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דבר העורכת
אני שמחה להביא לכם גיליון זה ,המוקדש כולו לפסטיבל השירה ה12-
שנערך במטולה במהלך חג השבועות השנה .לתחושתי ,אופיו של
הגיליון הוא בבחינת חגיגה .חגיגה לשירה ,ליוצריה ולאוהביה .השירה
יורדת ממדף הספרים ושבה למקומה הראשוני – אל הכיכר ואל מי
שבאו לחוות אותה.
כמו כן ,התכנים בגיליון מאפשרים היכרות קצת יותר אינטימית עם
חלק מהמשוררים הבולטים היום בשירה הישראלית.
אני רוצה להודות למשורר ,למתרגם ולעורך רפי וייכרט ולנילי דגן על
העמל הרב שהשקיעו באיסוף החומר ,ועל התמדתם .כמו כן אני מודה
לכל היוצרים ולמארגני הפסטיבל על ששתפו עמנו פעולה ושלחו אלינו
חומרים על עצמם ועל יצירותיהם.
בשמי ובשם מערכת "עיין ערך שירה" ,אני מברכת את המשוררת יודית שחר על
קבלתה את פרס "טבע" .בחירה ראוייה .ישר כוח!
לכל אוהבי השירה אשר לא הגיעו לפסטיבל ,ואלה שהגיעו ורוצים לחוות אותו
בשנית ,הנה הוא בפניכם – פסטיבל השירה המקוון הראשון .השתדלנו להיות
נאמנים ככל שהתאפשר לתכנית הפסטיבל ,לא רק ביחס למילה הכתובה ,אלא גם
באשר למראות ,לצבעים ולקולות ,לפיכך היקף הגיליון הפעם גדול מהרגיל.
מאיר ויזלטיר
המשורר
הַ ְּםׁשו ֵֹרר ִמזְּ ַׇש ֵעף לְּ ִאש ֹו
יקרוֹפוֹן.
וְּ ָק ֵרב ְּמעַ ט ל ִַם ְּ
כָל ֶׁשעָ לָיו לַעֲ ׂשוֹת
השא לִ ְּקרֹא מֵ הַ ַׇשף הַ םֺ ְּדנָ ס
טֶ ְּק ְּסט מֺ כָר ל ֹו ְּׅש ֶקצֶ ב נָתשן.
הַ ָעהָ ל משכָן לְּ הַ אֲ זִ ין
ִמ ִןׅשוֹת כָאֵ לֶה וַאֲ חֵ רוֹת.
אֲ בָ ל השא
שמ ְּתי ֵַ׃שב.
ְּמחַ שְֵך כְּ מ ֹו ִא ְּידיוֹטִ ,
מתוך "מרודים וסונטות" ,הקיבוץ המאוחד2009 ,

מערכת "עיין ערך שירה" מאחלת לכל קוראי כתב העת באשר הם ,לבני ביתם
וליקיריהם ,שנה טובה וברוכה .שנה של שקט פרטי וציבורי ,שנה בה תוכלו
להתפנות מעט מטרדות השעה ולגעת בדברים שברוח.
מי יתן ובשנה הזאת נזכה לראות את גלעד שליט החוגג יום הולדת רביעי ( )23בשבי,
שב הביתה אלינו ואל חיק משפחתו ונוכל לברך בפה מלא "ברוך פודה שבויים".

שנה טובה וקריאה מהנה
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מפגשים ממטולה – פסטיבל המשוררים הישראלי ה12-

שירה  :9002קולות נוכחים קולות
שכוחים
חג השבועות 28-30.5.09

הייתה ,חוותה והביאה רשמים :נילי דגן
ערכה ועצבה :שרית שץ

מתוך תכנית הפסטיבל
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טוביה ריבנר

אילו
ִאלש הָ יש הַ ְׇּשבָ ִרים ׁשוֹנִ ים
ִאלש הָ יש הַ םַ ןֵ כוֹת נָ נִ ים
ִאלש הָ יָה חֲ לוֹם ׅשָ אֲ וִ יר
ִאלש ׅשָ ִהיר הָ יָה ׅשָ ִהיר
ִאלש הָ יְּ ָתה ִׁשכְּ חָ ה לִ ְּב ָרכָה
ית ׅשוֹחֵ ן אֶ ת לִ ְּׅשָך
ִאלש הָ יִ ָ
ִאלש י ַָד ְּע ָת כְּ אֵ ב זֶה כְּ אֵ ב
׆שַם ֶׁשל אוֹהֵ ב וְּ גַם ֶׁשל א ֹו ֵיב
מתוך" :חרוזי ילדים קלוקלים ואחרים" ,ציורים :יוסל ברגנר ,ירושלים2004 ,

בחרתי לפתוח את מפגשי השירה ממטולה בשירו של המשורר ,חתן פרס ישראל
 ,2008טוביה ריבנר" ,אילו היו הדברים" .השיר הושר בערב הפתיחה החגיגי של
הפסטיבל במסגרת "טנא שירים למוני" – מחווה למלחין מוני אמריליו ,לרגל 50
שנות הלחנה של שירה עברית.
לחן עיבוד ונגינה :מוני אמריליו בביצוע הזמרת :מיטל טרבלסי.

לשמיעת השיר
בפתחם של דברים ,ברצוני להודות מקרב לב לשרית שץ בעלת החזון ,מקימת מיזם
"החוג לשוחרי שירה" ועורכת כתב -העת המקוון לשירה "עיין ערך שירה" ,המופץ זה
ארבע שנים ללא תמורה ,לכל דורש .שרית העושה לילות כימים למען הפצת השירה
בארץ ובעולם ,ונותנת שירות לקהל הרחב בהתנדבות ומתוך אמונה בחזון ללא
כוונת רווח ,קיבלה בשמחה את הרעיון שהעליתי בשובי מפסטיבל מטולה – לתעד
את מפגשי השירה .היא בחרה להקדיש גיליון חגיגי ולתת במה נרחבת למשוררים
וליוצרים שנטלו חלק בפסטיבל ,ולהפיצו בקרב אלפי המנויים של החוג לשוחרי
השירה .תודה גם לדודי בן עמי ,המסייע לה במלאכה.
ברצוני להודות לעמיתי רפי וייכרט ,המנהל האמנותי של הפסטיבל ,שהצליח להביא
השנה חגיגת שירה משובחת ולשלב אירועים בעלי מגוון יצירה עשיר עליהם
התענגנו כולנו .תודה מיוחדת על כך שנרתם לסייע לי ללא לאות בליקוט החומרים
וביצירת קשר עם המשוררים והיוצרים ,משתתפי הפסטיבל.
תודה מקרב לב למנהל פסטיבל השירה ,למשוררים חברי הוועדה האמנותית
ולמשוררים משתתפי הפסטיבל ,שהשיבו ברצון לשאלותינו ,והקדישו ממחשבתם,
מזמנם ומכישרון כתיבתם.
נילי דגן
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אפי בניה ,מנכ"ל בית הקונפדרציה ומנהל פסטיבל השירה ה 12-במטולה מספר על
הפסטיבל ויוזמותיו:
"פסטיבל השירה במטולה הוא הגדול שבאירועי השירה בישראל" מדגיש אפי בניה.
"תוכלו לשאול ,מה לגודלו של אירוע ולשירה?! מה בין המון אדם ,אולמות הומים
ואירועים רבי משתתפים לבין השירה – מלאכה אינטימית בהתהוותה הראשונה
ואינטימית לא פחות בהתעוררה לחיים חדשים ,עולה פעם אחר פעם ,חדשה לגמרי,
במפגש שבין המלים הכתובות לבין הקוראים אותן?
המתח הזה שבין היחיד לבין הרבים ,בין החלל הדק המתהווה ברווחי המלים
והשורות לבין השירה הנקראת בקול בחללי אולמות גדולים ,הוא המתח החי,
הפורה ,המלווה את פסטיבל השירה במטולה מאז היווסדו.
שירה רבה נכתבת בישראל .הרבה שירה טובה .ואף שנהוג להלין על כך שיש לשירה
כותבים רבים יותר מאשר קוראים ,הפסטיבל שלנו מוכיח שגם קוראים יש לא מעט,
ושגם המשוררים עצמם הם לא פעם קוראים נדיבים ואוהבים לעמיתיהם.
אלא שיוזמה כמו 'פסטיבל מטולה' צריכה ויכולה לסייע בטיפוח
דור חדש של כותבים ושל קוראים ,ולא פחות מכך ,יכולה להביא
את שירתם של משוררים צעירים אל קהל אוהבי השירה שלא היה
נתקל בהם ברגיל.
לכן ,לאורך כל השנים התעקשנו להביא לפסטיבל שלנו משוררים
בני כל הדורות :משוררים ותיקים ,ידועים ומוכרים לצד משוררים
בני דור הביניים ובני הדור הצעיר .מספר הפואטיקות כמספר
הכותבים – ואף על פי כן עלה בידינו לחשוף כך השפעות הדדיות
מעניינות ,ומי יודע ,אולי גם ליצור את התנאים להיווצרן של
כאלה.
יוזמה מתמשכת אחרת של הפסטיבל ,יוזמה שחשובה לנו מאוד,
היא מסורת המחוות למשוררים שכבר אינם עמנו .העושר השירי
אפי בניה
צילום :ניר שאנני
בישראל עצום ומתרבה ומשמח ,אבל דחיקת רגליהם של מא ֹורות
העבר אינה מפנה מקום למשוררי ההווה .להפך .ככל שמתחזקת
נוכחותם השירית של אלה שכבר אינם עמנו ,מתחזקת ומעמיקה
גם היצירה העכשווית .כך נעשה הפסטיבל ,עם השנים ,למוקד של מפגשים רבים
ושונים :מפגש בין בני דורות שונים הכותבים ומפרסמים זה לצד זה ,מפגש בין
קוראים לכותבים ובין כותבים לכותבים ,וכן מפגש בין השירה לבין התיאטרון
והמוסיקה .מטולה יפהפייה – ועבור רוב באי הפסטיבל ,רחוקה .איש אינו מגיעאפי בניה
צילום :ניר שאנני
לפסטיבל במקרה .נדרשת התכוונות ,ואנחנו עושים כל מאמץ להעניק למגיעים
חוויה תרבותית עשירה ,מפרה ומגוונת .עושרה של השירה עצמה ,כמו גם יופיה של
העיירה מטולה ,מסייעות לנו בכך ,כמובן ,אך הניסיון לפרוש מנעד רחב של קולות
שיריים ושל מבעים אמנותיים אחרים היה ונותר אחד ממוקדי הפסטיבל במשך
השנים.
עם זאת ,מאז היווסדו של הפסטיבל ,ידע היקפו עליות ומורדות .בשנים הראשונות
היו לנו האמצעים לארח בו כשישים משוררים .בשנים האחרונות הצטמצם המספר
הזה כדי מחציתו .בשנים הבאות ננסה לשוב ולהגדיל את המספר הזה – ולא משום
שמשהו נגרע כך מכוחה של השירה ומכוחם של השירים ,אלא משום שאנחנו
מחויבים לפרוש יריעה רחבה של שירה בכל צבעי הקשת ,ומשום שהשירה צריכה
להימצא איתנו מדי יום ,ולא בפסטיבלים לבדם .ככל שהפסטיבל גדול ועשיר יותר,
גדל כוחו להעצים את נוכחותה של השירה בחיים הישראליים במשך השנה כולה;
בזכות האנתולוגיה השנתית שאנחנו מבקשים להוציא ,ובה שירי כל המשוררים
המשתתפים בפסטיבל; בזכות הלחנים החדשים שיישאו את השירים אל אוזניים
חדשות; ובזכות כוחו לחשוף משוררים בלתי מוכרים בפני הקהל שהם ראויים לו.
יתר על כן ,הפיכת הפסטיבל לפסטיבל של ממש – אירוע צבעוני ,משמח עין,
לפרקים אפילו פרוע – מאפשרת לנו לא רק לחגוג את השירה בצורה חיה יותר
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ומעונבת פחות ,אלא מסייעת לנו גם למשוך אליו קהל חדש ,צעיר .שירה מתקיימת
בהיקראה ,והסכנה הגדולה ביותר המאיימת עליה היא האפשרות שתיוותר בלא
קוראים קשובים ,קוראים שעולמם עשיר דיו להדהד את השורות הכתובות לכל
עומקן.
בשנים הקרובות ,אם כן ,נעשה מאמץ מיוחד להוסיף על קהלו הנאמן של הפסטיבל
קהל חדש ומחדש .קהל צעירים שיגיעו מרחבי הארץ ,אולי אף בשיתוף פעולה של
ממש עם בתי הספר.
הרי יש לשירה בישראל עבר גדול ,ויש לה הווה מפואר .פסטיבל השירה במטולה
חוגג את שני אלה ,ומביט גם אל עבר העתיד".

אני נפגשת עם המנהל האמנותי של הפסטיבל ,המשורר ,המתרגם והמו"ל רפי
וייכרט .רפי יליד תל-אביב  ,1964עורכה הראשי של הוצאת "קשב
לשירה" .עד כה ראו אור שמונה ספרי שירה מפרי עטו .פרסם חמישה
מבחרים משירתה של המשוררת הפולניה ויסלבה שימבורסקה ,כלת
פרס נובל לספרות לשנת  .1996על תרגומיו לשירי שימבורסקה זכה
ב"פרס מטעם שרת המדע והאמנויות" לשנת תשנ"ד וכן בציון לשבח
מטעם נשיא פולין ( .)2008על יצירתו השירית זכה ב"פרס היצירה
ע"ש ראש הממשלה" לשנת  .2003בשנת  2007הוענק לו "פרס שר
המדע ,התרבות והספורט בתחומי היצירה הספרותית" על עבודתו
כעורך "קשב לשירה".
רפי וייכרט

רפי ,מה תוכל לספר לי על הנעשה מאחורי הקלעים של פסטיבל
השירה?
"בפסטיבל מטולה יש קבוצה של אנשים שממונה על עיצובו
האמנותי של הפסטיבל" מספר רפי" .לצד המנהל האמנותי פועלת ועדה אומנותית
מייעצת המונה ששה חברים ,כולם בני סמכא בתחום השירה .בפסטיבל זה נמנו על
הועדה האמנותית :פרופ' ניסים קלדרון ,חוקר מובהק של השירה העברית ושל
התרבות הישראלית ,פרופ' עמי אלעד בוסקילה ששימש כיועץ-מחבר ,מומחה
בתחום השירה הערבית ,ד"ר גלעד מאירי משורר ירושלמי מחברי קבוצת "כתובת",
המשורר פיצ'י יהורם בן מאיר ,המשוררת ד"ר דיתי רונן ,והמשורר יורם ניסינוביץ'
מעורכי כתב העת 'משיב הרוח'" .רפי מציין כי המשימה הראשונה שניצבת בפני
המנהל האמנותי והוע דה ,היא בחירת המשוררים שיקחו חלק בפסטיבל" .לפני
הועדה מונחת רשימה של מוזמני הפסטיבלים הקודמים ,כדי לדעת כיצד לרענן את
השורות .מטבע הדברים יש משוררים שהוזמנו לא אחת בתריסר שנות קיומו של
הפסטיבל וישנם רבים אחרים שלא הוזמנו כלל .השנה תוקנו מספר עוולות והוזמנו
משוררים כמו אנדד אלדן ,יחיאל חזק ,פרץ דרור-בנאי ואחרים ,שלא פקדו את
הפסטיבל מעולם .מגמה נוספת היתה לחשוף לפני הצופים קבוצה של משוררים
ומשוררות שטרם הרבו להופיע בציבור ובודאי שלא הרחיקו אל מחוזות הצפון.
הכונה למשוררים שמוכרים בעיקר בת"א או בקהילה הספרותית המצומצמת וטרם
נחשפו לקהלים רחבים .ביניהם אפשר למנות משוררים כגון המשורר אלחנן ניר
עורך המוסף הספרותי של העיתון 'מקור ראשון' ,המשוררת אורית גידלי ,והמשורר
שי דותן חבר קבוצת 'כתובת' הירושלמית".

צילום :דינה גונה
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רפי ויכרט

שיר על הלשון
אֲ נִ י נוֹעֵ ץ ִסכָה ׅשַ לָׁשוֹן
וְּ ר ֹואֶ ה או ָֹתש ְּמ ַדםֶ מֶ ת.
עַ כְּ ָׁשו אֲ נִ י חו ֵֹקר אֶ ת נְּ קֺ ַׇשת
הַ ָׇשם הַ ְּםבַ ְּעׅשַ עַ ת ,הַ חַ םָ ה,
ַאר׆שָמָ ן-כֵהֶ ה
ֶׁש ִהיא נֶ ַרח ְּ
ְּׅשתוְֹך הַ ָׄשדֶ ה הַ ְּםחֺ ְּסנָ ס וְּ הַ לָבָ ן
ֶׁשל הַ לָׁשוֹן.
מתוך "מיטה"1994 ,

מפגש קריאה ראשון
במפגש הקריאה הראשון השתתפו המשוררים:
יקיר בן-משה ,אורית גידלי ,טל ניצן ,ענת שרון-בלייס
עודד גדיר – פסנתר ושירה│יאיר רובין – גיטרה ושירה│ מנחה :יורם ניסינוביץ'
האולם טרם התמלא .רבים עושים את דרכם לכיוון מטולה ,מתעכבים בפקקים.
עודד גדיר שר שיר אותו כתב והלחין:

המנונים
ִתכְּ תֹבִ ,תכְּ תֹב עַ ל זֶה ִׁש ִירים
ְׇּשגָלִ ים וְּ ִה ְּמנוֹנִ ים
כָאֵ לֶה ֶׁשמשכַל לְּ נ ְַּפנֵף ׅשַ ְּש ָק ִסים ,לְּ מַ לֵא מוֹעֲ דוֹנִ ים ,לִ ְּהיוֹת ׅשָ ִענְּ יָנִ ים
ִתכְּ תֹבִ ,תכְּ תֹב עַ ל זֶה ִׁש ִירים
עַ ל מַ ה ֶ׃שאֲ נ ְַּחנש כְּ בָ ר יו ְֹּד ִעים
כָאֵ לֶה ֶׁשמשכַל לְּ נ ְַּפנֵף ׅשַ ְּש ָק ִסים ,לְּ מַ לֵא מוֹעֲ דוֹנִ ים ,לִ כְּ תֹב ׅשָ ִעתוֹנִ ים
ִתכְּ תֹב עַ ל הַ ְׇּשבָ ִרים ֶׁש ָערש לִ ְּפנֵי ָׁשנִ ים
כְּ ֶׁשהָ יִ ינש יְּ ל ִָדים ,כְּ ֶׁשהָ יִ ינש חֲ כ ִָמים
ַתזְּ כִ יר לָנש ְּצבָ ִעים ֶׁשל ְּנ ָר ִחים וְּ ֶׁשל חַ ׆שִ ים
ְּתסַ נְּ וֵר אֶ ת הָ ִעשְּ ִריםַ ,ת ְּח ִריׁש אֶ ת הַ חֵ ְּר ִׁשים וְּ ִתכְּ תֹב,
ִתכְּ תֹב עַ ל זֶה ִׁש ִירים.
לשמיעת עודד גדיר שר את שירו "הימנונים"
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כאשר אתה כותב שיר ,האם כבר בעת כתיבתו אתה חווה אותו בלבוש מוסיקלי?
" כשאני כותב טקסט אני בעצם מלחין אותו במידה מסוימת תוך כדי הכתיבה"
משיב עודד " .המילים מונעות על ידי תחושה קצבית ואני אפילו מדמיין בעת
הכתיבה את הצורך שיהיה לי על הבמה בדיאלוג עם הקהל .אני מנסה במודע
לכתוב טקסט שבעזרתו יהיה לי יותר קל לצאת אל הקהל ולגעת בו .השיר
'המנונים' הוא דוגמה טובה".
"כשאני מלחין טקסט של משורר" מוסיף עודד "יש התמודדות לא פשוטה עם עולם
שהוא בדרך כלל יותר מורכב ועמום מהעולם שנוצר בטקסט של שיר פופ .אתה
מוצא את עצמך מחפש צבעים מוסיקליים מאוד מדויקים שיצליחו להביע את
הרעיונות והתחושות הכה מדויקים ששירה טובה יכולה להביע.
מצד שני יש משהו מאד משחרר בהלחנת טקסט שלא אתה כתבת .באופן מסוים
אני פחות מחויב לעולם האישי שלי ויכול להשתמש בשפה מוסיקלית שונה,
לחקור מחוזות מוסיקליים פחות טבעיים לי ואשר יכולים להיות מאוד מרתקים
ומרגשים .הרי אחד מהתענוגות הגדולים ביצירה הוא להמציא את עצמך מחדש
ולברוא בכל פעם אני אחר .כשאני מלחין שירה אני מתחיל במקום שהוא מחוץ
לטריטוריה שלי וזה תמיד מרגש ומסקרן – מה אמצא שם".
איך אתה רואה את עצמך בצומת שבין מוזיקה פופולרית ובין המוזיקה שחיברת
לתיאטרון?
" הלחנה לתיאטרון היא עניין מורכב עבורי .גדלתי בתוך עשיית תיאטרון והעולם
של במאים וש חקנים מוכר לי היטב .מוסיקה בתוך העשייה התיאטרונית היא
בעיני בראש ובראשונה מוסיקה 'שימושית'  ,כלומר מטרתה לעזור ולהתלוות
לעשייה אמנותית אחרת .בהצגה – השחקנים ,הבמאי והמחזה נמצאים במקום
הרבה יותר חשוב ומרכזי מהמוסיקה .רובם גם לא באמת רואים במוסיקה אלמנט
קריטי בעשייה התיאטרונית .ניתן להבחין בכך באופן בולט בהתעלמות הכמעט
מוחלטת של מבקר י תיאטרון מהמוסיקה בהצגות .לרוב הם פשוט לא מזכירים
אותה ואם כן אז באופן מצומצם ושולי" הוא מציין.
"לכן ההנאה שלי בתיאטרון היא מזה שאני חלק מ'מפעל' .ההצגה היא עולם שלם,
פיסת מציאות ,שנוצרת בעבודת צוות של הרבה אנשים וכיף להיות חלק מזה.
בעשיית פופ אתה לבדך.
לעומת זאת ,בעשיית שירים ( אני מעדיף "לעשות שירים" על 'הלחנת מוסיקה
פופולרית') יש מבחינתי ביטוי משמעותי פי כמה ליכולות שלי ,לשפה האמנותית
שלי ,לעולם האישי שלי כיוצר וכו'.
כשמישהו מקשיב לשיר שלי זו חוויה
טוטאלית שבמרכזה מצויה היצירה שלי
ואני אף המבצע המרכזי .לכן ,באופן עקרוני
זה בכלל לא דומה לכתיבת מוסיקה
לתיאטרון.
מעבר לכך ,אני יותר ויותר מגלה שהדבר
שגורם לי את הסיפוק הכי גדול הוא פשוט
– לשיר! באולפן או על במה – לשיר .זה
מנצח הכל ,כי כאן כשאתה מדבר על ה'קול
האישי והייחודי שלך' זו לא מטאפורה .זה
אתה ,פותח את הפה ושר".
עודד גדיר ויאיר רובין

10

על הבמה המשורר יקיר בן-משה ,קורא מספר שיריו החדש "תנשום עמוק ,אתה
נרגש" שיצא בסדרת כבר ,הוצאת כרמל.2009 ,
יקיר סוחף בכתיבתו הייחודית ,המצטיינת בהומור ובמעוף אסוציאטיבי עז,
לאירועים ומפגשים שלו עם בנות זוגו על רקע העיר תל-אביב .יש בשיריו נתח-חיים
שהמאזינים מאמינים לו בשל הדיבור האישי  ,נטול הפואטיקה הגבוהה והאינטימי.
שבכָל זֹאת ,הָ ַרעַ ׁש כָאן מַ ְּח ִריׁש ָאזְּ ַניִ ם ".כותב
"אֵ ין קוֹל ִמלְּ בַ ד הָ עֵ ט הַ ׇשוֹהֵ ר עַ ל ַׇשף הַ מְּ יָרְּ ,
יקיר בספר שיריו הראשון "בכל בוקר מקריח לפחות אדם בלונדיני אחד" אשר ראה
אור בהוצאת עם עובד( ,2003 ,פרס שר התרבות לשנת תשס"ג).

חיים פשוטים
עַ כְּ ָׁשו ,לְּ ַאחַ ר ֶׁשחָ ז ְַּר ִתי ִמ ִׅשעשר אֵ צֶ ל סָ ְּב ָתא ֶׁשל מֵ ַרב
אֲ נִ י מַ ְּת ִחיל לְּ הָ ִבין אֶ ת הַ נֶ ה וְּ הַ ׅשָ ָׂשר.
ָאכַלְּ נש ׅשֵ יצָ ה ְּמבֺ ֶ׃שלֶתְּ ,טבשלָה ְּׅשקוֹטֶ ג' עַ ל ְּנרשסַ ת לֶחֶ ם
ׁששטים
וְּ ָאמַ ְּר ִתי לְּ מֵ ַרב ֶׁש ָת ִׂשים לֵב כַםָ ה הַ חַ שִ ים ְּנ ִ
ְּׅשפַ ְּרׇשֵ ס ַחמָה "הַ כֹל ִט ְּב ִעי כָאן" ,הֵ עַ ְּר ִתי ְּׅשעו ִֹדי
לשחית הַ ׅשֵ יצָ ה לְּ תוְֹך הַ ְּנרשסָ ה
׆שו ֵֹרף אֶ ת ל ְַּח ִ
וְּ ָׁש ִתינש ֵתה ִעם עָ לִ ים ְּקטַ מִ יםַ ,אחַ ר -כְָך ִעם עָ לִ ים ׆שְּ דוֹלִ ים
ָאביב.
׆שִ הַ ְּק ִתי נַ עַ ם ,נַ עֲ ַמיִ ם – עַ ד ֶׁשהֶ ְּחל ְַּטנש לָׁששב לְּ ֵתל ִ
כָל הַ ׇשֶ ֶרְך ִה ְּתוַ כ ְַּחנש.
ִה ְּסׅשַ ְּר ִתי ֶׁשהַ ׆ששף ְּמׂשוֹחֵ ַח ִא ָתנש ַרק כְּ ֶׁשהשא ָרעֵ ב
אֲ בָ ל ִהיא ִת ְּענָה או ִֹתי ׅשַ עֲ ִדינשת:
"זֶה ֹלא ֶׁשאֵ ינְּ ָך יוֹדֵ עַ לְּ הַ ְּק ִׁשיב ,הַ ָׄשפָ ה ׅשֵ ינֵיכֶם ְּׁשגשיָה
"מֵ ָאז אֲ נִ י ִמ ְּׁש ַתׇשֵ ל לְּ ַדׅשֵ ר יו ֵֹתר ׅשָ רשר.
"ק ִדימָ ה" ,וְּ הַ ׆ששף ס ֹוגֵר חַ לוֹן.
אֲ נִ י אוֹמֵ ר ָ
נשח" ,וְּ הַ ׆ששף ִמ ְּתי ֵַ׃שב עַ ל הַ ִםשָ ה.
"ת ַ
אֲ נִ י אוֹמֵ ר ַ
אֲ נִ י אוֹמֵ ר "ׁשֺ לְּ חָ ן" ,וְּ הַ ׆ששף ִמ ְּתכַןֶ ה ְּׅש ַמסָ ִעים.
ַ׃ששרה.
יתיָ .ׇשבָ ר אֵ ינ ֹו כ ָ
ׁששב טָ ִע ִ
מתוך "תנשום עמוק ,אתה נרגש" ,הוצאת כרמל2008 ,

המשורר יקיר בן-משה (יליד  ,1973תל אביב) ,מעיד על עצמו בבלוג
שלו" :משורר ,עורך ספרותי ולוגם קפקא בלילות" .יקיר משמש
כעשר שנים בתפקיד העורך הספרותי של "בית ביאליק בתל אביב",
כותב רשימות לעיתונות על ספרי שירה וביקורות על מוסיקה
קלאסית ואופרה ,חבר מערכת "הליקון" ומנחה סדנאות לכתיבת
שירה ופרוזה .שיריו מתפרסמים בעיתונות היומית ,בכתבי העת
ובאנתולוגיות ,ותורגמו לשפות שונות.
יקיר ,שיריך נכתבו מתוך מערך של רגשות והתרגשויות ,בעברית
משולחת רסן כביכול אך מוקפדת מאד .ספר בבקשה על ספרך
החדש:
"ספר שירי החדש' ,תנשום עמוק ,אתה נרגש' הוא פרטיטורה של
יקיר בן משה
הבשר",
גוף .הגוף האירוטי ,היצרי ,היומיומי ,הפשוט ,הנמוג אל תוך
צילום :דינה גונה
אומר יקיר" .הספר שלי הוא מעין אוטוביוגרפיה פואטית של פגישות ,פרידות,
מעשים של יום יום ,מציע אינספור התבוננויות בגוף ומתוכו ברגעיו החשופים
ביותר ,מבעד לכתיבה ישירה וקונקרטית ,יומיומית .השירה שלי מתרחקת מן
הדרמה ,מן השגב ומן המטאפו ריקה הלירית כבדת המשקל .הספר מבקש לתת
שמות וקולות למציאות העכשווית ,בכל אחד מהשירים שלי מתקיים דיאלוג :עם
אשה ,עם מלחין ,עם גוף ,עם בדידות".
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בהמנון הראשון
ִאם ִת ְּׁשאֲ לש לְּ מַ ה אֲ נִ י ִמ ְּת׆ש ְַּע׆שֵעַ ְּ ,ׅשקֹ ִׁשי אשכַל לְּ הָ ִרים אֶ ת הָ רֹאׁש.
אֶ ְּתמוֹל זֶלְּ ָׇשה י ְָּׁשבָ ה עַ ל ִׅש ְּרכַי וְּ לִ ְּע ָקה אֶ ת כַנוֹת ַרגְּ לֶיהָ ְּ .מאֺ חָ ר יו ֵֹתר
אתי או ָֹתש לְּ כִ ששן סַ נַ ת הַ ןָ לוֹןִ .ה ְּׁשכ ְַּב ִתי או ָֹתש ׅשַ עֲ ִדינשת
נ ָָׂש ִ
וְּ ָׁשמַ ְּענש אֶ ת ַקנְּ ָטטָ ה ֶׁ 144של ׅשָ אְך .כְּ בָ ר ׅשַ ִה ְּמנוֹן הָ ִראׁשוֹן ִהיא עָ ְּצמָ ה
עֵ ינַיִ םָ .נ ְּׁשכָה או ִֹתי ׅשַ עֲ ִדינשתִ .אם ִת ְּׁשאֲ לש ,אָ ִׁשיב ֶׁשאֲ נִ י ֹלא ִמ ְּת׆ש ְַּע׆שֵעַ
יקה שׅשָ אְך.
םשס ָ
לְּ ָדבָ ר ְּנ ָרט ל ְַּםׁשֺ לָׁש הֶ עָ מֹ ק ֶׁשמִ ְּס ַׇשק ׅשֵ ין הַ חֲ תשלָה ,הַ ִ
ַרק אֲ נִ י וְּ הַ חֲ תשלָה כו ְֹּת ִבים עַ כְּ ָׁשו.
אילן ברקוביץ על יקיר בן משה "החלום שלי הוא להפסיק לכתוב"

טל ניצן ,משוררת ומתרגמת פורייה ,בעיקר מהשפות הלטיניות ,קוראת שירים
מספר שיריה הרביעי "לשכוח ראשונה" .על ספרה זה זכתה ניצן בפרס אקו"ם לשירה
שהוגשה בעילום שם.

למשל
יתי כוֹבֶ ֶׁשת אֶ ת נָ נַי ׅשֵ ין ָׁש ָדיו ֶׁשל
הָ יִ ִ
יתי נ ְֶּחׅשֵ את
לוֹחֵ ם הַ ןוֹמוֹ .הָ יִ ִ
ׅשֵ ין עֲ מָ ָקיו וַ הֲ ָר ָריו.
וְּ השא הָ יָה אוֹסֵ ף או ִֹתי ְּׅשֹלא ַאהֲ בָ ה שלְּ ִפיכְָך
ְּׅשֹלא הַ כְּ ָאבָ הֹ .לא ׅשַ הֲ בָ נָה וְּ ֹלא ְּׅש ִהנשכָש
ֶׁשל הֲ בָ נָה.
וְּ ֹלא הָ יָה ׁשו ֶֹתה ִמלִ ים ִמ ִני
מַ כְּ ִניל אֶ ת נְּ ִׁשימו ַֹתי
רוֹאֶ ה ִׅשי נָ נִ ים כָאֵ לֶה א ֹו אֲ חֵ רוֹת –
אתי ִׅש ְּב ָׂשרוֹ.
קׁשי חָ ׁש ֶׁשׅשָ ִ
הָ יָה ְּׅש ִ
טל ניצן ,ילידת יפו ,התגוררה בבואנוס איירס
בבוגוטה ובניו-יורק ,כיום חיה בתל-אביב .היא עורכת
את סדרת "לטינו" לספרות היספאנית מתורגמת,
בהוצאת הקיבוץ המאוחד ,את סדרת "מקומי" לספרות
עברית בהוצאת כרמל ,ואת כתב העת "אורות" ליצירה
בעקבות יוצרים .טל ניצן תרגמה עשרות יצירות
בשירה ,בפרוזה ובתיאטרון מספרדית ומאנגלית ,זכתה
בפרסים רבים ,ובין  2005-2002יצאו לאור חמישה
מספרי שיריה.

לשאלתך

טל ניצן

זֶה הָ יָה הָ ָארְֹך ׅשַ ְּסעָ ִדים ֶׁשש ַָד ְּע ִתי.
ָאביב נִ ְּדחַ ס ל ַַעיִץ וְּ ַקיִ ץ
ִ
כְּ בָ ר הֵ חֵ ל לְּ רוֹפֵ ף אֲ ִחיזָה
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וְּ עַ ל הַ כֹל או ָֹתש הַ חֲ ֵׁשכָה.
כְּ מ ֹו ְּמטַ נֶ סֶ ת הָ ִרים הֲ פשכָה
יתיִ ,מ ַתחַ ת לְּ כָל ַק ְּר ָק ִעית
׆שִ לִ ִ
נִ ְּפ ַתחַ ת ַאחַ ת חֲ ָד ָׁשהֹ .לא,
אֵ ין מַ ה לְּ ִה ְּת ַרנֵ ק עַ ל זֶה
וְּ אֵ ין מַ ה לְּ חַ ׇשֵ ׁש כִ ְּמעַ ט:
אַ ָתה חו ֵֹתר ׅשַ שְּמָ מוֹת הָ אֲ רֺ כוֹת
כְּ מ ֹו אוֹטוֹמָ ט ,א ֹוזֵר כוֹחוֹת הַ ְּרׅשֵ ה
לְּ הֵ עָ נוֹת ל ִַחששנִ י ִׅשלְּ בַ ד ,מֵ ִבין
ֶׁששֶה ֶׁשלְּ ָך וְּ ַרק ֶׁשלְּ ָך ,יו ֵֹתר
ִמכָל מַ ה ֶ׃שאֵ י נַ עַ ם
יִ ְּהיֶה ֶׁשלְּ ָך ,יוֹצֵ א לַחשץ
ַארׅשָ עָ ה? –
ַאחֲ ֵרי ְּׁשלו ָֹׁשה – א ֹו ְּ
שמ ְּׁש ָתאֶ ה
י ִָמים ִׅש ְּפנִ ים ִ
עַ ל כָל הָ ַרעַ ׁש וְּ הָ אוֹר.
׆שַם הֵ ם תו ִֹהים עָ לֶיָך ֶרגַע,
ַאחַ ר כְָך נ ֹו ְּצ ִעים.
ׅשַ סָ הֳ ַריִ ם כְּ בָ ר נוֹגְּ ִׂשים ְּׅשָך
׆ששעים ָק ִׁשים ַללַיְּ לָהָׁ ,שעָ ה
׆ש ְַּע ִ
עוֹבֶ ֶרת כְּ מ ֹו ָׁשנָה ,אֵ ינְּ ָך
חו ֵֹׁשב עַ ל כְּ לשם
ַרק עַ ל ֵׁשנָה ,סוֹף סוֹף אַ ָתה
קו ֵֹרס עַ ל הַ ִםשָ ה ,אֲ ִסיר תו ָֹדה:
ַרק הַ ׆שָרוֹן נ ְֶּחסַ ם אֲ בָ ל
הַ םָ וֶת הַ ָעטָ ן עוֹד ִמ ְּתמַ ןֵ ר,
ַאמׅשָ ט ָח ִמים
מוֹת ֹו ֶׁשל כָל יוֹם חַ יְּ ,
לְּ מַ כְּ אוֹבֵ י עָ מָ ל ,צ ִֹרי ְּמ ַרנֵ א –
אֵ יְך זֶה נִ גְּמַ ר? נָ ׁששט,
כְּ מ ֹו ֶׁש ִה ְּת ִחיל .יוֹם אֶ חָ ד זֶה ִנ ְּתאוֹם
מַ ְּׁשלִ יְך או ְֹּתָך ׁששב אֶ ל הַ חוֹף.
יבָך ִמ ְּתׅשַ הֵ ר,
רשחַ ַקלָה ,הַ סֶ בַ ע ְּס ִב ְּ
ַרגְּ לֶיָך רוֹעֲ דוֹת ְּמעַ ט ׅשַ חוֹל,
ח ֹוזֵר אֵ לֶיָך הַ ָׇשבָ ר .אֲ בָ ל ָת ִמיד
אַ ָתה יוֹדֵ עַ  :הַ םַ ׅשָ ט הַ ַן ְּבלָנִ י הַ שֶה
נָח עָ לֶיָך מֵ ָרחוֹק.
טל ,במה עוסקים שירי ספרך "לשכוח ראשונה"?
"אלה זכרונות מילדות שהיטלטלה בין יבשות" היא אומרת" ,געגועים שהתחילו כבר
בתוך האהבה ,יופיה הרחוק והחסר של בואנוס איירס ,יופיה הקרוב והסמוי של תל -
אביב ,ויש גם רומאנים חטופים עם שתי ערים מזרח-אירופיות ומשורר ארגנטיני
קודר" היא מוסיפה.

חסד

אֶ ת עֶ לְּ ׅשוֹן ַרעֲ בוֹנ ֹו ֶׁשל הֶ עָ נִ י ֹלא ְּתפַ שֵס
ׁששקת הַ מו ֵֹקם הַ שו ֶֹקדֶ ת ֹלא ְּת ַׁשכְֵך
וְּ אֶ ת ְּת ַ
גשפָך ֹלא ָתגֵן
וְּ עַ ל הַ ׅשַ יִ ת הַ ִם ְּתנ ֵַתץ ְּׅש ְּ
וְּ אֶ ת עֶ גְּ לַת הַ ִתינֹ ֶקת הָ ע ֹולָה ִׅש ְּסעָ ָרה
ַארצָ ה ְּׅשרְֹך
ֹלא ִת ְּבֹלם וְּ תו ִֹריד ְּ
ָארץ
וְּ אֶ ת מֶ ְּמ ֶׁשלֶת הָ ֶר ַׁשע ֹלא אַ ָתה ְּת ַכלֶה ִמן הָ ֶ
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יתָך
עֲ ֵׂשה אֵ פוֹא לְּ בֵ ְּ
לְֵך אֶ ל אוֹהַ ְּבָך
יְּח ְּידָך
אֶ ל ִ
אֶ ל הַ ְּת ִחמָה הַ ְּסהֺ ׅשָ ה ׅשַ חֲ ַרכֵי עֵ ינָיו
שכְּ בׁש אֶ ת נָ נֶיָך ְּׅשפַ ְּרוָ תוֹ.
לִ ששף אֶ חָ ד
לְּ חָ תשל אֶ חָ ד
ׅשָ ע ֹולָם.

