ה בְ לָ חֻּ ָהַפְכִתי כְ 
 ה ֶשָבְכָתהָד לְ י יַ יתִ יִ הָ ְוָשַכְחִתי שֶ 
 י ִבְכָלל,יתִ כִ ה בָ מָ ְוָשַכְחִתי לָ 

 ף ְוַגל.צֶ קֶ ם וְ יִ ק מַ ָהִייִתי ַר 
 

 יםִד ָד צְ ּוְכֶשִנְשַפְכִתי ָלֹעֶמק ּוְלָכל הַ 
 ל ִמיֵני ְיָלִדיםי כָ בִ  חּושָ 
 ְךד ְכֵדי כָ י ִאָתם עַ תִ ְח מַ שָ וְ 

 חַר בָ ם ּויָ ל הַ ם ִהְתַיֵבש כָ אֹ תְ פִ שֶ 
 ילִ ל כֻּ י ִלְהיֹות ֲאִני כָ תִ ְר זַ ז חָ ָא
 י. לִ ה ְלִאָמא שֶ תָ יְ בַ י הַ תִ כְ לַ הָ וְ 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 הסוס המעופף מתוך

 רונית קנוכתבה: 

 2015, סתיו 111הליקון 

 

ָבה  ָבה מֻּ  / נורית זרחיבֻּ
 

ָבה ָבְכָתה ָבה מֻּ  בֻּ
 ָכל ִדְמָעה ֶשָלּה
 ְדִלי ַמִים ָהְיָתה.

 ְוַהֶזֶרם ָהַלְך ְוָגַבר,
 ְוַהְשלּוִלית ָהְפָכה ָנָהר,

 ִפיַנת ִמְפָרשְוהֹוִפיָעה מּוָלּה סְ 
 ְוַעל ִספּוָנּה ַמָלִחים ְתֵריָסר

ָבה! רֹוָצה?  ְוָתְקעּו ֲחצֹוְצרֹות: ֲעִלי מֻּ
ָבה ִמתֹוְך ִדְמעֹוֶתיָה ָקְפָצה.  ּומֻּ

 ֵהם ָעלּו ַגִלים ְוָיְרדּו ַגִלים,
 ְוָראּו ַיָבשֹות ְוִאִיים, ג'ּוְנְגִלים,

 ה ַוִניִליםְוָהִרים ִעם ְשִפיֵצי ְגִליָד 
 ְוַעל ַקו ַהַמְשֶוה ְיָלִדים ְסגִֻּלים.
 ֵהם ִהְפִליגּו ְלַצד ַמֲעָרב ּוִמְזָרח

ָפְך. ה ְכֶשיֹום, ּוְמהֻּ  ְלָמקֹום ֶשבֹו ַלְיָלַ
 ּוְכֶשָפַסק ַהָנָהר ָקָרא ָכל ַהִצי:

ָבה, ַרק עֹוד ִמיל ֶאָחד ִהְתַאְמִצי!  מֻּ
ָבה ָבְכָתה,  ומֻּ

 ָאז ְשֵני ַהְקָטִבים ִלְקָראָתּה ְוָקְרבּו
 ּוְבִדיּוק ִבְקצֹות ַהַכדּור ַהַחִדים

ֵבי ַהָצפֹון ְמַדִדים,  ֵהם ָראּו ֶאת דֻּ
  –ְועֹוֶלה ִמִפיֶהם ֵאד ָכֹחל 

 ֵהם ָראּו ֶאת ַהֹכל.
  –ָאז ֵהִריַע ָכל ַהִספּון ִלְכבֹוָדּה 

 ִכי ֶאת ָכל ַהַיִמים
 ה ְלַבָדּה,ִהיא ָבְכתָ 

 ָסִביב ָלעֹוָלם
 ֶאת כָֻּלם

ר ַדי ָהָיה ָלּה ְבַהְרַפְתקֹות  ְוַכֲאֶשֵ
ָבה  ָבה מֻּ  בֻּ

 ָפְסָקה ִלְבכֹות.
 
 
 

 

 

 פס על כל העיר תוךב

 כתבה נורית זרחי

 ה רות צרפתייריצ

 1975מסדה 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 הדרמה שבבכי           

 מלוות ב"דמעה" ו"דמעות"והן מילים מהשורש בכ"ה,  17יחד אפשר למנות בשלושת השירים 

 ָכל ִדְמָעהובפעלים מהשורשים צע"ק, צו"ח וצר"ח. בשלושת השירים בולטים ביטויי הפלגה, כמו "

ּוִבְדָמעֹות ]...[  ֶאְבֶכה ָחָזק ְכמֹו תֹוָתח" ,"ה ְלַבָדּהִהיא ָבְכתָ /  ִכי ֶאת ָכל ַהַיִמים]...[  ְדִלי ַמִים ָהְיָתה/  ֶשָלּה

