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 דבר העורכת   שרית שץ
 במטולה" 12-ההשירה הקדמה לגיליון "פסטיבל    נילי דגן

 על הפסטיבל ויוזמותיו   אפי בניה

 בל מטולהעל הנעשה מאחורי הקלעים של פסטי   רפי וייכרט

   מפגש קריאה ראשון
 על שירה והלחנהשיר;    עודד גדיר

 דבר המשורר ;ביוגרפיהשירים;  2   משה-יקיר בן
 ; דבר המשוררתשירים; ביוגרפיה 2   טל ניצן

 שירים; ביוגרפיה; דבר המשוררת 2   אורית גידלי

 שירים; ביוגרפיה; דבר המשוררת 2  בלייס-ענת שרון

 פגישה עם משורר –שירים; על הסרט: נתן זך  2    נתן זך
 מפגש קריאה שני

 שיר; לחן ושירה לשיר של רחל חלפי "מכשפה מצלצלת"   יסמין אבן

 שירים; ביוגרפיה; דבר המשוררת 2   יעל גלוברמן
 ; טוביה ריבנר על השירה ועל צילומיושיר   טוביה ריבנר

 שירים; ביוגרפיה; דבר המשורר 2   ליאור שטרנברג

 על הסרט   2005אבידניום 
 שיר: ערב פתאומי   דוד אבידן

 מפגש קריאה שלישי
 שירים: דבר המשורר 2   רוני סומק
 שירים; דבר המשורר 2   בנאי–פרץ דרור

  שיר; על המשורר   נעים עריידי
 טנא שירים למוני אמריליו   וייכרט רפי

 שיר   יהודה עמיחי

 על "תיקון שירה" בליל שבועות   מירון ח. איזקסון
 שיר; דבר המשורר    ישראל אלירז

 שירים; דבר המשוררת 2   ריודית שח
 שירים; דבר המשורר 2   צביקה שטרנפלד

 בית אנטלר –ועדה בשטח 
 שירים; על המשוררת 2   דיתי רונן

 שירים; על המשורר; דבר המשורר 2   גלעד מאירי
 שיר; על המשורר; דבר המשורר  יורם ניסינוביץ'

 "הולוגאב"על התאטרון האתיופי    משה מלכא
 מפגש קריאה חמישי

 שירים; על המשורר; דבר המשורר 2  מירון ח. אייזקסון
 שירים; על המשורר; דבר המשורר 2   אנדד אלדן

  שירים; על המשורר; דבר המשורר 2   שי דותן
 מכנפות תבל

 על המפגש "מכנפות תבל"   צביקה שטרנפלד

 תוכן העניינים
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  שיר; על המשוררת רבקה באסמאן בן חיים
  שיר; על המשורר  מיכאיל גרובמן

 המשוררתשירים; על  2   גוט-קרן אלקלעי
 שיר; על המשוררת   מרלנה בראשטר

 שיר; על המשורר   אמסלו מאהרי
 משוררים עורכיםמפגש    

 מפגש קריאה שישי
 שיר; על המשורר; דבר המשורר   צבי עצמון

  שיר; על המשוררת קבלאן-היאם מוסטפא
 שירים; על המשורר 2   כוכב-ישראל בר

 מפגש קריאה שביעי
 שיר: אהבתי הראשונה   לאה גולדברג

 שיר; על המשורר    יורם ורטה
 שירים; על המשורר; דבר המשורר 2   יחיאל חזק

 עורכים-משורריםמפגש    
 יריד הספרים

 טקס פרס טבע
 וקי השופטיםעל הפרס ועל נימ   ניסים קלדרון

שיר   יודית שחר
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 12-השירה המוקדש כולו לפסטיבל ה ,גיליון זהאני שמחה להביא לכם 
לתחושתי, אופיו של . השנה במהלך חג השבועות מטולהשנערך ב

 השירה .אוהביהחגיגה. חגיגה לשירה, ליוצריה ולבבחינת הוא  הגיליון
ואל מי  אל הכיכר –שבה למקומה הראשוני ו דף הספריםיורדת ממ

  שבאו לחוות אותה.
כמו כן, התכנים בגיליון מאפשרים היכרות קצת יותר אינטימית עם 

 חלק מהמשוררים הבולטים היום בשירה הישראלית.
על נילי דגן ולעורך רפי וייכרט ול , למתרגםמשורראני רוצה להודות ל

כמו כן אני מודה . התמדתםועל  ,חומרהעמל הרב שהשקיעו באיסוף ה
לכל היוצרים ולמארגני הפסטיבל על ששתפו עמנו פעולה ושלחו אלינו 