אורית גידלי קוראת ממחזור שיריה "שירים לאשה מתה"" .השירים הם על
משפחה שקפצה לתוך חייה לאחר אשה שקפצה לתוך מותה" היא מציינת בשקט.
הקהל מחריש; לא מוחאים כפים ,מאזינים בקשב להתמודדותה באמצעות השפה
עם משפחה העומדת בצל האובדן.
אורית גידלי ,ילידת  .1974ספרה הראשון "עשרים נערות לקנא"
יצא לאור בשנת  2003ועובד למחזה "ארזת לבד" שהוצג
בפסטיבל עכו  .2006ספרה השני "סמיכות" יצא לאור השנה
בסדרת ריתמוס לשירה של הוצאת הקיבוץ המאוחד .לפרנסתה
מלמדת אורית סדנאות כתיבה בשיתוף עם הסופר אשכול נבו
ומרצה ל"כתיבה שכנועית" באוניברסיטת תל אביב ובמכללת
אריאל.
סיפור חייה הבוגרים של אורית גידלי ,נוכח בעוצמה רבה
במחזור השירים "שירים לאישה מתה" .בשיריה היא מנהלת
אורית גידלי
שיח ישיר ,לעיתים נוקב ומאשים ,עם בת הזוג הראשונה של בן
צילום :אלכס בן ארי
זוגה אשר התאבדה והותירה אחריה תינוקת בת מספר חודשים,
אותה בחרה גידלי לגדל.
המשוררת אורית גידלי מעדיפה חיים – מאמר ביוגרפי במעריב

אַ ְּת
מתוך המחזור :שירים לאשה מתה
כְּ ֶׁשעָ לִ ית ׅשַ םַ עֲ לִ ית ֹלא הֶ ְּחז ְַּק ְּת או ָֹתש ְּׅשי ַָדיִ ְך.
כְּ ֶׁש ִה ְּׂש ָת ַר ְּע ְּת עַ ל הַ ִםשָ ה ֹלא הֶ ְּחז ְַּק ְּת או ָֹתש ְּׅשי ַָדיְִך.
כְּ ֶׁשנָ ַת ְּח ְּת אֶ ת הַ חַ לוֹן וְּ הָ רשחַ נ ְָּׁשבָ הֹ ,לא הֶ ְּחז ְַּק ְּת או ָֹתש ְּׅשי ַָדיְִך.
ִצמָה כָז ֹו יָכְּ לָה לִ גְּ רֹם ֶׁש ִת ְּצטַ מֵן.
ַׇששרי הַ ִש ְּׁשטשׁש ֹלא הֶ ְּחז ְַּק ְּת או ָֹתש ְּׅשי ַָדיְִך.
כְּ ֶׁשל ַָק ְּח ְּת אֶ ת כ ֵ
כְּ ֶׁש ֶמעֱמַ ְּד ְּת עַ ל הָ אֶ דֶ ן ֹלא ל ַָקחַ ת או ָֹתש ְּׅשי ַָדיְִך.
ִהיא ָׁשכְּ בָ ה ְּׅש ִמשָ ָתשִ .מׇשֵ י נַ עַ ם ִה ְּׁש ִמיעָ ה ׅשֶ כִ י ִמתוְֹך ֵׁשנָה.
אֲ נ ִָׁשים נֶאֶ ְּספש לָנשד ְּס ִביב ְּׂש ִמיכ ָָתש,
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דשתש הַ ֶמאֱ סָ פוֹת כְּ נֶגְּ ָׇשש,
לָנשד כְּ מ ֹו כָל נ ְַּדנֵדוֹת יַלְּ ָ
זשזש יְּ ל ִָדים ְּתנש לָש ֶׁש ִת ְּהיֶה ִראׁש ֹונָה.
קוֹמָ ה ַאחֲ ֵרי קוֹמָ ה עָ בַ ְּר ְּת.
חֶ בֶ ל הַ שַ ׅששר ִרחֵ ף ַאחֲ ַריְך
כְּ מ ֹו סֶ ֶרט ֶׁשל מַ ָתנָה
ֶׁשלְּ ע ֹולָם ֹלא ִתמ ֵָתן
"בספרי 'סמיכות' רציתי לראות מה קורה בתחרות בין האהבה החד פעמית לבין
הכוחות הנוגסים בה פעם אחר פעם" מספרת אורית" .מה קורה בין אמא לילד ,בין
אשה לבן זוגה (כְּ ֶׁשאַ ָתה ִא ִתי ׅשַ חֶ דֶ ר אֲ נִ י יו ֵֹתר ׁשוֹכַחַ ת ִמש ֹוכ ֶֶרת) ,ובין נכדה לסבה
כשהעייפות ,היסח הדעת ,והזמן המצטבר לרעתם מלפפים את המשי סביב פרפר
הזדהרותם והופכים אותם לגולם .ואיך ,דווקא מתוך החיבוק הממית הזה ,מצליח
בכל זאת לבקוע שוב פרפר אחר שחי יום שלם אמיתי .רציתי ,וזה כבר נתון בשם
הספר ,לראות כיצד הסמוך הופך לסמיך
דווקא מכח איזה אויב פנימי שממית את מה שחי כל כך ,ורציתי ,יותר מכל ,לבקש
לעצמי את החיים .אלו שדווקא בצלו של המוות מתחזקים .פספרטו המוות ,אומרת
הנכדה לסב באחד השירים ,ממסגר לנו את היפה .הספר מנסה לשרטט ומבקש לא
להפסיק לראות את התמונה בתוך מסגרת זו".
אֲ נִ י יִ ְּצחָ ק הֶ הָ פשְך.
קֹ דֶ ם מַ כִ ָירה אֶ ת קוֹלְּ ָך וְּ ַרק ַאחַ ר כְָך ִמ ְּתעַ ש ֶֶרת.
נַ עַ ם לְּ טָ עשת ,נַ עַ ם לִ ְּב ָרכָה.
ַאב ָרהָ ם.
ָאחו ָֹרה ִמ ָ׃שם אֲ נִ י ְּ
ֹלא ִאכְּ נַ ת לִ י ִמי י ִַסיל או ָֹתנש יו ֵֹתר
הָ אֵ ל א ֹו הָ ַאיִ ל,
כָל עוֹד נַעֲ לֶה י ְַּח ָׇשו.
׆ששפָך ִמ ְּת ַקםֵ ר
ָאחו ָֹרה ִמ ָ׃שם ְּ
ְּׅש ִב ְּטנִ י הָ עֲ גֺלָה כְּ ַתנשחַ .
וְּ הָ עֵ ץ הָ עוֹמֵ ד וְּ הַ מָחָ ׁש הַ ׃ש ֹוכֵב
הֵ ם ִצ ִירים ֶׁשֹּלא ישכְּ לש לִ ְּמׇשֹד או ָֹתנש
ימי.
ֶׁשחו ְֹּמ ִקים ַל׆שַן הַ ְּננִ ִ
אשלַי ַתעֲ צֹר נֹ ה הָ ַאהֲ בָ ה.
עוֹד צַ עַ ד ָאחו ָֹרה הַ תֹהש וָבֹ הש,
עוֹד צַ עַ ד ָק ִדימָ ה
הַ תֹהש וָבֹ הש הַ ׅשָ א.

*

צֶ מֶ ר ׆שֶפֶ ן ׅשַ כ ִָרית וְּ צֶ מֶ ר ׆שֶפֶ ן ׅשַ ְּׄש ִמיכָה,
צֶ מֶ ר ׆שֶפֶ ן ׅשַ ׇשֺ ׅשוֹן וְּ צֶ מֶ ר ׆שֶפֶ ן ׅשַ ׅשֺׅשָ ה,
שמחַ כָה,
יבָך ְּ
אֲ נִ י ַממִ יחָ ה הַ כֹל ְּס ִב ְּ
ֶׁששַעֲ ֶׂשה ְּׅשָך הָ ע ֹולָם כְּ אֶ ְּתרוֹג.
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"השירה היא ססמוגרף של תנודות הנפש ,תנועות עדינות ותנועות סוערות,
הנרשמות פעם ביד בוטחת ופעם ביד מהססת" אומרת ענת שרון-בלייס ,מנחת
המפגש הראשון.

נוף שני
א.
יתי אֲ נִ י רוָֹאה
מֵ חַ לוֹן ׅשֵ ִ
אֶ ת הַ כ ְַּרמֶ ל "הָ ִאי-נִ ְּראֶ ה" ֶׁשל ֶזלְּ ָׇשה
יאים מֵ הַ ָׄשדֶ ה הַ ןָ משְך.
וְּ אֶ ת ְּמטוֹסֵ י הַ ְּע ָרב הַ םַ ְּמ ִר ִ
ְּׁשנֵיהֶ ם ְּׅשיַחַ ד וְּ כָל אֶ חָ ד לְּ חשד.
כְּ ֶׁששו ֵֹרד הַ לַיְּ לָה אֲ נִ י ׁשוֹמַ עַ ת ַרק
ֹׁשְך
אֶ ת הַ ח ֶ
נ ֹונָה אֶ ל הָ הָ ר הַ ׇשוֹמֵ ם
שמַ ְּק ִׁשיבָ ה ל ְַּםנו ִֹעים הַ ִם ְּת ַח ְּם ִמים.
ְּצבָ עָ יו ֶׁשל הַ כ ְַּרמֶ ל הו ְֹּפכִ ים אֲ פֵ לִ ים
"מחָ ָטיוִ ,א ְּצ ְּטרֺ ׅשָ לָיוְּ ,נ ָרחָ יו וַ עֲ ָננָיו".
ְּ
ב.
יַלְּ ִׇשי י ֵָׁשן

ענת שרון-בלייס

כְּ ֶׁשש ִָקיץ
אֶ ְּפ ַתח אֶ ת הַ חַ לוֹן וַאֲ לַםֵ ד אוֹת ֹו לְּ הַ ְּק ִׁשיב.
ענת שרון-בלייס ( )1968ילידת רמת -גן .את שנות ילדותה עשתה באיראן במסגרת
שליחות הוריה .היא עורכת ומגישה ברשת א' של 'קול ישראל' ,כלת פרס אקו"ם
ליצירה שהוגשה בעילום שם בתחום השירה .ספרה "האדמה היא מרחק" יצא בשנת
 2004בהוצאת הקיבוץ המאוחד .בעשר השנים האחרונות יוצרת ענת שרון-בלייס
בתחום הרדיו ,תוכניות דוקומנטריות העוסקות בשירה וספרות .תוכניותיה שודרו
בגלי צה"ל וכיום היא עורכת ומגישה ברשת א' של 'קול ישראל'.
רחל חלפי על ספרה של ענת שרון-בלייס "האדמה היא מרחק"

אהבה
אֶ ת הַ ִםלִ ים ֶׁשלָנש הֵ נ ְַּח ִתי ׅשַ אֲ ר ֹון הַ ִם ְּטׅשָ ח
לְּ צַ ד ִצנְּ צֶ נֶת ְׇּשבַ ׁשַׂ ,ש ִעית אֹ ֶרז וְּ קֺ ְּפ ְּסאוֹת ַת ְּבלִ ינִ ים,
ְּׅשתוְֹך ַׂש ִעית נַיְּ לוֹן אֲ טשמָ ה.
עַ כְּ ָׁשו אֲ נ ְַּחנש ְּׁש ֵק ִטים ְּמאֹ דִ ,מ ְּסתו ְֹּב ִבים ׅשֵ ין
חַ ְּד ֵרי הַ ׅשַ יִ ת כִ ְּׁשנֵי אֲ נ ִָׁשים ׇשו ְֹּב ֵרי ָׂשפוֹת זָרוֹת,
ֶׁשאֵ ינָם ְּמבַ ְּע ִׁשים לוֹמַ ר ָׇשבָ ר ִאיׁש לְּ ֵרעֵ הש.
יעים לִ נְּ קֺ ַׇשת
עשמקשם ׁשו ֵֹרק ,כְּ ֶׁשהַ םַ יִ ם מַ ׆שִ ִ
ַרק הַ ְּ
הָ ְּר ִתיחָ הִ ,א ְּׁשת ֹו ֶׁשל הַ ָ׃שכֵן קו ֵֹראת ל ֹו ְּׅשקוֹל,
וְּ ַאזְּ עָ ָקה ְּמרֺ חֶ ֶקת נִ ְּד ֶרכֶת.
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ׅשַ לַיְּ לָה ,אֲ נִ י ִמ ְּת ַ׆שמֶבֶ ת אֶ ל הַ ִם ְּטׅשָ ח,
נו ַֹתחַ ת אֶ ת ַׂש ִעית הַ מַיְּ לוֹן וְּ נו ֶֹׁשפֶ ת ְּננִ ימָ ה.
"השירים בספרי הראשון 'האדמה היא מרחק'" מספרת ענת" ,ביקשו להתחקות
אחרי מרחקים שונים שנפערו בחיי ,חלקם אישיים ,אחרים מטאפוריים .עם יציאת
הספר לאור ( )2004עזבתי את העיר הגדולה ועברתי לחיות בעמק יזרעאל .המעבר
נעשה מתוך בחירה" היא מציינת" ,אך הוא לווה במשבר ובימים לא פשוטים,
והסיסמוגרף החל לרשום מרחקים חדשים .מרחקים שנמדדים גם בקילומטרז' של
הרכב אבל לא פחות מכך ואולי אף יותר ,בקילומטרז' של הלב" היא מוסיפה.
"לפני שנה נולד בני בכורי וחווית האמהות החלה לחלחל אל תוך הכתיבה .במהלך
ההריון כתבתי מעט שירים ,שהפכו לבסוף למחזור השירים "חול" .המילה הזאת
מקפלת בתוכה את כל המשמעויות שחשתי בתוכי באותה תקופה' .הַ ִׄש ְּמחָ ה מֺ גְּ ׇשֶ ֶרת
מֵ חָ ָדׁש ,הַ נַ חַ ד ְּמדֺ שָק וְּ ָׁשלֵם ' כתבתי לאחר הלידה .הדברים נכונים לאמהות ונכונים
ליצירה .שתי וערב של שמחה ופחד טבולים בנופי התפוחים של העמק ,בגעגועים
לרחובות ההומים ובהכרה שהאהבה עשויה מקירבה ומרחק".
עוד על ענת שרון-בלייס בלקסיקון הספרות העברית החדשה

בספריה נערכת הקרנה לסרטו של נתן זך – פגישה עם משורר

הסרט מביא מפגש אינטימי עם משורר גדול ,המתעמת באומץ ובכנות עם נפתולי
 50שנות יצירה ועם הדרך הארוכה שעשו התרבות העברית והחברה הישראלית.
כמה משיריו מובאים אל המסך במבע טיפוגרפי מרהיב – בקולו שלו ,בקולות
אחרים ובליווי מוסיקלי מקורי .במאי :יהודה קווה ,מפיקה :לאה לוין .הפקת
הטלוויזיה הישראלית – ערוץ 1

גדול הוא האומץ לחכות
׆שָדוֹל השא הָ אֹמֶ ץ לְּ חַ כוֹת
ִמן הָ אֹמֶ ץ לִ ְּׁשנֹ ְך אֶ ת הַ לֵב.
ִׅשכְּ אֵ ב אֶ ְּפ ָׁשר לִ ְּׁשׅש ֹות לֵב
אֲ נ ִָׁשים ,מַ ה ֶ׃שאֵ ין כֵן ִאם ְּמחַ כִ ים:
כָאן אַ ָתה לְּ בַ ד .אַ ָתה ת ֹולֶה ְּתמשנָה
עַ ל הַ ִעירְּ ,מי ֵַ׃שר מַ ְּרבַ ד ,מַ ְּק ִׁשיב ל ְַּסעָ ִדים,
חו ֵֹׁשב ֶׁשאַ ָתה אֺ ְּמלָל ,ז ֹוכֵר ִמשָד ֶׁשאֵ ין זֶה ׆שו ָֹרל
ְּמיֺחָ ד לְּ ָך .אֲ בָ ל קו ֵֹרעַ ִמכְּ ָתב לִ גְּ ז ִָרים ,נִ זְּ הָ ר.
ׁששתָך לְּ ג ְַּמ ֵריְּׁ :שפֹ ט
כָאן אַ ָתה ִׅש ְּר ְּ
אֶ ת עַ ְּצ ְּמָךִ ,אם הֶ כְּ ֵרחַ השא .אַ ְך זְּ כֹר :׆שַם זֶה אֵ ינ ֹו הָ ִע ָער
"במלאכה הקשה של עשיית סרט עם נתן זך ,החל הבמאי פרדי גרובר" מספר הבמאי
יהודה קווה " .כל הכבוד לאומץ לבו! ואני המשכתי את דרך המהמורות והחתחתים,
מנת חלקו של כל במאי המבקש להנציח על פילם משורר בחייו.
היום ,אחרי שנשארתי בחיים (בקושי) אני אומר לעצמי :אולי – היה כדאי!
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נתן זך ,בן  80כמעט (עד  )!120בהצגת יחיד של חשיפה ושל וידוי ,בקריאה נפלאה
של שיריו (כפי שרק הוא יודע) ,וחברים משבחים – מבוא נאות לפסטיבל הופעת
שלושת הכרכים של כל שירתו".

נגד פרידה
הַ חַ שָט ֶׁשלִ י השא ֶנגֶד ְּנ ֵר ָדה
ָלכֵן ,כְָך ָאמַ רֹ ,לא יִ ןַ ע עוֹד ,אֵ ינ ֹו
ידה ,השא ְּׅשהֶ ְּחלֵט
שְּח ָ
רוֹצֶ ה לְּ ִהנָ ֵרד ִמ ִׅשת ֹו הַ ִ
ֶנגֶד ְּנ ֵר ָדה
נַ עַ ם נִ ְּפ ַרד מֵ ִא ְּׁשת ֹו וְּ או ָֹתש
ׁששב ֹלא ָרָאה (או ְֹּׁשוִ יץ) .נִ ְּפ ַרד
ַאחיו ָֹתיו וְּ ַאף או ָֹתן
ִמ ְּ׃שלוֹׁש ְּ
ֹלא ָרָאה (ׅשש ֶכנְּ וַאלְּ ד) .נַ עַ ם
(ָאביו מֵ ת ְּׅש ֵׂשיבָ ה
נִ ְּפ ַרד מֵ ִאם ֹו ִ
טוֹבָ ה) .עַ כְּ ָׁשו השא
ֶנגֶד ְּנ ֵר ָדה.
ְּׅשׅשֶ ְּרלִ ין השא הָ יָה
ימים
ָאבי .הֵ ם ִׅשלש ׅשַ מְּ ִע ִ
מו ָֹדע ֹו וִ ִידיד ֹו ֶׁשל ִ
ׅשַ ׅשֶ ְּרלִ ין הַ ִהיא .או ָֹתש ְּתקשפָ ה
רשרה .מֵ עַ ָתה
חָ לְּ פָ ה ,אֲ ָ
לְּ ע ֹולָם ֹלא יִןַ ע .השא
ְּׅשהֶ ְּחלֵט
(ָאבי מֵ ת ׅשֵ ינְּ ַתיִ ם)
ִ
ֶנגֶד ְּנ ֵר ָדה.
מתוך "חלב ודבש" ,הוצאת עם עובד.
למצגת שיריו של נתן זך באתר של החוג לשוחרי שירה
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מפגש קריאה שני
משתתפים :יעל גלוברמן ,טוביה ריבנר ,ליאור שטרנברג.
יסמין אבן – פסנתר ושירה  Iתום קלנר – צ'לו  Iמנחה :ענת שרון  -בלייס
המפגש ה תחיל בשירה של רחל חלפי "מכשפה מצלצלת" ,בהלחנתה ושירתה של
יסמין אבן .השיר מתוך ספר שיריה החדש של חלפי "מכשפות" שיצא בהוצאת "קשב
לשירה".2009 ,
רחל חלפי

מכשפה מצלצלת
אֲ נִ י ְּצבשעָ ה ְּׅש ִצ ְּבעֵ י ְּמכ ְַּ׃ש ִפים וְּ צָ ַרעַ ת
מו ֶֹׁשכֶת ְּׅשחַ ְּבלֵי נַ חַ ד
סשרה ִׅשנְּ גִ יעָ ה
אֲ ָ
ןשרים
ַאר׆שָמָ ן וְּ ִא ִ
נ ֹוגַהַ ת ָלכֶם ָׁשנִ י וְּ ְּ
שתהוֹמוֹת ֶׁשאֵ ין לַחֲ צוֹת
ְּ
ָארים ִא ִתי נֶאֱ ָמנִ ים לִ י ָת ִמיד
גשפי נִ ְּׁש ִ
ָקרוֹב לְּ ִ
ָארים ִא ִתי ְּמצַ לְּ ְּצלִ ים ְּצלשלִ ים
נַ עֲ מ ֹונַי הַ ְּעטַ מִ ים נִ ְּׁש ִ
ְּצלִ ילִ ים ְּקלִ ילִ ים לִ י-לִ י
ִׅש ְּס ִת ָירה
ל ְַּם ִציאשת
לשירה של רחל חלפי "מכשפה מצלצלת" בהלחנתה ושירתה של יסמין
יסמין אבן ,משוררת ,זמרת ומלחינה ששמה נודע בזכות שיתופי הפעולה
המוסיקליים שלה והשתתפותה בפרוייקטים מאתגרים.
היא זכתה פעמיים בפרס אקו"ם לעידוד היצירה ( )2003;2002והשתתפה בפרוייקטים
"שירת לאה גולדברג" ו"סימנים" – משירי מירון ח .איזקסון.
יסמין ,על פי מה את בוחרת את שירי המשוררים שאת מלחינה ומהם הקשיים
העומדים בפני הלחנה כזו?
"כאשר אני קוראת שיר" מספרת יסמין" ,הוא צריך להתנגן לי בראש .זה קורה כאשר
יש בשיר רגש ברור או אווירה מסוימת שמוקרנת מתוכו ,אך גם תלוי במשקל
ואורך השורות .חשוב לי להתחבר לכל מילה ומילה בשיר ,בנפרד" היא אומרת.
לעתים יש קשיים ,כאשר מילה או הברה קטנה אחת פוגעים במבנה שלם של שיר,
ואז עלי למצוא פתרון".
ספרי לי בבקשה על ספר שיריך הראשון:
" קשה לי להעיד על עצמי כמשוררת ,את המלאכה הזו אני משאירה לאחרים ,אבל
בכל זאת אני כותבת מגיל  14בערך .הספר הראשון' ,אשה באלכסון' ,יצא לפני
כשנה וחצי בהוצאת 'כרמל' .לעתים יש לי אמירה ברורה בשירים ,לעתים היא
חידתית .יש בה עצב ,מחאה ,אהבה  ,ולעתים טיפות של הומור .הדימויים שלי די
קיצוניים ,יש בחלק מהשירים שלי אווירה קצת סוריאליסטית".
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יסמין אבן

אהבה קמרית
ז ֹו ַאהֲ בָ ה ָקמֶ ִרית
אֵ ינָש חוֹצָ ה ׆שְּ בשלו ֵֹתיהֶ ם ֶׁשל מֶ טֶ ר עַ ל מֶ טֶ ר
שמלוֹאָ ש
מַ ׇששעַ לְּ יַׇשֵ עַ ֵתבֵ ל ְּ
מַ ׇששעַ הַ ְּצהָ רוֹת ֳקבָ ל עַ ם וְּ עֵ ָדה
לָםָ ה לָנש הָ ְּרחוֹב
עַ ל ִצלְּ צשלָיוִ ,נלְּ נשלָיו וְּ רוֹכְּ לֵי הָ ָרכִ יל
הֵ ן ַׇשי לַָאהֲ בָ ה ׅשַ חֶ דֶ ר
הֵ ן ַׇשי לַָאהֲ בָ ה ׅשַ ׆ששף.

יסמין אבן

מתוך "אשה באלכסון" ,יסמין אבן ,הוצאת "כרמל"

יעל גלוברמן ,משוררת ,סופרת ומתרגמת שירה אנגלוסכסית ,מתגוררת בת"א,
מלמדת כתיבה יוצרת במכללת אורנים .שיריה תורגמו לשפות רבות ,זכתה בפרס
אקו"ם ,בפרס מפעל הפיס ובמלגת פולברייט לשנת  .2008פרסמה רומן ,ספר
תרגומים ושני ספרי שירה.

שדרה
ִׅש ְּׂשדֵ רוֹת ָׇשוִ ד הַ םֶ לְֶך ,נַ ְּר ִטיזָנִ ים זְּ ֵקנִ ים
עשצים עַ ל סַ ְּפסָ לִ ים כְּ מ ֹו נֵרוֹת עֲ קֺ ִםים
נְּ ִ
ינינִ שוֹת
ׇשוֹעֲ כִ ים ִׅשזְּ רוֹעוֹת נְּ עָ רוֹת ִפילִ ִ
ְּמסַ ְּנ ִרים לָהֶ ן ְּׅשנ ֹולָנִ ית ְׇּשבָ ִרים
ֶׁשֹּלא ִס ְּנרש חַ שִ ים ְּׁשל ִֵמים לַשְּ ל ִָדים.
ָאבי
ְּׅשמֶ ְּרחַ ק ְּׁשנֵי ְּרחוֹבוֹת ִמכָאןִ ,
ׁשו ֵֹתק ׅשַ ׅשַ יִ ת ׅשֵ ין ְּתמשנוֹת ִא ִםי.
יקת ֹו ִמ ְּתעַ ׅשָ ה כְּ מ ֹו זְּ כשכִ ית ׅשַ ְּקׅששק
ְּׁש ִת ָ
ֶׁשהַ שְּ מַ ן נָ ַקקִ .אם ִת ָ׃שבֵ ר ,יִ ָ׃שבֵ ר ִא ָתש.
ְּׅשעוֹד עֶ ֶׂשר ָׁשנִ ים ַתעֲ בֹ ר נֹ ה ַרכֶבֶ ת ַקלָה.
נַ ןֵ י ׅשַ ְּרזֶל יָנשחש לְּ אֹ ֶרְך הַ ְּׄשדֵ ָרה
ׁששרת הֲ לִ יכוֹנִ ים ֶׁשמִ ְּׁש ְּמטש לַׇשֶ ֶׁשא הֶ חָ ָדׁש.
כְּ מ ֹו ַ
אֲ נִ י נוֹסַ עַ ת ׅשַ ַעו הַ ְּםרֺ ןָ ק
ָאביב-מָ נִ ילָה.
ְּק ָרקוֹב ֵ -תל ִ -
מַ ֶ׃שהש חָ זָק ִמ ַ׆ש ְּע׆ששעַ אוֹחֵ ז ִׅשי ,מַ ִןיעַ אֶ ת ַרגְּ לַי
אֶ ל סַ ְּפסַ ל הָ עֵ ץ כְּ מ ֹו אֶ ל ַמ ְּעׅש ֶֹרת:
ִאיׁש ז ֵָקן ְּמ ַדׅשֵ רִ ,א ָ׃שה יָפָ ה ְּקרוֹבָ ה.
אֲ נִ י ׅשָ ָאהִ ,מ ְּתי ֶַ׃שבֶ ת ׅשֵ ין ְּׁשנֵיהֶ ם כְּ מ ֹו יַלְּ ָׇשה.
מתוך "אותו הנהר פעמיים" הוצאת "הליקון" 2007
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שם ספרה של יעל גלוב רמן "אותו הנהר פעמיים" ,מתייחס לאמירתו הנודעת של
הרקליטוס " אינך יכול להיכנס אל אותו הנהר פעמיים".
מה הדבר העיקרי המאפיין ,לדעתך ,את שירי ספר שירייך השני?
"אלה שירי התבוננות שבהם אני מנסה לתפוס מצבים – קיומיים ,תודעתיים,
רגשיים – ולראות דברים שלא ראיתי קודם לכתיבת השיר" מספרת יעל" .הקנבס
רחב יחסית :אני כותבת על דמויות שונות ,ומשתמשת ְּׅשדוברים
ובעיקר בדוברות זרות .הדמויות רובן ככולן דמיוניות ויכולות
להיות בנות זמננו ,מן הספרות /מיתוס/היסטוריה .הדיבור מתוך
גרונן מאפשר לי לדבר מנקודות מבט שונות ,לבחון מצבים שבהם
לא הייתי ולא אהיה ולכתוב על נסיון אנושי שונה משלי ,מגוון
יותר ורחב בהרבה .אם זהו קבצן (מן הרחוב למטה) ואם נושא
כליו של אלכסנדר מוקדון (מן האוהל בהיסטוריה) ,אם בני זוג
בשלבים שונים של חיי הנשואים שלהם (מן האמפטיה אבל מן
הדמיון) ואם בני משפחה של חייל ב"מצב הנעדרים" (מחלון
הטלויזיה הנשקף אל חצר הבית הפרטית והלאומית) .לצד השירים
האלה מופיעים בספר מספר שירים אישיים" .היא מוסיפה" ,שירי
הוידוי אינם רבים – אלה השירים על הכתיבה (ארספואטים) ועל
להורי נצולי השואה ,והחטיבה השלישית היא שירי
ַ
ילדות כבת
אמירה ,נושא .אלה שירים על תפקידים /זהות /ותפיסה של נשים
ונשיות כיום".
יעל גלוברמן

המשורר
ֹלהים
הַ הַ ְּצלָחָ ה הַ םַ ְּד ִהימָ ה ֶשל אֱ ִ
כְּ ֶשהָ פַ ְך ִמלָה לְּ בָ ָׂשר!
שמַ ה ֶׁשאַ ָתה ְּמנַןֶ ה לַעֲ ׂשוֹת:
לִ ְּפרוֹט אֶ ת הַ ׅשָ ָׂשר
וְּ כָל מַ ה ֶׁשעָ בָ ר
לִ ְּבׂשוֹרוֹתׁ ,ששרוֹת ְּקצָ רוֹת
לַחֲ זֹר שלְּ גַלוֹת
אֶ ת הַ ִםלָה
כְּ מ ֹו ֶילֶד ֶׁש ְּםפָ ֵרק אֶ ת הַ ְּנסַ נְּ ֵתר
כְּ דֵ י ֶׁששִ ְּהיֶה ל ֹו מַ ֵעל
לִ ְּדנֹ ק ׅש ֹו עַ ל הַ ׆שָׇשֵ ר
וְּ ל ִָׁשיר

ביום המפגשים השני של פסטיבל מטולה
צלילים לתוך הלילה של מופע ג'ז מיוחד
במינו .המוסיקאים אמיר שאהסר ,זהר פרסקו
ועדי רנרט חוברים למופע משותף בבית
ראשונים.
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"כשנדע שוב להקשיב לשתיקה ,יהיו חיינו חיים שיש בהם שירה" אומר טוביה
ריבנר.
טוביה ריבנר  ,משורר ישראלי בשפות עברית וגרמנית ,מורה ,מתרגם ,עורך וצלם,
פרופ' אמריטוס לספרות באוניברסיטת חיפה ,חתן פרס ישראל לשירה עברית.

השקדייה
שבכָל זֹאת נו ַֹרחַ ת הַ ְּ׃ש ֵק ִדשָה
ְּ
ַאר׆שָמָ ן וְּ לָבָ ן ִמזְּ ַׇששְּ גִ ים לְּ עֵ ין כֹל
ְּ
ַכלָנִ שוֹת ַכלָנִ שוֹת עַ ל אֶ ֶרץ ַרׅשָ ה
חַ כְּ לִ יל וְּ ָאדֹם וְּ סָ גֹ ל וְּ ָתכֹל
וְּ ָירֹק לְּ ָאן ֶׁש ַת ִׅשיט ִעם קֺ ְּרטוֹב כְּ חַ לְּ חַ ל
עֲ נָנִ ים ְּמ ַׁש ְּׅש ִחים אֶ ת ׆ש ֹונֵי הָ אֲ וִ יר
ְּׅשחַ שַ ת ַת ְּבלִ ינִ ים קו ֵֹרא ַת ְּרנְּ גוֹל
עֵ ץ הַ ַתנשחַ נו ֵֹרׂש אֶ ת נוֹפ ֹו
כְּ מ ֹו טַ שָס אַ ׆ש ִָדי אֶ ת זְּ נָב ֹו הַ סָ חוֹר.
ִאיׁש ז ֵָקן ֶׁשעֵ ינָיו ְּׅשַאחַ ת
שפנִ ימָ ה
חשצָ ה ְּ
רוֹאֶ ה אֶ ת הַ ִׅשלְּ ִתי-נו ָֹדע
רוֹאֶ ה אֶ ת הַ ִׅשלְּ ִתי-נו ָֹדע הַ ןָ משי ְּׅש ִרחשף
ַכלָנִ שוֹת עַ ל אֶ ֶרץ ַרׅשָ ה
ְּׅש ָירֹק ֶׁש׆שָמַ ע ִטנָ ה ֶׁשל ָכ ֹחל
נשח
ְּׅש ִהינשמַ ת עֵ ץ הַ ַת ַ
רוֹאֶ ה אֶ ת הַ ִׅשלְּ ִתי-נו ָֹדע ,אֶ ת נְּ טשל הַ ְׇּשמשת
ִמםֶ מש השא ׅשָ א ,אֵ לָיו השא ה ֹולְֵך.
עֲ צֹרִ ,איׁש ז ֵָקןַ ,אל ֵתחָ פֵ ז ,׆שְּ נֹ ב
אֶ ת הַ שוֹם ,׆שְּנֹ ב
ָאביב
אוֹת ֹו הֶ ֶרף-עֵ יןִ -
שפַ ְּטרוֹן ַ׆שמָבֵ י הַ שָם הַ ִתיכוֹן ,הֶ ְּרמֶ ס הָ אֵ ל
ֹלא י ְַּפ ִק ְּירָך לְּ ע ֹולָם.
טוביה ריבנר ,איך אתה רואה את השירה והקשריה ,ביחסים שבינה ובין הקהל?
" מה שידעתי לנסח עוד לפני עשרים שנה ,ואולי אפילו לפני עשר ,היום אני מתקשה
בו" אומר טוביה ריבנר " .אנסה כמיטב יכולתי ואומר שקיום שירה תלוי בקשב
לשירה .איני מתכוון לבית ההוצאה אלא למה שחשב עורכו כשנתן לו את השם
הזה .לא קשב של המונים שמעולם לא היו קהלה של שירה ,לא ההו -הא הציבורי,
אלא טיב הקשב של אותם שקובעים את האוירה הרוחנית בחברה .בהמולה
הרעשנית של הרייטינגים ושאר מטעמי התקשורת ,במבול האינפורמציה המטביע
את כוחות נפשנו ,בזילות הלשון  -אחד מסמני האובדן של דעת-צורה תלויה השירה
על חוט שהיא אנוסה לטוות בעצמה רגע רגע .כשלא נהפוך עוד את עצמנו לסחורה
זולה ,כשנדע שוב להקשיב לשתיקה יהיו חיינו חיים שיש בהם שירה".
בפרץ נדיר של השראה שב טוביה ריבנר ,חתן פרס ישראל לשירה לשנת  ,2008אל
תחנות חייו .שירי "יופי מאוחר" בהוצאת "קשב לשירה" מזדהרים בהתמודדם עם
הזמן החולף ,עם ההגעה ארצה ,עם אובדן הקרובים ,עם הליכתם של בני הדור.
מתוך התחושה שכל אשר הכיר נמוג והולך ,נאחז המשורר בדברים מוחשיים –
תצלומים ,ציורים ,נופי העמק ,עצים ,ציפורים" .יופי מאוחר" ,שכולו שירים מן
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השנה האחרונה ,מהווה את ניצחון העיניים הרואות והלב המתפעם המחברים,
מעבר לדממת המתים ,המנון לחיים על שלל גילומיהם.
אוטוביוגרפיה של משורר שהחיים חשובים לו יותר מהשירה
על קירות המבואה בכניסה לאולם "בית ראשונים" במטולה שם נערכות הופעות
הפסטיבל ,מוצגת תערוכת צילומיו של טוביה ריבנר.
טוביה ,ספר לי בבקשה על חוויותיך כצלם.
"הצילום כבש אותי בעודי ילד.
היתה לי מצלמת בוקס ,קופסה
מרובעת כזאת שבה לחצת על
כפתור כמו בדיגיטליות היום וחוץ
מזה לא היית צריך לעשות כלום"
מספר טוביה" .מה שיצא יצא" הוא
מוסיף בחיוך" .צילמתי זקנים,
שלוליות ,סמטאות ,שער ברזל
בארוקי ,גולגולת ביד בן דודי שלמד
רפואה .אחר כך התחלפו המצלמות.
לארץ הגעתי עם רולייקורד
שבביקורי הראשון באירופה
התחלפה לרולייפלקס הנכספת;
הייתה לי לייקה רוסית,
אקסקטה,לבסוף ניקון  .F1איזה
שמות מכשפים!
אפילו עוד צילמתי פעם על לוחות זכוכית בתור פילם! הרפתקאות על הרפתקאות.
היצר שלי אהב שינויים  .היו תקופות שבהן צילמתי (אני חושב שלא היה ילד
במרחביה שלא עשיתי לו פורטרט) ותקופות שבהן כתבתי" הוא מדגיש.
" היתה תקופה שביחד עם חברי הצלם נתן סופרין שלימד אותי גם את סודות מטבח
המכשפה של עבודה בחדר החושך ,צילמתי פורטרטים בתקריב בחיקוי הצלם הנודע
לרסקי (ששה ה זמן מה גם בארץ) ואשר פיסל בעזרת התאורה את דיוקני מצולמיו.
הוא בא מצילום בתיאטרון .לי לא היתה מערכת תאורה חוץ מפרוז'קטור אחד ,אז
מרחתי את קורבנותי בואזלינה שסיפקה את ה .high-lights -ליובל מרחביה צילמתי
כ 3000-תצלומים מעין "משפחת הקיבוץ" על משקל "משפחת האדם" ,התערוכה
המופלאה שערך אדוארד שטייכן .בחרתי כ 300-צילומים בעזרת נתן חברי והכנתי
במאזניים של גראמים את המפתחים והמקבעים (עוד לא מכרו את הכמיקלים
מוכנים) ופיתחתי את הסרטים .בחדרון ללא איוורור הגדלתי על מכונת הגדלה
צ'כית את התמונות ששרידיהן עדיין חיות חיי רפאים על קירות המוסדות במקום.
ביקרו בתערוכה גולדה ומשה דיין ושניהם דירבנו אותי להוציאה כספר .כיוון שזמן
קצר לפני כן הוצאתי עם צבי זהר בספרית פועלים את האלבום "מבוקר עד בוקר"
של צלמי הקיבוץ הארצי (הייתי בין מייסדי ארגון צלמי הקב"ה) והעבודה הזאת
היתה טירחה רבה ,וגם הייתי עייף מאוד אחרי הכנת התערוכה (שכבתי בביה"ח
שבועיים-שלושה עם חום גבוה מאוד במחצית היום וחום נורמלי במחציתו השנייה)
 ויתרתי על הרעיון .היום אני מצטער על כך" הוא אומר" .אבל לימים הוציא נדבמן ,בעל 'בתמונה'  ,הסורק תצלומים היסטוריים ,מבחר מאותה תערוכה וצריך
להסתפק בו .אני כשלעצמי הוצאתי מבחר מתצלומי באלבום 'גם זאת ראו עיני'
בהוצאת 'קשב לשירה' ובעזרת פרס ראש הממשלה.
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ליאור שטרנברג ,נולד בפתח תקווה בשנת  ,1967חי בירושלים .משורר ומתרגם,
מלמד ספרות ,כתיבה יוצרת וקולנוע .שטרנברג היה הזוכה הראשון בפרס נתן יונתן
שנוסד במלאות חמש שנים למותו של המשורר ,בשנת תשס"ט .חתן פרס ראש
הממשלה לשנת תשס"ו .חבר קבוצת "כתובת" הירושלמית.
ליאור שטרנברג קורא את שירו "עצי הצפצפה"