, בתוספת רגשות מובלעים אלה .ֲאָבל ֲאִני ְכָבר ָהִייִתי ָים ֲעָנק"]...[  םיָ י לְ תִ כְ פַ י הָ יתִ כִ בָ ב שֶ רֹ מֵ "ו ,"ְבֹגֶדל דּוד

 . יםדרמטי יםלאירועדה או גלויים ובתוך הקשרים שונים, עושים את בכיותיהם של בובה, ילד ויל

 על הצליל ב בו החזרה המשולשתשנושאת שם חסר משמעות, ( 1941)נורית זרחי  שלשירּה ב הגיבורה

בָ ") מאפיינת גם את הבובה  ,הגולמנות, כך מתברר ;רצף פונטי גולמני חסר חןעושה אותו ל (ה"בָ ה מֻּ בֻּ

ָבה  ני של מפעלה היוצא דופן שלאיגיוההתיאור עצמה, המזילה דמעות ללא סיבה ובמנותק מכל רגש.  בֻּ

ָבה  ; היא ללגלוג בין חמלהנע  –" ֶאת כָֻּלם/  ָסִביב ָלעֹוָלם/  ִהיא ָבְכָתה ְלַבָדּה,/  ֶאת ָכל ַהַיִמים "ִכי –מֻּ

יה סיפק הרפתקאות ושעשועים לאחרים. זרחי מעצימה את בכיאמנם זוכה לתשואות, אך רק לאחר ש

ימים, ספינת מפרש, סיפון,  שלולית,דלי, נהר,  -מילים מהשדה הסמנטי של "מים" בה בכיה של הבוב

בכייה אינו נוגע באיש, ומרחיקה עוד את הבובה מרגשותיה.  – מלחים, גלים, יבשות, איים, הפליגו, צי

 בה עצמה.  גם לא  –למרבה הצער ו

ָצַעְקְת ָעַלי : "עלבון צורב שספג מאמו הוא ילד המוחה על (1991-1954) עוזי בן כנען  הדובר בשירו של

 ."ַעל ַהַיְשָבן/  ּוְטָרח! ָנַתְת ִלי ָאז ַמָכה]...[  ָאָדם.-ֹלא ֶבן/  ד ַרע ְמֹאד,לֶ ֶשֲאִני יֶ /  ּוְבקֹול ָרם,/  ִלְפֵני כָֻּלם

ַאְך ִתְשְמִעי "מאוד הוא מכריז: אם וביודעו שבכיו יכאיב להפגוע את הצורך לנקום, העלבון מעורר בילד 

". הדימויים ֲאִני ֶאְבֶכה!/  ֲאִני ֶאְבֶכה ִלי ָכל ַהיֹום,/  ֲאִני ֶאְבֶכה!/  ֲאִני ֶאְבֶכה!/  ָמה ֶאֱעֶשה ִבְגַלל ַמָכה!

" ֶאְצַוח" מוסיפים נפח לבכי ועוצמה לאיּום על אמא, והפעלים "ְדָמעֹות ְבֹגֶדל דּודבִ " ו"ָחָזק ְכמֹו תֹוָתח"

" לא ִתְתַנְצִלי ְמֹאדאם ". אך גם גרום לאמא להתנצלל מורשא מהומתי-" מוסיפים מרכיב קוליֶאְצַרחו"

הטביע את "הכול"; את העולם, את כל מה שיקר וחשוב מבטיח לבזעמו ייסלח לאם קהת רגש, והילד 

 את ריפוד הספה.  –לאמא, לאמור 

" רומזת על עוצמת םיָ י לְ תִ כְ פַ י הָ יתִ כִ בָ ב שֶ רֹ מֵ ה "; השורמתארת את הדרמה שבעקבות הבכי רונית קנו

: "ֲאָבל ֲאִני ְכָבר ָהִייִתי ָים ֲעָנק, / ביטול זהותהלהעצב ועל כמות הדמעות, ועל הטראומה שהביאה 

תורמות להפלגה. מכאן פתוחה המילים "הצילו", "כולם" ו"ענק" גם ִהְתַמֵלאִתי ַגִלים ְוחֹול ּוֶמְרָחק". 

ָהִייִתי ַרק ַמִים ְוֶקֶצף "מתן והולך המטפורה "ָהִייִתי ָים ֲעָנק" מפנה את מקומה לתיאור המת; ך לרגיעההדר

ָלה ְבַעְצִמי ּוְשֵקָטה". השהות ב -", ולשורה המחזירה את הדוברת אל המציאות ְוַגל ים כמקום "ָהַפְכִתי ְכחֻּ

     ה לשגרה.  מאפשרת את ההיזכרות בשמחה ואת השיבמקלט דמוי רחם 

 ויןנירה ל

 