 חומרים על עצמם ועל יצירותיהם.
על  יודית שחר בשמי ובשם מערכת "עיין ערך שירה", אני מברכת את המשוררת

ישר כוח! בחירה ראוייה. קבלתה את פרס "טבע".  
הגיעו ורוצים לחוות אותו ואלה שא הגיעו לפסטיבל, לכל אוהבי השירה אשר ל

 להיות השתדלנופסטיבל השירה המקוון הראשון.  –הנה הוא בפניכם בשנית, 
נאמנים ככל שהתאפשר לתכנית הפסטיבל, לא רק ביחס למילה הכתובה, אלא גם 

, לפיכך היקף הגיליון הפעם גדול מהרגיל.באשר למראות, לצבעים ולקולות  
 

 טירמאיר ויזל

 המשורר

ִאשֹו  ַׇשֵעף לְּ ׁשֹוֵרר ִמזְּ  ַהםְּ
רֹופֹון.  ַעט ַלִםיקְּ ָקֵרב מְּ  וְּ

 ָכל ֶׁשָעָליו ַלֲעׂשֹות 
ָנס ֹרא ֵמַהַׇשף ַהֺםדְּ  השא ִלקְּ

ֶקֶצב ָנתשן. ט ֺמָכר לֹו ׅשְּ סְּ  ֶטקְּ
ַהֲאִזין  ַהָעָהל משָכן לְּ

 ָכֵאֶלה ַוֲאֵחרֹות.  ִמִןׅשֹות
 ֲאָבל השא

ַחֵשְך  ַי׃ֵשב. מְּ יֹוט, שִמתְּ מֹו ִאידְּ  כְּ
 

 2009מתוך "מרודים וסונטות", הקיבוץ המאוחד,  
 

לבני ביתם מערכת "עיין ערך שירה" מאחלת לכל קוראי כתב העת באשר הם, 
תוכלו  וברוכה. שנה של שקט פרטי וציבורי, שנה בה שנה טובהיקיריהם, לו

 דברים שברוח.להתפנות מעט מטרדות השעה ולגעת ב
בשבי, ( 23)החוגג יום הולדת רביעי י יתן ובשנה הזאת נזכה לראות את גלעד שליט מ

 שב הביתה אלינו ואל חיק משפחתו ונוכל לברך בפה מלא "ברוך פודה שבויים".
 

 שנה טובה וקריאה מהנה
 

 דבר העורכת
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 12-פסטיבל המשוררים הישראלי ה –מפגשים ממטולה 

קולות נוכחים קולות  :9002שירה 

 שכוחים
 28-30.5.09השבועות חג 

 

 הייתה, חוותה והביאה רשמים: נילי דגן

 : שרית שץועצבה ערכה

 

 

 

 מתוך תכנית הפסטיבל
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 טוביה ריבנר

 אילו

ָבִרים ׁשֹוִנים  ִאלש ָהיש ַהׇשְּ
 ִאלש ָהיש ַהַםֵןכֹות ָנִנים
 ִאלש ָהָיה ֲחלֹום ָׅשֲאִויר
 ִאלש ָׅשִהיר ָהָיה ָׅשִהיר

ָרָכה ִאלש ָהיְּ  ָחה ִלבְּ  ָתה ִׁשכְּ
ָך  ִאלש ָהִייָת ׅשֹוֵחן ֶאת ִלׅשְּ
ֵאב  ֵאב ֶזה כְּ ָת כְּ  ִאלש ָיַדעְּ

ַגם ֶׁשל אֹויֵ   ב׆ַשם ֶׁשל אֹוֵהב וְּ
 

 2004, ציורים: יוסל ברגנר, ירושלים, "חרוזי ילדים קלוקלים ואחרים" :מתוך
 

ן פרס ישראל בחרתי לפתוח את מפגשי השירה ממטולה בשירו של המשורר, חת
. השיר הושר בערב הפתיחה החגיגי של "אילו היו הדברים", טוביה ריבנר, 2008

 50מחווה למלחין מוני אמריליו, לרגל  –"טנא שירים למוני" הפסטיבל במסגרת 
 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 
", המופץ זה "עיין ערך שירה העת המקוון לשירה-כתבועורכת  "החוג לשוחרי שירה"

ילות כימים למען הפצת השירה לכל דורש. שרית העושה ל ,ארבע שנים ללא תמורה
ללא רחב בהתנדבות ומתוך אמונה בחזון בארץ ובעולם, ונותנת שירות לקהל ה

לתעד  –כוונת רווח, קיבלה בשמחה את הרעיון שהעליתי בשובי מפסטיבל מטולה 
את מפגשי השירה. היא בחרה להקדיש גיליון חגיגי ולתת במה נרחבת למשוררים 

בל, ולהפיצו בקרב אלפי המנויים של החוג לשוחרי וליוצרים שנטלו חלק בפסטי
 תודה גם לדודי בן עמי, המסייע לה במלאכה. השירה.