חצרות

.1
זֶה הָ יָה ׅשַ הַ ְּפסָ ָקה הַ ׆שְּ ד ֹולָה.
(ׁש ֵתי אֲ בָ נִ ים ׆שְּ דוֹלוֹת
הֺ סַ ְּב ִתי ׅשַ ַ׃שעַ ר ְּ
ֶׁשהֺ מְּ חש עַ ל ִמגְּ ַרׁש הַ חוֹל הַ ָע ֶׁשה) וְּ הַ ָ׃שמַ יִ ם ִה ְּׁש ִחירש מֵ עָ לַי.
אֲ נִ י נִ ְּׁשׅשָ ע ֶׁשהַ כַׇששר הַ ׇשֶ מוֹנִ י ִׁשמָה כִ ששן
תוְֹך ְּתנשעָ ה ,נָחַ ת עַ ל אֶ בֶ ן א ֹו ֵקפֶ ל אֲ ָדמָ ה ,נִ ַתז
אֶ ל ִנמַת הָ ֶר ֶׁשת הַ ִׇש ְּמיוֹנִ ית ,חָ צָ ה
אֶ ת ׆שו ָֹרלִ י.
.2
ַׇששרסַ ל.
ְּׅשעֶ צֶ ם ,הֶ ע ֱַד ְּפ ִתי כ ְּ
לַםגְּ ָרׁש ֶׁשלְּ יַד ׅשֵ ית הַ ןֵ פֶ ר.
ְּׅשבָ ְּק ֵרי ַׁשׅשָ ת הָ לַכְּ ִתי ִעם ַאׅשָ א ִ
אֲ נִ י ז ֹוכֵר אֲ וִ יר חָ ְּר ִני ,צ ֹונֵן ,עַ ל ִנ ְּר ֵקי אֶ ְּצ ְּׅשעו ַֹתי.
(מׇשֵ י נַ עַ ם ִאםֵ ן ְּׅש ִה ְּתנ ְַׇּשבשת אֶ ת נִ ְּבחֶ ֶרת הַ כִ ָתה וַאֲ נִ י
ִ
ימשתי הֶ אֱ מַ נְּ ִתי ֶׁש ְּׅשכְָך ָקנָה לִ י מָ קוֹם
ִׅש ְּת ִמ ִ
יׁששָה הַ נו ַֹתחַ תָׁ ).שנִ ים
ׅשַ חֲ ִמ ִ
׆ששמי הַ ַער ֶׁשל הַ כַׇששר.
ֶׁשֹּלא ׅשָ א ְּׅש ַא ִני ֵריחַ הַ ִ
.3
זִ כְּ רוֹנוֹת הַ שְּסו ִֹדי מֺ שָ לִ ים ׅשַ עֲ ֵרמָ ה כְּ מ ֹו כִ ְּןאוֹת הַ כִ ָתה ׅשַ הַ ְּפסָ ָקה.
ַׇששרסַ ל
הֺ ְּח ַר ְּמ ִתי ,הֺ ְּפ ַק ְּר ִתי עַ ל ִאי ִחשֵר ,חֲ סַ ר ֵׁשם ,ׅשֵ ין ִמגְּ ַרׁש הַ כ ְּ
ינטשס הַ ׆שָדוֹל ֶׁש ִה ְּתנ ֵַׄשא ְּׅש ִפמַת הָ ְּרחוֹב ֶׁשלִ י.
לָאֵ י ָקלִ ְּ
הַ ׅשָ נִ ים נָעֲ לש אֶ ת ְּננֵיהֶ ם ,סו ְֹּבבש אֶ ת ׅשָ ְּרגֵי
עשרי הַ ְּםלָאכָה
יקה ,נַ עַ ם וְּ עוֹד ַאחַ ת ,כְּ מ ֹו ְּׅש ִׁש ֵ
הַ ְּ׃ש ִת ָ
ְּׅשסַ ְּדנַת הַ םַ ְּר ֵתף הַ ְּםאֺ ׅשֶ ֶקת .הַ ׅשָ נוֹת חָ יש ,צוֹחֲ קוֹת,
עַ ל חוֹף לָבָ ן ִמ ֶ׃שלָהֶ ן.
.4
אֲ בָ ל ׅשַ ש ִָמים הַ ְּׅש ִה ִירים יו ֵֹתר ֶׁשל כִ ָתה א'
יׁשית לְּ ַׂשחֵ ק עַ ל הָ עֵ ֶׂשב הָ ָרצשץ,
ָק ָרא לִ י חֲ בֵ ִרי ִמן הַ ע ֹומָ ה הַ ְּ׃שלִ ִ
הַ ִ׃שכשנִ י  .הַ כַׇששר ֶׁשלָנש הָ יָה ְּמחֺ ְּסנָ ס שמָ רשט מֵ חֳ ָר ִפים אֲ רֺ כִ ים,
ַאבנֵי ִמ ְּד ָרכָהִ ,ה ִׇשיף נִ יחוֹחַ עוֹר
ַאספַ לְּ ט וְּ ְּ
ְּ
ַׇששרגְּ לָן נִ ְּפלָאׁ ,שוֹעֵ ר מָ ִהירַ ,קל
וַאֲ ָדמָ ה .וְּ השא ,כ ַ
אֵ יבָ ר ,עוֹפֵ ף ְּׅשלִ י נַ חַ ד ׅשָ אֲ וִ יר.
ְּׅש ִמלִ ים כִ ְּבדוֹת ֶרגֶל ,חֲ בשלוֹת ְּׁשגִיאוֹת כְּ ִתיב,
ָר ַׁש ְּמ ִתי אֶ ת קוֹרו ֵֹתינש ְּׅש ַמ ְּחׅשֶ ֶרת סו ִֹדית.
מַ ְּפ ִריד כְּ בָ ר ָאז ׅשֵ ין מָ עוֹף
וַאֲ ָדמָ ה ָק ָׁשה.
יתה רוֹחֵ ף ְּׅשעַ ְּצמו ַֹתי עַ ד הַ שוֹם.
הֵ ד הַ מְּ ִח ָ
24

ליאור שטרנברג

צילום :אורנה איתמר

ליאור ,בספר שיריך החדש אתה מביא לידי ביטוי בולט את הקרבה בין השירה
לחיים .פחות ספרות ,יותר משפחה .איך אתה רואה את הדברים?
"ספר שירי הרביעי' ,באור החם' ,ראה אור באוגוסט  .2008בפברואר אותה שנה
נולדה בתי הבכורה .עבורי הקשר בין השניים אינו מקרי ,ולא רק משום שהספר
פותח ונסגר בשירים המוקדשים לה" מספר ליאור שטרנברג" .השירה שלי השתדלה
תמיד להשאר קרובה לחיים ,ליומיום ,אבל נדמה לי שהקשר הזה רק הופך משמעותי
יותר עתה.
קשה מאד לדבר על שירה ,בוודאי על שירתך שלך .קל מאד להיסחף מעלה או
לחלופין ,להתכנס בתוך הגדרות עמומות .אוכל אולי לומר רק שהשירה שאני כותב
וקורא מלווה אותי כל חיי הבוגרים והיא קיימת מבחינתי כזרם קבוע ,גם בימים
בהם המציאות דורסנית יותר .באחד השירים בספר אני מבקש מן השירים ללמד
אותי 'לצאת מהשירים'  ,ומתכוון לאיזשהו צורך שחשתי להפסיק לחיות רק במעגלי
השירה ,להנכיח את עצ מי בעולם גם מעבר למילים .ההורות ,המשפחה ,הזוגיות,
הכתיבה והוראת הספרות ,הם המעגלים השלובים המאפשרים זאת ,האחד מזין את
האחר".
"האמת היא" ,מוסיף ליאור" ,שכאשר אני מסתכל סביבי ,על חברי לקבוצת 'כתובת'
ומשוררים אחרים בני דורי וותיקים ממני ,נדמה לי שבמקרים רבים ,ובניגוד אולי
לדימוי המסתגר המתבודד של המשורר בחברה ,אין סתירה בין חיים משפחתיים,
חברתיים ,ובין כתיבה משובחת ,מעמיקה ומאתגרת".
אורי הולנדר :באור החם ,ליאור שטרנברג | מן הדפים אל החיים

בתי ,ברחם ִאםָ ש
ֹאׁשש הֶ עָ צשם,
עַ כְּ ָׁשו זְּ רוֹעו ֶֹתיהָ הַ שְּ עַ ְּרעָ רוֹת ְּמׁששכוֹת מֵ אֲ חו ֵֹרי ר ָ
ימים,
ֺכלָש ִמ ַ׃ששֶטֶ ת עַ ל ַ׆שלֵי ִסיאֶ ְּסטָ ה חֲ ִמ ִ
וְּ כַעֲ בֹ ר ֶרגַע נִ לְּ כֶדֶ ת ְּׅשעֵ ין הָ אשלְּ ְּט ָרסָ אשנְּ ד
דשקה אֶ ל ׇשֹפֶ ן ִאםָ ש ,עֵ ינֶיהָ עֲ צשמוֹת ,מַ ְּק ִׁשיבָ ה
הֲ ָ
לְּ לִ ׅשָ ן הַ כָפשל.
נְּ ָׁשמָ ה רוֹחֶ צֶ תְּׁ ,שוַ ת נֶפֶ ׁש
לַשֶ בַ ע הַ ַעםָ ִאי הַ ְּמעַ ׆שֵל ׅשָ ש אֵ יבָ ר לְּ אֵ יבָ ר,
ִנתשל ַרְך לְּ ִפתשל .חֲ ִפיסַ ת ׁשוֹק ֹולָד
וַ הֲ לִ יכָה נִ ְּמ ֶרצֶ ת ְּׅשצָ הֳ ֵרי הָ ִעיר נִ ְּד ְּרׁשש לְּ עו ְֹּר ָרש
ִמ ַת ְּרׇשֵ מָ ָתש הַ ַ׃ש ְּׅש לשלִ ית ,וְּ עַ ָתה ִהיא מַ ְּס ִׅש ָירה אֵ לֵינש נָ נִ ים
שמ ַגלָה ְּׅש ִרחשף לְּ ָאחוֹר אֶ ת ִמימָה
ְּ
הַ חֲ ָׁש ִאי.
ירשתי חָ ַר ְּד ִתי ִמ ְּננֵי הָ אֹ ֶׁשר.
אֲ נִ י נִ זְּ כָר אֵ יְך ִׅש ְּצ ִע ִ
ידי.
הַ כְּ אֵ ב ,הֶ אֱ מַ נְּ ִתיְּ ,מ ַילֵד אֶ ת הַ ִ׃ש ִירים ִמשְּ ִר ַ
טָ עשת.
מתוך באור החם ,הקיבוץ המאוחד/ריתמוס2008 ,

עוד על ליאור שטרנברג בלקסיקון הספרות העברית החדשה
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באולם הספריה מקרינים את אבידניום 2005
במאי :יהודה קווה ,מפיקה :לאה לוין
בהפקת הטלוויזיה הישראלית – ערוץ 1
הסרט מביא את אהבותיו ,חייו ושירתו של דוד אבידן .אבידניום – ספק יסוד כימי
שטרם התגלה ,ספק הטיית המילה 'אבדון' ותל-אביב של פעם בשחור לבן,
ש "הדילמה שלה בשעות מסוימות של היום היא אם לפעול או לבעול" (דוד אבידן).
אבידן הותיר אחריו אינספור טקסטים ,קלטות ,סרטי קולנוע ,מאמרים ,ביקורות,
ציורים ,תצלומים וטקסטים אחרים – כמי שחשש מהאיינות בחייו ולאחר מותו,
תעד תיעוד מוקפד ומפורט של שנות חיים ויצירה ,מאז ימי הילדות – החל מהקשר
החזק עם אמו ,מחלת הקצרת ,החנק וחרדת המוות התמידית ,דרך הנעורים ועד
שנות הבגרות ,שיא היצירה והסוף הטרגי .משוררים ,חברים ,חוקרי ספרות וארבע
נשותיו של אבידן מספרים עליו – כל אחד מנקודת מבטו וחוויותיו האישיות עם
אבידן ,בליווי קטעים מתוך הסרטים הקצרים שיצר ולצד שיריו המובאים בקולו
ובקולות אחרים.
יהודה קווה מספר" :אמר נתן זך' :אבידן עוד בחייו הכין את הסרט שיוקרן לאחר
מותו' .אבידן ביים סרטים קצרים ,הירבה להצטלם ולתעד את עצמו ,שמח
להתראיין ,הקליט בקריאתו המיוחדת כמה משיריו ,נישא ל 4-נשים 'רשמיות' ואני
הסקרן ,מוקסם משירתו ומדמותו ,ליקטתי מכל אלו ,הוספתי שניים שלושה חברים
וחכמי שירה ועוד גרפיקאי גאון (אלעד דן) והסרט קם ונהיה.
בכל זאת אני מציע לכל מי שראה את הסרט להתרחק ממנו ,לשכוח אותו – ואז ורק
אז לחזור אל הספר אל המילים כדי לחוות באמת את שירתו הגדולה של דוד
אבידן".
להאזנה לקריאת השיר "ערב פתאומי" מאת דוד אבידן
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ערב פתאומי
ָאדם ז ֵָקן – הֵ יכָן כָל נְּ מֵ ָריו?
ָ
השא עוֹד יֵצֵ א לַסַ יִ ד יוֹם אֶ חָ ד,
כְּ ֶׁשהַ ָשרֹק יִ ְּהיֶה ָיר ְֹּק ָׁשחוֹר,
ִעם כֹחַ ַרב וְּ נִ ןָ יוֹן מֺ עָ ט
השא עוֹד יֵצֵ א לַסַ יִ ד יוֹם אֶ חָ ד
אֶ ת הַ ָ׃שנִ ים י ְַּׁש ִאיר מֵ אֲ חו ָֹריו.
כְּ מ ֹו כְּ ִביׁש ָארְֹךֶׁ ,ש ֶמ ֱעזַב ,עָ יֵף,
ירכֶב ְּמט ָֹרף,
מֵ אֲ חו ֵֹרי כְּ לִ ֶ
ֶׁשהשא עַ ְּצמ ֹו יִנְּ הַ ג ׅש ֹו ,כְּ רוֹדֵ ף
ַאחַ ר הַ שְּ מַ ןֶׁ ,שכְּ בָ ר ָאזַל כֺל ֹו

ָאדם ז ֵָקן – מַ ה שֵׁש ל ֹו ְּׅשחַ שָיו?
ָ
השא ָקם ׅשַ ׅש ֶֹקר ,שבֹ ֶקר ׅש ֹו ֹלא ָקם.
השא ְּמ ַד ְּׁשׇשֵ ׁש אֶ ל הַ ִם ְּטׅשָ ח ,וְּ ָׁשם
הַ םַ יִ ם הַ נו ְֹּׁש ִרים יַזְּ כִ ירש ל ֹו,
ֶׁש ְּׅשגִ יל ֹוֶׁ ,ש ְּׅשגִ ילוֶֹׁ ,ש ְּׅשגִ יל ֹו
ָאדם ז ֵָקן – מַ ה שֵׁש ל ֹו ִׅש ְּב ָק ָריו?
ָ
השא ָקם ְּׅשבֹ ֶקר ַקיִץ ,שכְּ בָ ר ְּס ָתו
נִ ְּמהָ ל ׅשָ עֶ ֶרב ְּׅשנשרוֹת חַ ְּדר ֹו.
ִמםַ ןָ ע ֹו ׅשַ ִם ְּס ְׇּשרוֹן השא טֶ ֶרם ָׁשב,
כִ י ָׁשם השא עוֹד חָ ַׁשב ,חָ ַׁשב ,חָ ַׁשב
מַ ה לַעֲ ׂשוֹת עַ ָתה שמַ ה לִ ְּקרֹא
ָאדם ז ֵָקן – מַ ה שֵׁש ל ֹו ִׅש ְּספָ ָריו?
ָ
רשחוֹתְּ -נ ָר ִצים ׅשָ הֶ ם יְּ עַ לְּ עֲ לש
וִ יסַ ְּםנש ל ֹו ִמ ְּׁשנָ ִטים עַ ל ׅשוֹא הַ ֵעץ
ִׅש ְּדי ֹוְּ -ס ָת ִרים ,וְּ ַאחַ רכָך ל ֹו יְּ גַלש
כַםָ ה מֵ הֶ ם .וְּ השא יֵצֵ א חוֹצֵ ץ
ִׅש ְּב ַרק עֵ ינוְֹּ ,ׅשנִ ְּסיוֹנ ֹו הָ ַרב

ָאדם ז ֵָקן – מַ ה שֵׁש ל ֹו ְּׅשגִ יל ֹו?
ָ
השא ְּמנ ְַּמנֵם ,כִ י השא נוֹחֵ ד לִ יׁשוֹן.
עֵ ינָיו ְּנקשחוֹת לְּ מֶ חֱ צָ הְּ ,מנַחֲ ׁשוֹת
לְּ ִפי ְּתנשעַ ת הַ כ ֹוכ ִָביםִ ,אם הַ לְּ ִחיׁשוֹת
רו ְֹּמזוֹת כִ י זֶה לֵיל ֹו הָ ַאחֲ רוֹן
ָאדם ז ֵָקן – מַ ה שֵׁש ל ֹו ׅשַ חַ לוֹן?
ָ
חַ לוֹן נָ תשחַ  ,וְּ ַד ְּרכ ֹו נִ ְּׁש ָקף
רֹאׁש זָר וְּ ֹלא מֺ גְּ ָׇשרֶׁ ,ש ְּםאו ֵֹתת
לִ ְּהיוֹת ֵׁשנִ ית נָמֵ ר צָ ִעיר ׅשַ ְּן ָתו,
ָת ִמיד ָת ִמיד ל ַָקחַ תֹ ,לא ל ֵָתת
לְּ רֹאׁש ע ֹויֵן ִמׅשַ עַ ד לַחַ לוֹן
לִ ְּפקֹ ד אוֹת ֹו ְּׅשעֶ ֶרב ַאחֲ רוֹן
ָאדם ז ֵָקן – מַ ה שֵׁש ל ֹו ְּׅשעַ ְּרׅש ֹו?
ָ
ֹלא מֶ לֶך
וְּ יִנֹ ל
ֹלא עַ ל חַ ְּרׅש ֹו.

ָאדם ז ֵָקן  -מַ ה שֵׁש ל ֹו ְּׅשעֵ ינָיו?
ָ
ִאם יִ ְּת ַרכֵז ,יָצשף ׅש ֹו ֵזכֶר ְּק ָרב
׆ששדים וְּ כִ ָ׃שרוֹן
ָרחוֹקְּ ,צמֵ א נִ ִ
וְּ ִסכשיִ ים ְּתלשלִ ים ,עַ ד ֶׁש ָע ַרב
יוֹם ִׁשכְּ חָ ה .עַ כְּ ָׁשו ִמן הַ ׆שָרוֹן
עוֹלִ ים ִׅשזְּ ִהירשת ,כְּ סַ ש ִָרים,
חשריו,
טשחים ְּׅש ִח ְּר ָ
כַםָ ה ִמן הַ ְּׅש ִ
כְּ מ ֹו נַהֲ מוֹת נָמֵ ר צָ ִעיר ׅשַ ְּן ָתו
קטע מתוך ראיון עם דוד אבידן1980 ,

למצגת שיריו של דוד אבידן באתר של החוג לשוחרי שירה

ידן ָׇשוִ ד
וְּ עַ כְּ ָׁשו אֲ ִב ָ
׆ש ֹוזֵר עַ ל עַ ְּצמ ֹו ִׁשכְּ חָ ה
וְּ נִ זְּ ָכר ְּׅשעַ ְּצמ ֹו מֵ חָ ָדׁש
ְּׅשעוֹד ַאלְּ נַ יִ ם ָׁשנָה
וְּ ע ֹולֶה ִמן הַ םָ וֶת חַ ָלׁש
ְּׅשעֵ ינַיִ ם ְׇּשבשקוֹת ִמ ֵ׃שנָה.
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מפגש קריאה שלישי
פרץ-דרור בנאי ,רוני סומק ,נעים עריידי
ירונה כספי – פסנתר ושירה
מנחה :גלעד מאירי
ירונה כספי פותחת את המפגש בשירה שיש בה עוצמה ורגש עם השיר "שיטפון"
של אווה ליפסקה ,המשוררת הפולניה ,בתרגומו של רפי וייכרט:
ִׁששָ פוֹן ֹלא ִה ִסיל או ִֹתי
ַאף כִ י ָׁשכ ְַּב ִתי עַ ל הַ ַע ְּר ָק ִעית.
ְּׂש ֵרפָ ה ֹלא ִה ִסילָה או ִֹתי
ַאף כִ י ׅשָ עַ ְּר ִתי ָׁשנִ ים ַרׅשוֹת.
אֲ סוֹנוֹת ֹלא ִה ִסילש או ִֹתי
שמכוֹנִ שוֹת ְׇּש ָרסשנִ י.
ַאף כִ י ַרכָבוֹת ְּ
ֹלא ִה ִסילש או ִֹתי ְּמטו ִֹסים
ֶׁש ִה ְּתנו ְֹּצצש ׅשָ אֲ וִ יר וַאֲ נִ י ְּׅשת ֹוכָם.
חוֹמוֹת ֶׁשל עָ ִרים אַ ִׇשירוֹת
ִה ְּתמו ְֹּטטש עָ לַי.
ִנ ְּט ִרשוֹת ַרעַ ל ֹלא ִה ִסילש או ִֹתי.
׆שַם ֹלא יְּ ִרש וֹת ְּמדֺ שָקוֹת ֶׁשל כִ תוֹת הַ הוֹצָ ָאה לְּ הו ֵֹרג.
ֵקץ הָ ע ֹולָם ֹלא ִה ִסיל או ִֹתי
כִ י ֹלא הָ יָה ל ֹו ְּננַאי.

ירונה כספי

ָׇשבָ ר ֹלא ִה ִסיל או ִֹתי.
להאזנה לשיר באתר של החוג לשוחרי שירה
ירונה ,מ ה מחבר אותך דווקא למשוררות הפולניות שהלחנת?
"מה שמחבר אותי למשוררות הפולניות הוא התרגום הנגיש שמאפשר לי לרדת
לסוף דעתן מבחינת העוצמה הריגשית והמסר" אומרת ירונה" .אני נסערת ומזדהה
עם אווה ליפסקה המתפרצת ,הממוקדת וממורכזת בכאב ,ועם זאת היא
יודעת לצקת מסר של בחירה חופשית .אני אוהבת את האופן שבו ויסלבה
שימבורסקה מרחיבה את היריעה לממדים כלל אנושיים ועושה זאת בחוכמה
ובהומור" מבהירה ירונה" ,שתיהן מבטאות לגבי נשים עצומות ,חזקות ,שמשנעות
מהצורך שלהן לבטא את עצמן ללא כחל ושרק".
את דרכה האמנותית החלה ירונה בשנות ה 90-בלהקת "גוונים כהים" כבסיסטית
וכזמרת .באותה עת הופיעה בלהקתו של ערן צור ובהצגות בתיאטרון חיפה .בשנת
 98היתה תגלית בפסטיבל הפסנתר בת"א ,בשנת  99הופיעה בערב שירי יונה וולך
ב"צוותא" בת"א והקליטה שני אלבומים" :תני לשתיקה לבעור" ( ,)2005ו"הירקון "51
(.)2008
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עם סיום השירה ,עולה המשורר רוני סומק לבמה וקורא בקולו העמוק את שירו

"אלג'יר"
ִאם הָ יְּ ָתה לִ י עוֹד יַלְּ ָׇשה
יתי קו ֵֹרא לָש ַאלְּ גִ'יר,
הָ יִ ִ
יתם ְּמ ִס ִירים ְּׅשפָ נַי אֶ ת הַ כוֹבָ ִעים הַ עוֹלוֹנְּ יָאלִ שִ ים
וְּ אַ ֶתם הֱ יִ ֶ
וְּ קו ְֹּר ִאים לִ י אַ ׅשש ַאלְּ גִ 'יר.
ׅשַ ׅש ֶֹק ר ,כְּ ֶׁשהָ יְּ ָתה נו ַֹקחַ ת עֵ ינֵי ׁשוֹק ֹולָד,
יקה ִמ ְּתעו ֶֹר ֶרת".
ַאפ ִר ָ
"המֵה ְּ
יתי אוֹמֵ ר ִ
הָ יִ ִ
וְּ ִהיא הָ יְּ ָתה ְּמלַשֶ פֶ ת אֶ ת הַ ְּׅשלוֹנְּ ד ְּׅשרֹאׁש אֲ חו ָֹתש
שבטשחָ ה ֶׁש׆שִ לְּ ָתה מֵ חָ ָדׁש אֶ ת הַ שָהָ ב.
ְּ
ַאר׆שַז הַ ח ֹול ֶׁשלָש,
הַ ׆ש ְַּר׆שְּ ִרים עַ ל ְּׂשפַ ת הַ שָם הָ יש ְּ
שב ְּט ִביעַ ת הָ ֶרגֶל ֶׁשל הַ סָ ְּרפָ ִתים ֶׁשׅשָ ְּרחש ִמ ָ׃שם
ִ
הָ יְּ ָתה מַ ְּח ִׅשיָאה אֶ ת הַ ְּתמָ ִרים ֶׁשמ ְָּׁשרש מֵ הָ עֵ ִצים.
יתי ְּמהַ ׇשֵ ק י ַָדיִ ם עַ ל מַ עֲ ֵקה הַ ִם ְּרנֶ סֶ ת וְּ קו ֵֹרא לָש:
"ַאלְּ גִ'יר" ,הָ יִ ִ
"ַאלְּ גִ'יר ,ׅשו ִֹאי הַ ׅשַ יְּ ָתה ,וְּ ִת ְּר ִאי אֵ יְך אֲ נִ י צוֹבֵ עַ אֶ ת ִקיר הַ ִםזְּ ָרח
ְּׅש ִמ ְּב ֶר ֶׁשת הַ ֶ׃שמֶ ׁש".
רוני סומק נולד ב  1951-בבגדד ,בן למשפחת סומך ,עלה ארצה ב .1953-מרצה על
שירה בסמינר הקיבוצים ,מלמד ספרות ותקשורת בתיכון עירוני י"א בת"א ,מנחה
סדנאות לכתיבה יוצרת .פרסם עד כה  10ספרי שירה ,האחרון שבהם "אלג'יר" .רבים
משיריו תורגמו לשפות אחרות ,זכה בפרסים ספרותיים רבים
ובינלאומיים.
רוני ,בספרך החדש "אלג'יר" אתה הולך ,בין השאר ,אל מחוזות
המשפחה שבהם ביקרת בעבר ובכל זאת בשירים הללו אתה
הולך יותר עמוק ויותר אינטימי .איך היית מתאר את התהליך?
"המסע שלי במחוזות המשפחה הוא תמיד ניסיון לצבוע את
המפה האילמת של סביבתי בצבעים קיימים ובצבעים הסמויים
מן העין" אומר רוני סומק" .השירים הם תצלומי נפש .הם דרך
לצוד רגעים ולמסגר אותם" הוא מוסיף" .לפעמים זוהי מסגרת
עץ ,עבה ,עתיקה משהו ,ולפעמים זוהי מסגרת דקה יותר".
והתהליך? החוק הראשון של רוני סומק הוא שאין חוקים.

נחליאלי
ל ְַּםנַהֵ ל ְּׅש ִמ ְּׂש ְּרדֵ י ַמס ְּרכשׁש ָק ְּראש נ ְַּחלִ יאֵ לִ י,
ידיו ,הָ יָה ְּׅש ִע ְּב ִרית ֶׁשל ע ֹולֶה חָ ָדׁש
ָאבי ,נָ ִקיד ִמ ְּנ ִק ָ
וְּ ִ
גשפשַת עֶ ֶרב מֵ ִעיף אֶ ת ְּׁשמ ֹו
ִעם ָקפֶ ה וְּ ִ
מֵ עַ ל עֲ ִציצֵ י י ְַּס ִמין
ֶׁשׅשַ חֲ צַ ר הַ ְּס ִריף.
נ ְַּחלִ יאֵ לִ י ָאמַ ר ,נ ְַּחלִ יאֵ לִ י ִׅש ֵעׁש ִמ ְּםחַ ל ֶֶקת הַ ֵתה נָ חוֹת סֺ כָר,
נ ְַּחלִ יאֵ לִ י כִ ְּמעַ ט ִקׅשֵ ל מַ כוֹת ִמ ִםי ֶׁשֹּלא ָרצָ ה לְּ ַׁשלֵם
אֶ ת מַ ה ֶ׃שמ ְַּחלִ יאֵ לִ י ָקבַ ע .נ ְַּחלִ יאֵ לִ י אוֹהֵ ב מַ נְּ ׆ש ֹו ְּמקֺ לָ ף,
לְּ נ ְַּחלִ יאֵ לִ י יֵׁש ׅשַ ת ֶׁשרו ֶֹקדֶ ת ׅשָ לֶט שבֵ ן ֶׁשהָ יָה ְּׅשאו ָֹתש
ְּׁשנַת ְּ 56סגַן אַ לשף הַ מֹ עַ ר ְּׅש ַׁש ְּחמָ ט.
ַאף אֶ חָ ד ֹלא ָאמַ ר לִ י ָאז ֶׁשמ ְַּחלִ יאֵ לִ י השא
׆שַם ִצנוֹר ֶׁש ְּׅשעוֹד ָׁשנָהְּ ,ׅשכִ ָתה א' ,יִ ְּׁשלְּ חש הַ םוֹרוֹת
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מֵ הַ חַ לוֹן לְּ הַ ְּׁש ִחיר אֶ ת
עַ נְּ נֵי הַ ְּן ָתו.
ַאף אֶ חָ ד ׆שַם ֹלא ָתלַׁש נוֹצָ ה ִמכַנְּ פֵ י הַ ִׇש ְּמיוֹן
ָאבי ִצשֵר ל ֹו
ֶׁש ִ
עַ ל הַ ׆שַב.
ִׅש ְּׁש ִבילִ י השא ָת ִמיד יָעשף כְּ ִצנוֹר מַ ס ְּרכשׁש
ִעם מַ עוֹר ַׇשל סֺ כָר ,עֵ ינַיִ ם ְּמבֹ הָ לוֹת ִמםַ כוֹת
וְּ כַנְּ פֵ י ַמנְּ ׆ש ֹו חַ ְּר ָׇשל.
שכְּ ֶׁשאַ ָת ה ,מַ ר נ ְַּחלִ יאֵ לִ י ,ח ֹולֵף מֵ עָ לַיַ ,אל ִת ְּׁשכַח
כַפתוֹר ֶׁש ָ׃שכ ְַּח ָת לִ ְּתנֹ ר ְּׅשחֺ לְּ צַ ת הַ ְּםנַהֵ ל
ֶׁשאֲ נִ י מַ כִ יר כָל ְּ
וְּ אֶ ת מַ ְּחׅשוֹא הַ םַ ְּפ ֵת ַח ל ְַּםג ֵָרה ׅשָ ש ָׁשמַ ְּר ָת
חֲ לוֹמוֹת.
וְּ ִאם אַ ָתה רוֹאֶ ה ׅשַ ָ׃שמַ יִ ם ֶׁשםֵ עַ ל הַ ִם ְּׂש ָר ִדים
ָאביַ ,ת׆שִ יד ל ֹו ְּׅשבַ ָע ָׁשה,
ֶׁש ִׅשגְּבשל ַר ְּמלָה ֹלד אֶ ת ִ
ֶׁשֹּלא עוֹבֵ ר יוֹם ְּׅשלִ י ֶׁש ְּׅש ַמגְּ ִׇשיר הַ ִסנֳ ִרים ֶׁשלִ י
נִ ְּרעַ ד לְּ פָ חוֹת ַׇשף אֶ חָ ד
ִמםַ ַ׃שק כְּ נָפָ יו.
רוני סומק בהופעה מיוחדת באילתוריסט
אילתוריסט הוא מפגש של מוסיקאים ,משוררים וציירים שובר גבולות ,המאפשר
הצטלבויות מפתיעות ,מרגשות ומפרות .מיטב המוסיקאים מנגנים ,מאלתרים
ומתערבבים בערב אימפרוביזציה משוחרר לזרם של סגנונות.

פרץ דרור –בנאי כובש את הקהל בשנינות ובהומור ,בדו"ח על מצב המשורר" :כבר
שישים שנים שאני הולך לעזאזל ועדין לא הגעתי" .ספרו החדש של פרץ דרור-בנאי
"שישים מתחת לאפס" שיצא בהוצאת קשב לשירה ,2008 ,כולל שירי מחאה .ספר
אמיץ ,אקטואלי ונושך.
*
ִאם ׆שַם נְּ ִׂשיאֵ נש ְּׅשרֹאׁש הַ מוֹאֲ ִפים
שמֵ ַרב ָׂש ֵרינש סו ְֹּר ִרים
מַ ה מִ ְּתנַ לֵל
וְּ כֵיצַ ד נְּ בַ ֵעׁש עַ ל מַ ְּחמַ ׇשֵ ינש
יִנלש חֲ לָלִ ים ְּׅשכָל ׇשוֹר
ֶׁשֹּלא ְּ
וְּ אֵ יְך נַעֲ מֹ ד משל ִטילִ ים וְּ נִ ְּת׆ש ֹונֵן
מֵ ָרעַ ת הַ סָ פוֹן שמֵ ָרעַ ת הַ ָׇשרוֹם
וְּ הַ חֶ סֶ ד ׅשַ םַ חֲ נֶה ֶׁשלָנש כְּ עָ נָן –
שכְּ טַ ל הַ ׅש ֶֹקר ה ֹולְֵך
ָארים
וְּ הַ מִ זְּ ָק ִקים עַ ל ְּמקוֹמָ ם נִ ְּׁש ִ
כְּ אֵ ׁש לֶהָ בָ ה ְּׅשעָ נְּ יָם ׅשוֹעֲ ִרים
שמֵ ַאיִן ְּתרשפָ ה ׅשָ חֳ לָיִ ים נְּ מוֹגִ ים
וְּ נו ְֹּד ִדים עַ ל ַׁשעֲ ֵרי הַ םֶ ְּמ ָׁשלָה
וְּ זוֹעֲ ִקים ׅשֵ ין ְּׁש ִבילֵי הַ כְּ נֶסֶ ת הַ ְּםטֺ ְּר ָללָה
שבוֹכִ ים לְּ עֵ ינֵי יַלְּ דֵ יהֶ ם הַ ִם ְּתי ְַּן ִרים
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הֲ כִ י טוֹב א ֹויֵב יִ ְּר ְׇּשפש
ַארצ ֹו
ָאדם וְּ חֵ רשת ֹו ְּׅש ְּ
א ֹו כְּ בוֹד ָ
ַאר ִדים לַׅשַ נְּ ִקים שלְּ בַ עֲ לֵיהֶ ם
וְּ לָםָ ה ִרוְּ חֵ י ִמילְּ י ְּ
וְּ ַרק ְּנרשטוֹת לֶעָ מֵ ל
וְּ ִאם ׆שַם נְּ ִׂשיאֵ נש ְּׅשרֹאׁש הַ מוֹאֲ ִפים
שמַ ְּר ִׅשית ָׂש ֵרינש ׅשַ ןו ְֹּר ִרים
לְּ מַ ה עוֹד נְּ צַ נֶ ה ,לָםָ ה עוֹד נִ ְּתנַ לֵל?...
מתוך "שישים מתחת לאפס" ,הוצאת קשב לשירה2008 ,

פרץ דרור-בנאי ,יליד העיר קמישלי בצפון סוריה .עלה ארצה עם
משפחתו ב .1962-מתגורר בכפר-סבא .זכה בפרסים ספרותיים
ובמלגות רבות אותן תרם למוסדות תרבות בקהילה .נמנה על מקימי
איגוד הסופרים הכללי במדינת ישראל .שיריו תורגמו ל 20-שפות
ויצאו באנתולוגיות של שירה עברית מובחרת ברחבי העולם .מאז
 1991עובד כמידען אינטרנט וספרן עיון .הוציא לאור כ 15-ספרי שירה
ו 4-ספרי תרגום .מרבה לתרגם ולפרסם שירה וספרות ערבית
מודרנית מובחרת לעברית.
פרץ ,בספרך "שישים מתחת לאפס" אתה מותח ביקורת חברתית-
פוליטית חריפה על החברה הישראלית .איך אתה רואה את ישראל
פרץ דרור-בנאי
של שנות ה ?2000-
"כפי שהיא באה לידי ביטוי בספר עצמו" אומר פרץ "ישראל של גלובליזציה ההורסת
מגזרים רבים בתוך החברה .די להביט בדוחות מבקר המדינה ולהיווכח; מה מצב
הרפואה ,מה מצב הכלכלה ,מה מצב האוניברסיטאות ובתי הספר ,נפילת ממשלות
תכופה ,מלחמות תכופות ,כשלונות צורבים שאין איש הנוטל עליהם אחריות ,גאות
של פשע ואלימות בכל שדירות החברה והחיים ,קטל נוראי בדרכים .התדרדרות
במצבו של משק המים ,עוני ממאיר ,עושר ממאיר .פוליטיקה מלוכלכת ומטומטמת.
רמת מוסר ירודה של מנהיגי ציבור ,הפקרות טוטאלית ברמה המוניציפלית .הפקרות
ברמת ההגנה על הפרט ורכושו .אמנות שקר ,תעיה וסילוף .חזרת העם היהודי אל
המסחר( ,ראה את הגידול בכמות הקניונים) נסיגה מפיתוח תעשיה וחקלאות
החיונייים לקיום מדיני עצמאי ,סגידה לממון ואילי ממון .התדרדרות המשפט העברי
על כל שלוחותיו בשל עומס ואי שיוון בפני החוק .זיהום האדמה ,המים ,האויר
והים .עבדות ,זנות וסחר בבני אדם.
ועם אחד מופלא למרות הכל".
*
ֹלהים
כִ י הָ ְּרחוֹב השא סַ ף ׅשֵ ית ֹו ֶׁשל אֱ ִ
וְּ כָל הַ הו ְֹּמל ִֶסים הַ ׆ש ִָרים ׅש ֹו הֵ ם נְּ ִתינָיו
הַ ְּםחַ כִ ים לְּ אַ ְּׁשרוֹת כְּ נִ יסָ ה
שלְּ אַ ְּׁשרוֹת יְּ ִציָאה
שבֵ ינְּ ַתיִ ם ִׅשימֵ י הַ עֹר ְּמבַ ְּע ִׁשים ְּקצָ ת ֹחם
שבימֵ י הַ חֹם ְּקצָ ת קֹ ר
ִ
שקצָ ת ׆שוֹנְּ ִבים
ְּ
ְּקצָ ת ְּמל ְַּע ִטים
או ְֹּס ִפים נְּ ָדבוֹת ׅשַ אֲ ִדיׁששת ֶׁשל ְּמאֺ ָ׃ש ִרים
וְּ כִ י לְּ מַ ה אֶ ְּפ ָׁשר לְּ צַ נוֹת מֵ אֲ נ ִָׁשים ֶׁשכָבָ ה זִ יק ְּׅשעֵ ינֵיהֶ ם
ֶׁש ְּןחָ בוֹת עַ ל ׆ששפָ ם
ֹאׁשם
ֶׁשאֵ ין כ ִָרית לְּ ר ָ
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ֶׁשאֵ ין ִת ְּק ָרה
ֶׁשאֵ ין ִקיר
ֶׁשאֵ ין ָמגֵן כָלְּ ֶׁשהש
רשתם
אֵ לֶה ִא ְּׅשדש כְּ בו ָֹדם וְּ חֵ ָ
וְּ הָ יש לִ כְּ תֹבֶ ת עַ ל ִקיר חַ שֵינש
כָאן.

פרופ' נעים עריידי "משאיר את הכעס לאחרים" ,כבן-בית במידה שווה בתרבות
הערבית ובתרבות העברית ,הוא הופך את שירתו לבית משותף לשתיהן .היותו,
כדבריו" ,משורר ערבי-עברי ועברי-ערבי" מאפשרת לו לעמוד במקום המחלוקת
ולהכיל את שני חלקיה .לפיכך ,אינו חייב להיות משורר כועס ,אלא דוקא משורר
א והב ,אשר "משאיר את הכעס לאחרים" כשם ספרו.

