השמלות ׁשל אמא  /מרים ילן-שטקליס
לאמא ׁשלי יׁש שמלות –
בודאי מיליון.
ַאחת אדמה עם מעיל עליון,
וַאחת ירּקה
ּומתּוקה,
וַאחת יׁש בּה ּפרח גדול חכלילי –
כל ַאחת וַאחת
מׁשמׁשת את אמא ׁשלי.
שמלות עד-אין-ספר,
כל ַאחת לפי תור:
אל בית-החרׁשת תלְך היא בזו
ׁשבּפס הׁשחר.
וזו ׁשתפּור צּוארון בּה גבוה –
תלבׁש לּקולנוע.
ואם היא תלְך לבּקר איזו גברת
תלבׁש ַאחרת,
ויותר נהדרת.
ואם היא יוׁשבת על ׁשרטּוטיה –
ודאי הכחלה עליה.

שמלות  /נורית זרחי
יׁש ַאחת לבנה כמו ׁשלג
וַאחת כחלה כמו ים,
וַאחת כמו ׁשמים תכלת
וַאחת אדמה כמו דם.
ַאחת לצאת לבּקּורים,
ַאחת ללבׁש לשעּורים,
וגם שמלה ׁשל מלמלה
לׁשיר במקהלה.
ַאחת יׁש ורדה כתּפּוח
ַאחת עם ׁשני כיסים,
ַאחת עם ׁשרוּול נפּוח,
מצירת ּפסים ּפסים.
ושמלה ׁשּקבלתי מסבתא,
ממׁשי עם קשּורים,
אותּה היא לבׁשה בשבתות,
ואני בחג הּפּורים.

שמלות עד-אין-ספר,
כל ַאחת לפי תור.
כל ַאחת וַאחת מתרברבת,
כל ַאחת וַאחת לי אויבת.
ּושנּואות הן עלי
עד בלי די ,עד בלי די!

כבר ראיתם את השמלה החדׁשה
ׁשל ענת?  /יהונתן גפן
כבר ראיתם את השמלה החדׁשה
ׁשל ענת?
 שמלה יפהפיה!כלם אומרים לּה.
שמלה כחלה ׁשדודתּה רּות
חּפשה בכל חּוצלָארץ ּומצָאה דוקא
בעפּולה!
שמלה בלי ׁשרוּולים ,לימים החמים,
עם המון כפתורים
גדולים ואדמים.
שמלה ׁשמתאימה גם לסתו
עם חגורה נהדרת בצבע זהב.
כבר ראיתם את השמלה החדׁשה
ׁשל ענת?
יפי ׁשל צבע ויפי ׁשל בד.
כל הילדות מביטות ּומקנאות
כי אפלּו למלכה אין שמלה ׁשכזאת!
רק ענת יוׁשבת בצד,
נפּוחת לחיים.
כי ענת ֹלא אוהבת שמלות,
רק מכנסים.

אְך יׁש לּה לאמא
חלּוק מרּפט.
יׁשן הּוא ,מסכן הּוא,
תלּוי על מסמר ׁשליד הַאמבט.
וזה החלּוק אני מחבבת,
את זה החלּוק אני אוהבת.
כי הּוא ידידי,
ותמיד ,תמיד הּוא לוחם לצדי.
את זה החלּוק ׁשאמא לובׁשת,
אינני ּפוחדת ,אינני חוׁששת,
כאׁשר על כתפיה מנח ידידי –
ודאי כל הערב תׁשב לידי.
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שמלות
בשלושת השירים ,שבדרך הטבע פונים בעיקר אל ילדות ,מופיעים תיאורים של שמלות; השמלות של
אמּה של הדוברת ,שמלותיה של הדוברת עצמה ,ושמלה השייכת לילדה שאינה רוצה בה .בשירים
מופיעים צבעי הבדים ,גזרות ,דוגמאות ותוספות אופנתיות ,ובחלקם גם הרגשות שהשמלות מעוררות;
תסכול ,עוינות וכעס.
הדוברת בשירּה של מרים ילן-שטקליס ( )1984-1900היא ילדה המתבוננת בשמלותיה הרבות מאוד של
אמה" :בודאי מיליון" ו"עד-אין-ספר" .מן התיאורים משתמעת גנדרנותה של האםַ" :אחת אדמה עם
מעיל עליון / ,וַאחת ירּקה ּ /ומתּוקה / ,וַאחת יׁש בּה ּפרח גדול חכלילי –  ]...[ /בזו ׁ /שבּפס הׁשחר/ .
וזו ׁשתפּור צּוארון בּה גבוה –  ]...[ /ויותר נהדרת ".המילים "אל בית-החרׁשת"" ,לּקולנוע"" ,לבּקר איזו
גברת"" ,יוׁשבת על ׁשרטּוטיה" רומזים על אישה פעילה ,שחלק גדול מחייה מתנהל מחוץ לבית
ועיסוקיה הרבים גורעים מזמנה עם ילדתה .לא זו בלבד שאין כאן התפעלות מן היופי או גאווה באם
המתקשטת ,אלא ההתבוננות בשמלות מציפה בדוברת כעס" :כל ַאחת וַאחת מתרברבת / ,כל ַאחת
וַאחת לי אויבתּ / .ושנּואות הן עלי  /עד בלי די ,עד בלי די!" .דווקא הבגד חסר החן" ,חלּוק מרּפט/ .
יׁשן הּוא / ]...[ ,תלּוי על מסמר ׁשליד הַאמבט" הוא מקור לנחמה ,ומייצג את השעות שבהן האישה הזו
נתפסת כאמא.
נורית זרחי ( )1941משמיעה את קולה של ילדה המתבוננת במלתחה שלה עצמה :כל בית מייצג נקודת
מבט אחרת :צבעים – "לבנה כמו ׁשלג"" ,כחלה כמו ים"" ,כמו ׁשמים תכלת"" ,אדמה כמו דם" –
במבנה של תואר ודימוי; שימושים – "לצאת לבּקּורים"" ,ללבׁש לשעּורים" – הרומזים על גילה ועל
עיסוקיה של הדוברת; גזרות ודוגמאות – "ַאחת עם ׁשני כיסיםַ / ,אחת עם ׁשרוּול נפּוח / ,מצירת ּפסים
ּפסים ".הדוברת אינה מסגירה את טעמּה או את רגשותיה ,ורק בבית האחרון המתאר את השמלה
"ׁשּקבלתי מסבתא" היא רומזת בהומור על אופנה בהקשר של זמן.
יהונתן גפן ( )1947מציב את היחיד – וליתר דיוק את היחידה – מול הכלל .בניית הפער מתחילה לאחר
הצגת הנושא – "כבר ראיתם ;"?...הדובר משמיע את דעתו " -שמלה יפהפיה!" ואת דעת הכלל " -כלם
אומרים" .הוא מוסיף מידע חשוב על נדירותה של השמלה – "ׁ...שדודתּה רּות  /חּפשה בכל חּוצלָארץ"
וקורץ לקורא המבוגר בתוספת "ּומצָאה דוקא בעפּולה!" .ההמשך מוקדש לתיאור מפורט של הבגד –
איכות הבד ,גזרה ,צבעים ועיצוב ,והתיאור נחתם בתרועת חצוצרות – "כל הילדות מביטות ּומקנאות /
כי אפלּו למלכה אין שמלה ׁשכזאת!" .לאחר קריאת הבית האחרון מתבררת תכליתם של דברי השבח:
הנמענת שלהם " ...יוׁשבת בצד / ,נפּוחת לחיים / .כי ענת ֹלא אוהבת שמלות / ,רק מכנסים".
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