במחשבה שנייה
אתי לְּ ִא ְּׁש ִתי
מֵ ָאז ִהשָ לְּ ִדי וְּ עַ ד ֶׁשמִ ֵׄש ִ
(ֹלא ְּׅשאֶ ְּמצָ עשת ְּמ ַתשְֵךִ ,אם כִ י זֶה נִ ְּׁשמָ ע מַ ְּת ִאים),
וְּ עַ ד ֶׁש ִהיא יָלְּ ָדה אֶ ת יְּ לָדֵ ינש,
ִה ְּׁש ַת ַׇשלְּ ִתי ְּמאֹ ד לַעֲ נוֹת עַ ל ִצ ִנשוֹת הַ הו ִֹרים,
מַ ְּׁשמָ ע ,הַ הו ֶֹרה הַ ׆ש ְַּב ִריִ ,עם ְּמעַ ט
חֲ ִריקוֹת שמַ עֲ ִׂשים חֲ ִריגִ ים ֶׁשל ָרצוֹן לְּ חַ עוֹת
אֶ ת הַ חֶ ְּב ָרה הַ םַ עֲ ָר ִבית ,מַ ֶ׃שהש ֶׁשםַ ְּק ִׅשיל
יסט ִׅשזְּ עֵ יר ַאנְּ ִנין.
לְּ נוֹן קוֹנְּ פו ְֹּר ִמ ְּ
ַאף כְּ ֶׁשןֵ ַר ְּב ִתי לִ ְּהיוֹת רוֹפֵ א ,א ֹו עו ֵֹרְך ִׇשין,
הֺ כְּ ַת ְּר ִתי ׅשַ תַֹאר ׇשו ְֹּקטוֹר לְּ ִס ְּפרשת,
יתי ְּׅשהֶ ְּחלֵט ִמ ְּס ַתנֵ ק ׅשַ תַֹאר הַ נָ ׁששט ְּמׁשו ֵֹרר
ִאם כִ י הָ יִ ִ
ִׅש ְּׁש ֵתי הַ ָׄשפוֹת הָ אֲ חָ יוֹת הַ חו ְֹּרגוֹת; עַ ְּר ִבית
ֶׁשעֲ ַדיִן חו ֶֹׁשבֶ ת ְּׅש ֵׁש ִמיתְּ -קל ִָסית ,וְּ ִע ְּב ִרית,
ֶׁשמוֹסַ עַ ת לַםַ עֲ ָרב ִמש ִָמין לִ ְּׂשמֹאל.
זֶה טוֹב ֶׁששֶה כְָךַ ,רק ֶׁששֶה ִמ ְּתהַ נֵ ְך:
לִ ִׅשי ׅשַ םַ עֲ ָרב וַאֲ נִ י ִׅש ְּקצֵ ה ִמזְּ ָרח יו ֵֹׁשב,
וְּ זֶה הַ ְּם ַכמֶה הַ ְּםׁשֺ ָתף הַ ש ִָחיד לִ ְּׁשנֵי הַ ְּםׁשו ְֹּר ִרים
ֶׁשל הָ ִע ְּב ִרית וְּ ֶׁשל הָ עַ ְּר ִבית – אֲ נִ י
תוֹהֶ ה לִ ְּפעָ ִמים כֵיצַ ד ׆ששף אֱ נו ִֹׁשי,
ִעם הַ ְּרׅשֵ ה נֶפֶ ׁש וְּ ֵׂשכֶל וְּ אֵ יבָ ִרים ְּמסֺ ׆שָל לְּ הָ כִ יל
חשׁשים.
אֶ ת כָל ִאי הָ ְּרצוֹנוֹת וְּ ִאי הַ תוֹבָ נוֹת וְּ ֵקהשת הַ ִ
"אֵ לֶה הֵ ם הַ חַ שִ ים"  -יֵׁש ִמי ֶׁששֹאמַ ר,
ְּׅשעֶ צֶ ם ֺכלָם כְָך או ְֹּמ ִרים,
אֲ בָ ל אֵ לֶה אֵ ינָם הַ חַ שִ ים.
אֲ נִ י ִמשְּ מַ ן הֵ טַ לְּ ִתי סָ פֵ ק ְּׅש ִׁשיטַ ת הַ ַת ְּבנִ שוֹת
וַאֲ נִ י ִמשְּ מַ ן הֵ טַ לְּ ִתי סָ פֵ ק ְּׅשכָל הָ אֲ ִמתוֹת
ִמלְּ בַ ד ְּׁש ֵתי אֲ ִמתוֹת מֺ ְּחלָטוֹת :לְּ ִהשָ לֵד וְּ לָמשת
(שלְּ ִהשָ לֵד וְּ לָמשת ְּׅשגִ לְּ ׆ששלֵי נְּ ָׁשמוֹת,
וְּ ח ֹוזֵר חֲ לִ ילָה).
אֲ בָ ל כְּ ִמי ֶׁשמ ֹולַד לַעֲ נוֹת עַ ל ִצ ִנשוֹת הָ אֲ חֵ ִרים
ִׂשחַ ְּק ִתי אֶ ת כָל הַ ְׇּשמֺ שוֹת וְּ אֶ ת כָל הַ ַת ְּפ ִק ִידים
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וְּ אֶ ת כָל הַ ִׇשםשיִ יםְּ ,נ ָרט לִ ְּדמשת ֹו ֶׁשל הַ סָ לשב
הַ ְּםעֺ מֶה הַ ָעדוֹׁש ,ל ְַּמרוֹת ֶׁשמִ ְּצל ְַּב ִתי ַאלְּ פֵ י ְּנעָ ִמים.
הַ ַת ְּפ ִקיד הֲ כִ י ׆שָרשעַ ֶׁשֹּלא ִה ְּצל ְַּח ִתי לְּ ַגלֵם
יתי לִ ְּהיוֹת
השא לִ ְּהיוֹת אֶ ת מַ ה ֶ׃שׅשֶ אֱ מֶ ת ָר ִצ ִ
ְּמׁשו ֵֹרר כְּ ָדוִ ד ,אוֹהֵ ב כִ ְּׁשֹלמֹ ה,
׆שִׅשוֹר כְּ ִׁש ְּמׁשוֹן וְּ ָאבָ -רם שבֶ ן ז ֹונָה.
אֲ נִ י מוֹדֶ ה ְּׅשאֵ ינְּ ְּספוֹר חֺ לְּ ׁשו ַֹתי.
אתי רוֹמָ נִ ים וְּ ִׁש ִירים
ִׅש ְּתקשפַ ת הַ ְּׅש ִחינוֹת ָק ָר ִ
םשדים.
כְָך ֶׁשםֵ ע ֹולָם ֹלא ִה ְּצטַ שַנְּ ִתי ׅשַ לִ ִ
חשרהִ ,ה ְּתחַ לְּ ִתי ִעם ַאחֶ ֶרת
וְּ כָל נַ עַ ם ֶׁש ִהכ ְַּר ִתי ׅשַ ָ
כְּ דֵ י ֶׁשאשכַל לְּ הוֹכִ יחַ לְּ עַ ְּצ ִמי
מַ ׇששעַ ֹלא ִה ְּצל ְַּח ִתי ִעם הַ עוֹדֶ מֶ ת.
ׅשַ סָ בָ א הֶ ֱע ַד ְּפ ִתי לִ ְּהיוֹת ג'ו ְֹּׅשנִ יק ,רֹאׁש ָקטָ ן,
ל ְַּמרוֹת ֶׁש ָרצש לַעֲ ׂשוֹת או ִֹתי ָק ִצין
וְּ כָל נַ עַ ם ֶׁשֹּלא ָיכֹלְּ ִתי לִ ְּבכוֹת עַ ל כְּ אֵ ב
ֶׁשֹּלא הָ יָהִ ,ה ְּׁש ַתםַ ְּׁש ִתי ְּׅש ִד ְּמעוֹת ַתמִ ין.
אֲ נִ י מוֹדֶ ה ְּׅשאֵ ינְּ ְּספוֹר חֺ לְּ ׁשו ַֹתי,
אֲ נִ י ָת ִמים ,אֲ נִ י נַ ְּח ָדן וְּ אוֹהֵ ב הַ ְּרׅשֵ ה ָנ ִׁשים
וְּ גִׅשו ֵֹרי הָ אֶ חָ ד וְּ הַ ש ִָחיד השא צַ ְּ'רלִ י צַ ְּ'נלִ ין.
.2
אֶ ת הַ חֵ לֶק הַ ֵ׃שנִ י מַ ְּת ִחילִ ים הַ שְּ ל ִָדים.
וַאֲ נִ י חַ י כְּ דֵ י ַלעֲ נוֹת עַ ל הַ ִס ִנשוֹת ֶׁשלָהֶ ם.
יׁשים ׅשָ זֹאת וְּ אֵ ינָם אֲ ֵׁש ִמים
חֶ לְּ ָקם מַ ְּר׆שִ ִ
וְּ חֶ לְּ ָקם מַ אֲ ִמינִ ים ֶׁששֶהש ַת ְּפ ִק ִידי
את יְּ ל ִָדים?!
וְּ ִאם ֹלאָ ,אז מַ ׇששעַ הֵ בֵ ָ
ִא ְּׁש ִתיִ ,ׅשכְּ לָלְּ ,מ ַרחֶ פֶ ת ׅשָ עֲ נָנִ ים.
(א ָ׃שה ֹלא ְּׅשאֶ ְּמצָ עשת ְּמ ַתשְֵךִ ,אם כִ י זֶה
ִ
נִ ְּׁשמָ ע מַ ְּת ִאים)ִ .ה ְּׁש ַת ַׇשלְּ ִתי לְּ הַ ְּפ׆שִ ין ַאהֲ בָ ה
לַפֶ ִמינִ יזְּ ם ֶׁשֹּלא ָׁש ְּמעש עָ לָיו ָאז ׅשַ כְּ פָ ִרים,
אֲ בָ ל ִא ְּׁש ִתי
אוֹהֶ בֶ ת לְּ בַ ֵ׃של וְּ לַעֲ ׂשוֹת ְּסנוֹנְּ גָ'ה שלְּ כַׅשֵ ס
שמ ִׅש ְּפנִ ים.
אֶ ת הַ לִ כְּ לשְך ִמׅשַ חשץ ִ
אֲ נִ י תוֹהֶ ה לִ ְּפעָ ִמים :כַםָ ה ִמ ְּׂשחָ ִקים
ָאדם לְּ ַׂשחֵ ק ,׆שַם לְּ ֹלא ׅשָ מָ ה
יָכוֹל הָ ָ
בשרים?!
א ֹו אֲ ִפלש כְּ ֶׁשהַ ְּע ָר ִׁשים ְּׁש ִ
ֹׁשר הַ ִם ְּׂשחָ ק
אֲ נִ י ִמשְּ מַ ן מֵ ִטיל ָספֵ ק ְּׅשכ ֶ
ֹׁשר הַ הַ ְּק ָׁשבָ ה ֶׁשלִ י ל ְַּתנשדוֹת
שבכ ֶ
ֶׁשלִ י ְּ
ֶׁשעו ִֹׂשים הַ חַ שִ ים.
ִאם אֵ לֶה הֵ ם הַ חַ שִ ים ,אֲ נִ י ְּמסָ ֵרב
לְּ הָ ִבין או ָֹתם שלְּ הַ ְּצ ִׇשיק או ָֹתם וְּ לִ ְּברֹחַ
ׅששׁשה וְּ חֶ ְּרנָ ה!
מֵ הֶ ם .אֲ בָ ל אֲ נִ י אוֹמֵ רָ :
ִה׆שִ יעַ הַ שְּ מַ ן לְּ פֶ סֶ ק זְּ מַ ן ֶׁשמִ ְּד ָרׁש ִמשְּ מַ ן,
ׅשַ שְּ מַ ן הַ שֶה ֶׁשׅש ֹו אֵ ין יו ֵֹתר ְּתׁששבָ ה וְּ אֵ ין
יו ֵֹתר ֶרגֶׁש וְּ אֵ ין יו ֵֹתר זְּ מַ ן לַשְּ מַ ן וְּ לִ י אֵ ין יו ֵֹתר
ששרים.
זְּ מַ ן לְּ ִח ִ
מתוך "משאיר את הכעס לאחרים" ,הוצאת "גוונים"2006 ,
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נעים עריידי

נעים עריידי ,יליד  , 1950משורר ,מתרגם ,סופר וחוקר ספרות .יליד מע'אר ,בן לעדה
הדרוזית .עריידי למד באוניברסיטת חיפה ולימד בחוג לספרות עברית השוואתית.
עבודת הדוקטורט שהשלים באוניברסיטת בר-אילן עסקה בחקר שירת אצ"ג .כותב
בעברית ובערבית ,ספר שיריו הראשון "איך אפשר לאהוב" התפרסם בשנת 1972
ועורר דיון בסוגיית הכתיבה בעברית .עריידי זכה בשנת  2008בפרס ראש הממשלה
לסופרים עבריים .יוזם ונהל את פסטיבל השירה במרר המתקיים מזה עשר שנים.
שירתו של נעים עריידי היא שירה אוהבת ,מרגשת ,אנושית וחמה .שירה אופטימית
גם בעצבונה ,שירה מלאת תקוו ה גם כאשר זו נעדרת .שיריו מספרים על אמו ואביו
הזקנים ,על פרידתו מאביו ,על הכפר ועל העיר שביניהם מתנהלים חייו ,על
משפחתו ועל אהבותיו ,וכמובן על הדואליות של ההוויה הישראלית בכללותה.
להאזנה לשירו של עריידי "ירושלים אהובתי" בביצוע ערן צור

במסגרת הפסטיבל נערך ערב מחווה למלחין הותיק והפורה ,שהרבה להלחין שירי
משוררים ורבים מהשירים אותם הלחין הם מאושיות הזמר העברי ,מוני אמריליו.
את הערב החגיגי "טנא שירים למוני" פותח רפי וייכרט:
"ברוכים הבאים ל'טנא למוני' ,ערב מחווה חגיגי למלחין מוני אמריליו לרגל  50שנות
הלחנת שירה עברית.
אנחנו ,ילדי השכונות והשיכונים של שנות השישים ,הכרנו את שיריו של מוני עוד
לפני שידענו בכלל שהם של מוני .כששיחקנו בחוץ עד שעות הערב המאוחרות
בקעו מן החלונות הפתו חים קולותיהם של גדולי הזמרים בשלל מנגינות יפהפיות:
נחמה הנדל ב"עלי גנים" ,שושנה דמארי ב"ליבבתיני" ,יהורם גאון ב"עץ האלון",
רבקה זוהר ב"רבי עקיבא" .כשכבר הייתה לנו טלוויזיה ,ערוץ אחד ויחיד בשחור-לבן,
צפינו מרותקים בפסטיבלי הזמר וחזינו בשלמה ארצי מבצע את "השיר על ארץ
סיני" ,בדורית ראובני עם "רכבת העמק" ,ברוחמה רז עם "ערב קיץ ויונים" וזכורה
לנו היטב הזכייה הגדולה במקום הראשון בשנת  1977עם השיר הנהדר "רקפת",
בביצוע רוחמה רז .במקביל היו כמובן גם שירי הלהקות הצבאיות שמוני הלחין,
עיבד וניהל מוסיקלית" :שלישיית פיקוד המרכז" עם "היום היום" ו"יש פרחים"'
"להקת פיקוד מרכז" עם "האיש מן הבקעה"" ,הארץ שלי",
"צוות הווי נח"ל" עם "היינו פה היינו שם" ו"בוקר טוב",
"צוות הווי של חטיבת הצנחנים" עם "בארץ אהבתי השקד
פורח" ו"לכל אחד ירושלים".
אי אפשר שלא להזכיר גם את ימי הנעורים של בני דורי עם
התוכנית היפה כל-כך "טֶ לאנֶ לא" ,שהגישו דודו אלהרר אלי
גורנשטיין ומוטי ברכאן ,שמוני הלחין וניהל מוסיקלית
בשנים  1978-1975ואחר -כך הפכה לשלושה תקליטים.
המפיק והמוסיקאי דודו אלהרר מספר על מוני אמריליו:
"פעלו של המלחין מוני אמריליו מדבר בעד עצמו לאורך יובל
שנים והוא ראוי למסה אקדמאית אשר קטונתי לכתוב
אותה" אומר דודו .שלש שנים תמימות עבדנו יחד במסגרת
תכנית הילדים 'טֶ לאנֶ לא' ששודרה שלש פעמים בשבוע
בערוץ האחד והיחיד שהיה במדינת-ישראל .רייטינג של
 "100%הוא מדגיש" .דור שלם גדל על 'טֶ לאנֶ לא' והם כיום
והמעבד
בשנות הארבעים לחייהם .מוני אמריליו היה המלחין
מוני אמריליו
המוסיקלי של הסדרה כולה.
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בכל תכנית היו ששה שירים ,מתוכם שניים שלשה הולחנו על-ידו לשירים קלאסיים
של טובי המשוררות והמשוררים שלנו.
צאי וחשבי כמה שירים הלחין בחמש מאות תכניות .זה האיש המתהלך בינינו עם
מנגינות מופלאות שנובעות ממנו כמו מעיין מפכה מים חיים שלעולם לא נגמר,
בצניעות אין דומה לה ,במאור פנים ,בנחת רוח ומעל לכל בכישרון מלודי שהעניק
לו אלהים ביד נדיבה והוא אמן בחסד עליון".
אומר רפי וייכרט" :ראה זה פלא ,בגרנו בשלושה-ארבעה עשורים ושיריו של מוני
עודם איתנו .הנה ,למשל ,אני נוסע במכונית ומאזין עם בתי בת השלוש
ל'טיקיליטון' בביצוע חווה אלברשטיין ,עולה הביתה אחרי ביקור בגינה וצופה עימה
בדי.וי.די' .גם אני רוצה חיבוק' – בביצוע יהודית רביץ ,ע"פ מילים של מיריק שניר.
וכשהיא נרדמת – לצליליו של מוני הממלאים את ראשה הצעיר – אני חוזר בסלון
ללחניו של מוני לשיריהם של לאה גולדברג ,יהודה עמיחי ,דליה רביקוביץ ,טוביה
ריבנר ולכל המשוררים המופלאים הללו שמוני הצליח להתחבר אליהם ולחבר להם
מנגינות בלתי נשכחות .במשך  50שנה הלחין מוני אמריליו יותר מ 600-שירים .רבים
מהם נחשבים לקלאסיקה של הזמר העברי".
"פרח משוגע" בביצוע חוה אלברשטיין ,מילים :רחל שפירא ,לחן :מוני אמריליו
ִהיא הָ יְּ ָתה הַ ֵעיסָ ִרית הַ לְּ בָ נָה
ֶׁשל הַ ְּסלִ ילִ ים הַ מִ ְּב ָר ִאים ִמן הַ ְּע ָר ִעים ׅשַ מְּ ָׁשמָ ה
ִהיא הָ יְּ ָתה הַ ֵעיסָ ִרית ֶׁשל הָ או ְֹּב ִדים וְּ הַ תו ִֹהים
ֹלהים.
הַ מו ְֹּד ִדים ׅשַ םֶ ְּרחָ ִבים ֶׁשל אֱ ִ
ִהיא הָ יְּ ָתה הַ ֵעיסָ ִרית הַ שְּחֵ פָ ה
וְּ ִׁש ְּפחָ ָתם ֶׁשל הַ כְּ אֵ ב וְּ הַ ְּׅש ִדידשת הַ חֲ ׂששפָ ה
ִהיא הָ יְּ ָתה הַ מַעֲ ָרה הַ ְּם ַקׅשֶ צֶ ת ֶנחָ מָ ה
ית ִרים הַ מִ חָ ִרים ֶׁש ִׅשגְּ ר ֹונָש
ׅשַ םֵ ָ
ִהיא כְּ מ ֹו ִמי ֶׁשמִ לְּ חַ ם עַ ל חַ שָיו
ִהיא ָׁש ָרה כְּ מ ֹו ִמי ֶׁשםֵ ִסיר אֶ ת ְּנצָ עָ יו
ִהיא ָׁש ָרה כְּ מ ֹו ִמי ֶׁששָקשק לְּ מַ ׆שָע
אֲ נִ י רוֹצָ ה לִ ְּקרֹא לָש  -נֶ ַרח ְּמׁשֺ ׆שָע
ִהיא הָ יְּ ָתה הַ ֵעיסָ ִרית הָ אֺ ְּמ ָללָה
וְּ לִ ְּפעָ ִמים ִהיא צָ עֲ ָקה כְּ מ ֹו ִצנוֹר ְּמקֺ ָללָה
ִהיא הָ יְּ ָתה הַ ֵעיסָ ִרית ֶׁשל הַ םֺ כִ ים וְּ הַ כְּ מֵ ִהים
ֹלהים.
הַ מִ ְּבל ִָעים ׅשַ םֶ ְּרחָ ִבים ֶׁשל אֱ ִ
ִהיא הָ יְּ ָתה אשלַי ַרק נֶ ַרח ְּמׁשֺ ׆שָע
אֲ בָ ל ְּנ ָר ִחים ְּמׁשֺ ׆ש ִָעים הו ְֹּפכִ ים מָ ָׁשל א ֹו אַ ָ׆ש ָדה
ִהיא חָ יְּ ָתה מַ הֵ ר ִמ ַׇשי עַ ד ֶׁשםו ָֹתש ָחמַ ד או ָֹתש
הַ םָ וֶת ֶׁש ָת ִמיד ִׅש ֵעׁש לְּ נַןו ָֹתש
ִהיא ָׁש ָרה כְּ מ ֹו ִמי ֶׁשמָטַ ׁש אֶ ת ׅשֵ ית ֹו
ִהיא ָׁש ָרה כְּ מ ֹו ִמי ֶׁש ַם ִניל ְּת ִחמָת ֹו
ִהיא ָׁש ָרה כְּ מ ֹו ִמי ֶׁששָקשק לְּ מַ ׆שָע
אֲ נִ י רוֹצָ ה לִ ְּקרֹא לָש נֶ ַרח ְּמׁשֺ ׆שָע.
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לחניו של מוני אמריליו מובצעים לאורך הערב על ידי
שני זמרים .חני די נור כובשת את הקהל ברגישותה
ובקולה הצלול ונתן סלור מבצע בקולו החם את שיר
"המשורר הנערץ" שנכתב ע"י טוביה ריבנר( .נתן סלור
נכדו של אלתרמן ,בנה של המשוררת תרצה אתר ז"ל)
את הערב מלווה התזמורת בניצוחו של רמי הראל
המפיק המוסיקלי ,על הפסנתר ,גלעד אפרת :קונטרבס,
איתן איצקוביץ :כלי הקשה.
רמי הראל

השחקנית ובמאית הקולנוע מיכל בת אדם ,קוראת משירי משוררים:
יהודה עמיחי

פעם אהבה גדולה
נַ עַ םַ ,אהֲ בָ ה ׆שְּ ד ֹולָה חָ ְּתכָה אֶ ת חַ שַי לִ ְּׁשנַיִ ם
וְּ הַ חֵ לֶק הָ ִראׁשוֹן מַ ְּמ ִׁשיְך לְּ פַ ְּרנֵ ר
ְּׅשמָ קוֹם ַאחֵ ר ,כְּ נ ָָחׁש ָקטשעַ .
הַ ָ׃שנִ ים ֶׁשחָ לְּ פש ִה ְּר׆שִ יעש או ִֹתי
שמנשחָ ה לְּ עֵ ינַי.
וְּ הֵ ִביאש ְּרפשָאה לְּ לִ ִׅשי ְּ
השדה
וַאֲ נִ י כְּ ִאיׁש הָ עוֹמֵ ד ְּׅש ִמ ְּדׅשַ ר יְּ ָ
משל ֶׁשלֶט "׆שֹ בַ ש ְּננֵי הַ שָם",
וְּ ֹלא יִ ְּראֶ ה אֶ ת הַ שָם ,אֲ בָ ל השא יוֹדֵ עַ .
כְָך לִ זְּ כֹר נָ נַיִ ְך ְּׅשכָל מָ קוֹם
ְּׅשגֹ בַ ש נָ נַיִ ְך.

מוני אמריליו ,כיצד חווית את פסטיבל המשוררים במטולה?
"התרגשתי מאד שפנו אלי ובדרך זו גם אפשרו לי להציג כמה משירי המשוררים
שהלח נתי ,מוכרים וגם חדשים" אומר מוני אמריליו" .היה לי לכבוד להשתתף
בחגיגת המשוררים במטולה שהוא ארוע חשוב בחיי התרבות בארץ ובמיוחד
משמעותי בשבילי ,שכן הרביתי להלחין משירי משוררים .עלי לציין כי השנה זכה
הפסטיבל לתהודה רבה במיוחד ואני מקוה שימשיך כך גם בעתיד ויתרום לכל אוהבי
השירה''.
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בסיומו של ערב מוסיקלי מענג עם מוני אמריליו ,עובר הקהל לספרית מטולה
ל"תיקון שירה" ,כאן נערך לימוד פעיל והומה אדם ,כמקובל בליל שבועות בקהילות
ישראל ,בניצוחם של המשוררים :מירון ח .איזקסון ,יורם ניסינוביץ' ואלחנן ניר.
קישור למנהגי עדות ישראל בחג השבועות
מירון איזקסון משתף אותנו ברוח החג השורה על מפגשי הפסטיבל:
"פסטיבל מטולה הגיע השנה למקום מיוחד לטובה" מציין מירון "ראשית ,זכינו
לשמוע משוררים מגוונים ושירים טובים ,וענין זה כשלעצמו אינו מובן מאליו.
שנית ,היתה מנוחת הנפש בין הנוכחים ובתוך עצמם ,הזמנים והפנים והדיבורים היו
חבריים ונעימים".
חג השבועות ממקד בחיי לא מעט" הוא אומר" .יסודו כמובן במשמעות העמוקה של
'קבלת התורה' ,שרק מכוֹחה יש לנו את המחשבה העברית ואת האות העברית.
לשמחתי ביקש עורך הפסטיבל שבנוסף לאירועי הקריאה נקיים ערב לימוד בליל
שבועות כמקובל בקהילות ישראל .ואכן עם שניים מחברי ערכנו לימוד פעיל והומה
אדם .במהלכו דיברתי אני על שילובים אפשריים בין הפרט לכלל ביהדות בהתבסס
על שני מקורות" :לפיכך נברא האדם יחידי" (מסכת סנהדרין) ו"אם אין אני לי מי לי"
(פרקי אבות) .אלחנן ניר דיבר על התורה כאהובה ועל אהבת התורה בספר הזוהר
ויורם ניסינוביץ ביצע עם הקהל פעילות של דמיון מודרך על רקע חלומותיו של
יוסף בתורה.
ברצוני לציין שמטולה – המקום והשיר ,אפשרו הפעם גם לאשתי ולילדי להנוֹת
ולחוש את השבת ,החג והשירה".
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מפגש שירה רביעי
ישראל אלירז ,יודית שחר ,צביקה שטרנפלד
עודד גדיר – פסנתר ושירה│יאיר רובין – גיטרה ושירה
מנחה :פרופ' נסים קלדרון
המשורר ישראל אלירז קורא מספר שיריו על במת "בית ראשונים" במטולה
*
מַ ה םֵ אֲ חו ֵֹרי כָל זֶה
וְּ ִאם יֵׁש אֵ יזֶה
ִענְּ יָן ַאחֵ ר
אֵ יזֶה חֹמֶ ר חַ י
לְּ ִמי יֵׁש זְּ מַ ן לְּ הַ ִׅשיט ׅשַ כֹל,
לִ ְּראוֹת הַ כֹל
ִאם ְּתבַ לֶה אֶ ת חַ שֶיָך ְּׅש ִה ְּס ַתכְּ לֺשוֹת
ֹלא יִ ְּהיֶה לְּ ָך זְּ מַ ן לַעֲ ׂשוֹת
מַ ֶ׃שהש ַאחֵ ר (אַ ָתה
מַ כִ יר אֶ ת הַ עוֹל הַ ֶשה ֶׁשאֵ ינ ֹו
עוֹד ְּׅשאֶ ֶרץ הַ חַ שִ ים)
אֲ נִ י יוֹדֵ עַ ֶׁש ְּׅש ִמ ְּק ֶרה ִה׆ש ְַּע ִתי
ל ְַׇּשבָ ִרים ֶׁש ִה׆שִ יעש אֵ ַלי
ְּׅשאֶ ְּמצַ ע הַ ׅש ֶֹקר ׅשַ ִם ְּטׅשָ ח ׁששב;
מַ ְּת ִחיל הַ ׅש ֶֹקר

ישראל אלירז

הַ ָׄשפָ ה מַ ְּמ ִׁשיכָה לְּ הַ ְּחזִ יק אֶ ת
הַ כֵלִ ים ִׅש ְּמקוֹמָ ם
ידת ֹו לְּ פָ נֶיָך
יְּפי הַ כְּ לִ י ׅשַ עֲ ִמ ָ
ִ
אַ ָתה מַ כֶה כַף אֶ ל כַף וְּ אוֹמֵ ר לַחַ לוֹן
הַ שוֹם מַ ְּת ִחיל ָׇשבָ ר חָ ָדׁש
אַ ָתה ׇשוֹפֵ ק ׅשַ חַ לוֹן עָ לָיו
ׇשוֹפֵ ק הַ ׆ש ֶֶׁשם חַ לָׁש
אֶ ת הָ ע ֹולָם
׆ש ְַּר׆שְּ ֵרי הַ םַ יִ ם נִ ְּב ָק ִעים כְּ מ ֹו
רשח
ׁשו ַֹׁשמִ ים ׅשָ ַ
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ישראל אלירז( ,נולד ב 1936-בירושלים) ,משורר ,מחזאי ,מורה ומתרגם ,זוכה פרס
ביאליק ,וזוכה פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים לשנת  .2008בשנים האחרונות
התעורר עניין רב בשירתו בצרפת ,בלגיה ואף גרמניה .אחדים מספריו האחרונים
נדפסו לראשונה בצרפתית ורק אחר כך בלשון המקור העברית.
ישראל ,כבר שני ם שאתה כותב מחזורי שירים רחבי יריעה .מה מאפשרת לך צורה
ספרותית זו?
"היום אני מביט לאחור  ,אל ספרי שירי האחרונים ,ורואה מה שאולי לא היה לי
לגמרי נהיר בשעת התרחשותו ,לא מלכתחילה .עכשיו זה ניכר ושקוף לי.
אומר על זה כמה מלים ,כי הצעת לי לעשות זאת:
כתיבתי היתה ת מיד פרגמנטרית והלכה והפכה לכזאת יותר ויותר .אין השיר (לפי
טעמי) מבקש להיות אחדותי ,לא עם התחלה אמצע וסוף ,לא להוביל לאיזו תיזה או
לאיזו פואנטה חריפה – פוליטית או בידורית.
אני ער יותר כיום לכתיבתי השירית שהופכת מקטעית ,שבורה ,פסיפסית ,כאילו
היא משך מתפזר אחד ואינסופי העשוי פכים הבאים להעיד על העולם מסביבנו.
עולם הנמצא בתהליך מתמיד של התפרקות והתארגנות .זה עולם המורכב חלקים,
חלקיקים ,תאים ,מונדות ,שהעין צריכה ,בתהליך איטי ועקשני לחשוף ,לתפוס,
לפרש ,להעיד ולקבע.
ספר השירים (הוא לעולם לא אוסף של שירים) הופך להיות כר נרחב של 'דברים'
שמצטרפים יחד כדי להעיד על חלקים של עולם ולא על איזו כוליות .רק ביטויים
של דברים אלה במילים הנאותות ,ובדרך הראויה ,יעיד על ה'מסע' ההולך ומתמשך,
עוד ועוד ,במשך השנים .לעתים המסע הוא פנימה ולעתים הוא מתרחש ב'חוץ',
אבל הגישה שווה בשני המקרים.
המשורר הוא הֵ לְֶך ,נוסע ,חוקר ,עד  .הוא הולך בדרך כלל אחרי עיניו המיצרות לו
מילון עצמים ומילון מוסיקלי כדי להביע אותם ולהאירם כראוי.
יש והמהלך מתרחש על גבי 'חוט אחד' (של מקום) ויש שהחוט 'נקרע' ,והעין עוברת
(עם המחשבה והרגש) ממקום למקום .המקום המפורר (שזו מהותו וטבעו ,למעשה)
מבקש להישאר בפירוריו ,בעושרו האינסופי ,הבלתי ניתן להימצות לעד.
דומה שאני מבקש להציע לקוראי ללכת אחרי ,לחוות את הראיה הראשונית הזאת.
אני מציע לו את חלקי הנראה ,המורגש ,הנחשב ,כדי שהוא ,הקורא ,ירכיבם על פי
רצונו ,לפי כוחו ,לפי שעתו.
כמ עט ואין חשיבות באיזה דף הקורא פותח את ספר השירים ומתחיל בו את
קריאתו ,כפי שאין כל חשיבות באיזו פסיעה מתחיל 'הטיול' ,או מתחילה העין
לראות ,האוזן לשמוע .הטיול לא נגמר באיזה סיום ,אלא תמיד באיזה אמצע,
שהמשכו יהיה ,אולי ,בספר הבא.
'הרגע' הוא החשוב ולא 'השלם'' ,הכולל' – מושגים שאינני מכירם כלל.
גישה זו ,שהלכה ונתגבשה במשך השנים ,כך נדמה לי ,מעצימה פואטיקה של
'טריוויה' של 'מקוריות מפתיעה' ,של 'הכרחיות קפריזית' .השיר לא יסתיים לעולם
בנקודה סופית ,המעשה ימשיך ויתנהל כל עוד הנשימה באפו של המשורר".

יודית שחר ,מעבירה את הנושא הפוליטי-חברתי דרך הסיפור האישי הפרטי שלה.
ההסבר שלה לכתיבת השירים הוא הכאב והעוולות .חשוב לה לומר שעל אף
שהיומיום שלה עמוס בהתמודדות כלכלית ,זו לא הצרה הפרטית של יודית .היא
רואה את מה שקורה לה כמייצג חתך מאפיין לאנשים העובדים במדינה הזו.
המציאות להבנתה בוערת מכאב ומעוולות.
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זו אני מדברת
ֵׁשרשת לָקוֹחוֹת ָׁשלוֹם ז ֹו אֲ נִ י ְּמ ַדׅשֶ ֶרת
כֵן ,ׅשַ םֶ ה אשכַל לַעֲ זֹר,
ִמ ְּצטַ עֶ ֶרת ׆שְּ בֶ ֶרת אֲ נִ י יו ַֹדעַ ת ֶׁש ִה ְּמ ַתנְּ ְּת הַ ְּרׅשֵ ה ׅשַ תוֹר
ַאח ַראי ִמ ְּׁשמֶ ֶרת,
ֹלא ,אֲ נִ י ֹלא יְּ כ ֹולָה לְּ הַ עֲ ִביר לְּ ְּ
סשעים,
׆שְּ בֶ ֶרת ,נֹ ה הַ ִ׃שיטָ ה ְּמ ַדׅשֶ ֶרת ,אֲ ָמנָהְּ ,מׁשו ִֹבים עַ ל ִׅש ִ
ֹנשסים לְּ מַ ְּׁשאַ ִׅשים אֱ נו ִֹׁששִ ים ִמ ְּצטַ שְּ נִ ים,
ׅשו ִ
שברֹאׁש חֹדֶ ׁש ַמ ְּׂשכ ֶֹרת ֶׁשֹּלא ׆שוֹמֶ ֶרת לְּ כַןוֹת
ְּ
עַ ל ָׁש ְּר ֵׁשי הַ ְּׄשעָ רוֹת הַ לְּ בָ נוֹת.
(׆שְּבֶ ֶרת ,אַ ְּת ֹלא ׁשוֹמַ עַ ת ֶׁשהַ ִתינוֹק ֶׁשלְּ ָך ׅש ֹוכֶה?)
ז ֹו אֲ נִ י מַ עֲ נֶה אֱ נו ִֹׁשי ְּמ ַדׅשֶ ֶרת אֵ ַליִ ְך
ַארׅשַ ע ָׁשעוֹת ִׅשימָ מָ ה ִׁש ְּבעָ ה י ִָמים ְּׅש ָׁשבשעַ
עֶ ְּׂש ִרים וְּ ְּ
אֲ נ ְַּחנש כָאן ,אַ םָ ה לְּ ַאםָ ה ִמ ַתחַ ת לָאֲ ָדמָ ה
ִמסֵ את הַ חַ םָ ה עַ ד לְּ צֵ את הַ מְּ ָׁשמָ ה
ְּׅשמָ קוֹם ֶׁשע ו ְֹּר ִאים ל ֹו אוֹנֶ ן ְּסנֵ יְּס ,משָארוֹת נֵאוֹן
ַאח ָר ִאית ֶׁשםַ אֲ זִ ינָה
רשתים ׅשַ ִנמָה וְּ ְּ
לְּ ֹלא חַ לוֹןֵׁ ,ש ִ
צשרה ֹלא ְּמנֺםֶ סֶ ת
וְּ ק ֹונֶסֶ ת כְּ ֶׁשאֲ נִ י א ֹונֶסֶ ת ְּׅש ָ
אֶ ת חֲ ִבילַת הַ ְּ׃ש ָק ִרים הַ ָ׃שוָ ה לְּ כָל נֶפֶ ׁש,
׆שְּבֶ ֶרת ,זֶה ֹלא ְּמ ַׁשמֶה מָ ה אַ ְּת אוֹמֶ ֶרת,
(הַ ִתינוֹק ֶׁשלְָך ֹלא מַ ְּפ ִסיק לִ ְּבכוֹת)
לְּ כָל ִאיׁש יֵׁש ַתג ְּמ ִחיר וְּ ֶׁש ֶקר מַ זְּ ִהיר ֶׁשםֵ ִאיר
אֶ ת ַׇש ְּרכ ֹו ִמםָ רוֹם.
ׅשַ םֶ ה אשכַל לַעֲ זֹר?

יודית שחר

יודית שחר נולדה בגבול שכונת התקווה .היום היא חיה בפתח תקווה עם שני
ילדיה ,מלמדת ומנחה אוכלוסיות מוחלשות .כותבת שירים מגיל שבע ,מפרסמת
שירה חברתית פוליטית בכתבי עת ובאנתולוגיות" .זו אני מדברת" הוא ספרה
הראשון.
יודית ,בספרך את מדברת ואפילו צועקת שירים של מחאה חברתית .האם הצעקה
נותרת בחלל ריק או שיש לה שומעים?
"בקיץ הקודם ארגנתי ערב שירה חברתית ,עם  15משוררים ,ששמו היה 'רעב' "
מספרת יודית" .ילדיי שהגיעו לערב ,שהתקיים ברחבת 'האוזן השלישית' ,ממש
ברחוב ,הופתעו לראות המון אנשים מתגודד .בני אמר לחברתו' :זה בטח לא הערב
של אימא ,מכיוון שאימא אומרת ששירה לא מדברת לאף אחד' .אבל זה היה ערב
השירה שלי ,להפתעתי ולהפתעתו".
מה היה באותו ערב שמשך אנשים רבים? "משוררים עלו והקריאו שיר ,אחד אחרי
השני ,שעסק במצב החברתי .הקהל ,שהיה מורכב מבני נוער ׅש ֹולסי שווארמות,
זוגות קשישים אוחזי ידיים ,ושאר דמויות שאינן נמנות על קוראי השירה
הטיפוסיים ,הגיב בעירנות ,נקבץ והתווכח עם המקריאים" מדגישה יודית" .אז
הבנתי ששירה חברתית מדברת ,כשהיא מדוייקת ומגובשת לכדי אמירה רלוונטית
עכשווית .זה היה אולי האות לכך שהספר שלי יימכר ,למרות שלא האמנתי בכך,
ושנים דחיתי את הוצאתו .להפתעתי תוך כמה שבועות הודפסה מהדורה שניה.
אז כנראה ששירה חברתית מדברת משהו בכל זאת ,אבל מבחינתי זה לא מספיק.
הייתי רוצה ששירה חברתית תהווה מנוע לשינוי תודעתי ולפעולה חברתית" היא
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מדגישה" ,כפי שאני עושה עם קבוצת המשוררים של 'גרילה תרבות' ,רועי צ'יקי
ארד ,מתי שמואלוף וניר נאדר".

אלוהי המזכירות
אותן עוֹטוֹת
אֱ ֹלהֵ י הַ םַ זְּ כִ ירוֹת א ֹוהֵ ב ָ
ְּננֵי מַ זְּ כִ ָירה משל הַ םַ ְּרָאה
טו ְֹּפפוֹת ִעם ַׁשחֲ ִרית לְּ עֵ בֶ ר הַ ַתחֲ נָה
ְּמצו ְֹּפפוֹת מוֹנִ ית ֵׁשרשת לְּ יוֹם מַ ְּק ִסימשם ִׅש ְּׂשכַר ִמינִ ימשם
ִמ ְּתנוֹגְּגוֹת ׅשַ חֲ לָלִ ים ה ֹו ְּצבָ א הַ ְּסלָלִ ים ֶׁשל הַ ָעדוֹׁש ׅשָ רשְך השא.
אותן מַ שוֹת
אֱ ֹלהֵ י הַ םַ זְּ כִ ירוֹת אוֹהֵ ב ָ
מַ ׅשָ ט לְּ מֶ ְּרכַז ִׅש ְּטנוֹ :נֵס ָקפֶ ה ְּׁשנֵי סשכְּ ָרזִ ית
ְּמעַ ט חָ לָב.
אותן לשטוֹת
אֱ ֹלהֵ י הַ םַ זְּ כִ ירוֹת אוֹהֵ ב ָ
מַ ׅשָ ע ְּממַ לְּ ְּמלות ִמשָד ְּׅשוַ ַׇשאי ֶש ִמשָד זֶה ַמםָ ׁש אֶ ְּצלִ י
עַ כְּ ָׁשו ׅשַ שָדְּ ,ׅשבַ ָע ָׁשה.
ה ֹו אֱ ֹלהֵ י הַ םַ זְּ כִ ירוֹת מָ ה אַ ָתה מֵ ִבין ְּׅשמַ זְּ כִ ירוֹת ְּׅש ִמזְּ כ ִָרים
ְּׅש ַתזְּ ִק ִירים כְּ ֶש ִהיא ִמ ְּתאַ שָ ה לִ ְּפרֹץ
ׅשָ ִרעשד הֲ כִ י הָ זשי אֲ בָ ל הַ ֶשלֶד ֶשׅשַ ׅשַ יִ ת אשי הַ ֶשלֶד ֶׁשלָש.
אֱ ֹלהֵ י הַ םַ זְּ כִ ירוֹת ,אֵ ינְּ ָך מֵ ִבין ָׇשבָ ר ְּׅשמַ זְּ כִ ירוֹת
כִ י ִהיא עֲ ַדיִ ן ְּמ ַטנֶ סֶ ת ׅשַ םַ ְּד ֵרגוֹת לְּ כִ ָת ָתש ׅשַ חֲ צָ ִאית ְּקצָ ָרה ִמ ִם ָׇש ָתש
ָׂשמָ ה יָד ְּׅשקֹ ִשי ְּמכַןָ ה עַ ל הַ ַת ְּחתוֹנִ ים ֶׁש ִא ָםא ֹלא כִ ְּׅשסָ ה.
ֹלהים ,מָ ה אַ ָתה מֵ ִבין ְּׅש ַת ְּחתוֹנִ ים.
אֱ ִ

צביקה שטרנפלד ,משורר ופסיכולוג ,יליד  .1955מפרסם משנת
 . 1986ששה מספרי שיריו ראו אור ,ותרגומי שירה מאנגלית,
גרמנית ,צרפתית ופולנית .מאמרי ביקורת נתפרסמו בבמות
שונות .פרסים ומענקים :פרס ליז מלר ,קרן תרבות חיפה ,קרן תל
אביב ,קרן רון אדלר ,קרן נשיא המדינה .ב 2008-זכה בפרס אקו"ם.

נאמר שאתה קוף
הקוף ,בעיני אמו צבי (פתגם ערבי).

נֹ אמַ ר ֶׁשאַ ָתה קוֹף.
הַ ִשנשס עַ ל הַ ֶ׆שזַע
אֵ ינ ֹו ְּמ ַׂשםֵ ַח
שבַ ְּע ִפיצָ ה מֵ עָ נָף לֶעָ נָף
אֵ ין עֲ לִ יצשת.
ז ֹו ׇשֶ ֶרְך חַ שִ ים.

צביקה שטרנפלד
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נֹ אמַ ר ֶׁשאַ ָתה קוֹף,
ְּנלִ שַת הַ כִ מִ ים ִהיא אֹ פֶ ן ִחששר
ִמ ְּת ַקׅשֵ ל עַ ל הַ ַׇשעַ ת,
ׁששקה.
שנְּ ֵקבוֹת ְּׂש ִעירוֹת ְּמעו ְֹּררוֹת ְּׅשָך ְּת ָ
ַתחַ ת מַ ׅשָ ְּטָך הַ לַיְּ לָה מַ לְּ ִׅשין
ַאריֵה ִמ ְּתמוֹסֶ סֶ ת
וְּ ַׁשאֲ גַת הָ ְּ
לְּ ֶׁש ֶקט ְּממֺ ָתק.
נֹ אמַ ר ֶׁשאַ ָתה קוֹף ְּמׁשו ֵֹרר.
הוֹדוֹת לְּ חשׁש ְּׁש ִמיעָ ה נ ִָדיר
יטיב לִ ְּׁשמֹ עַ אֶ ת הַ כ ֹוכ ִָבים
אַ ָתה מֵ ִ
ִמ ְּתמַ ְּע ִחים עַ ל ְּמקוֹמָ ם ׅשָ ָר ִקיעַ .
יצית ַמ ְּב ִׁשי ָלה
ַק׃ששב לְּ בֵ ִ
שלְּ נִ ׅששלֵי הַ נֶ ה ֶׁשל הָ עֺׅשָ ר ְּׅשתֹם הַ הֵ ָריוֹן
ַאב ָקן.
ָאזְּ נֶיָך חו ְֹּבקוֹת אֶ ת ְּנ ִעימַ ת הָ ְּ
ַרחַ ׁש חַ שֵי הַ ִםין ֶׁשל ַאחֶ יָך הַ עו ִֹפים
ִמ ְּתחָ ֵרז ְּׅש ִפכְּ נשְך הַ מַחַ ל,
נָ ׁששט כְּ יָד.
נֹ אמַ ר ֶׁשאַ ָתה קוֹף.
שבֹ ֶקר אֶ חָ ד כַף י ְָּדָך חֲ ל ָָקה.
אֵ ינְּ ָך יָכוֹל לְּ טַ נֵ ס עַ ל ׆שְּ ז ִָעים
ַאף ֶׁשש ֹו ׇשֶ ֶרְך ַחשִ ים,
וְּ אֵ ינְּ ָך יָכוֹל לִ כְּ תֹב ִׁש ָירה,
י ָָדש ֶׁשל זשג ְָּתָך ׆ש ֹול ֶֶׁשת
ִמׅשֵ ין אֶ ְּצ ְּׅשעו ֶֹתיָך.
אַ ָתה נוֹצֵ עַ אֶ ת כ ְַּנָך ֶׁש ִת ְּת ַח ְּסנֵ ס,
וְּ חו ֵֹרז ׅשָ ש ָתוִ ים,
ְּמ ַגלֶה ֶׁשכַף הָ ֶרגֶל
ִא ְּׅש ָדה אֶ ת ַקשֶיהָ ,
שלְּ ִצׇש ֹו ֶׁשל הָ ִאיׁשוֹן
י ֵָרחַ ִה ְּתי ֵַ׃שב לְּ לַגְּ לֵג.
מתוך "רקתה של בדידות" ,מבחר שירים  ,1977-2007הוצאת "קשב לשירה"

צביקה ,מה היחסים בין שירתך ,לבין השירה האירופית שעליה התחנכת ,הפולנית,
הגרמנית ,הצרפתית?
"חייתי באירופה מגיל  12במשך שש שנים" מספר צביקה" .החשיפה לספרות
הצרפתית הטביעה בי את חותמה ,ובמשך שנים נהניתי לקרוא שירה בשפה זו,
באמצעותה גם גיליתי בתרגום את פבלו נרודה ולורקה .את השירה הפולנית גיליתי
למעשה ,לאחר שנאמר לי שאני מושפע ממשוררים פולנים .ההפתעה של גילוי אחים
ותחושת הזיקה ,היו עזות .נראה שלא המשוררים השפיעו אלא העובדה שהפולנית
היתה השפה הראשונה ,ואולי משהו באווירה בבית ,בסיפורים שהוקראו לי בימי
הילדות בשפה זו.
על השאלה מי משפ יע במיוחד ,קשה לי להשיב .התחושה היא שההשפעה מאוד
אקלקטית .גם הסגנון השתנה לאורך השנים ומצבעוני וסוריאליסטי קמעה ,הפך
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לעמוק יותר ומעט הגותי .אף ההומור המתקיים לאורך שנים משנה גוונים ומתקרב
יותר להומור הפולני ופחות לסגנונם של הצרפתים".
*
אַ ׅשָ א ,יֵׁש לִ י ָיד חַ םָ ה שגְּ ד ֹולָה
כְּ מ ֹו ֶׁשלְּ ָך,
אֲ בָ ל כְּ ֶׁשאֲ נִ י רוֹאֶ ה
עָ נָן ִמ ְּתנַ שֵר,
אֲ נִ י נ ְֶּחנָ ז לְּ ִה ְּתׅש ֹונֵן ְּׅשי ִָדי
ֶׁשםָ א ז ֹו ִהיא.
יתי ְּס ִפינָה,
הָ יִ ִ
כִ ְּׁשרוֹנו ַֹתי הָ יש ַר ִׅשים כְּ מ ֹו רשחוֹת
הַ ׅשָ אוֹת ְּׅשַאחַ ת ִמכִ ששנִ ים ׁשוֹנִ ים,
וְּ ָלכֵן הַ ְּן ִפינָה נו ְֹּת ָרה ִׅש ְּמקוֹמָ ש.
מֵ עַ ל ׆שֹבַ ש הַ שָם
ִה ְּפלִ יגָה לְּ ׁששמָ קוֹם.
אֶ ְּפ ָׁשר לִ ְּראוֹת או ָֹתש ִמ ְּתנַ ש ֶֶרת
וְּ לִ זְּ כֹר אֶ ת אֲ רֺ ׅשו ֶֹתיהָ הַ שָפוֹת,
חַ ְּרטוֹמָ ש הַ ׅשָ טשחַ ,
ִמ ְּפ ָר ָׂשש הַ ׆שֵא,
וְּ הַ ָ׃שאוֹן ֶׁשעו ְֹּר ָרה
כְּ ֶׁשׇשוֹמֶ ה הָ יָה ֶׁששֵׁש מַ נוֹת עַ ל ִסנשנָש.

ועדה בשטח ,בית אנטלר:

דיתי רונן ,גלעד מאירי ,יורם ניסינוביץ'

אצל רונית אנטלר מתכנסים על הדשא לשעה של שירה .זו שנה שניה שרונית,
חברת מועצת מטולה ,מזמינה לגינת ביתה את אורחי הפסטיבל .בפתח שולחן עמוס
במעדני חג השבועות ועל במת המרפסת אני פוגשת במשוררי ועדת הפסטיבל :ד"ר
דיתי רונן ,ד"ר גלעד מאירי ,והמשורר יורם ניסינוביץ מעורכי "משיב הרוח" ,כתב עת
לשירה יהודית-ישראלית ,שיקראו משיריהם.
מספרת רונית אנטלר " :אני אוהבת את חג השבועות במטולה .מסורת של שנים
במשפחה שלנו ,היא הגינה הפתוחה בשבועות .אמא שלי ,צפורה ,היתה נוהגת
להזמין את חבריה מהגליל לגינה .תחת עץ האגוז היו מתאספים החברים מהאזור:
מקריית שמונה ,יסוד המעלה ,רמות נפתלי ,ראש פינה ומטולה ,לאכול את מטעמי
החג :קרפלך עם שמנת ,פשטידות ,עוגת גבינה ועוד .הגינה נפתחה בדרך כלל אחרי
התפילה בבית הכנסת .עניין של מסורת .עמוס ,אבי ,היה טורח סביב המוזמנים
בהזמנה להרמת כוסית ,קוניאק ,עראק זחלאוי לבנוני ,או וישניאק שהוא הכין.
כשנפתח פסטיבל השירה לפני למעלה מעשר שנים ,הזמינה אמא חלק מבאי
הפסטיבל לגינה לאכול ,לשבת ולדבר ,לשמוע .כך התערבבו שולמית אלוני עם
חברים מקרית שמונה ,אורה נמיר עם חברים מיסוד המעלה ,יוסי שריד ומיכה ינון
עם חברים מהאזור.
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לאחר מותה של אמא החלטתי להמשיך במסורת הגינה הפתוחה .אבל אני בחרתי
לפתוח את הגינה לטובת פסטיבל .לייחד שעת בוקר להקראת שירה בגינה שלנו.
מצאתי שתחת עץ האגוז בבית שנבנה לפני למעלה ממאה שנה ,השירה היא נפלאה
במיוחד .הבית שלנו ברחוב הראשונים  30הוא אחד מאותם בתים שנבנו על ידי
הברון .לבית הזה הגיעו סבא וסבתא שלי בתחילת המאה .כאן נולד אבי ונולדתי
אני .הבחירה לפתוח את הבית לטובת הפסטיבל נראתה לי אך טבעית .הזדמנות
לחיבור בין משוררים ואיכרים ,שירה וחקלאות.
שבועות תרנ"ו נרשם כיום העלייה למטולה .המשפחות הראשונות (למטולה הגיעו
משפחות ולא חלוצים רווקים) ,הגיעו מאירופה בסיוע הברון רוטשילד .הם התיישבו
לראשונה ליד המעיין .אותו מעיין בו מתקיים טקס הבאת הביכורים המסורתי.
לאחר ארבע שנים של מגורים קשים במיוחד בחושות ובבקתות החימר ,החליט
הברון לבנות בתים של קבע  ' .הכפר הוא קטן ,בתים שורותיים ,אבל מסביב תאוה
לעיניים'  ,כתב המשורר דויד שמעוני על מטולה .כביש ראשי 30 ,בתים מכל צד
וחומה שמקיפה את הבתים .כך נראתה מטולה למעלה משישים שנה.

קוראים שירה בגינה של רונית – מימין :יורם ניסינוביץ' במרכז :ד"ר דיתי רונן
משמאל :ד"ר גלעד מאירי

בשנת  1957החליטה ממשלת ישראל על פרוייקט מהעיר לכפר .לראשונה בתולדות
המושבה נוספו לה תושבים חדשים .הרוב המכריע משפחות שהגיעו לארץ לאחר
השואה .תושביה הוותיקים של המושבה נתקלו ברחוב הראשי באנשים שעברו את
התופת באירופה .לותיקים היה קשה ,לחדשים יותר ,אבל לאט לאט נוצרו יחסים,
נפתחו דלתות ,נשמעו סיפורים .היידיש חזרה להיות כמעט השפה הרשמית.
מאז עברו הרבה מים בנחל עיון .מטולה קלטה עוד ועוד תושבים .הערבוב בין
ותיקים לחדשים הולך ונעלם למזל כולנו .אני מאמינה שפסטיבל השירה במטולה
בשבועות נותן למושבה משקל  .השירה מקרבת את תושבי המושבה למשוררים ואת
האורחים לתושבים וכך נוצרת חבורה של אוהבי שירה שמטולה משמשת לה
אכסניה נהדרת .ומה יותר נעים מאשר לקרוא שירה במקום כל כך יפה ופסטורלי.
מחכה לכולכם בפסטיבל השירה בשבועות בשנה הבאה .אותו מקום אותה שעה.
במטולה ,אתם יודעים ,המסורת היא הדבר הכי קבוע שיש".

דיתי רונן קוראת משירתה ,בגינה של רונית .ד"ר דיתי רונן נולדה וגדלה בת"א.
יועצת ,מרצה וחוקרת בתחומי מדיניות תרבות ,תיאטרון וספרות .הוציאה לאור שני
ספרי שירה ,שיריה פורסמו בכתבי עת ,באנתולוגיות ובמוספים ספרותיים ,כמה
משיריה הולחנו וחלקם תורגמו לשפות זרות .אם לחמישה ,מתגוררת בנווה מונוסון.
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כמה מילים על האני מאמין השירי שלי בשמונה עד עשר שורות
הָ רֹאׁש נִ ְּפ ַרד מֵ הַ ׆ששף
הַ ׆ששף נִ ְּפ ַרד מֵ הַ כִ ןֵ א
הַ כִ ןֵ א נִ ְּפ ַרד מֵ הַ ׃שֺ לְּ חָ ן
הַ ׃שֺ לְּ חָ ן נִ ְּפ ַרד מֵ הָ ִר ְּצנָ ה
הָ ִר ְּצנָ ה נִ ְּפ ֶרדֶ ת מֵ הַ ִעיר
הַ ִעיר נִ ְּפ ַרד מֵ הַ ִת ְּק ָרה
הַ ִת ְּק ָרה נִ ְּפ ֶרדֶ ת מֵ הַ ׅשַ יִ ת
הַ ׅשַ יִ ת נִ ְּפ ַרד מֵ הָ אֲ ָדמָ ה
הָ אֲ ָדמָ ה נִ ְּפ ֶרדֶ ת ִמכֹחַ הַ ְּם ִׁשיכָה
ִמ ְּתנו ֶֹר ֶרת ׅשַ אֲ וִ ויר לִ ְּפרשדוֹת

(שמ ְּצ ָרכָיו)
ִ
(שמכְּ אֵ ב הַ ׆שַב)
ִ
(שמֵ הָ עֲ בו ָֹדה)
(סו ְֹּפסוֹף ,תו ָֹדה!)
(שמֵ הַ םַ ָע ִקים שמֵ הַ ְּס ָד ִקים)
(שמֵ חֲ גוֹרוֹת הַ ׅשֵ טוֹן שמֵ הַ תו ְֹּמכִ ים)
(שמ ַׇשש ָָריו הַ שְּ ֵׁשנִ ים ְּׅש ַׁשלְּ וָ ה ׅשַ חֲ ָד ִרים)
ִ
שמ ַםאֲ זָן הָ אֵ ימָ ה)
(שמםַ ןַ ע הַ ׇשֶ ֶרְך שמֵ הַ ִםלְּ חֲ מָ ה ִ
ִ
שמ ְּדבֵ קשת הַ םַ אֲ ִמינִ ים)
שמ ְּׁש ִפיכשת הַ ָׇש ִםים ִ
קשתש ִ
(שמ ְּדבֵ ָ
ִ
(וְּ כָאן זֶה מַ ְּת ִחיל ִׅש ְּ׃שלָל ְּצבָ ִעים וְּ צשרוֹת אֲ בָ ל נִ גְּ ְּמרש לִ י הַ ׃ששרוֹת).

הנובר

כְּ ֶׁשאֲ נִ י רוָֹאה אֶ ת הַ ׆ש ֶֶׁשם הַ מו ָֹרא ֶׁשאַ ָתה מַ ְּצלִ יף ִׅשי
אֲ נִ י חו ֶֹׁשבֶ ת עַ ל ׅשֵ ית הַ מְּ יָר ֶׁשלִ יֶׁ ,שאֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְּמעוֹף ִצנוֹר
ְּׅשֹלא ֶׁש ֵתחָ ֵרט ׅש ֹו ְּתנשעָ ָתש.
כָאן ְּׅשהַ נ ֹובֶ ר אַ ָתה הוֹפֵ ְך ְּׅש ַקלשת אֶ ת ִקלְּ לַת הַ ׅשָ ָרד הַ םַ כֶה
לְּ ִׁש ַירת הַ ֶ׃שלֶג.
הַ ִם ְּׁשנָ חָ ה הַ ְּ׃ש ֵכנָה י ְָּצָאה הַ ׅש ֶֹקר לְּ בַ לוֹת ְּׅשפֶ ְּס ִטיבַ ל הַ ִׅש ָירה הָ אֲ זו ִֹרי,
הֵ ם וַ ַׇשאי חָ גִ ים כָעֵ ת ְּׅשפַ אֲ ֵתי הַ שַעַ רִׁ ,שכו ִֹרים
יתים.
ׅשֵ ין הַ ְּנ ִת ִ

דיתי רונן

עוד על ד"ר דיתי רונן בלקסיקון לספרות העברית החדשה

ד"ר גלעד מאירי ,מנהל מקום לשירה בירושלים ,חבר בקבוצת "כתובת" ודוקטור
לספרות עברית .חתן פרס ראש הממשלה לספרות לשנת ( 2008תשס"ח) .ספר שיריו
הראשון פגאני אורגאני שיצא בהוצאת כרמל ,2003 ,זכה בתחרות לספרות יפה על
שם זבולון המר מטעם עיריית ירושלים .ספר שיריו השני זעזועים בג'לי יצא
בהוצאת כרמל .2006 ,שירים ,תרגומים וסיפורים קצרים מפרי עטו התפרסמו
במוספים הספרותיים ובכתבי העת השונים.
מאירי ,חבר בועדת הפסטיבל ,מספר על מהפיכת הפסטיבלים בשירה הישראלית:
"מאז שנות התשעים של המאה העשרים יש מהפכת פסטיבלי שירה בישראל:
מֵ הֵ עָ דֵ ר פסטיבלים לממוצע של ששה פסטיבלים לשנה ,בכל רחבי הארץ .פריחת
הפסטיבלים מבטאת את השפעת התרבות הפופולארית על השירה ואת הניסיון של
המשוררים להשתלט על אמצעי הייצור הספרותיים .הודות לעוצמת החשיפה
וליכולת התקציבית של מנגנון הפסטיבל ,השירה זוכה לבמה תקשורתית מקיפה
ולמפגש יחסית רחב עם קהלים חדשים ,מה שהספר הבודד ,ערב קריאת השירה
והביקורת מתקשים להפיק .בפסטיבל יש ביטוי משמעותי למימד האוראלי של
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השירה ,לפרפורמנס ולדיאלוג עם הקהל ,למשל ,מחיאות
כפיים ,שיחה לאחר הקריאה וחתימה על ספר השירה .המפגש
הקרנבלי החי ,האינטנסיבי והמגוון בפסטיבל מעניק לשירה
רעננות שאיננה מצויה ברגע האינטימי של קריאת הספר
בחדר .התודעה הפסטיבלית החדשה מעודדת משוררים לפנות
לכיווני שירה הומוריסטיים ותקשורתיים ולכן מהפכת
הפסטיבלים אף משפיעה על התפתחות השירה .המנגנון
הפסטיבלי מעודד משוררים להכשיר עצמם לא רק בתחומים
המסורתיים של המחקר האקדמי או תרגום ,אלא אף בתחומי
הבמה .למהפכה הפסטיבלית יש מימד כלכלי-תרבותי :המעבר
של השירה מהטקסט לבמות יחייב בבוא העת את גורמי
התמיכה הממסדיים לשנות את הקריטריונים המקפחים
לתמיכות במוסדות ספרות ולהשוותם לאומנויות במה אחרות.
לאור האמור לעיל ,הפסטיבל הוא כיום כלי משפיע מרכזי על
גלעד מאירי
התפתחות השירה בישראל".
לפסטיבל השירה יש פוטנציאל לדיאלוג בלתי פורמלי רחב
ומתמשך בין המשתתפים בו ,ספר על כך בבקשה מנסיונך כמנהל פסטיבל "מטר על
מטר" בירושלים:
"הפסטיבל יוצר פלטפורמה למפגש מעין זה הודות לתוכנית הפסטיבל ,אשר היא
לרוב בת שלושה ימים .תקנת הפסטיבלים של מינהל תרבות מחייבת יזמי
פסטיבלים לקיים פסטיבל במשך שלושה ימים לפחות ,על מנת לקבל תמיכה" הוא
מוסיף" .הפסטיבל מעניק הזדמנות לדיאלוג ישיר במרחבי הפסטיבל הקומפקטים,
כגון ,אולמות הקריאה ,דוכן הספרים ומסעדות .מבחינה זאת יש יתרון לפסטיבלים
המתקיימים באזורים רחוקים כמו מטולה ,שדה בוקר ומרר ,על פני פסטיבלים
המתקיימים במרכז הארץ בירושלים וגוש דן .פסטיבלים המתקיימים בפריפריה
יוצרים דינאמיקה בעלת פוטנציאל דיאלוגי גדול הודות לשילוב בין שני מרכיבים:
הכורח המחייב את מרבית המשוררים והקהל ללון בחדרי האירוח של היישוב;
ותוכנית אמנותית מקיפה יותר ,מבוקר ועד לילה ,ולא רק בערבים" הוא מדגיש.
"דינאמיקה זאת מרחיבה את הזדמנויות המפגש ,וזאת בהנחה שהמשורר לא חומק
לחדרו או לביתו מיד בתום מופע הקריאה שלו ו/או שהוא ספון בחדרו ברוב ימי
הפסטיבל .המפגשים הבלתי פורמלים בתוך קהילת השירה מעמיקים את המימד
האנושי בקשר בין המשורר לקהלו וממוססים את תדמית מגדל השן של השירה .עם
זאת ,יש לציין שבפסטיבל ,מערכות יחסים בלתי פורמליות מתאפשרות לא רק בין
הקהל למשורר ו/או לשירתו ,אלא אף בין כל נציגי הקהילות השונים לבין עצמם,
למשל ,בין המשוררים לבין עצמם ,בין יזמי שירה ואנשי תקשורת לבין משוררים,
בין משוררים ומוציאים לאור ועוד .זהו דיאלוג חיוני להחלפת דעות ולפיתוח יוזמות
חדשות בתחום השירה".
גלעד מאירי

הליכת ערב שבת בקטמון
עֶ ֶרב ַׁשׅשָ ת ,אֲ נִ י ה ֹולְֵך ׅשָ ְּרחוֹב
שמכְּ נָסַ יִ ם ְּקצָ ִרים,
ְּׅשחֺ לְּ צָ ה ִ
ְּמ ַׁש ְּח ֵרר אֶ ת הַ ׆ששף ,נוֹסֵ עַ ׅשֵ ין ְּת ִפלוֹת
הָ עוֹלוֹת ל ַָ׃שמַ יִ ם ַקלוֹת,
כַשָנוֹת נִ םוֹלוֹת לְּ ֹלא עָ ְּרלַת ִמלִ ים.
זשעים ֶׁשל הַ מְּ יש-ׅשַ אלַאנְּ ס
ְּׅשלַמֵ י הַ שַעֲ ִ
סו ְֹּפגִ ים כְּ מ ֹו ְּׅש ַגת,
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בשרים
ֵיתים ְּׁש ִ
מַ הֲ מוֹרוֹת ֶׁשל ׆שַלְּ ִעינֵי ז ִ
ַָאספַ לְּ ט,
ֶׁשמ ְָּׁשרש ל ְּ
מַ ְּׁש ִח ִירים אֶ ת הַ ִם ְּד ָרכָה ׅשֶ עָ ִסיס,
ׅשָ ִע ִירשָה אֵ ין מָ ִסיק.
ְּמעַ ןֶ ה אֵ יבָ ִרים וַ עֲ בָ ִרים
ימשִ ים ׁשוֹאֵ ף וְּ קוֹטֵ ף ל ֵָראוֹת
ְּננִ ִ
נֵ אוֹת ִמ ְּת ִפלוֹת
ֶׁשמו ְֹּתרש ְּתלשיוֹת ׅשָ חָ לָל
עַ ל עַ נְּ פֵ י הַ ֶ׃ש ֶקט
ֶׁשל עֶ ֶרב ַׁשׅשָ ת.
מתוך "זעזועים בג'לי" הוצאת כרמל2006 ,

צחוק ומשפט
אֲ נִ י י ֹוזֵם הַ סָ עַ ת ְּצחוֹק
לְּ חו ֵֹקק ִׅש ְּק ִריָאה ִראׁש ֹונָה,
ְּׁשנִ שָה,
יׁשית,
ְּׁשלִ ִ
ְּצחוֹק טֶ בַ ע
ְּצחוֹק ֹלא כָתשב
ְּצחוֹק עֵ זֶר
ְּצחוֹק ִמ ְּת׆שַלְּ ׆שֵל
שמַ ְּמלִ יץ לְּ ַמשֵג
כַםָ ה הַ סָ עוֹת ְּצחוֹק:
ְּצחוֹק ְּמ ַק ְּר ְּק ִעין
יטשרין
ְּצחוֹק ִנצשיֵי ִנ ִ
יׁשיבָ ה
ְּצחוֹק עֲ בו ָֹדה ִׅש ִ
ְּצחוֹק לִ םשד חוֹבָ ה.
אֲ נִ י ְּמ ַקׇשֵ ם ׆שַם ִתעשן
ְּצחוֹק ִאןשר ׆שִ ׇששל חֲ זִ ִירים
ְּצחוֹק עו ְֹּב ִדים ז ִָרים,
ְּצחוֹק מֵ הָ עֲ בו ָֹדה.
ז ֹו ֹלא חָ כְּ מָ ה
לְּ חו ֵֹקק ְּצחוֹק
יֵׁש לֶאֱ כֹף אוֹת ֹו.
ִׅש ְּמ ִדינַת ְּצחוֹק ְּמתֺ ֶענֶת
נו ְֹּרעֵ י וְּ ׁשו ְֹּמ ֵרי ְּצחוֹק
ָׁשוִ ים ִׅש ְּפנֵי הַ ְּסחוֹק.
הַ ְּסחוֹק ִמ ִש ְּבע ֹו יָבֵ ׁש ַאְך
ָאדם וְּ חֵ ירשת ֹו
ְּצחוֹק יְּסוֹד כְּ בוֹד הָ ָ
השא מֵ עַ ל ל ְַּסחוֹק,
ְּצחוֹק ׅשַ ְּרזֶל.
ֹלהים
ְּצחוֹק עָ ָׂשה לָנש אֱ ִ
וְּ השא יָפֶ ה ל ְַּׅש ִריאשת אֲ בָ ל
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אֶ ְּפ ָׁשר ׆שַם לָמשת ִמ ְּסחוֹק
חַ מו ַֹר ִׅשי א ֹו ִמ ְּסחוֹק מֶ ְּר ִפי
לְּ ִפי הַ כְּ לָל
ִאם מַ ֶ׃שהש ָיכֹל לְּ ִה ְּת ַקלְּ ֵקל
השא יִ ְּת ַקלְּ ֵקל.
זֶה ֹלא ְּצחוֹק.
ְּצחוֹקְּ ,צחוֹק
אֲ נִ י מֵ ִביא לְּ הַ ְּצׅשָ עָ ה
הַ סָ עַ ת ְּצחוֹק
לִ ְּק ִריָאה

המשורר יורם ניסינוביץ' מתגורר בישוב תקוע .שיריו פורסמו בכתבי עת
ובאנתולוגיות שונות .ניסינוביץ ,משורר קסום וצנוע בנוף השירה,
בוגר ישיבת הסדר ,מייסד ועורך של כתב העת לשירה "משיב הרוח",
יוזם ומרכז קורס מנחי סדנאות לכתיבה יוצרת ,מנחה את "מזמור"
כיתת השירה וכן כיתות אמן בשירה וחבר בוועדת ההיגוי של פסטיבל
המשוררים במטולה .ספר שיריו "השולחן הנמוך של הישועה" נבחר
למפעל "קסת" לשירה והופיע בשנת  2008בהוצאת "אבן חושן".

ממלכת דממת הילדות
עֲ רשץ הַ מַחַ ל
נִ ְּׁשׅשַ ר
ְּסבַ ְך הַ ִס ְּמ ִחשָה

יורם ניסינוביץ

צילום :מוטי קיקיון

ְּׅשמַ ְּמ ֶלכֶת ִׇש ְּממַ ת הַ שַלְּ דשת
ׅש ֶֹקר חָ ְּר ִני
ִמ ְּתעַ ְּרנֵ ל שמַ הֲ ִביל
ְּמלוֹא הָ עַ יִ ן ִׁשםָ מוֹן
ׅשַ סָ הֳ ַריִ ם ִמ ְּס ַת ְּםנִ ים הַ ׆שְּבשלוֹת
ִמן הַ שָם ָׇשרוֹמָ ה ,עֲ בֹ ר ׇשֶ ֶרְך
׆שִבעַ ת הַ ִשילִ ים
ְּ
ל ִַםזְּ ָרח אֶ ל עַ םשדֵ י ְּׁשלו ִֹמי
צָ פ ֹונָהִ ,ׅש ְּמ ִחילוֹת הַ ְּןבַ ְך הַ סָ הֹ ב
זָחַ לְּ נש אֶ ל הַ הֵ יכָל
רשטאוֹת מַ ֶתכֶת)
(ׁשֺ לְּ חָ ן ָׁשבשר שגְּ ְּ
בשדים
ִׅש ְּמחוֹז הַ ִסלְּ צשלִ ים הָ אֲ ִ
ָאדם
נוֹף הָ ָ
נִ ְּפ ַרׂש:
יִגְּ ַׇשל ְּׁשמָ ם ֶׁשל מַ לְּ כַת הַ כִ ָתה וְּ ָר ִמי
מֶ לְֶך מַ לְּ כֵי

הָ ַא ְּקסשס*
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עַ ל ׆שְּ דוֹת נְּ הַ ר הַ הַ ְּדסוֹן
ְּׅש ִמ ְּב ֶר ֶׁשת עֶ ֶרב מָ ָרה
השא צוֹבֵ עַ אֶ ת הַ ָ׃שמַ יִ ם
ׅשַ ָ׃שקשף
שבחֶ ְּמלָה
ְּ
עַ ָתה
תשקה ְּמאֹ ד הַ םַ ְּמ ָלכָה
ְּמ ָ
* אקסוס – שורש שוש קירח שטעמו מר-מתוק

"בשיריי אני יוצר זיקה בין נופי הטבע לנופי הנפש .נקודת המוצא היא חושית
וקונקר טית וממנה השיר מפליג אל המופשט .ההיסטוריה ובפרט היהודית בשיריי,
כמו גם התרבות היהודית ,נוכחת ועוברת עיבוד ושילוב בין האישי ללאומי .לשון
השירים גבוהה אבל יש בה גם ביטויים ללשון העכשווית .המשפחה והילדות,
המושבות היהודיות באוקראינה ועץ שקד ברוח ,הׁששק המשוררים והתפילה הם
חלק מנושאי השירים .אני מאמין בכוחו של השיר לחולל שינוי ובכוחו של דיאלוג
שירי להתחולל בין דמויות ותקופות בשיר וביני לבין הקורא".

תיאטרון בית הראשונים – התיאטרון האתיופי "הולוגאב" של בית הקונפדרציה:
לבדה – מונודרמה מאת משה מלכא ותהילה ישעיהו-אדגה
משה מלכא – בימוי | תהילה ישעיהו-אדגה – משחק – | נאווה שטאר – עיצוב
תפאורה ותלבושות | אלברט ישינסקי – עיצוב תאורה | אפי בניה – ניהול כללי
אשה ישראלית ממוצא אתיופי מבקשת לעצמה בן זוג
מושלם .החיפוש אחר נסיך החלומות בשדה האינטרנט
מעלה בצורה קומית את מציאות חייה המורכבת בארץ,
את געגועיה למציאות הפשוטה שבאתיופיה וגם את
סיפור נישואיה ובריחתה מבעל אלים .זהו מונולוג חשוף,
אמיץ ואירוני ,שגיבורתו משתפת את הקהל בחייה
ובחיפושיה אחר האהבה.
צילום :אייל לנדסמן

תיאטרון בית הראשונים ,התיאטרון האתיופי "הולוגאב"
של בית הקונפדרציה "תרת תרת".
משה מלכא – עיבוד ,בימוי וניהול אמנותי | תהילה
ישעיהו-אדגה ,אייצ'ו בייה ,ביינה גטהון – משחק | אבטה
בריהון – קלידים ,שירה | אייצ'ו בייה – כוריאוגרפיה
והלחנה | אבי שכוי – עיצוב תפאורה ותלבושות | אורי מורג – עיצוב תאורה |
אלברט ישינסקי – הפעלת תאורה | דינה גונה – צילום | אפי בניה – ניהול כללי
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ההצגה "תרת תרת" ("אספר סיפור" ,באמהרית) מורכבת מסיפורים עממיים
המובאים מנקודת מבטו של המהגר והזר .שלוש דמויות אתיופיות תלושות ,לבושות
בסגנון מערבי ,מנסות ליצור קשר עם עולמן החדש דרך סיפורים ושירים .אולם ,ככל
שהן מספרות יותר ,כך הן הולכות ונלכדות בזהותן הישנה.
הסיפורים הם מעשיות אתיופיות עממיות שעברו מאב לבן ,שופעות חוכמה פשוטה
ופיקחות .ההקשר החדש שבו הן מוצגות מעורר שאלות משמעותיות של זהות.
צילומים :דינה גונה

הפנינו מספר שאלות למשה מלכא,
הבמאי והמנהל האמנותי של
התיאטרון האתיופי "הולוגאב".
מי הוא קהל היעד של מופעי
התיאטרון?
קהל היעד הוא קהל שוחר אמנות
ותיאטרון מכל קצוות הארץ
והעולם .אני נהנה לראות איך
הקהל הישראלי נפתח לתרבות
האתיופית ואוהב אותה וגם נהנה מהיצירה וההישג האמנותי ,כשם שאני נהנה
לראות קהל אתיופי גאה ומרוגש כאשר ההצגות מבטאות את רגשי ליבו וכן את
גאוותו על ההישג האומנותי .ביחד עם כל אלה אני שומע על הצימאון ברחבי
העולם למעין "תיאטרון עולם" כמו מוסיקת עולם שהולכת עכשיו מאוד.
באיזו דרך מחזק התיאטרון את הקשר בין עולי אתיופיה למורשת התרבותית
שלהם?
רק בדרך אחת והיא ה"זהות" .זוהי מילה שאני משתמש בה רבות בחזרות וגם
בהצגות .קשה לשים את האצבע על פירוש המלה זהות ,אבל כאשר זה נמצא רואים
את זה וחשים בזה ,כמו כאשר הזהות מטושטשת ויש סחף לכיוונים אופנתיים
טרנדיים ומהירים גם את זה קל לראות ולחוש .אני מנסה בכל הצגה לחוש את
שורש הזהות האתיופית שהיא שונה מאוד מהישראליות וביחד עם זאת אני מנסה
שהשחקנים יתנו את מימד העין השלישית שרק אומנים יכולים לתת .כלומר
להתבונן בזהותם העכשוית וביחד עם זאת גם להשתנות ,אבל מבלי לאבד את אותו
שורש מיוחד במינו של הקהי לה שהוא הזהות .כמו כן אני יכול לומר שהפניית
האצבע לעבר בעיות חברתיות כואבות ומעיקות מאפשרת לשחקנים האתיופים וכן
לקהל [ אני מקווה ] להבין את מה
שאיבדו שם ומה שהרויחו פה ,להיפך.
האם התיאטרון רואה את תפקידו,
מעבר לחלק האמנותי ,גם כבעל תפקיד
פוליטי-חברתי וגשר בין עולי אתיופיה
לחברה הישראלית?
כן תפקיד פוליטי-חברתי ,אך אין שום
קשר לחיזוק הקשר .חיזוק הקשר יקרה
רק כאשר האתיופים לא ינסו להיות כל
כך ישראלים ויקבלו את זהותם
האוטנטית .אי אפשר לאנוס את
הקהילה לחזק את הקשר עם המדינה.
זה יוצא מאולץ ונלעג בעיני כמו מופע ש ראיתי שבו להקת צעירים אתיופים הולבשו
בבגדי צופים התנועעו כמו מייקל ג'קסון ושרו מין בליל של שירי ארץ ישראל וסול
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אמריקאי .אולי התיאטרון עוזר במובן מסויים להבין יותר את מצב של "לא כאן ולא
שם" כמו במונודרמה "לבדה" של תהילה ישעיהו שנותרת לבד בסוף ההצגה בדיוק
כפי שהתחילה אותה .השינוי היחיד הוא שבסוף ההצגה היא מוכנה לקבל באומץ
את מה שיבוא ואת מי שיבוא כי זהותה ברורה לה יותר .חיזוק הקשר לחברה
הישראלית הוא גם פועל יוצא של יציאה מהתניית הקורבן המקופח והמסכן
שהאתיופים כל כך מומחים בה ,לעבר לקיחת אחריות ,מחויבות ונקיטת "ראש
גדול" .היכולת ליצור תיאטרון ולהקת שחקנים עם הישגים אמנותיים מיוחדים
ששום להקה ישראלית אינה יכולה להעלות ,יוצר סוג של גאווה וחוזק אצל
השחקנים – אומנים ורק מנקודה זאת אפשר להושיט יד לחברה הישראלית.
עד כמה מגיע הקהל הישראלי להופעות ומה הן התגובות בדרך כלל?
זוהי אחת הנקודות הכואבות בתוך מפלי הרייטינג והבידור הקיימים היום .קשה
מאוד לתיאטרון אתיופי קטן ונסיוני לעמוד מול מכונות יחסי הציבור והשיווק של
התיאטרונים הגדולים .שיווק מסיבי שכזה דורש תקציבים והתיאטרון פועל על
תקציב מינימלי ,שמאפשר להרים הפקה אחת כל שנה ותו לא .מה גם שהנושא
האתיופי לא ממש מעניין את הקהל הישראלי שאיזכור המילה אתיופי בשבילו היא
כמו להזכיר שק של צרות .אנשים ההולכים לתיאטרון לא רוצים להתעמת עם צרות
הם הולכים כדי לשכוח צרות .יחד עם זאת התגובות מצד הקהל הישראלי שכן
מגיע ,מאוד נלהבות ומרגשות ,בגלל הרמה האמנותית הגבוהה ובגלל הצגת הבעיות
ללא כחל ושרק ואי עטיפתם בפולקלור חוגג ומתייפייף.
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מפגש קריאה חמישי
משתתפים המשוררים :מירון ח .איזקסון ,אנדד אלדן ,שי דותן
עודד גדיר – פסנתר ושירה│יאיר רובין – גיטרה ,מנחה :רפי וייכרט
את המפגש החמישי פותח מירון איזקסון .קולו החזק והצלול נשמע עד קצה
האולם ,למרות שהוא קורא ללא מיקרופון מפאת החג.
מירון ח .אייזקסון נולד בתשי"ז ( ) 1956בחיפה ,דור רביעי בארץ .סבו
של אביו הוא ד"ר מזיא ,שהיה בין השאר יו"ר ועד הלשון העברית לאחר
אליעזר בן-יהודה .גדל בבית מסורתי והתחיל להקפיד על מצוות בנערותו.
כותב שירה מגיל צעיר ,עד כה ראו אור בארץ  8ספרי שירה ו  3 -רומנים.
כמו-כן יצאו שלושה דיסקים עם שיריו המולחנים .בחו"ל ראו אור שבעה
ספרים .פרופ' חבר במחלקה לספרות בבר-אילן .חתן פרס נשיא המדינה
לספרות עברית  -תשס"א .איזקסון מחלק את זמנו בין עולם העסקים
לעולם הספרות ומבטא ביצירותיו את השניות הזו שבחייו.

יצאתי מתוך גופך
מירון ח .איזקסון

אתי ִמתוְֹך ׆ששפֵ ְך
יָצָ ִ
כְּ מ ֹו נַעַ ר הָ ע ֹוזֵב ל ִָראׁש ֹונָה אֶ ת ׅשֵ יתוֹ,
ִׅש ְּת ִחלָה ׁש ֹוכֵחַ ְּׅשכַשָ נָה סֵ פֶ ר
ַאחַ ר כְָך ח ֹוזֵר ִׅש ְּת ֵקפשת לְּ נ ֵַ׃שק אֶ ת ִאם ֹו
עשריו.
לְּ בַ ןוֹף לו ֵֹקחַ עַ ל כְּ ֵתפָ יו אֶ ת ִמשַ ת נְּ ָ

צילום :דן פורגס

חָ ז ְַּר ִתי לְּ תוְֹך ׆ששפֵ ְך
מֺ ְּט ָרד ִמכָל הַ ְּערו ִֹבים הַ ִם ְּת ַר ִׅשים
אֲ ֶׁשר אֶ ְּצטָ ֵרְך לְּ נַחֵ ם אֶ ת מו ָֹתם,
ֹאׁשי
עַ םשד הָ אֵ ׁש ְּׅשר ִ
ִמהֵ ר לְּ כַׅשוֹת ִׅש ְּדָאגָה אֶ ת ַׂשעֲ רו ַֹתי.
כאביו וכאחיו ,למד איזקסון משפטים באוניברסיטה העברית בירושלים .הוא הוסמך
להיות עורך-דין ,למד פילוסופיה יהודית לתואר שני באוניברסיטת תל אביב,
והתמחה בהגותו של הרב קוק.

מצור
לִ ְּבנוֹת מָ צוֹר עַ ל ִעיר
אֶ ְּפ ָׁשר ַרק מֵ עֵ ִצים הַ ׆שְּ דֵ לִ ים לְּ י ָָדש
ֶׁש ַרק הֵ ם יו ְֹּד ִעים כֵיצַ ד לְּ כַןו ָֹתש.
לְּ הָ כִ ין מָ צוֹר עַ ל ִאיׁש
אֶ ְּפ ָׁשר ַרק ִמשְּ ל ָָדיו ֶׁשש ְָּצאש ִמםֶ מש
ֶׁשהֵ ם הַ שו ְֹּד ִעים כֵיצַ ד לְּ הָ ִמית ֹו
שמםַ ה נָס מוֹחוֹ.
ִ
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לְּ פָ ֵרק ׅשַ יִ ת אֶ ְּפ ָׁשר
ַרק ִמלְּ בָ נָיו הַ ׅשוֹנוֹת אוֹת ֹו
ֶׁשהֲ ֵרי לְּ בֵ נִ ים אֲ חֵ רוֹת
הו ְֹּרסוֹת לְּ עַ ְּצמָ ן ִמגְּ ָׇשל ִמ ֶ׃שלָהֶ ן.
"האמונה והשירה חיות ומגבשות את מוחי מאז ילדותי .כמובן הרבה מכתיבתי
משוחחת עם מקורות היהדות ,וכך בלי להיות תלמיד חכם ,הפסוקים הם התוכן של
חיי .מובן ששתי 'העצמות' האלה חיות גם בקרבת הגוף וגם בחיכוך הגוף .הן גם
מלטפות זו את זו וגם חובטות האחת בשניה .שירה טובה צריכה הרבה יותר מאשר
זיקה למקורות .עם זאת ,נדמה לי ששירה טובה בימינו אמורה לבטא כמיהות,
לבטים ,קריעות וכוחות אשר בולטים מאוד במקורות היהדות .באופן פרדוכסלי
החופש והחרדה מוצאים מקום הן במחויבות האמונית שלי והן בחלום השירי שלי".
בשנת  2006יצא האלבום 'אדם' שהוא המשך ישיר לפרויקט המוערך 'סימנים' (נענע
דיסק) שיצא בשנת  2004כמחווה לאיזקסון ולשיריו .הלחינו את השירים אלי מגן,
ורד קלפטר ואלונה טוראל .אלי מגן ,המוסיקאי הותיק ,מבצע את כל השירים.
מילות השירים משלבות באלבום זה ,כמו ביתר יצירותיו של איזקסון ,את ההיבט
היהודי מהמקורות לצד שאלות מהותיות-קיומיות על החיים.

מה קדם למה
לחן וביצוע :יסמין אבן
מַ ה ָק ַדם לְּ מַ ה,
הַ ש ִֹפי א ֹו נָ נַיִ ְך,
ׅששרְך?
אשלַי ׇשֶ ֶרְך ִׇש ֵ
יָכוֹל אֲ נִ י לְּ ִה ְּת ָק ֵרב
כָאן ִׅש ְּדבָ ִרים ֶׁשל חֹמֶ ר,
מַ ה ָק ַדם לְּ מַ ה.
ַקשֵי הָ עֶ צֶ ב ֶׁשל י ְָּפיְֵך,
הוֹמֶ ה אֶ ת יָם ִטיבֵ ְך,
שמַ ה לְּ ִא ָ׃שה יָפָ ה,
בשעים.
ַׇשוְּ ָקא ְּׅשאו ָֹתם ְׇּשבָ ִרים ְּק ִ
מַ ה ָק ַדם לְּ מַ ה,
מַ ה ָק ַדם לְּ מַ ה,
ָאז הַ ְּנ ָראשת ׅשָ ָאה
וְּ אוֹמֶ ֶרת אֶ ת ִענְּ ָינַיִ ְך
מַ ה קֹ דֶ ם לְּ מַ ה,
ז ֹו הַ ִה ְּתנָ ְּרצשת
יקת מַ ְּראֵ ְך.
א ֹו ְּׁש ִת ַ
להאזנה לשיר באתר של החוג לשוחרי שירה

אנדד אלדן נולד בפולין כאברהם בלייברג .עלה ארצה עם משפחתו ב  1930-והתיישב
בקיבוץ חפציבה למרגלות הגלבוע .היה בפלמ"ח והדריך ב'הנוער העובד' .בוגר
האוניברסיטה העברית בירושלים (ספרות עברית ,מקרא וספרות אנגלית) .מאז 1960
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חבר קיבוץ בארי בנגב .כחמישה עשר ספרים משיריו יצאו לאור .בימים אלה מלאו
חמישים שנה מלאו לספרו הראשון של אנדד אלדן "חושך זורם ופרי" ,הקיבוץ
המאוחד.1959 ,
אנדד ,רבים משיריך מוקדשים לתאור נופי הארץ ,כיצד אתה רואה ממרום שנותיך
את שינוי פניה?
"כיצד רואה אני שינויים בנופי הארץ – נשאלתי – כיצד חש אני את
נשימות החורשות והטרשים שבם שוטטנו שנים – עכשיו לשוא
אשוב אל שבילים בזכרון – זרמי המים בם זרמנו ,המשעולים
שנשמנו את קשי הטיפוס – הצוקים מהם צעקנו כהד הרים; ומרחבי
המדבר ענו ממישורים רחבי ידים .הפרא בו רחצנו בסחנה – וביצות
למרגלות אזורי הג'פטליג מול בית שאן – כל שנולד דמע מול עינינו
וכל שנעלם – הפרדסים שמלאו דין כבישי השרון – מדרונות
ומדרגות סלע מול דותן – ובשטחי הגדה – היינו חלק מהטבע ,והנוף
טבע בנו כפות רגליו כי בגלבוע רגלינו חשו חום וחצץ הדרכים.
היום הכל אחרת ואנחנו שונים; נושנים הימים הישנים בדמיוננו ואנו
מדמים דממות כהמיית געגועים עליהם אנו גאים וגועה הווה אל
עדכלב עורג להגיע ברגע מרגוע משורר אל מארג נופי נעוריו ובגרותו,
ונגון מסעות טבע להשמיע".

אנדד אלדן

*
עשרים
נַחַ ל ׆שִ לְּ ׅשֹ עַ יַלְּ דשת ִמ ְּרעֶ ה לְּ אוֹר הָ ֶרכֶס נְּ ִ
הַ ִם ְּדרוֹן ׇשֶ ֶרְך ְּמ ַד ְּרדֶ ֶרת רו ֵֹקד ָׇשם ְּׅשעו ְֹּר ָקיו ְּמהַ ְּדהֵ ד יו ֵֹרד ָׇשהַ ר
מַ ְּא ִׇשים הָ אוֹר ׅשַ ָׄשדֶ ה עֲ גָלִ ים ׅשַ םַ ְּע׆שָל ׆שוֹלְּ ִׁשים ְּמׁשֺ לְּ הָ ִבים ְּסחַ ְּרח ֶֹרת
הַ ְּפ ָתעוֹת רוֹדֶ פֶ ת ַרגְּ לַיִ ם נִ זְּ ָרקוֹת כְּ גַל נִ ְּדלַק הָ עֵ דֶ ר עוֹד ֹו זוֹהֵ ר ׅשַ שִ כָרוֹן
לִ ְּרג ִָעים נִ ְּר׆שָׁש עַ ָתה ָרגשעַ נִ ׆שָׁש ְּׅשלַהֲ ג ֹו לִ נְּ גֹ עַ ְּׅשגַלְּ ׆שַל ע ֹולָמ ֹו הַ ְּםלַגְּ לֵג לְּ כָל
׆ש ְַּע׆ששעַ ְּׅשפָ נָיו ֶׁשמ ְָּפלש ָרפֶ ה ְּמנוֹפֵ ף ִׅש ְּפצָ ִעים עֵ ת ַמ ְּפ ִציעָ ה ְּת ִפלָה צָ פָ ה ְּׅש ִמזְּ ָרח זָר
לָחַ ם נִ כְּ לָם ְּממַ לְּ מֵ ל ַת ְּׁשלשם חֲ לוֹם ִאלֵם ְּׅשע ֹולָמ ֹו הַ ֶמ ֱעלָם לְּ ִבת ֹו ֶׁשמוֹלְּ ָדה ָׁשם לָחַ ׁש עֵ ת ָׇש ָׁשה
ִׁשׅשֳ לִ ים ׅשַ ְּ׃שטָ ִחים ַׁש ְּרושלָיו מַ ְּפ ִׁשיל הַ שְּבשל ׆שָמַ ל אַ ׅשָ א ה ֹולְֵך לִ ְּׁשֹלחַ מַ ׆שָל כָל ֶׁש ִה ְּב ִׁשיל ָׁשם
יריהֶ ם לַמְּ עָ רוֹת
נִ ְּׁשָאר ַרק כְּ מָ ָׁשל ז ֹוכֵר אֶ ת ֵרעָ יו ֶׁש ָרעש י ְַּח ָׇשו ְּׅש ֶרדֶ ת עֶ ֶרב נִ ְּסעָ ר ָׁשרש ִׁש ֵ
ָר ַׁשם ֵׁשם
"הארץ" ,שירים מוארים בשמש ארצישראלית ,על שירת אנדד אלדן

מוזנחים כחזירים בזוהמה זעם עזובה
אֶ זְּ ָר ִחים חוֹזְּ ִרים ִעם ִמזְּ וָ דוֹת זוֹכְּ ִרים אֶ ת זִ ָע ָתם
עַ שָה ַזכָה וְּ זוֹהֶ ֶרת הָ ַאזְּ הָ ָרה זָרשת זְּ ִה ָירה זו ֶֹרמֶ ת שבַ ִםזְּ ָרח
ִמ םַ עֲ ָרב ָתבוֹא הָ ָרעָ ה ָרעָ ב כִ ְּׂש ֵרפָ ה ׅשַ ְּ׃שעָ ִרים ֶׁשל עַ זָה לַעֲ זָאזֵל נ ְֶּחנָ ז
הַ שְּ מַ ן הַ ה ֹוזֶה ׅש ֹו ׅשַ מָזִ יר הַ השא שבָ זֶה הַ ח ֹוזֵר לִ זְּ רֹחַ וְּ אֵ יזֶה זְּ כשת לָנש
טשטים
נַ זְּ ָרנִ ים ִׅש ְּמזִ ימוֹת ִׅשכְּ לֵי זַשִן לְּ ִה ְּת ַחשוֹת כְּ בַ עֲ לֵי זְּ כשת ִׅשזְּ רוֹעַ משל זַאֲ ִ
חָ זַם ַאזְּ עָ ָקה זִ ְּמ ַרת יָש ְּׅשגֶ'ׅשַ לְּ יָה זֶה ִה ְּת ִחיל ׅשֵ ין נוֹעֲ לִ ים לוֹחֲ ֵׁשי חֹלִ י ֹלא ְּׅשהֵ יכָלוֹת
ְּׅשלֶכְּ ָתם לַעֲ מַ ל יוֹמָ ם לִ לְּ חֹם לְּ לֶחֶ ם ִה ְּת ִחיל ְּׅשגֶ'ׅשַ לְּ יָה ג ְָּדלש יַלְּ דֵ י הַ ִםלְּ חָ מָ ה חוֹלְּ ִמים עַ ל מַ לְּ ָאְך
ׅשַ ןֺ ָל ם ַמ ְּב ִטיחַ לֶחֶ ם לֶאֱ כֹל ׅשֶ גֶד לִ לְּ ׅשֹׁש לְּ הוֹלִ יְך ֶילֶד יְּ לִ יד ִמלְּ חָ מָ ה לִ לְּ מֹ ד ָׁשלוֹם יָכוֹל ַרק
מַ לְּ אָ ְך ְּׅשגֶ'ׅשַ לְּ יָה ֹלא מַ לְּ ָאכֵי חַ ׅשָ לָה יְּ ל ִָדים נ ְָּטלש גו ָֹרלָ ם לְּ יַד נַחַ ל עוֹז הַ שו ְֹּר ִעים זָהָ ב ז ְָּרחָ ה
חַ םָ ה וַחֲ כָמָ ה מַ ה?
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שי דותן חבר קבוצת "כתובת" הירושלמית ,המפעילה את "מקום לשירה" בשכונת
אהל משה ,סמוך לשוק מחנה יהודה .ספרו הראשון "על קצה המותר" יצא לאור
בהוצאת עם -עובד בשנת  2005וזכה בפרס שרת החינוך לספר ביכורים ,תשס"ה.
ספרו השני "אחר כך אני מוחק" ,יצא לאור השנה ,2009 ,אף הוא בהוצאת עם-עובד.
מתגורר בירושלים ,כלכלן בשירות הציבורי ומנחה סדנאות שירה לנוער ולמבוגרים.

השירה משפיעה על העולם
ִא ְּׁש ִתי ִה ְּצ ִמיחָ ה מַ עוֹר.
אֲ נִ י חו ֵֹׁשב ֶׁששֶה ִׅשגְּ לַל הַ ִ׃ש ָירה.
ִמ׃ששם ֶׁש ִהגְּ ז ְַּמ ִתי ְּקצָ ת
ִעם הַ ִׇשםשי ֶׁשל הַ ִסנוֹרִ .המֵה,
ָאמַ ְּר ִתי לָש ,הַ ִ׃ש ָירה מַ ְּׁש ִניעָ ה עַ ל הָ ע ֹולָם.
ָאמ ָרה
אֵ יְך ֶׁש ִהיא נֶעֶ לְּ בָ הִ .היא ֹלא ְּ
ְּׅש ִמלִ ים ,אֲ בָ ל הַ מִ יעַ הָ עַ ְּצׅשָ נִ י ֶׁשל הַ סַ שָאר
יצית ׅשָ ַרגְּ לַיִ ם
וְּ הַ ְׇּש ִריכשת הַ ְּע ִפ ִ
ִה ְּס׆שִ ירש הַ כֹלֹ .לא עָ זַר
ֶׁששָ ַר ְּח ִתי לִ ְּקצֹץ סָ לָט ,לְּ טַ ֵ׆שן חֲ ִביתוֹת.
ְּׅש ֶרגַע ֶׁשנָ ַת ְּח ִתי חַ לוֹן
נָ ְּר ָׂשה ְּׁש ֵתי זְּ רוֹעוֹת.

שי דותן

שי ,כיצד אתה מיישב בין משלח ידך כאיש בשירות הציבורי ובין שליחותך כמשורר?
"מצוין .השירות הציבורי הוא עבודה טובה למשורר" הוא אומר" .זאת עבודה
שאיננה תובענית כמו עבודות אחרות בשוק הפ רטי ,אתה לא לוקח איתך עבודה
הביתה ,הפרנסה סבירה ,ימי חופשה רבים ועוד .בקיצור ,עבודה בשירות הציבורי
מאפשרת לך את הפנאי הנפשי ,ההכרחי כל כך ליצירה ולחיי רוח .ולחילופין ,עבודה
כזאת מאפשרת לך לסבול בשקט מדברים אחרים (המצב בארץ ,אהבה וכו'),
המשמנים לעתים את גלגלי היצירה".

קזבלנקה
כָל חַ שָיו ִה ְּת׆ש ְַּע׆שֵעַ ָס ִבי לְּ ָקז ְַּׅשלַנְּ ָקה.
(קשסקשס)
ְּ
השא ָאכַל ָקז ְַּׅשלַנְּ ָקה
(צנוֹת ְּרקשמוֹת)
השא י ַָׁשן ָקז ְַּׅשלַנְּ ָקה ִ
השא ִע ֵ׃שן ָקז ְַּׅשלַנְּ ָקה (נו ְֹּׅשלֶס)
ָלָׅששוֹת לְּ בָ נוֹת).
לָבַ ׁש ָקז ְַּׅשלַנְּ ָקה (׆ש ִ
ָאמ ָרה:
ִא ְּׁשת ֹו ,סָ ְּב ָתא אֶ ְּס ֵתרְּ ,
"חַ שִ ים ,אשלַי מַ ְּס ִניקְּ ,ׅש ָקז ְַּׅשלַנְּ ָקה
רשׁשלַיִ ם".
ִצ ְּפצַ ְּפ ָת ׅש ֶֹקר וָ עֶ ֶרב יְּ ָ
סָ ִבי ַחשִ ים מֵ תָ ,סבָ ִתי אֶ ְּס ֵתר מֵ ָתה.
מֵ ע ֹולָם ֹלא ִׅש ָע ְּר ִתי ְּׅש ָקז ְַּׅשלַנְּ ָקה
יתי ׁששם ִצנוֹר לְּ ָקז ְַּׅשלַנְּ ָקה
ֹלא ִׇש ִם ִ
ַאמ ְּסטֶ ְּר ָׇשם.
כְּ ֶׁשאו ְֹּמ ִרים ָקז ְַּׅשלַנְּ ָקה אֲ נִ י רוָֹאה ְּ
שבכָל זֹאת ,אֲ נִ י ִמ ְּת׆ש ְַּע׆שֵעַ לְּ ָקז ְַּׅשלַנְּ ָקה,
ְּ
כְּ ִאלש ׆ש ְַּע׆ששעֵ י ָס ִבי עָ ְּברש אֵ לַי,
ְּׅשעַ ל כ ְָּר ִחי ,כָאֳ נִ שוֹת סוֹחֵ ר ׅשַ ָׇשם.
השירים מתוך "אחר כך אני מוחק" ,הוצאת עם עובד2009 ,
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מפגש משוררים-עורכים

אולם אניס  -מפגש משוררים-עורכים
משתתפים :אריק א ,.משה יצחקי ,אלחנן ניר ,שלמה קראוס
מנחה :משה יצחקי.

מפגש זה מוקדש לזכרה של אילנה צוקרמן ,אשת קול
ישראל ,ממייסדי פסטיבל המשוררים במטולה ,ומנהלתו
האמנותית בשנים .2006–1996

את מפגש המשוררים –עורכים פותחת המשוררת ליאת
קפלן ועורכת סדרת השירה בהוצאת "כרמל" ששימשה

בשנה החולפת כמנהלת אמנותית בפסטיבל מטולה.
ליאת קפלן הוציאה לאור ספרי שירה אחדים ,זכתה
בפרסים ספרותיים שונים ,כולל פרס 'קוגל' לספרות יפה,
מטעם עיריית חולון.

ליאת קפלן פותחת בדברים ,מתוך שיחה על אילנה צוקרמן העורכת:
"ישנם סגנונות עריכה ,ניהול אמנותי ואוצרות רבים ושונים זה מזה .אילנה צוקרמן
היא עורכת שיצרה ,חדשות לבקרים ,קולאז' ,מבנה חדש מפוליפוניה של קולות,
יצירה מקורית ,ססגונית ורעננה :המייחדת תמיד את המקום הראשון ליוצרים
בקולם ומערבת קולות ושפות :שירי משוררים בקולותיהם ובקולות שחקנים ,מחול
ומוסיקה הקשורים בטבורם לשירה ,שפות שונות במגוון סגנונות ומבטאים,
עבודות שהוכנו במיוחד לפסטיבל  -הכול מעובד ומגובש בתשומת לב ובהקפדה
וקודם כל ,מונע על ידי חוש פנימי ,אינטואיציה מובילה ליצירה חדשה ברצף הזמן,
במרחב ובתודעה .סגנון נשי מאד ,אם תרצו.
פסטיבל המשוררים במטולה לא נבנה כרצף של אירועי קריאה ,אלא כגוף חי ,נושם,
דינאמי .כזה הממוקד בשירה וביצירות אמנות הקשורות לשירה בטבורן ,כזה המגלה
תדיר קולות חדשים ונותן מקום של כבוד ויקר לקולות ותיקים ,כזה הנולד מדי שנה
מחדש.
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אילנה המציאה ללא הרף :פינות הקשבה למשוררים שאינם עמנו עוד ,שהקליטה
במיוחד לפסטיבל ,או ששמרה את קולותיהם ,נושאים מרכזים לפסטיבל מסקרן
ומרתק כל שנה .ידה הייתה בכל פרט ופרט :בתוכניה ,בעיצוב הקטלוג ,בבחירת
המוסיקאים והאמנים האחרים ,בבריאה של מסורות שהונחלו הלאה :מחווה
למשורר בכל קריאה של משורר מוזמן ,קישור מתמיד בין שירות ובין דורות .יצירת
מחוות גדולות למשוררים שאינם עמנו :בנייה מדוקדקת של דיבור עליהם .זכורה לי
במיוחד היענותה המיידית של אילנה לבקשה שלי להזמין למטולה בני נוער  ,כדרך
קבע ,ולארח אותם ואת שירתם בפסטיבל".
על במת הפסטיבל אנו פוגשים ארבעה משוררים-עורכים הפורשים לפנינו את
משנתם :אריק א ,.משה יצחקי ,אלחנן ניר ,שלמה קראוס
מנחה :משה יצחקי
אריק א ,.כך הוא בוחר להיקרא (שמו המלא אריה אייזנברג)
הוא מתכנת מחשבים במקצועו אך כותב שירים ומפרסם
בעיקר בכתבי העת 'עכשיו 'ו'עמדה' .השירה שלו היא שירה
הגותית אבל מאוד קשורה לממשות ,היא ארצישראלית
ובעיקר תל אביבית.
הוציא לאור ספרי שירה אחדים.
אריק א.
(ה) כיכר
ְּׅשאֶ חָ ד ִמשָמֶ יהָ הָ ַאחֲ רוֹנִ ים
ׅש ֶֹקר מֵ ִאיר נָ נִ ים
ֶׁשל יוֹם הַ ִ׃ש ִ׃שי
זָהֲ ָרה הַ ֶ׃שמֶ ׁש כְּ ִחששכ ֹו ֶׁשל ִתינוֹק
ָרכשב עַ ל כְּ ֵתפֵ ינש שבוֹעֵ ט
ְּׅש ַרגְּ לָיו הַ ְּעטַ מוֹת
אֶ ל ע ֹולָם זֶה עַ ָתה נִ גְּ לָה לְּ פָ נָיו
יְּחַ שְֵך ִחששְך
הַ מִ סָ חוֹן
עֵ ת חָ ִצינש הַ כִ כָר
ֵריח ֹו ֶׁשל ְּׅש ִרשוֹש אֵ ין ִׅשלְּ ת ֹו ִקׇשֵ ם או ָֹתנש
וְּ עוֹד ֶרגַע נֶ ה נִ ְּפעַ ר לְּ כַלוֹת ֹו
כָאן ,ׅשַ ִנמָה הַ מִ ַׇשחַ ת ֶׁשל ' ָלהֶ -ג'בָ אנֶז,
׆שו ָֹרלִ י ַקו אֶ חָ ד הַ חוֹצֶ ה שפו ֵֹרץ
וְּ חָ רשט ְּׅשי ִָדי
נֶאֱ חַ ז ְּׅשי ִָדי
לְּ הַ ׇשֵ ק
הַ ֵ׃שנִ י לָאֶ חָ ד
וְּ ִתינוֹק,
אשרי ֶׁשנוֹעֵ ר אֶ ת ִניו ִמ ְּׁש ָתאֶ ה וְּ נו ֵֹׁשְך הַ כֹל ,הָ ע ֹולָם
ִ
אֲ בָ ל ָקפֶ ה ִמ ְּת ָק ֵרר
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ׇששרים לְּ הַ ְּס ִניק
וְּ ִס ִ
נָקשםָ ,ק ִמים
חו ִֹצים הַ כִ כָר,
ַר ִׅשין,
עֲ ַדיִ ן ֶׁשמֶ ׁש זוֹהֶ ֶרת
ׅשָ ע ֹולָם ,ׅשַ כִ כָר.
מתוך "תר פרוע" ,כרמל/עמדה2006 ,
כתב העת "עמדה" נוסד ב 1994-ע"י אריק א,.עמוס אדלהייט ורן יגיל.
אריק א ,.מהי העמדה של "עמדה"?
"כתב העת 'עמדה' מבקש להיות בית לסופרים ולמשוררים ובעיקר ליוצרים חדשים
ולא מוכרים ואינו מציב כל תנאי מוקדם – פוליטי ,אידיאולוגי או פואטי –
להשתתפות בו.
העמדה של 'עמדה' היא כי דווקא בביטוי של היחיד שחי את חייו השבריריים בין
אילוצי הקיום מצויה דרמה גדולה של מאבק אישי כמו גם מאבק עקרוני על הבית
ועל הארץ .ברוח זאת כתב העת מעדיף לתת ביטוי דווקא ליצירתם של אלו אשר
אינם חוסים באקדמיה ובבתי ספר לשירה ,אלא סוללים את נתיבם הפואטי לבדם.
'עמדה' ,הרואה את עצמו כחוליה מקשרת בהיסטוריה של כתבי העת הספרותיים
העבריים ,צמח מכתב העת המובהק של דור המדינה 'עכשיו' ,אשר היווה בעצמו
חוליה מקשרת עם כתבי העת הגדולים של לפני מלחמת העולם השנייה כמו
'התקופה' .תפיסה זאת של כתב העת באה לידי ביטוי גם בחוברות מיוחדות אשר
מוקדשות לדיון ביצירתם של משוררים וסופרים נשכחים מהעבר הרחוק והקרוב:
גיליון  15של עמדה הוקדש לדיון בנוסח הארצישראלי של אצ"ג ,ראב וברש ,ואילו
גיליון  20העומד לראות אור בימים אלו מוקדש לדיון ביצירתה של דליה הרץ.
בצד הוצאתו לאור של כתב העת' ,עמדה' מקפיד להוציא לאור ספרי מופת עבריים
מן העבר דוג מת מבחר משירי יעקב פיכמן או סיפוריו של אשר ברש ,או הוצאתם
המתוכננת לאור של מיטב שירי מקסים גילן .כל זאת בנוסף להוצאתה לאור של
מיטב הספרות העברית המתקדמת הנכתבת כיום ,דוגמת 'מקראות ישראל' מאת
אמנון נבות".
ד"ר משה יצחקי משמש כראש החוג לספרות עברית
והשוואתית במכללת אורנים .עורך את "קו נטוי ",
כתב עת לספרות ואמנות של המכללה .מתגורר
ביישוב הקהילתי אחוזת ברק שבעמק יזרעאל
הוציא לאור ספרי שירה אחדים.

כיושן הלב
אֲ נִ י ְּמ ַזשֵף קוֹלוֹת
ְּׅש ִׁשיר הַ ִ׃ש ִירים ,ׇשו ִֹדי
נו ֵֹקחַ עַ יִן ַאחַ תְּׁ ,שמַ ע:
יִ ְּׂש ָראֵ ל מֵ נִ יעַ אֶ ת הָ אַ ׆שָן
ֹלהים ְּממַ הֵ ר לְּ ַׁשׅשֵ חַ
ידה .אֱ ִ
ׅשָ עֲ ִמ ָ
עָ לֵינש .חַ ת ְּׁש ַתיִ ם
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ְּמהַ ְּרהֵ ר ְּׅשפֶ לַח הָ ִרםוֹן ְּׅש ַר ָע ֵתְך ,
ַכלֵה ְּׅשחַ לַת הַ ִח ִשים ְּׅשאַ ׆שַן הַ ןַ הַ ר
עַ ל ִׅש ְּטנְֵך אֲ נִ י ח ֹוזֵר:
חַ ת ְּׁש ַתיִ ם .לְּ בַ ד.
לְּ פָ נַי ה ֹולְֵך עַ םשד עָ נָן ,א ֹו אֵ ׁש,
ִמי ז ֹוכֵר ,מֵ עָ לַי עָ ב ְּק ַטמָה
כְּ כַף יָד ,יו ַֹדעַ ת ֶׁש ִא ָתְך אֶ ְּהיֶה
לְּ אֶ חָ דְּׁ .שמַ ע
אֶ חָ ד
ַאחַ ת
ְּׁש ַתיִ ם
נִ ןָ יוֹן
מתוך' :נהרות נשאו קולם'  ,משה יצחקי ,הוצאת הקיבוץ המאוחד2009 ,
משה יצחקי ,מהווה 'אני מאמין' שלך על 'קו נטוי' כתב העת לספרות ואמנות
ה משותף למורים ולתלמידים במכללה האקדמית אורנים?
" 'קו נטוי' מהווה במה המזמינה את כל באי המכללה לפרסם מיצירותיהם ובכך
להעשיר את תרבות המקום ,ואת הזיקה שבין התחום האקדמי ותהליך הכשרת
פרחי ההוראה לבין היצירה על ביטוייה המגוונים .כתב העת נותן ביטוי למגוון
הקולות והזהויות באורנים ,ומהווה בית למפגש בין עולמות ,תרבויות ולשונות.
'קו נטוי' הוא מרחב ספרותי ,אמנותי ותרבותי ייחודי באורנים ,אשר מזה תשע
שנים ,מתקיים בו המפגש בין דימוי למיל ה ,בין היצירה החזותית לשירה ולפרוזה.
מפגש הנבנה על מרווח ותנודה ,קשב וקצב .בהתמדה שיש בה רצון ליצירת 'המרחב
השלישי' וניסיון לגילוי מקורות החוויה ,חשיפת המבוע והשפע שהם בבסיס
הצורות ,השפות והסימנים .כל אלה מתחברים אל כמיהת הנפש אל שורשיה ואל
אינ סופיותה .תהליך זה חותר לפרוץ את גבולות הסוגות ,לפרוץ את אותו מחסום
'שהלשון וכל צירופיה' כדברי ח.נ .ביאליק במאמרו גילוי וכיסוי בלשון' ,אינה
מכניסה אותנו כלל למחיצתם הפנימית ,למהותם הגמורה של הדברים ,אלא אדרבה
היא חוצצת ביניהם'.
כתב העת מאפשר באמצעות המפגש האנושי ומתן במה משותפת לסגל
ולסטודנטים ,לגעת במובנים רבים בגבולות ,מעמד והיררכיות הקיימים במוסדות
להשכלה .נגיעה זו מעצימה את ייחודה של המכללה בכל הקשור להשקפת העולם
החינוכית שבמרכזה ההומניסטיקה החיה ,שעת שמחת המפגש בין אדם לאדם,
קומת מסד עליה ניתן לבנות בניין של מנהיגות חינוכית הרואה ביצירה המילולית
והחזותית נדבך חשוב ומרכזי בהתחנכותו של האדם .ברוח דבריו של ברל כצנלסון:
"  ...בניינינו אינו בניין אבנים ,אלא בניין לבבות .אבן מונחת במקום שמניחים אותה,
לב האדם תמיד מפרכס ,תמיד זע ונע .בניין זה טעון תמיד התחדשות ,בדיקה
ובחינה ,ותמיד יש לשאול אם הקו נטוי לקראת החזון( "...כתבים ,כרך ט' עמ' .)301
בכתב העת חולקים מיצירתם ,יוצרים ויוצרות ידועים בתחומם ,וסטודנטים
וסטודנטיות ,מרצים ומרצות המפרסמים את פרי ביכוריהם ,בוגרי סדנאות כתיבה
והמכון לאמנות.
'קו נטוי' מתגבר בהצלחה רבה על הסכנה שמקום כמו מכללה לא יצליח לבטא אלא
את השיח הפנימי .הקו נטוי ופונה אל העולם שמחוץ למכללה בתחושת מחויבות
ואהבה אמיתית למעשה היצירה ולמקומה בתרבות".

59

נעילה
שפַ עַ ם ַאחַ ת לִ ְּפנֵי מוֹת
לִ ְּהיוֹת אֲ ָדמָ ה .לְּ הֵ ָרטֵ ב
ְּׅשתוֹכִ י כָמוֹהָ לִ ְּפנֵי
הַ ֶ׆ש ֶׁשםַ .רק נַ עַ ם ַאחַ ת לִ ְּפנֵי
לִ ְּהיוֹת מָ לֵא ְּׅש ֶרחֶ ם
משצַ ף ִרׅשוֹא זְּ ָר ִעים כַחוֹל
אֲ ֶׁשר עַ ל ְּׂשפַ ת הַ שָם .שכְּ ֶׁשאֶ ְּׁשכַב
יָׁששט אֶ חָ ד מֵ הֶ ם וְּ יַחֲ צֶ ה
אֶ ת הַ ןַ ְּמׅשַ ְּטיוֹן כְּ ָדג,
לִ נְּ ׅשֹט ִׅשי שלְּ מַ לֵא ׅש ֹו כֺלִ י
ׅששרי ֶׁש ַׇשם
לְּ ִה ָע ֵׁשר ְּׅשחֶ בֶ ל טַ ִ
יִפעַ ם ְּׅשעו ְֹּר ַקי
ַאחֵ ר ְּ
וְּ יִ ְּת ַׇשנֵ ק ׅשַ חֲ ָד ִרים וְּ יִ ְּׁש ֹטף
דשקים.
אֶ ת ָׁש ָר ַׁשי הַ ְּן ִ
ַרק נַ עַ ם ַאחַ ת לִ ְּהיוֹת כָמוֹהָ
שלְּ ַילֵל יְּ ָללָה ַתמִ ית
טשר ִקית א ֹו רוֹמָ נִ ית
יְּ וָנִ יתְּ ,
כְּ ָׁש ָר ַׁשי לִ ְּפנֵי הֱ יו ִֹתי אֶ חָ ד ִעם הָ אֲ ָדמָ ה.
מתוך' :נהרות נשאו קולם'  ,משה יצחקי ,הוצאת הקיבוץ המאוחד2009 ,

אלחנן נריה ניר ,משורר ועורך ,מלמד חסידות ומחשבת
ישראל בישיבת 'שיח יצחק' ,עורך הספרות במוסף
'שבת' בעיתון 'מקור ראשון' ,שם הוא מפרסם מסות
וביקורות ספרותיות והגותיות .פרסם שירה בכתבי עת
רבים ,ספר שיריו "תחינה על האינטימיות" ראה אור
בהוצאת הקיבוץ המאוחד 2009 ,וזכה בפרס ורטהיים
מטעם אוניברסיטת בר –אילן.

העדין העדין
וְּ ָאז יְּ ַד ְּע ִתיָך כְּ ה ֹולְֵך
שמבַ ֵעׁש ַאחַ ר נָ נֶיָך הָ עוֹלִ ים
ְּ
וְּ יוֹדֵ עַ כִ י לֵילוֹת אֲ רֺ כִ ים ֶׁשלְּ ָך
ית לְּ ַׂשחֵ ק
וְּ ע ֹולָם זֶה עָ ִׂש ָ
וְּ ָקרוֹב כִ ְּמחַ ׅשֵ ק
וְּ ָאז ַאהֲ בָ ה ֶׁשלָנש ְּמ ַקלְּ ֶקלֶת
טו ֶֹרפֶ ת ׅשָ נש או ִֹתשוֹת לִ לְּ הָ ִטים
אוֹצֶ ֶרת ׅשָ נש אֶ ת הֶ עָ ִדין הֶ עָ ִדין.
שמַ ה כְּ ֶׁש ֶמ ֱעל ְַּמנש?
וְּ אֵ י ָכה? וְּ עַ ל מַ ה נָטַ ְּׁש ָת?
ִהמֵה ְּת ִפלוֹת ֶׁשלִ י ׆ש ְָּדלש ִׅשי לְּ מֵ ת
וְּ גשף ִה ְּק ִניא הַ כִ םָ הוֹן
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אתי
וְּ ֹלא מָ צָ ִ
יתי זו ֵֹרק עַ ְּצ ִמי עַ ד ְּקצוֹת הַ ְּסעָ ָקה
וְּ הָ יִ ִ
עַ ד ֶׁשאֵ ין ִׅשי חַ שִ ים ִאם אֵ ינְּ ָך
וְּ צֵ א כְּ בָ ר צֵ א ִמשֶ בַ ע ֶנ ֱעלָם ֶׁשלְּ ָך.
ָאמרש ֶׁשאֲ נִ י ְּמג ֵַשם או ְֹּתָך
וְּ ְּ
שמַ ְּט ִׅשיעַ עֵ ינַיִ ם ְּׅש ִמי ֶׁשאֵ ין ל ֹו נָ נִ ים
שפוֹצֵ עַ ְּׅשָך ׆ששף
אֲ בָ ל הֶ עָ ִדין הֶ עָ ִדין ֶׁשלִ י י ַָדע
ית נ ֹוגֵעַ ׅש ֹו
ֶׁשהָ יִ ָ
שמ ְּתמַ לֵא ְּׅש ַרחֲ ִמים עָ לֶיָך
ִ
׆שַם כְּ ֶׁשהַ שְּ ל ִָדים ׁשו ְֹּמ ִעים
ית ִמ ְּתעַ ׆שֵל
ֶׁש׆שַם הָ יִ ָ
ְּמ ַׂש ְּרטֵ ט עַ ְּצ ְּמָך ְּׅש ַקשֵי ְּמבוְֹך הַ ש ַָדיִ ם ֶׁשל ֹו
אֲ בָ ל הֶ עָ ִדין הֶ עָ ִדין
י ַָדע
מתוך "תחינה על האינטימיות" ,אלחנן ניר ,הוצאת הקיבוץ המאוחד2009 ,
אלחנן ,ספר בבקשה על מדור הספרות שבעריכתך:
" מוסף 'שבת' של 'מקור ראשון' שבעריכת יואב שורק בתוכו גם חלק הספרות
שבעריכתי"  ,קם מתוך רצון כפול :הראשון ,לשלב לתמהיל משמעותי ורציני של
מחשבה יהודית מעמיקה ועכשווית ,ספרות ,אמנות ,ארץ ישראל ,הגות ומוזיקה.
השני ,מקום רחב לכתיבה  -לא רק מאמרים עם סד קצר ובלתי אפשרי אלא מקום
רחב יריעה ,כפי שהיה נהוג בעבר ונעלם בתוך כל החיים המהירים שלנו.
המוסף ,בלמעלה מארבע שנותיו ,צובר תאוצה מרשימה ,מבחינת מספר הקוראים
שלו ,אבל יותר מכך :ביכולת שלו ליצור קהילת קוראים פעילה הלוקחת חלק
ומגיבה פעמים רבות למתפרסם במוסף .לא מאמר שנשלח והוא כקול במדבר ,אלא
מעורבות של אנשים והבעת דעות ואגנ'נדות שונות בתכלית כמענה למתרחש.
הגיוון של הכותבים  -כמו גם של הקוראים  -הוא רחב מאד ,כאשר הגג העליון הוא
האהבה דקה למציאות בה כולנו נוטלים בה חלק ,ולא אך רצון לעקר את שקורה
בה .תקוותנו שהמוסף ימשיך בכיוון הזה ורבים עוד יצטרפו לקוראיו".
שלמה קראוס הוא משורר ומבקר אומנות ,מו"ל של הוצאת
השירה 'פלונית' המוציאה לאור סדרת מחזורי שירה צעירה,
עורך כתב העת לשירה 'אורבניה' ,ככתב במוסף הספרותי של
ידיעות אחרונות ובעיתונים וכתבי עת אחרים חקר
אספקטים שונים של תחום השירה וביקורת השירה.
ְּׅשהֶ ְּעׇשֵ ר חָ רשז אַ ָתה ְּׁש ִתיקוֹת יָפוֹתְּ .מנשחָ ה ַאחַ ת
רוֹדֶ פֶ ת ְּמנשחוֹת ַרׅשוֹת ,הָ ַרגְּ לַיִ ם כְּ בָ ר אֵ ינָן צוֹלְּ פוֹת
ׅשַ ַע ְּר ַקע ,כְּ ִפי ֶׁשהָ יש.
בשרָך,
ׅשַ ְּׅש ָק ִרים כְּ הֶ ְּר ֵ׆שלָםְּ ,תנשעַ ת הָ עֲ נָנִ ים אֵ ינָש נִ ְּׁשמַ עַ ת עֲ ְּ
׆שַם אַ ָתה כִ ְּמעַ ט אֵ ינְּ ָך
מַ ִׅשיט עוֹד לְּ עֶ ְּב ָרם ,כִ ְּמעַ ט.
ׅשַ ְּׅש ָק ִרים כְּ הֶ ְּר ֵ׆שלָם ,נִ כ ִָרים הֵ יטֵ ב ְּׁשטָ ִפים ֶׁשל ָׇשם,
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ַתחַ ת עוֹר משצָ ק ,עֶ צֶ ם ַׇשק ,סוֹפֵ ג יְּ ִקיצָ ה,
׆שַם הַ שוֹם הַ שֶה השא מֵ ָאבָ ק.
יקה יָפָ ה
ׅשֵ ינְּ ַתיִ םִ ,מ ְּתעַ שֵ ף ְּׁש ִת ָ
פלונית היא סדרת מחזורי שירה מבית 'אורבניה' ,כתב עת עצמאי לשירה שיצא
לאור לראשונה באפריל .2007
שלמה ,ספר בבקשה מה מייחד את הוצאת השירה "פלונית" מהוצאות ספרים
אחרות?
" מחזורי השירה של פלונית הנם ספרוני שירה קטנים המכילים יצירה שלמה של
משורר אחד בהיקף של כארבעים עמודים" אומר שלמה" .בדרך כלל ,מדובר במחזור
שירים ,פואמות ארוכות ולעתים גם מספר שירים בתפזורת .אנו שואפים להעביר
את קולו הייחודי של המשורר בפורמט שיהיה נגיש ,נוח ונעים לקריאה .בין שלל
כתבי העת מצד אחד ,וכרכי 'כל כתבי' עבי הכרס ,אנו חשים כי יצירתו של המשורר
הולכת לאיבוד .היא נבלעת בין שאר הקולות בכתבי העת (שם גם היקף היצירה אינו
רחב ממילא) או לחילופין  -מסתגרת תחת הכריכה הקשה וקמלה לאיטה.
מחזורי השירה הם כמו אלבום מוסיקה אותו יש לשמוע מן ההתחלה ועד הסוף.
המשורר זוכה לתשומת הלב הראויה לו ,לבמה המכבדת אותו ולקורא הנהנה
מיצירה שיש בה התחלה ,אמצע וסוף .בכמות קטנה ומדויקת ,זו הדרך היחידה
לקרוא שירה".
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מכנפות תבל

בסימן  80שנה לסוכנות היהודית מתכנסים יחדיו לקרוא משיריהם משוררים בשלל
לשונות.
קרן אלקלעי-גוט ,מהרי אמסלו ,רבקה בסמן בן חיים ,מרלנה בראשטר ,מיכאיל
גרובמן
משתתף :רוני סומק
ירונה כספי – פסנתר ושירה│יסמין אבן – פסנתר ושירה│תום קלנר – צ'לו
מנחה :צביקה שטרנפלד
המפגש מתחיל בשירתה של ירונה כספי השרה את שירו של רפי וייכרט "חוף".
שירה והלחנה :ירונה כספי
הַ ְּםקוֹמוֹת ֶׁשאו ָֹתם נָ ַק ְּדנש
נִ ְּס׆ש ִָרים אֶ חָ ד אֶ חָ ד,
כְּ ִאלש ָרצש לְּ או ֵֹתת –
זְּ מַ ן הָ ַאהֲ בָ ה עָ בָ ר.
נֹ ה י ַָׁש ְּבנש ְּׅשבֵ ית ָ -קפֶ ה,
מַ םָ ׁש כָאן ,ׅשַ ׇשֶ ֶרְך לְּ מָ קוֹם
ַאחֵ רִ ,ה ְּק ַׁש ְּבנש זֶה לְּ זֶה,
ָאכַלְּ נש אֲ רשחָ ה.
חַ נְּ יוֹנִ ים ,חַ לוֹנוֹת ַראֲ וָ ה ,׆שו ְֹּרדֵ י ְּׁשחָ ִקים
ׇשוֹחֲ ִקים זִ כְּ רוֹנוֹת
אֶ ל תוְֹך הָ אֲ ָדמָ ה.
ִא ָתש ִמ ְּת ַרחֵ ק מֵ עַ ְּצ ְּמָך
לְּ תוְֹך כַׇששר ָׁשקשף
נוֹצֵ ץ עַ ל חוֹף
משל ֶׁשמֶ ׁש יְּ בֵ ָׁשה
ָאביָך? ִא ְּםָך?
מֵ ָרחוֹק ְּק ֵר ִבים ְּצלָלִ יםִ .
הָ אוֹר ה ֹולְֵך וְּ ָרזֶה.
אֵ ין ַת ְּח ִׅשיר ֶׁששְּ ָתאֵ ר אֶ ת זֶה.
להאזנה לשיר באתר של החוג לשוחרי שירה
צביקה שטרנפלד מספר על המפגש "מכנפות תבל":
"'מכנפות תבל' הוא אירוע שבו מוקראים שירים בשש שפות – חמש של המשוררים
ובנוסף ,תרגום לעברית – עלול להיות מייגע" מספר צביקה "אולם דומה ,שדווקא
בשל השונות נוצר פסיפס שהחזיק את הקהל עירני עד שאחרון הקוראים סיים .ספק
אם היה פסטיבל שירה בארץ שהציג פסיפס מגוון כזה של משוררים ישראלים.
רוני סומק השתתף בקריאת תרגומים לעברית ובהוספת החינניות האופיינית לו .כפי
שציין ,היה זה האירוע היחידי בפסטיבל מטולה ,שבו כל היושבים על הבמה אינם
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ילידי הארץ ,שכן ,הוא עצמו עלה ארצה בשנת  ,1951ואני ,מנחה האירוע עליתי,
בשנת  .1955שנינו עלינו כפעוטות ,אבל עלינו".
המשוררים שהתארחו במושב הוזמנו לקרוא לפי שנת עלייתם ארצה:
רבקה בסמן בן-חיים – 1947 ,יידיש
מיכאיל גרובמן – 1971 ,רוסית
קרן אלקלעי-גוט – 1972 ,אנגלית
מרלנה בראשטר – 1981 ,צרפתית
מהרי אמסלו – 1991 ,אמהרית
בהזמנתם לפסטיבל נעשה צדק ,שכן ,הבמות למי שאינו כותב עברית מצומצמות.
אמנם קרן אלקלעי-גוט פרסמה ששה ספרים בתרגום לעברית ,וכותבת באנגלית,
שפה שבה מרבית הישראלים המשכילים שולטים היטב ,אך לגבי האחרים המצב
שונה מאוד .מיכאיל גרובמן ,הוציא שני ספרים בעברית ,מרלנה בראשטר מוציאה
ספר בקרוב והאחרים עדיין מחכים .יתר על כן ,מי שאינו כותב בעברית ,סיכוייו
להופיע בפני קהל 'עברי' קלושים.
רבקה באסמאן בן חיים ,הדוברת עברית רהוטה ,קראה משיריה בשפה האידית.
שירה רעננה בשפה מאוד לא מתה .רוני סומק קרא את תרגומם לעברית .כמו כן
היא הפתיעה את הקהל במחווה – קריאת שיר של רוני סומק ביידיש ,מתוך מבחר
משיריו שראה אור ביידיש בתרגום שלה.
רבקה באסמאן משוררת יידיש ,נולדה בווילקומיר שבליטא בשנת  .1925מתגוררת
כיום בהרצליה פיתוח .ספרה הראשון "טויבן ביים ברונעם" ,יצא לאור בתל-אביב ב-
 . 1959מאז המשיכה לכתוב ולפרסם בישראל ,ונחשבה לנציגת דור חדש בספרות
יידיש שצמח בהוויה הישראלית .באסמאן היתה ממייסדות "יונג ישראל" ,בהנהגת
אברהם סוצקבר ,קבוצה ספרותית שנוסדה ב 1958-והיו חברים בה ,בין השאר,
אברהם רינצלר ,צבי אייזנמן ויוסל בירשטיין .בתקופה זו החל להבשיל סגנונה
הייחודי ,אשר הלך והתפתח עם השנים .באסמאן פירסמה את יצירותיה בכתב העת
"די גאלדענע קייט" ,בעריכתו של סוצקבר ,מהגיליון הראשון (שיצא לאור ב)1949-
ועד הגיליון האחרון ,בשנת .2000

זכרון כמתת
רבקה באסמאן בן חיים
תרגום מיידיש :ד"ר שלום לוריא
ְּמחַ ק הֶ עָ בָ רִ ,אם אַ ָתה ַרק ָיכֹל,
׆שַם הַ ׆ש ֶֶׁשם נוֹטֵ ׁש ְּר ִביבָ יו;
נִ ְּבל ִָעים נִ ְּסנָ גִ ים אֶ ל הַ חוֹל,
לְּ יַד סֶ לַע לֵילִ יְּ ,מ ַראֲ ׁשו ָֹתיו.
ְּמחַ ק הֶ עָ בָ ר ,אֵ ם תשכַל,
׆שַם הַ שוֹם כוֹכְּ בֵ י-ׅש ֶֹקר נָטַ ׁש,
נִ ְּבלְּ עש כְּ אֵ ינָם ׅשֶ חָ לָל,
יִ ָׇשלְּ קש ,יִ שָ לְּ דש מֵ חָ ָדׁש.

רבקה באסמאן בן חיים

ְּׁשכַח הֶ עָ בָ רִ ,אם תשכַל,
וְּ ִאם ֹלא  -זְּ כֹר ,וְּ ַאל נָא ִת ְּפחַ ד,
ְּׅשי ַָדיִ ם רו ְֹּתחוֹת וְּ דו ְֹּמעוֹת ,כְּ ָׁשלָל –
זִ כְּ רוֹנְּ ָך הַ נָ רשעַ הֺ ׆שַׁש ל ֹו מַ ָתת.
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"מיכאיל גרובמן ,צייר ומשורר ששירתו עתירת צבעים ,משתתף
לאקוני על הבמה ,קרא ברוסית והפתיע אותי בכך שכמה דקות
לפני האירוע שינה את רפרטואר השירים שהיה עלי לקרוא
בתרגום לעברית" ,אומר צביקה שטרנפלד.
מיכאיל גרובמן נולד ב 1939-במוסקבה ,עלה לישראל בשנת
 ,1971וחי בתל-אביב .גרובמן הוא ממייסדי האוונגרד הרוסי השני
שפעל במוסקבה בשנות השישים .ייסד את קבוצת האמנים
"לוויתן" ,ופרסם בירושלים עיתון בשפה הרוסית הנושא שם זה.
מיכאיל גרובמן
כיום הוא פעיל בכתב העת ברוסית "זרקאלו" .בין ספריו –
המחברות הצבאיות ( ,)1992רשימות יומן בפרוזה (מוסקבה  ,)1992והשמים
האחרונים ( .) 2006שיריו פורסמו בשפות רבות בכתבי עת ובאנתולוגיות .לאחרונה
הוא שיתף פעולה עם המשוררת מאיה בז'רנו ,לצורך כתיבת הספר "בארץ שחורה
שחורה" (.)2005
מלבד שירתו פעיל גרובמן גם כצייר והשתתף בתערוכות רבות בארץ ובעולם ,בהן
תערוכת יחיד במוזיאון תל-אביב ותערוכה במוזיאון הרוסי הממלכתי של סנקט
פטרבורג.

*

ידן הַ ֶשלֶד
מֵ ָאה חָ לְּ פָ ה וַ אֲ ִב ָ
ָאביב
ִנ ְּריָש הֶ עָ גשם ֶׁשל ֵתלִ -
ְּׅשבָ ֵתי הַ ןֵ פֶ ר נִ סָ ב כְּ צֶ לֶם
ׅשַ חֲ לִ יפָ ה ְּמכ ְֺּפ ֶת ֶרת ,אֵ ירו ִֹנית.
עוֹד אֶ מֶ ׁש ִה ְּׁש ַתהָ ה ִעם ְּסטָ לִ ין
מֵ עַ ל לְּ כוֹסוֹת-אוֹב ָׁשַאל ְּׁשאֵ לוֹת
ִמ ְּ׃שאֵ לו ָֹתיו נ ַָתן לְּ נוֹׅשֶ ל ִנ ָעדוֹן
ֹלא ִׂשחֵ ק ְּצנשעוֹת א ֹו ְּׅשתשלוֹת.
יתי ָאכַל וְּ ָׁש ָתה
שכְּ ֵׁשם ֶׁש ְּׅשבֵ ִ
וְּ צָ רוֹת ִמ ְּׁשנָ חָ ה הָ יָה ְּמ ַתמֶה
כְָך ְּׅש ִדששק סַ ף הַ מֶצַ ח חָ צָ ה
עשרי נֶ ה.
הַ כֹל נֶאֶ לְּ מש ,נו ְֹּתרש ְּנ ֵ
ָׇשוִ דָ ,ׇשוִ ד ,כַעֲ ַׁשן ִה ְּתנַ ז ְַּר ָת
ֹלא ָת ִמיד נָהַ גְּ ָת ְּׅשהֶ ְּתאֵ ם
ַאר ָת
אשלָם צָ ִעיר לָעַ ד נִ ְּׁש ְּ
ָת ִמיד ִת ְּהיֶהָ ,ת ִמיד ִת ְּת ַקשֵם.

"הארץ" – על ציוריו של מיכאיל גרובמן

מרוסית :רפי וייכרט
רפי וייכרט ,כיצד תרגמת את שירו של מיכאיל גרובמן?
"את שירו של מיכאיל גרובמן תרגמתי בסיוע המשורר .הוא קרא בקול ואני
התבייתתי על המקצב ויצקתי לתוכו את השורות העבריות .שנינו אהבנו והערכנו
את דוד אבידן ואת שירתו .גרובמן ,מן הסתם ,בשל קרבת מקצבי שירת אבידן
למקצבים של השירה הרוסית המודרנית שעל ברכיה גדלו השניים".
האם תוכל להוסיף כמה מילים על השיר עצמו?
"זה מעין שיר הערכה ,הומאז' ,שיש בו נימה פארודית ,לצד הערצת המשורר
והפיכתו למיתוס .ההומור מצליח לאזן את הפתוס והפתוס מצליח לשדר אמונה
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במעמד המשורר כבן אלמוות שיצירתו תשאר שנים רבות אחרי מותו ותהיה
לקלאסיקה נלמדת".

קרן אלקלעי-גוט בח רה לקרוא באנגלית ובעברית .שיריה שהוקראו באנגלית העלו
חיוכים על פני הקהל ,ובכך המחישה את העובדה שלכותבי אנגלית שמור יתרון
לשוני .בהזדמנות זו גילתה ששפת אמה – יידיש.
פרופ' קרן אלקלעי-גוט נולדה בלונדון ,אנגליה בסוף מלחמת העולם השניה,
וגדלה ברוצ'סטר ,ניו יורק ,שם סיימה את הדוקטורט שלה בספרות אנגלית .ב 1972-
עלתה ארצה .היא מלמדת באוניברסיטת תל אביב ומכהנת כיושבת ראש אגודת
הסופרים כותבי אנגלית בישראל .ספריה הרבים הופיעו באנגלית ובתרגום לעברית,
פולנית ,ספרדית ,רומנית ,איטלקית ,רוסית ,ועוד .ספרה החמישי בתרגום לעברית
הופיע בסדרת 'ריתמוס' של הקיבוץ המאוחד.2004 ,
קרן אלקלעי-גוט

אֵ ם בועז
ַׂש ְּמ ֶתם נַ עַ ם לֵב לְּ כְָך
ידה ׅשַ ִןנשר
שְּח ָ
ֶׁשאֲ נִ י הָ ִא ָ׃שה הַ ִ
ֶׁשאֵ ינָש ְּמזֹהָ ה? הַ שַנְּ ֹזנֶת
יׁשה
ָֹאבשָה עַ ל ִר ְּצנַ ת חֲ ַדר הַ ִׇש ָ
הַ םו ִ
הָ ְּפכָה אֶ ת חֲ מו ָֹתש –
לְּ ֶׁשעָ בַ ר לִ ְּמפֺ ְּרסֶ מֶ ת,
שפ ְּרנְּ סָ ה או ָֹתש
ִ
לְּ מֶ ֶׁשְך ְּׁשאֵ ִרית חַ שֶיהָ .
קרן אלקלעי-גוט

וַאֲ נִ י
סַ ְּב ָתאַ -רׅשָ א
ֶׁשל ָׇשוִ ד
עשרים
ֹלא ז ֹוכָה לְּ ִב ִ
ְּׅשלֵיל ַׁשׅשָ ת
מאנגלית :דפי קודיש-וייכרט
מתוך "תאוות שוליות" ,הקיבוץ המאוחד ,סדרת ריתמוס2004 ,

אני מסבירה את דרווין ל ֵָרׅשֶ ה
הַ ש ֵָקן וַאֲ נִ י יו ְֹּׁש ִבים עַ ל הַ ִם ְּרנֶ סֶ ת.
ַקיִץ ִאינְּ ִדיָאנִ י שמֶ זֶג הָ אֲ וִ יר
ְּמפַ ֶתה או ָֹתנש הַ חשצָ ה עַ ל ְּספָ ֵרינש.
וְּ טֵ רשף הָ ע ֹונָה
אׁשית:
׆שו ֵֹרם לִ י לַעֲ צֹר אֶ ת הַ ִ׃שעשר ִׅש ְּב ֵר ִ
"רׅשֶ ה ,מָ ה אַ ָתה חו ֵֹׁשב עַ ל ַׇש ְּרוִ וין?"
ֵ
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ה"קינָ ְּעלֶע ׁששל" ֹלא יוֹדֵ עַ ַאנְּ ׆שְּ לִ ית,
הָ ֵרׅשֶ ה ֶׁשל ִ
אֲ נ ְַּחנש ָׇשנִ ים ׅשַ תו ָֹרה ְּׅשמָ אמֶ ע לאָ ׁשן.
שמַ ה השא כְּ בָ ר ָיכֹל ל ַָדעַ ת
עַ ל "מוֹצָ א הַ ִםינִ ים",
ַאס ִׅשיר ,וַ אֲ נִ י ַמ ְּס ִׅש ָירה,
ָאז השא ְּמבַ ֵעׁש ֶׁש ְּ
ׅשַ שוֹן הַ ׅש ֹוגֵר ֶׁשל ׅשַ ת ַאחַ ת עֶ ְּׂש ֵרה
עַ ל הַ עו ִֹפים ,עַ ל הַ ׆ש'שנְּ גְּ ל ,עַ ל הַ ְּׅש ֵר ָרה
הַ ִש ְּב ִעית.
חָ לְּ פש ַאחַ ת עֶ ְּׂש ֵרה ָׁשנִ ים מֵ ָאז הַ ׃שוָֹאה.
ׇששמים השא ָׁש ֵקטִ ,מ ְּתנוֹדֵ ד
ְּׅשאוֹר הַ ִׇש ְּמ ִ
יקתוֹ.
ַאר׆שֵן אֶ ת ְּנ ִס ָ
ַקלוֹת כַאֲ ֶׁשר השא ְּמ ְּ
ֹאׁשי,
יׂש ְּעס" ,השא אוֹמֵ ר ,וַאֲ נִ י נ ָָדה ְּׅשר ִ
" ֹׅשאׅשָ ע מַ יְּ ֶ
ְּׅש ִה ְּת׆שַלשת ִנ ְּתאו ִֹמית.
"תלְּ ְּמ ִדי מַ ה ֶ׃שאַ ְּת חַ שֶבֶ ת לְּ בֵ ית הַ ןֵ פֶ ר,
ִ
אֲ בָ ל משבָ ן מֵ אֵ לָיו ֶׁש ִאיׁש אֵ ינ ֹו ָיכֹל
נשרים כָאֵ לש".
לְּ הַ אֲ ִמין ׅשֶ אֱ מֶ ת ְּׅש ִס ִ
מאנגלית :דפי קודיש-וייכרט

מתוך "תאוות שוליות" ,הקיבוץ המאוחד ,סדרת ריתמוס2004 ,

מרלנה בראשטר ורוני סומק קראו לסירוגין שיר שלה .בצרפתית – היא ,ואת
תרגומו לעברית – הוא ,תרגום שעשו במשותף.
מרלנה בראשטר עוסקת בכתיבה ,בתרגום ,במחקר (דוקטורט בבלשנות
מאוניברסיטת פריס) ובהוראה .כל אלה בצרפתית ,בעברית ,ברומנית ובאנגלית .אך
שפת היצירה העיקרית שלה היא צרפתית .עד
כה פרסמה בשפה זו חמישה ספרי שירה,
שהאחרון שבהם "לשכוח את מה שיקרה",
יתפרסם בישראל ב 2009 -בתרגום עברי (הוצאת
אבן חושן) .היא קיבלה שני פרסים בינלאומיים
על שירתה – פרס  Ilarie Voroncaב ,2001-ופרס
 Hélène Jacques-Lertaב .2006 -שירתה של
מרלנה ברשטר תורגמה לשמונה שפות ,כולל
אנגלית ,ערבית ,ספרדית וקרואטית .היא עצמה
תרגמה שלושה ספרים לרומנית ,ביניהם שניים
של עמוס עוז .כן תרגמה שירה מעברית
לצרפתית ולרומנית ,ומצרפתית לעברית –
ומדובר ביוצרים ישראליים ,צרפתיים ,בלגיים או
מרלנה בראשטר ורוני סומק
אחרים ,ידועים מאוד – כגון הישראלים רוני סומק,
רחל חלפי ,מאיה בז'רנו ,מאיר ויזלטיר ,רפי וייכרט ,אדמיאל קוסמן ,חווה פינחס-
כהן ואחרים .מרלנה בראשטר היא יו"ר "אגודת הסופרים הישראלים כותבי
צרפתית" מאז  ,2000ועורכת ראשית של "קונטינואום" ( ,)Continuumכתב העת של
האגודה .היא חברת ההנהלה של ה"מרכז לחקר השירה הצרפתית בת-זמננו"
באוניברסיטת חיפה ,וחברת מערכת כתב העת שלו."Poésie et Art" ,
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*

הַ ִם ְּדׅשָ ר נ ֹולַד
ִעשֵר.
הַ ְּסלִ יל ֶׁש ָעפָ א נו ֵֹרר אֶ ת הַ ִׇשםשי.
השא ֹלא ָרָאה ֶׁשאֲ נִ י
רוָֹאה.
*
מַ ְּחלִ יק ׅשַ ׆שָרוֹן
הַ ִם ְּדׅשָ ר
טוֹבֵ עַ
אֶ ל תוְֹך הַ ִסםָ אוֹן.
אֲ נִ י ׅש ֹולַעַ ת אֶ ת הַ סָ מָ א
יטי
הַ םַ ְּעיָן הָ ִא ִ
הַ םַ ְּעיָן הַ ָתלשל
עָ לָה
משל הַ ִם ְּדׅשָ ר.
ְּׅשגָרוֹן ְּצפשף הַ םָ קוֹם ל ִַסםָ אוֹן
הַ ׆ש ֹולֵׁש
שמֵ ִציף אֶ ת הַ ׆ששף
כְּ ָאסוֹן ַק ְּדמוֹן
הַ ְּםחַ ׇשֵ ׁש ְּׅשתוֹכִ י
אֶ ת עֲ בָ ר ֹו הַ ןַ לְּ ִעי.
מתוך":לשכוח את מה שיקרה"
מצרפתית :רוני סומק ומרלנה בראשטר

"אחרון הקוראים ,אמסלו מהרי ,קרא באמהרית ואני קראתי את שיריו שתרגמתי
לעברית" מספר צביקה שטרנפלד" .החשש שלי ששירים ארוכים ,בשפה זרה כל-כך
עלולים ליגע את הקהל .לא זו בלבד שחששי התפוגג ,אלא שחשתי נחת רוח .הקהל
ישב מרותק למקצב ,לחריזה ולצלילי השפה שאמסלו כה היטיב
להעביר (הוא גם קורא שירה בשידורים בשפה האמהרית) .אנשים
רבים ניגשו אליו ואלי להביע את התפעלותם והתרגשותם .בקהל
ישבה משפחתו נרגשת ,שכן מתי יש להם הזדמנות לראותו כך?
אחד משיריו היפים של אמסלו מדבר על הקייסים ,כהני הדת,
שכאן בארץ אורם סמוי .הם ,שכדבריו 'חיו למען החיים ומתו
למען המתים' ,הם 'הדיו המעניק משמעות לקלף'.
אני מחפש דרך להעביר את ההתרגשות ללא פאתוס ומתקשה,
שכן הזמנתם לפסטיבל ,שלו ושל האחרים ,העניקה לנו מעט
מאורם ,וזיכתה אותנו ביותר משמעות".
אמסלו מהרי
אמסלו מאהרי ,יליד אתיופיה .1960 ,עלה לארץ בשנת ,1991
נשוי ואב לארבעה ילדים ,אח מוסמך במקצועו.
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למד שלוש שנים ספרות באוניברסטת אדיס אבבה .בשנים  2000-1991כתב וערך את
עיתון "נָ א ָנה" בשפה האמהרית ,בהוצאת ארגון יוצאי אתיופיה .בשנת  1996קבל
פרס ממשרד הקליטה ,לעולים יוצרים בקטגורית הסופרים.
כיום עוסק בכתיבת שירה בספה האמהרית וכן מקריא משיריו ברדיו של עולי
אתיופיה.

כוכבים מוסתרים
תרגום מאמהרית :צביקה שטרנפלד
חו ְֹּפ ִרים אֶ ת הָ אֲ ָדמָ ה ׁשוֹלְּ ִפים ָׁש ָר ִׁשים
תוֹלְּ ִׁשים אֶ ת הֶ עָ לִ ים וְּ סַ נְּ סַ מִ ים ִמ ְּׂש ָת ְּרגִ ים,
טוֹחֲ נִ ים ,כו ְֹּת ִׁשיםְּ ,מעַ ְּר ְּׅש ִבים ׅשַ ִםמשן הַ מָכוֹן
שבגֹ מֶ א ֶׁשעוֹבֵ ד
ְּׅשנוֹצַ ת ַת ְּרנְּ גֹ לֶת ְּ
ְּמצַ שְּ ִרים או ִֹתשוֹת ְּׅשנִ יחוֹחַ ְּׂשפַ ת ׆ש ְֶּעז
ִמׇשוֹר לְּ דוֹר מו ְֹּס ִרים אֶ ת ִׇש ְּב ֵרי הַ ש ִָמים
שמ ַׁשמְּ נִ ים
ְּמל ְַּם ִדים אֶ ת הַ חֺ עוֹת ְּ
ִׅש ְּפנֵי זשל ָָתם יו ְֹּׁש ִבים ְּׅשהַ ְּד ַרת כָבוֹד
קו ְֹּר ִאים ׅשַ תו ָֹרה מַ ְּק ִנ ִידים עַ ל חֲ רשז
יוֹמָ ם וְּ לֵיל כו ְֹּת ִבים ְּׅש ִרכשז.
הַ כ ֹוכ ִָבים הַ לָלש
הֺ ְּס ַתר הַ םָ קוֹם ֶׁשל כִ ְּׁשר ֹונָם ְׇּשָאז
אֲ ֶׁשר כֹה עו ֵֹרר ִה ְּׁש ָתאשת.
לִ כְּ ֶׁששֵחָ ֵׂשף הָ ָרז ַאל נָא ַת ְּׁש ִטיחש אוֹתוֹ.
שמבַ כִ ים ְּׅשעֵ ט,
הֵ ם ְּמ ַר ְּע ִדים ְּׅשעֵ ט ְּ
ִמ ְּתמַ מִ ים שמֺ ְּטמָ נִ ים ,נו ְֹּפלִ ים וְּ ָק ִמים
ְּמ ַׁששְּ ִעים לְּ ִפ ְּתרוֹן ,תו ְֹּב ִעים וְּ זוֹכִ ים,
חוֹלִ ים לְּ מַ עַ ן הַ חוֹלִ ים שמֵ ִתים לְּ מַ עַ ן הַ םֵ ִתים
כְּ מ ֹו סֵ פֶ ר הַ תו ָֹרה
ֶׁש ִע ְּׅשלש מֵ אֲ בו ֵֹתינש
ְּמ ַׂש ְּם ִחים ִמתוְֹך ִע ְּסב ֹונָם.
שמ ִא ִירים,
נִ ְּׂש ָר ִפים ְּ
ָארץ?
ָאבדש ׅשָ ֶ
הֵ יכָן ְּ
לְּ מַ עַ ן אֱ משנ ָָתם
יטים
הָ אֲ זִ ִעים הֵ ם ַתכְּ ִׁש ִ
לְּ חַ שֵיהֶ ם ֶׁשמִ כְּ לְּ אש כָאן,
שָארם.
הַ חֶ בֶ ל עֲ נָק עַ ל צַ ָ
יתי חָ כְּ מָ ה,
חָ ְּר ֵׁשי ִמלִ ים מַ ִס ֵ
הֵ ם הַ ִע׃ששט ל ְַּעלָף,
הֵ ם הַ ְׇּשי ֹו הַ םַ עֲ נִ יק מַ ְּׁשמָ עשת לַמְּ יָר.
ִהכ ְַּר ִתי כ ֹוכ ִָבים כָאֵ לש,
מו ַֹרי וְּ ַרׅשו ַֹתיְּ ,מכֺׅשָ ַדי,
ָאבדש שמַ ה ִה ְּס ִתיר או ָֹתם.
הֵ יכָן ְּ
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מפגש קריאה שישי
ישראל בר-כוכב ,צבי עצמון ,היאם קבלאן
ירונה כספי – פסנתר ושירה
מנחה :ענת שרון  -בלייס
ליד הפסנתר פותחת ירונה כספי את המפגש בשירה של רחל חלפי

כישוף
הַ שָם קו ֵֹרא לָש
ׅשוֹר כו ֶֹרה לָש לָבוֹא וְּ לִ נֹ ל
סֶ דֶ ק ׅשַ ִעיר נִ ְּפעָ ר וְּ אוֹמֵ ר ָלש
שמפַ ָתה אֶ ת הַ ׆ששף כֺל ֹו
אֶ בֶ ן ְּמגִ יפָ ה ַרגְּ לָש ְּ
לְּ טָ ָאה ְּממַ ְּצמֶ צֶ ת ָׂשפָ ה אֲ דֺ םָ ה ִמתוְֹך חוֹמָ ה
ֹלעַ הַ ר ׆שַעַ ׁש מַ עֲ ִביר לָׁשוֹן ַרכָה עַ ל ְּׂשפָ ָתיו
ׅשו ִֹאי ׅשו ִֹאי לִ נֹ ל
ְּננִ ימָ ה
מתוך הספר "מכשפות" ,הוצאת "קשב לשירה" 2009

ירונה ,ספרי בבקשה כיצד הלחנת את השיר "כישוף"?
"התחברתי לשיר 'כישוף' באופן מיידי מכיוון שחוויתי בעצמי את התיאורים שבשיר"
מספרת ירונה" .מבחינתי אי היכולת לעצור בזמן תהליכים מסויימים – זה בעצמו
סוג של כישוף וכאן אני מדברת על צדדים אפלים .יש בשיר תיאורי -מצב שהכרתי,
אני קוראת להם הרס עצמי ,כאן הם נקראים כישוף .אני מרגישה טוב עם העובדה
שאני יכולה לעמוד ולהשקיף על התהליכים ממקום הפיכתם ללחן .המוטיבים
בשיר 'הים קורא לה'' ,סדק בקיר נפער ואומר לה'' ,בואי ליפול' ,חוזרים שוב ושוב
כדי להעצים את תחושת חוסר-השליטה והסחף".

1

צבי עצמון  ,יליד גבעת שמואל ,מתגורר בירושלים .התחנך בבית
ספר יסודי בגבעת שמואל וב'תיכון חדש' בתל-אביב .סיים
בהצטיינות את לימודיו באוניברסיטה העברית בירושלים בביוכימיה
ופיסיולוגיה והתמחה בנוירוביולוגיה .מלמד מדעי החיים במכללה
לחינוך על-שם דוד ילין בירושלים .החל לפרסם שירה ב .1979-שימש
כעורך כתבי-העת 'מדע' ו'לדעת' וכעת העורך המדעי של הירחון
"גליליאו" ..ב 1979-נמנה עם עורכי כתב העת 'מאזנים' והנחה
סדנאות לשירה בבית אריאלה ובבית הסופר ע"ש חיים הזז .זכה
בפרס הרי הרשון מטעם האוניברסיטה העברית ,פרס 'עתון  ,'77פרס
אקו"ם לעידוד פירסום היצירה ,פרס חולון ,פרס ראש -הממשלה
ליצירה ופרס ברנשטיין.

 1מתוך לקסיקון הספרות העברית החדשה
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צבי עצמון

צבי עצמון

רק ששה ימים של נחת
או :האם גם אלהים?
ַרק ִׁש ָ׃שה י ִָמים ֶׁשל נַחַ תֵׁ .ש ֶׁשת י ִָמים.
תשקה,
ִע ַׇשן הַ ְּת ִמימשת .וַ ש ְַּרא כִ י טוֹב ְּמאֹ ד .אַ ְּׁש ָליָה ְּמ ָ
הָ אוֹר ׅשָ עֵ ינַיִ ם .מֶ ַקח טָ עשת.
ַאחַ ר כְָך חֲ רוֹן הָ ַאף ,הָ עֶ ְּב ָרה ,הָ עֶ לְּ ׅשוֹן ,הַ ִתעשב .וַחֲ ָרטָ הׁ ,ששב וְּ ׁששב חֲ ָרטָ ה.
׆ששׁש הֶ עָ פָ ר ְּמ ַׂשחֵ ק ִאת ֹו מַ ְּחׅשו ִֹאים ׅשַ ׆שַן .כְּ מ ֹו ֶילֶד .מָ ה השא ְּמפַ ׆שֵר,
ירשרגִ יוֹת ֶׁשל ַת ְּרׇשֵ מָ ה וְּ צֵ לָע,
וְּ הָ ִא ָ׃שה ֶׁשכֹה טָ ַרחִ ,עם כָל הַ שֶ כְּ נִ יקוֹת הַ כִ ְּ
קו ֶֹׁש ֶרת ֶק ֶׁשר ִעם
לוֹחֵ ְך הֶ עָ פָ ר ,הַ מוֹחֵ ׁשׁשׁש.
כָל הַ ְּׅש ִחירוֹת ֶׁשל ֹו עַ ל הַ נָ נִ יםַ ,מׅששל ֶׁשל ְּׁשגִיאוֹתֹ .לא ָׁשעָ ה ל ִַםנְּ חָ ה
וְּ נִ ְּת ַקע ִעם רוֹצֵ חַ נָע וָ נָד,
ַארנָבוֹת וְּ הַ ְּןנ ִָאים
מֵ ִפיץ אֶ ת ז ְַּרע ֹו עַ ל ְּננֵי הָ אֲ ָדמָ ה מֵ אֹ פֶ ק עַ ד אֹ פֶ קִ .ה ְּט ִׅשיעַ אֶ ת כָל הָ ְּ
כִ ְּמעַ ט,
חַ שוֹת ְּת ִמימוֹת ,אֲ בָ ל ִה ִסיל ִׁשכוֹר אֶ חָ דֶׁ ,שׅשָ נָיו סו ְֹּר ִרים,
וְּ עוֹד ִה ְּמ ִציא לִ כְּ בו ָֹדם ֶק ֶׁשת ְּצבָ ִעים ,מוֹחֵ ק לְּ עַ ְּצמ ֹו עַ ד ֵקץ הַ ש ִָמים אֶ ת הָ או ְֹּנ ְּציָה :נִ ָעיוֹן
יְּסו ִֹדי ,אֲ רֺ ׅשוֹת
הַ ָ׃שמַ יִ ם .השא מַ ְּת ִחיל
לְּ ִה ְּתׅשַ ׆שֵר .ר ֹוכֵש נִ ןָ יוֹן.
לוֹמֵ ד .כְּ בָ ר ֹלא
כֹל יָכוֹל.
שמ ְּס ַתׅשֵ ְך ׅשֵ ין
אֲ בָ ל ְּמהַ םֵ ר עַ ל אֵ יזֶה ְּמהַ ׆שֵר ֶׁשׇשו ֵֹרׁש עַ ְּרבֺ שוֹת וְּ ִא ְּׁשת ֹו צוֹחֶ ֶקת ׅשַ נָ נִ יםִ ,
יִןשרים
ִ
רשרהָ ,כל כְָך הַ ְּרׅשֵ ה
הַ ְּׅש ָת ִרים ְּׅשטָ עשת לוֹגִ ית אֲ ָ
ַארׅשַ ע מֵ אוֹת ָׁשנָה – כִ י ֹלא ָׁשלֵם עֲ ווֹן הָ אֱ מֹ ִרי עַ ד הֵ מָה
וְּ חַ שִ ים :וְּ ִעמש או ָֹתם ְּ
ַאק ֶׁשה אֶ ת לֵב נַ ְּרעֹה וְּ ֹלא יִ ְּׁשמַ ע אֲ לֵיכֶם ,וְּ נ ַָת ִתי אֶ ת י ִָדי ְּׅש ִמ ְּצ ָריִ ם.
וְּ גַם זֹאת :וַ אֲ נִ י ְּ
וְּ הֵ יכָן הַ ְּפ ָר ַדת ָרשֺ שוֹת ׅשֵ ין
שמ ְּבחַ ן תֹם הַ לֵב?
הֹ וֶה לֶעָ ִתיד-לָבוֹא? וְּ חֹפֶ ש ְּׅש ִח ָירה? ִ
יׁשיר צַ שָאר אֵ ינָש ְּמסֺ ֶ׆שלֶת ,שבָ נוֹת ֶׁש ִה ְּמ ִציאש ׆שִ לשי
שמֵ הַ תֹפֶ ת מַ ִסיל ִא ָ׃שה ֶׁשאֲ ִפלש לְּ הֵ ִ
ַאמנוֹן כַםשבָ ן .הָ עַ ם הַ מִ ְּבחָ ר.
ַאמנוֹן ,וְּ ְּ
השדה וְּ ָתמָ ר .וְּ ְּ
שבלְּ הָ ה ,יְּ ָ
עֲ ָריוֹתַ .אחֲ ֵריהֶ ן ׆שַם ְּראשבֵ ן ִ
אֲ בָ ל ִה ְּק ַׇש ְּמ ִתי ִק ְּמעָ ה.
כֵן ,הָ עַ ם ֶׁש ִם ָכל הַ עו ְֹּסמוֹס ׅשָ חַ רִ ,עם ָכ ל הַ ְּׅש ָר ִקים וְּ הָ ְּרעָ ִמיםְּ ,ק ִריעַ ת הַ שָם וְּ הַ ָׇשםְּ ,צפַ ְּרׇשֵ עַ
שבכוֹרוֹת – ִמ ְּׁש ַתחֲ וֶה לָעֵ גֶל .הו ֶֹרה ׅשָ ָׂשר וָ ָדם הָ יָה ִמ ְּתאַ ְּׁשנֵ ז,
ימרוֹת עָ ָׁשן ְּ
וְּ ִת ְּ
א ֹו ָׂשם ֵקץֹ ,לא חַ שָב עוֹד לִ ְּסׅשֹל,
מוֹדֶ ה ֶׁשמִ כְּ ַׁשל ְּׅשגָדוֹל.
הֲ ִאם כְּ מ ֹו ִא ִםי
בשׁשה לְּ ִמ ְּׁש ִעי,
ימית ,לְּ ָ
ַאמׅשַ ְּטיָה ְּׁשמֵ ִ
ִעם ׆שְּ לשלוֹת ְּׅש ְּ
ָאביֶׁ ,שכִ לָה אֶ ת חַ שָיו ׅשָ עֲ ַשן נִ יקו ִֹטין? הֲ ִאם ׆שַם השא
א ֹו ִ
יִ ְּׁשלַח יָד
ְּׅשחַ שָיו,
יִ ְּתאַ ׅשֵ ד?
"אני תופש את השירה כאחותה התאומה של הפילוסופיה" אומר צבי עצמון" ,אלא
כשד ,אמוציונלית ,שבחברה מהוגנת
שזו תאומה קצת מופרעת ,חוצפנית ,יצירתית ֵ
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מלחשים מאחורי גבה שהיא שלוחת רסן ,לא צפויה ,לעתים קרובות קצרת רוח
ונוטה לחתוך פינות ,להיות בוטה ,לא מהוגנת .זורקת על עצמה איזה ג'ינס,
כשתאומתה מקפידה תמיד על חליפה מכובדת .מה שלאחותה הרצינית והמיושבת-
בדעתה דורש מאמר ארוך היא יכולה לסכם – כשנחה עליה הרוח – במטפורה
אחת ,בשורה קצרה ,אפילו במלה בודדת ,כברק ביום קיץ .כתאומות רב ביניהן
המשותף" הוא מוסיף" .המילים ,למשל ,וגם שכל העולם הוא כר פעולתן ,חומר
בידיהן – גורל האדם ,הכוחות המניעים אותו ,אימי ההיסטוריה ,אוצרות התרבות,
האהבה ,תופעות הטבע ,הנצח .אבל גם פעורות ביניהן תהומות .זו ארכנית ,לעתים
קרובות טרחנית וצייקנית ,משופעת במקורות ביבליוגראפיים ,ומאד מנומסת ,ואילו
תאומתה מתנהגת לעתים קרובות כלקויית למידה ,תזזיתית ,גחמנית ,קצרת נשימה.
אבל נוגעת ,מרטיטה ,מחַ ברת – בשעת חסד דקה – נזיר בודהיסטי בהימליה עם
כימאי באוניברסיטת ורשה ומט"ק מילואים בגולן ,שובל אבק מזדנב מן הפלדה
הלוהטת והשרב מכייר בו לרגע דמות פרועת שיער ,מפעימה ,משתנקת ,כאומרת
דבר מה שאיננו נשמע במילים פלאיות".

על הבמה היאם מוסטפא -קבלאן קוראת בעברית
רהוטה בקול עז ומשכנע ,ומספרת שטרם עלייתה
לבמה תרגם לה שיר מערבית לעברית המשורר פרץ
דרור-בנאי" .כואב לי כשאני מסתכלת על גבול
מטולה" מדגישה היאם את כאב הגבולות" ,צעד או
שניים ואני בלבנון אצל ההורים של אמא".
היאם מוסטפא-קבלאן ,ילידת כפר עוספיה – הר
הכרמל .משוררת וסופרת ,מורה בגמלאות .בוגרת
אוניברסיטת חיפה חוג היסטוריה כללית ,בוגרת
המכללה הערבית לחינוך בשפה וספרות ערבית,
וחינוך רגיל וחינוך מיוחד.
היאם מוסטפא-קבלאן
חברה באגודת הסופרים הערבים .חברה באיגוד
הסופרים הערבים והיהודים .חברה בעמותת לקידום
האישה הערביה בישראל .כותבת בעיתונות בכל רחבי העולם הערבי .השתתפה
בפסטיבלים רבים לשירה בארץ ובחו"ל .שיריה מתורגמים לשפות אנגלית ,עברית.
זכתה בפרס שני לסופרים ערבים בשנת  1982מטעם ראש הממשלה.
זכתה בפרס השירה לשנת  2005מטעם משרד המדע התרבות אמנות והספורט.
הוציאה לאור עד כה שבעה ספרי שירה ומסיימת רומן ראשון שיצא לאור תחילה
במצרים.

בין ההלכה והטירוף
ְּׅש ִע ִירי ׆שו ְֹּר ִרים אֶ ת הָ ִא ָ׃שה
כְּ מ ֹו כִ ְּב ָׂשה ֶׁשמִ ְּׁשחֲ טָ ה
אֶ ל הַ ִםשָ ה
ְּמבַ ְּׄש ִמים אֶ ת ׆שֵוָ ש הַ ׃שו ֵֹתת ִׅשכְּ תֹבֶ ת ַקעֲ ַקע
ׅששׁשים ֶׁשל מֶ ִׁשי
עו ִֹטים או ָֹתש ְּׅשמַ לְּ ִ
וַאֲ דוֹן הַ לַיִ ל עַ ל יְּ צשע ֹו מוֹצֵ ץ אֶ ת הַ םַ ְּמ ָתק
כְּ ֶילֶד ָקט . . .
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ְּׅש ִע ִירי הוֹפֵ ְך הַ לַיְּ לָה לֶעָ ָׁשן
הַ נָ ָר ִׁשים ׇשו ִֹאים עַ ל עַ ְּפעַ נֵ י עָ נָן
הַ ְּ׃ש ִבילִ ים יוֹלְּ ִדים ׆ש ְַּר׆שִ ֵיריהֶ ם ְּׅשטֶ ֶרם עֵ ת
ַ׃שמֶ ׁש ְּשר ִציפֵ י הֶ עָ ִבים . . .
ׅשֵ ינוֹת ל ֶ
ְּׅש ִע ִירי ְּמ ַקמְּ נִ ים עֲ טַ ל ִֵפים
שבָ אֲ וִ יר ִמשְּ ָר ִדים לָהֶ ם עו ְֹּר ִבים
וַחֲ לוֹם יַלְּ דשת ִמ ְּתיַנֵ ַח
הוֹפֵ ְך לַםַ ׆שֵפָ ה אֲ ֶׁשר
ָאדם ׆ש ֹו ֶזלֶת אֶ ת נְּ ִׁשימוֹת ַאנָ ם . . .
ִמ ְּׅשנֵי ָ
הַ ִסנֳ ִרים הַ םַ ְּר ִחיקוֹת נְּ דוֹד ְּמבַ כוֹת אֶ ת ׆שו ָֹרלָן
אֲ בוֹי לְּ עָ ִריצֵ י הַ ׇשוֹר אֲ בוֹי
לְּ ׂשֺ לְּ ְּטנֵי הַ שְּ מַ ן
ִמכַעַ ס ֶׁשׅשָ אֵ פֶ ר ִמ ְּתנַ שֵר
יקה ֶׁש ִה ְּסכִ ינָה לַתשגוֹת . . .
ִמ ְּ׃ש ִת ָ
ְּׅש ִע ִירי נָמוֹג ל ֹו ֶרטֶ ט ַאהֲ בָ ה
ׅשֵ ין חֺ ֵעי הַ הֲ ָלכָה וְּ הַ שֵ רשף
נָ נִ ים נו ְֹּפלוֹת אֵ לַי עֲ פַ ר הָ אֲ ָדמָ ה
מַ ְּׁשמָ עֺ שוֹת ִמ ְּתׅשַ לְּ ְּׅשלוֹת
וְּ הַ ָׇש ִמים הֵ ם נִ ְּמכ ִָרים ְּׅשחֶ ְּרנָ ָתש ֶׁשל ִמי ֶׁש ִה ְּתעַ ְּׅש ָרה
ְּׅשׁששק הַ חֲ ָדׁשוֹת
שמֵ חַ לוֹן הַ הֲ ָזיָה שמַ נָ ח הַ מִ סָ חוֹן
ׁש ֹולֵף הַ חֹק אֶ ת הַ ִנגְּ יוֹן
ִמי יְּחַ לֵץ או ָֹתנש  . . .מָ לְּ אש קוֹמו ֵֹתינש
וְּ יַעֲ לֶה ׅשָ אֵ ׁש אֶ ת ַח ָשלֵנש
ִמי יְּ לַםֵ ד אֶ ת יַלְּ דֵ י הַ שָם
כֵיצַ ד ִמ ְּתרו ְֹּצ ִצים ׅש ֹו הַ ָׇשגִ ים
ַאדוַ ת ׆שַלִ ים זוֹעֶ ֶקת חוֹזְּ ִרים....
וְּ הָ אֱ מֶ ת ִמתוְֹך ְּ

על הבמה ישראל בר-כוכב מרשים בקריאתו מספרו
התשיעי והחדש "שמועות"( ,הוצאת הקיבוץ המאוחד,
ריתמוס סדרה לשירה .)2009 ,בר-כוכב ,משורר ,סופר
ופסיכולוג ,מרצה מבוקש במוסדות שונים ,בהם
האוניברסיטה העברית (בין היתר הוא מרצה על הקשר בין
נפש ויצירה ,ועל חלום ודמיון בספרות ובקולנוע) ,מורה בכיר
במ כללה לחינוך סמינר הקיבוצים ומרצה אורח באוניברסיטת
באר שבע.

ישראל בר-כוכב

צילום :אביבה זוהר
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השירה
הַ ִ׃ש ָירה אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת הַ ִעינָה
הַ ִ׃ש ָירה אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת הַ מְּ ִפי ָלה
ִה ִ׃ש ָירה אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת הַ ָעלוֹן
הַ ִ׃ש ָירה אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת נַ חַ ד הַ םָ ֶות
הַ ִ׃ש ָירה אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת הַ ִהןשס
הַ ִ׃ש ָירה אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת הַ ְּםבשכָה
הַ ִ׃ש ָירה אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת הַ ְּן ִת ָירה
הַ ִ׃ש ָירה אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת הַ הֵ עָ ְּדרשת
הַ ִ׃ש ָירה אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת הַ ָ׃שוְּ א
הַ ִ׃ש ָירה אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת הֶ ְּעׇשֵ ר הַ תֹם
הַ ִ׃ש ָירה אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת הָ ַרעַ ד
׆שִמ׆ששם
הַ ִ׃ש ָירה אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת הַ ְּ
יקה
הַ ִ׃ש ָירה א ֹוהֶ בֶ ת אֶ ת הַ ְּ׃ש ִת ָ
הַ ִ׃ש ָירה אוֹהֶ בֶ ת אַ ְּת הַ זְּ עָ פַ ת הַ נָ נִ ים
ידה
הַ ִ׃ש ָירה אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת הַ ְּם ִר ָ
הַ ִ׃ש ָירה אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת הֶ ְּעׇשֵ ר הַ ׆שְּבשלוֹת
הַ ִ׃ש ָירה אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת הַ כִ ָ׃שלוֹן הַ כַלְּ כָלִ י
הַ ִ׃ש ָירה אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת הַ פָ אטָ ה מו ְֹּר ָ׆שנָה
הַ ִ׃שי ָרה אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת ִׁשוְּ יוֹן הַ מֶפֶ ׁש
הַ ִ׃ש ָירה אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת הַ םַ חֲ לָה
הַ ִ׃ש ָירה אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת הַ שֵאשׁש
הַ ִ׃ש ָירה אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת הָ אֵ בֶ ל
הַ ִ׃ש ָירה אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת הַ ִה ְּתחַ ְּםקשת
הַ ִ׃ש ָירה אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת הַ ֶ׃שבֶ ר
הַ ִ׃ש ָירה אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת כְּ ִסיסַ ת הַ לֵב
ָאדם
הַ ִ׃ש ָירה אוֹהֶ בֶ ת ְׇּשבָ ִרים ֶׁש ְּם ַׁש ְּׅש ִׁשים ַׇש ְּעת ֹו ֶׁשל ָ
הַ ִ׃ש ָירה אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת הֶ ְּעׇשֵ ר הַ שֶהשת
הַ ִ׃ש ָירה אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת הַ חֲ גִ יגָה
טַ נְּ טָ לוֹס השא הַ ְּםׁשו ֵֹרר הָ ִראׁשוֹן.
מתוך "פסוקי ירח" ,הקבוץ המאוחד ,סדרת ריתמוס לשירה ,דצמבר 1999

שיריו של ישראל בר-כוכב תורגמו לשפות רבות והוא מוזמן בקביעות לכינוסים
ספרותיים בארץ ומחוצה לה .הוא מלמד פסיכולוגיה וכתיבה יוצרת באוניברסיטה
העברית בירושלים ובמכללת סמינר הקיבוצים .זכה בפרס הרי הרשון הראשון של
האוניברסיטה העברית ב 1980-ובפרס היצירה מטעם ראש הממשלה לשנת תשנ"ו.

איסטנבול

לסזר ולעיר שלה

ְּׅשזִ כְּ ר ֹונְֵך הַ ָשרֹק עַ ל ׆שְּ דוֹת הַ ִם ְּפ ָרץִ ,מ ְּתנַ ֵתל
ׇששמים ,אֶ לֶף ְּמנוֹרוֹת.
בשרְך ְּׁש ַרְך הָ עֶ צֶ בְּ ,נ ִתילֵי ִׇש ְּמ ִ
ׅשַ עֲ ֵ
םשדים ִׅשי ַזנְּ ִטינִ שִ ים,
ָׇשגִ ים מו ְֹּצ ִאים אֶ ת הַ שֵאשׁש ַתחַ ת עַ ִ
יׅששִ ים כָמוֹנש ,הֵ ם ְּמ ַד ִׇשים עַ ל יַׅשֶ ֶׁשת יוֹם.
ַאמ ִפ ִ
ְּ
ְּׅשזִ כְּ רוֹן לַיְּ לָהְּ ,ׅש ִׁשלְּ יַת ֵׁשנָה ,אֲ נִ י ְּמ ַדׅשֵ ר ,אֲ בָ ל אַ ְּת
ֹלא מַ מִ יחָ ה לְּ הַ ׆שִ יעַ לִ ְּתׁששבוֹת ֶׁשל מַ יִ ם.
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ְּׅש ִד ְּמי ֹונְֵך הָ עַ ִתיק אַ ְּת רוָֹאה אֶ ת ַמחֲ זוֹר הַ ָׇשם ֶׁשל הָ ִעיר,
ַרגְּ לָש הָ ַאחַ ת ֶק ֶרן זָהָ ב,
ְּׁשנִ שָה כְּ חֺ לָה כַׅשו ְֹּספוֹרשס,
ׅשֵ ין ַרגְּ לֶיהָ יָם הַ ַ׃שיִ ׁש
נִ ְּפ ַתח לַהוֹלְּ כִ ים לְּ ִאׅששד כָמוֹנש ְּׅשתוְֹך אוֹר כֶסֶ ף,
ְּׅשצָ ִעיף ִמ ְּס ַת ְּח ֵרר ֶׁשל מַ ְּסבֵ י רשחַ .
ְּׅשכָל מַ ןָ ע ִמ ְּתנַ ְּע ִעים ֵ׆שאשת וָ ֶׁשפֶ ל,
צָ פוֹת עָ ִרים ָרפוֹת ֶׁשל יַלְּ דשת
ַאסיָה ,סשס ֹונֵי נֶ חָ ם
ְּׅשזִ כְּ ר ֹונְֵך ְּׁש ִבילֵי ְּ
ׁששקה.
עַ ל הָ ִרים אֲ דֺ ִםים ֶׁשל ְּת ָ
ְּׅשזִ כְּ ר ֹונְֵך ֶׁשעָ ׂששי אֲ ַרם ַׇשםֶ ֶׂשקְּ ,סחַ ְּרחֵ ַרת הַ ׅשָ זָאר הַ ׆שָדוֹל
ְּׅשלִ י קוֹל ָׁש ִרים הָ אֲ נ ִָׁשים:
"עשֵר שפ ֹוזֵלַ ,רק ְּׁשנַיִ ם יו ְֹּד ִעים
ִ
לִ ְּרקֹחַ אֶ ת מַ ְּמ ַת ֵעי ַׇשםֶ ֶׂשק".
וַחֲ נשת צַ עֲ צשעֵ י הַ ןֺ כָר ע ֹולָה ׅשַ לֶהָ בוֹת.
ְּׅשחֶ זְּ יוֹן ׅשֵ ית הַ ָעפֶ ה יָאקשנ ,נִ ְּׁש ֶקפֶ ת אֵ לַת הַ ִןנשר ִמן הַ ִעיר
טֶ זֶר אשזְּ לשְּ ,מחַ ֶשכֶת ׅשַ חֲ ִצי נֶ ה –
יסטַ נְּ ׅששל ְּׅשמו ָֹתשִ ,היא נוֹטֶ לֶת אֶ ת חֲ ִצי הָ ַאהֲ בָ ה,
לְּ בָ נָה כְּ ִצ ְּבע ֹונֵי ִא ְּ
אַ ְּת נו ֶֹת ֶרת ׅשַ אֲ וִ יר ְּמרֺ סָ ף
׆ששעים.
׆ש ְַּע ִ
משתְך ְּתמשנוֹת ְּצרשרוֹת מַ ְּצ ִהיבוֹת,
ְּׅשי ְַּת ֵ
ימנֶ ְּריָה,
רשׁשיםִ ,מזְּ וֶדֶ ת הָ ִא ְּ
ִׅשגְּ דֵ י יַלְּ ָׇשה ְּק ִ
ְּׅשאוֹר הַ שַלְּ דשת כְּ נַף אֹ ֶשר
מֺ כְּ ֶתמֶ ת ְּנחָ ִדים.
ְּׅש ִד ְּמי ֹונְֵך אַ ְּת ָׁשבָ ה ִמםַ עֲ מַ ִעים
לְּ הַ ְּק ִׁשיב ל ְַּע ָללָה הַ ְּןמשיָה ְּׅשעו ְֹּר ֵקי הָ ִעיר,
ע ֹולָה ְּׅש ִׂש ְּמלַת כְּ לשלוֹת ֶׁשל ׆ש ְַּר׆שְּ ֵרי ׆ש ֶֶׁשם כֵהֶ ה,
יס ַטנְּ ׅששל נִ ְּבלָע ְּׅשחֹמֶ ר ָאפֵ ל:
וִ ֵירחַ ִא ְּ
"טנוֹת ִטנוֹת יו ְֹּרדוֹת עַ ל ְּׂשעָ ְּרָך
אַ ְּת ָׁש ָרהִ :
לַהֲ פֹ ְך לְּ ֶק ֶׁשת ְּׅשלִ ִׅשי" ,וְּ חוֹצָ ה אֶ ת הָ ִעיר
לוֹמַ ר אֶ ת ְּׁשמֵ נש ׅשֵ ין הַ ׆שָדוֹת.
ַאסיָה,
ַרק לְּ מַ עֲ נְֵך ִמ ְּתהַ ְּנכִ ים ִצלְּ לֵי ְּ
וְּ אֵ ירוֹנָ ה ִהיא נַעֲ ָרה ְּׁשקשפָ ה ְּׁשעשנָה עַ ל ׁשוֹר ָאבשד.
קוֹלוֹת הַ ִ׃שיר י ְֺּפ ְּקרש ְּׅש ַגמֵי הַ םַ יִ ם
וְּ יִ ְּהיש לְּ ִסירוֹת מַ חֲ לִ יקוֹת עַ ל ְּננֵי יָם הַ ְּנל ָָדה.
ׅשָ אֲ וִ יר הַ עוֹפֵ א ִמ ְּת ַ׆שלֶה כְּ בָ ר ִקיסוֹס הַ שְּ מַ ן
כְּ מ ֹו ֶׁשׅשָ ְּרחוֹב נִ ְּפ ָקחוֹת עֵ ינֵי הַ ַמ׆שָן הָ ִעשֵר
לִ ְּראוֹת אֶ ת הַ שָפָ ה ִׅשנְּ ׁשוֹת הָ ִעיר
וְּ השא ְּמאַ ׅשֵ ד אֶ ת ִׁשירוֹ.
יְּגוֹן הַ ְּ׃ש ִקיעָ ה ָתלשי ִמ ֶמגֶד.
לְּ ַאט ַתחֲ רֹג מֵ עָ לַיְִך הָ ִעיר ׅשָ אֲ וִ יר הַ עוֹפֵ א.
לְּ ִפי נְּ ִתיבֵ י הַ ָ׃שמַ יִ ם ֹלא תשכְּ לִ י לְּ גַלוֹת ָׇשבָ ר,
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ַרק ׅשַ ַ׃שחַ ר נִ ָתן לַחֲ צוֹת אֶ ת ֶק ֶרן הַ שָהָ ב ְּׅש ִע ְּעבוֹת ְּנ ִעימוֹת
הַ ֵלב,
וְּ ָאנש נְּ ַאחֵ ר אֶ ת הַ םוֹעֵ ד.
ארי הַ ׅשָ ִתים,
ִמסָ פוֹן רשחוֹת לְּ בָ נוֹת נִ כְּ ָרכוֹת ְּׅשצַ שְּ ֵ
משאַ שִ ין ׅשַ ְּת ִפלָה ַמ ְּפ ִריד י ִָמים ִמלֵילוֹת,
מֵ ִעיר אֶ ת י ִָקינְּ תוֹן הַ םשעָ ָקה ֶׁשל הַ ׅש ֶֹקר,
ִמתוְֹך ְּׁשעוֹת ְּׁשנ ֵָתְך הַ חֲ רשצוֹת.
עֶ ְּקרוֹן הַ חֲ לוֹם ֹלא יִ ְּׁש ַתמֶה לְּ ע ֹולָם:
ֶילֶד מו ִֹׁשיט י ַָדיִ ם וְּ אֵ ין ְּתׁששבָ ה
ַרק יָם ׆שוֹאֶ ה ְּׅשגשפֵ נש

מפגש קריאה שביעי
יורם ורטה ,יחיאל חזק,
יסמין אבן – פסנתר ושירה│תום קלנר – צ'לו ,מנחה :שי דותן
המפגש מתחיל בשירה של לאה גולדברג "מתוך אהבה ראשונה"
יסמין אבן על הפסנתר ,תום קלנר בצ'לו.

אהבתי הראשונה
כֹה חֲ ִביבָ ה וְּ כֹה נִ לְּ עֶ גֶת
שמֵ ָרחוֹק  -כָל כְָך ְּקטַ מָה
אַ ְּת ׁששב נִ ְּׁש ֶקפֶ ת לִ י ִמ ֶמגֶד,
ַאהֲ בָ ִתי הָ ִראׁש ֹונָה
ִעשֵי מַ נֹ לֶתָ ,ׇשם וְּ אֵ פֶ ר
ָׁשנִ יםָׁ ,שנִ ים רו ְֹּבצוֹת כִ ְּתהוֹם
ׅשֵ ין חֲ לוֹמוֹת ֶׁשל ׅשֵ ית-הַ ןֵ פֶ ר
רשתי כִ ְּב ַדת הַ שוֹם.
שבַ גְּ ִ
הַ ִאם עֵ ינַי כְּ לשאוֹת ׅשַ סֹהַ ר
ִה ְּתמוֹגְּגש ׅשַ ִס ִנשָה?
הַ ִאם לְּ ָך ,יְּפֵ ה-הַ תַֹאר,
הוֹסַ ְּפ ִתי נוֹי ׅשַ הֲ ָזיָה
הַ לִ כְּ בו ְֹּדָך ,הַ לִ כְּ בוֹדֵ נש
ִה ְּדלִ יקש כָל הָ עַ ְּרמוֹנִ ים
ִׅשימֵ י ִת ְּפ ַרחַ ת ְּׅש ַגמֵנש
קשפים שלְּ בָ נִ ים?
ֵנרוֹת זְּ ִ
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וְּ הָ אֲ נִ י ִהיא הַ םֺ ְּבהֶ לֶת
מֵ עֹז ֶׁשל לַהַ ט וְּ ִצמָה
עֵ ת כִ י יו ְֹּר ִדים ְּנתו ֵֹתי -הַ ֶ׃שלֶג
יק ְּתָך הָ ַאחֲ ר ֹונָה?
עַ ל נְּ ִׁש ָ
אֵ יכָה ׅשָ ג ְַּרנש ׅשֵ ינְּ ַתיִ ם!
הֲ גַם אַ ָתה מֵ ָאז ִת ָׄשא
ְּצ ִריבַ ת הַ ֶ׃שלֶג עַ ל ְּׂשפָ ַתיִ ם
ִׇש ְּמעַ ת הַ כְּ פוֹר הַ מְּ מַ ןָ ה?

יורם ורטה נולד ב 1954-בירושלים .משנת  1986חי בכליל שבגליל המערבי .משורר,
עורך ומורה במכללת אורנים ..פרסם שלושה ספרי שירה .זכה בפרס "ניומן" ובפרס
ראש הממשלה.
שירו של יורם ורטה "מהפכה מתמדת" לקוח מספר שירים שיראה אור בקרוב.
"ספר ז ה מביא לידי סיכום כמה תחומים ומהלכים בשירה שלי ,ופותח אחרים"
אומר יורם ורטה.

מהפכה מתמדת
ְּׁש ִתילֵי ָׁש ֵקד ֶׁשמִ ְּשעש ׅשַ ח ֶֹרף
לִ ְּבלְּ בש ׅשַ ְּן ָתו.
ְּׅשצַ ד הַ ׇשֶ ֶרְך ִחכְּ ָתה י ֹונָה
לֶחָ תשל הָ עֲ נָק ֶׁשל הַ ָ׃שכֵן.
שָאדי
יְּ ל ִָדים ָׂשחש ִׅשנְּ הַ ר הַ ִ
וְּ לָכְּ דש ָׇשגִ ים ִׅשידֵ יהֶ ם.
עַ ל קֺ ְּפ ְּסאוֹת ִסיג ְַּריוֹת הו ִֹפיעָ ה כְּ תֹבֶ ת
חַ שָלִ ים מֵ ִתים ְּצ ִע ִירים יו ֵֹתר.
ַאחדש
ַאחדש וְּ ִה ְּת ְּ
נוֹעֲ לוֹת כָל הָ ע ֹולָם ִה ְּת ְּ
ִעם כָל נוֹעֲ לָיו.

יורם ורטה

זְּ ֵקנוֹת חֲ ִביבוֹת ִׅש ְּׂשמָ לוֹת ִנ ְּרחוֹנִ שוֹת
צָ עֲ דש חֲ משׁשוֹת ׅשָ ְּרחוֹבוֹת.
ׅשַ עֲ לֵי הוֹן וְּ יוֹעֲ צֵ י ִת ְּקׁש ֶֹרת הֺ ְּסגש עֵ ירֺ ִםים
ְּׅשחַ לוֹנוֹת ַראֲ וָ ה עֲ נ ִָקשִ ים.
מו ִֹרים רשחָ נִ שִ ים ִחשְּ רש עַ ל הַ ְּנ ָת ִחים
ִעם ַקעֲ רוֹת אֹ ֶרז ֵריקוֹת.
ַאנְּ חוֹת ְּרוָחָ ה שנְּ ִׁשימוֹת עֲ מֺ עוֹת
ִמלְּ אש אֶ ת הֶ חָ לָל.
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כָל עוֹד ָרצָ ה ֶׁש ִתםָ ֵׁשְך
ַאהֲ בָ ָתם נִ ְּמ ְּׁשכָה.

זֶה ָק ָרה נַ עַ ם
וְּ הָ יָה ִסכשי ׁשֶ ש ְַּת ִמיד
וְּ השא נֺסַ ל עַ ד תֹם.

יחיאל חזק  ,2נולד בקיבוץ אפיקים בשנת  .1936למד בבית -ירח ובמדרשה לחינוך
משותף בבית ברל  .במסגרת שירותו הצבאי השתתף במבצע קדש .בוגר אוניברסיטת
חיפה במקרא וספרות עברית ומוסמך בספרות עברית מטעם אוניברסיטת בר-אילן.
היה מורה לספרות ,שליח עליה באנגליה ומנהל בית ספר .דרכו הספרותית החלה
בשנת  1959בפרסום שירים בכתב העת 'קשת' בעריכת אהרן אמיר .בין שיריו גם
אחדים שהולחנו .הקינה הגדולה על אחיו הצעיר ,בארי חזק ,שנפל במלחמת יום
הכיפורים "לבארי ,הוי אחי ,באדמה הקשה" ,מופיעה בספרו 'קינות מן השורש' ,וכן
בספר של בארי חזק "בבכי אותי תקצר" ,שראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד .בין
הפרסים והמענקים בהם זכה ,יש להזכיר את פרס טלפיר ,פרס אקו"ם ,פרס ראש
הממשלה ע"ש לוי אשכול ,מענק מקרן תל-אביב
ע"ש 'רבינוביץ' ומענק מפעל הפיס.

אפילוג
כוֹס ֶׁשל יַיִ ן אֵ ין ׅשָ ש ַרחֲ ִמים.
ָאפֵ ל וְּ ֹלא נו ַֹדע הַ שַ עַ ם אֲ ִפלש ׅשַ ְּׄשפָ ַתיִ םְּׁ .שמֹ ר עָ לֵינש,
ְּׁשמֹ ר .כַםָ ה ָרחָ ב הַ ַעיִץ הַ שֶה ֶׁשלְּ פָ נִ ים יָרש עָ לָיו הַ כ ֹוכ ִָבים
זְּ נָבוֹת ֶׁשל אוֹר ,חֲ לֵבְּ -ׇשמָ עוֹת ְּׅשטֶ ֶרם ְּר ִתיחָ ה.
ָארץ נֶ ה נָ עשר
ְּראֵ ה אֶ ת הַ ׅששעוֹת ,ע ֹולֶה ׅשָ הֶ ן עָ ָׁשן ,וְּ כָל הָ ֶ
ֵתבֵ ל-מַ אֲ פֵ רוֹתֹ ,לא ְּמאֺ חָ ר עוֹד לְּ כַׅשוֹתָ ,אז ְּׁשמֹ ר
עָ לֵינשְּׁ ,שמֹ ר.
ִאם יָבוֹא הַ ֵעץ עַ ל הַ םֶ ְּר ָחב הַ שֶה עַ ד ֶׁששִ ְּׅשלש כָל ִנ ְּרחֵ י
הָ אוֹר ִׅש ְּמֹלא ְּתנשפַ ת ִמכְּ חוֹל ,וְּ יִ ָ׃שאֵ ר אֶ חָ ד הַ סֶ בַ ע הָ ָאפֹ ר
מַ ה שַ׆שִ ידש הַ ְּסבָ ִעים הָ אֲ חֵ ִריםַ ,רק
ְּׁשמֹ ר עָ לֵינשְּׁ ,שמֹ ר.
הַ ׅשֵ ט אֶ ל הַ םֶ ְּר ָחב הָ ֵריק,
עֲ לֵי הָ אֵ פֶ ר עוֹד נ ִָעים ְּׅש ַרחַ ׁש ְּרמָ צָ יו,
שמַ ה תֹאמַ ר אֶ ל
מַ ְּח ִריבָ יוַ ,רק ְּׁשמֹ ר עָ לֵינשְּׁ ,שמֹ ר
מתוך קנאת האדמה :ארבע פואמות (הקיבוץ המאוחד)2006 ,
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יחיאל חזק

יחיאל חזק

כמה מילים על תשתיות שירתיות
"עכשיו כשאני בוחן את השירים שנכתבו במשך חמישים שנה ,אני יכול להצביע על
שני מוקדים מעורבים ומתובלים זה בזה.
מוקד ראשון הוא מוקד אידיאי-נפשי .ילדות במחיצת מיתולוגיה של אבות ומייסדים
מיתולוגיים ממבט של ילד להוריו .היה זה מבט אנכי מלמטה למעלה .חברו כאן
הרבה חוויות של "קרבנות" ,של 'אשמה כבדה'' ,מחיר'' ,אובדן' ,והרבה החמצות.
בסופו ,תמונה קשה של 'הורה עזובה' ,אך גם ניסיון ל'מחילה'' ,כפרה' ו'פיוס'.
מוקד אחר הוא המוקד הכפרי ,האופקי של החיים בטבע ,בתוכו ,היות חלק ממנו.
לחיות בשמחה בגובה עשב ,במחיצת גיבעולים וקנים ,בין עצים עבותים ,בעולם של
פריחות ויבולים ,ולעיתים גם נבילות.להיות עשב ,גבעול ,גזע עץ ,אשכולות ענבים
ובננות ,ואפילו ל היות חלוק אבן למראשות אגם או נחל עדיין שוצף .הווייה שהיא
אולי פנתיאיסטית באופיה; להיות עטוף באיוושות ורחשים וקולות ציפרים ,ולחיות
מתוכן את עונות השנה עד שהן פורעות גם את הסדר הפנימי שלהן שהוא גם הסדר
שלנו .וכל אילו הם רק רמזים למה שמעיד עלי ועל שירי ,ואני יודע שלא אוכל
להשתחרר מאילו גם כשהעט נענית לחוויות אחרות ואינטימיות של אהבה
ומשפחה ועולם".
יחיאל חזק

גחון
ִה ְּת׆שָמְּ בשת ׅשֵ ין ִׁשׅשֳ לֵי הַ ְּׄשעו ָֹרה ְּׅשטֶ ֶרם ִת ָעצֵ ר
ַרק לִ ְּסנֹ ר אֶ ת הַ עֹמֶ ר כְּ ִמ ְּׂשחַ ק ַמ ְּחׅשו ִֹאים
ָאביב טֶ ֶרם ַקיִץ.
ְּׅשסוֹף הָ ִ
נ ְַּמ ִׁשיְך וְּ נִ זְּ חַ ל שגְּ ח ֹונֵנש יִ שַל עַ ד ֶׁש ִנ ְּתאוֹם נְּ ַגלֶה
ַארׅשֶ ה וְּ הָ יש עֲ ָננָה
חֲ ג ִָבים ְּמ ַק ְּנ ִצים ֶׁשהָ יש לְּ ְּ
מַ ְּׁש ִח ָירה ִעם הָ רשחַ ת ֹו ֶזזֶת לְּ מַ ְּעלָה לַסַ ד
וְּ עֵ ינֵינש עָ ְּצמש וְּ נִ ְּמצָ א אֶ ת כָל הַ שוֹכְּ ִבים
עַ ל ׆שָחוֹן וְּ ִהמֵה הֵ ם מֵ ִתים.
ָאביב
אֵ בֶ ל כָבֵ ד סוֹף ִ
שכְּ בָ ר ַקיִץ
ל ְַּמרוֹת ֶׁש ָ׃שלְּ מָ ה ְּס ִפ ָירת ֹו ֶׁשל עֹמֶ ר,
וְּ כָל הַ ְּ׃של ִָפים ְּמדשרוֹת ֶׁש ִה ְּׁש ִחירש
ָאסיף ַאחֲ ָריו
עַ ד ֶׁששָבוֹא יוֹם ִ
ִת ְּתהַ נֵ ְך אֲ ָדמָ ה וְּ אֵ יפֹ ה
יָנשחש
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יריד הספרים

ברחבת מוזיאון הגבולות מתקיים יריד הספרים .הוא
פתוח במהלך שלושת ימי הפסטיבל ,מבוקר עד ערב,
דוכנים עמוסים מלוא הטנא במבחר ספרי שירה,
בטעמים וסגנונות משל הוצאת הקיבוץ המאוחד ,קשב
לשירה ,כרמל ,אבן חושן והוצאות נוספות.

על המדרכה בסמוך למוזיאון הגבולות ,מציג
כפיר לב ,שירי משוררים חרוטים באבן –
"קול מילה בסלע" .כפיר מראשון לציון ,חי
במטולה כשש שנים ,ומשמש כשוליה של
הפסל דוד פיין ממעין ברוך.

במסגרת מופעי הפסטיבל מתקיימות מחוות -שיר קצרות למשוררים תרצה אתר,
משה בן-שאול ,לאה גולדברג ,מקסים גילן ,אמיר גלבע ,אלישבע גרינבאום ,אורי צבי
גרינברג ,יאיר הורביץ ,זלדה ,מרים ברוך חלפי ,ט .כרמי ,מנשה לוין ,ע .הלל ,דן פגיס,
גבריאל פרייל ,עזריאל קאופמן ,דליה רביקוביץ ,אריה לודוויג שטראוס ,אברהם
שלונסקי ואחרים .המשוררים הנוכחים קוראים משיריהם.
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טקס פרס טבע

פרופ' ניסים קלדרון יליד תל-אביב .היה בין עורכי כתבי העת
'סימן קריאה' ו'מקרוב' .מלמד במחלקה לספרות עברית
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב .עורך סדרה של מפגשים בין שירה
למוזיקה במועדון לבונטין  7בתל-אביב.
נסים קלדרון ,הסבר לי בבקשה כיצד אתה רואה את היחסים בין
השירה העברית החדשה לשירה המולחנת?
"בשנים האחרונות הולך ומתהדק – בישראל במיוחד ,הקשר שבין
נסים קלדרון
שירה לבין המוסיקה" אומר נסים" .הופעתו של אמן מסוג חדש :הsinger--
 ,songwriterיצרה מסורת של מחויבות עמוקה יותר של מוסיקאי כלפי טכסט ,וגם
כלפי המוסיקה ,שאותם הוא לא רק מבצע אלא גם כותב ומלחין .כך קיבלנו,
בעקבות ד ילן ,את מאיר אריאל כסוג של טרובדור מודרני ,שאיננו רק אמן -מבצע,
אלא הוא גם אמן כותב ומלחין .בעקבות מאיר אריאל ושלום חנוך ,הולכים כבר
עשרות שנים ,אמני מוסיקה ישראלים רבים ,שהם לא משוררים( ,שכן אינם
מסתמכים על טכסט בלבד) ,אבל הם לוקחים חלק ממרכיבי אמנות השירה –
עוצמה של אישיות יצירתית ועולם דימיון אישי – אל מקום אמנותי חדש .בישראל
גם השתרש נוהג של הלחנה מאסיבית של משוררים" ,הוא מוסיף.
"ה singer-songwriter -הישראלי מלחין את השירה העברית ,גם החדשה וגם
העתיקה ,בהקף שלא מוכר לנו משני מקורות ההשפעה העיקריים של המוסיקה
הפופולארית בישראל :ארצות הברית ואנגליה .כאשר הזמר-הכותב הישראלי מוסיף
על אמנותו שלו את המיפגש עם המשוררים העבריים ,מתהדק עוד יותר הקשר בין
השירה העברית לבין המוסיקה בישראל".
מהם מפגשי השירה שאתה עורך בלבונטין? "'שירה פלוס' היא מסגרת של מיפגשים
בין משורר לבין מוסיקאי" אומר נסים" .המיפגש בין שני האמנים ,שלעיתים מתרחב
אל משוררים נוספים ומוסיקאים נוספים ,נושא אופי ייחודי .הכימיה שנוצרת בין
השירה החד -פעמית של המשורר לבין המוסיקה החד-פעמית של המוסיקאי ,יוצרת
תרכובת חד-פעמית .אין מיפגש אחד דומה למיפגש אחר .ההתקרבות ההולכת
ומתהדקת בשנים האחרונות בין שירה לבין מוסיקה עומדת ברגע הפרויקט".
מתי מתקיימים מפגשים שכאלה? "המיפגשים מתקיימים זה שלוש שנים ברציפות,
אחת לחודש במועדון לבונטין  7בת"א ,והשתתפו בהם משוררים ומוסיקאים מכל
הגילים ומכל הסגנונות ".

טקס פרס "טבע" לשירה נועל את פסטיבל
המשוררים ה  .12-על ועדת השופטים נמנים
היו"ר ניסים קלדרון ,גלעד מאירי ופ'יצ'י
יהורם.
למשוררת יודית שחר מוענק פרס כספי בשווי
.20,000

יודית שחר מקבלת את פרס "טבע"
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נסים קלדרון מברך " :קהילת המשוררים המכונסת אחת לשנה
בפסטיבל יודעת להעריך את המילה 'משורר' ,ואנחנו בטוחים
שהשנה התגלתה משוררת".
יהודית שחר ,ילידת  ,59אם לשניים ,תושבת פתח-תקווה
ומלמדת אוכלוסיות חלשות ,כתבה שנים רבות ופרסמה שירה
חברתית ופוליטית בכתבי עת ואנתולוגיות שיצאו לאור ,אבל
רק בחודש פברואר השנה ( )2009הוציאה לאור את ספרה
הראשון "זו אני מדברת" שראה אור בהוצאת "בבל".
"השירים שבספר" ,כתבו חברי ועדת השיפוט" ,אינם רמזי שירה
ואינם גישושי שירה .הם נכתבו מתוך צורך עמוק כמו שירה של
אמת והם מטלטלים את השפה העברית ,כמו שירה של אמת.
ליודית שחר יש מה להגיד ויש מה לחדש .היא מדברת בלשון
שירה מורכבת על חיים שהורסים כל מורכבות ,והיא מדברת
בלשון שירה עדינה על חיים שהורסים כל עידון".
על הכריכה :יודית שחר  /תצלום :אסנת קרסננסקי2008 ,

יודית שחר

בקצות האצבעות
הַ ָתחשׁש אֵ יְך ִׅש ְּקצוֹת אֶ ְּצ ְּׅשעו ַֹתי
רוֹטֶ טֶ ת ְּצעָ ָקה?
אֲ נִ י ִא ָ׃שה ְּנׁששטָ ה ֶׁשל ְּס ָתו,
ְּׅש ַׂשר ְּׁשזִ יפֵ י תֹם הַ ַעיִ ץ
מו ִֹתיר ִׅשי ׆ש ְַּע׆ששעַ לְּ ג ֶֶׁשם ִראׁשוֹן,
ִנ ְּרחֵ י אֹ ֶׁשר ִמ ְּׁש ַתלְּ ִחים
כְּ ֶׁששַד ִׅש ִתי ִת ְּת ַרנֵ ק ְּׅש ֶׁשלִ י,
ְּמטוֹפֶ פֶ ת ְּׅשאֶ ְּצ ְּׅשעוֹת אֲ פשנִ ים
לְּ ִצ ִׇשי ׅשַ ִם ְּד ָרכָה.
הֲ ֵת ַדע ,אֲ נ ְַּחנש ְּׅשנֵי מַ שָל,
נִ סוֹלִ ים ִמםַ נֹ ֶלת כְּ אֵ ב
ֶׁשנָ ְּׁשטָ ה ׅשָ ע ֹולָם,
ִׁשיר חָ ָדׁש ׇשוֹחֵ ף אֶ ת ַׇש ְּרכ ֹו אֵ ַלי
ׁשוֹאֵ ל :לְּ ָאן נו ְֹּׁשבוֹת ְּצעָ קוֹת?
וַאֲ נִ י ׇשוֹחֶ ֶקת ׅש ֹו לְֵך
ֹלא עוֹד ִמלִ ים אֲ נִ ינוֹת
ְּצעָ ָקה אֲ נִ י רוֹצָ ה,
ְּצעָ ָקה.
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