ברצוני להודות לעמיתי רפי וייכרט, המנהל האמנותי של הפסטיבל, שהצליח להביא 
עליהם השנה חגיגת שירה משובחת ולשלב אירועים בעלי מגוון יצירה עשיר 

לי ללא לאות בליקוט החומרים  לסייעעל כך שנרתם . תודה מיוחדת כולנוהתענגנו 
 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.
 

 לי דגןני    
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saritpoetry.co.il/mp/eilo%20hyo%20hadvarim.mp3
http://www.saritpoetry.co.il/mp/eilo%20hyo%20hadvarim.mp3
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ספר על במטולה מ 12-טיבל השירה המנכ"ל בית הקונפדרציה ומנהל פס ,אפי בניה
 הפסטיבל ויוזמותיו:

 .                                            מדגיש אפי בניה"פסטיבל השירה במטולה הוא הגדול שבאירועי השירה בישראל" 
ה?! מה בין המון אדם, אולמות הומים "תוכלו לשאול, מה לגודלו של אירוע ולשיר

מלאכה אינטימית בהתהוותה הראשונה  –אירועים רבי משתתפים לבין השירה ו
ואינטימית לא פחות בהתעוררה לחיים חדשים, עולה פעם אחר פעם, חדשה לגמרי, 

 אותן?ים במפגש שבין המלים הכתובות לבין הקורא
דק המתהווה ברווחי המלים ן החלל ההמתח הזה שבין היחיד לבין הרבים, בי

והשורות לבין השירה הנקראת בקול בחללי אולמות גדולים, הוא המתח החי, 
 הפורה, המלווה את פסטיבל השירה במטולה מאז היווסדו.

שיש לשירה  להלין על כךנכתבת בישראל. הרבה שירה טובה. ואף שנהוג  שירה רבה
ח שגם קוראים יש לא מעט, וכימאשר קוראים, הפסטיבל שלנו מיותר כותבים רבים 

 ושגם המשוררים עצמם הם לא פעם קוראים נדיבים ואוהבים לעמיתיהם.
 צריכה ויכולה לסייע בטיפוח  'פסטיבל מטולה'אלא שיוזמה כמו 

, יכולה להביא מכך דור חדש של כותבים ושל קוראים, ולא פחות
את שירתם של משוררים צעירים אל קהל אוהבי השירה שלא היה 

 תקל בהם ברגיל.נ
התעקשנו להביא לפסטיבל שלנו משוררים ם לאורך כל השנילכן, 

ידועים ומוכרים לצד משוררים משוררים ותיקים, בני כל הדורות: 
. מספר הפואטיקות כמספר הדור הצעירובני דור הביניים בני 

ואף על פי כן עלה בידינו לחשוף כך השפעות הדדיות  –הכותבים 
ע, אולי גם ליצור את התנאים להיווצרן של מעניינות, ומי יוד

 כאלה.
יוזמה מתמשכת אחרת של הפסטיבל, יוזמה שחשובה לנו מאוד, 
היא מסורת המחוות למשוררים שכבר אינם עמנו. העושר השירי 

רות בישראל עצום ומתרבה ומשמח, אבל דחיקת רגליהם של מאוֹ 
חזקת העבר אינה מפנה מקום למשוררי ההווה. להפך. ככל שמת

 נוכחותם השירית של אלה שכבר אינם עמנו, מתחזקת ומעמיקה 
כך נעשה הפסטיבל, עם השנים, למוקד של מפגשים רבים  גם היצירה העכשווית.

ושונים: מפגש בין בני דורות שונים הכותבים ומפרסמים זה לצד זה, מפגש בין 
התיאטרון  קוראים לכותבים ובין כותבים לכותבים, וכן מפגש בין השירה לבין

ועבור רוב באי הפסטיבל, רחוקה. איש אינו מגיע  –והמוסיקה. מטולה יפהפייה 
לפסטיבל במקרה. נדרשת התכוונות, ואנחנו עושים כל מאמץ להעניק למגיעים 

חוויה תרבותית עשירה, מפרה ומגוונת. עושרה של השירה עצמה, כמו גם יופיה של 
אך הניסיון לפרוש מנעד רחב של קולות  העיירה מטולה, מסייעות לנו בכך, כמובן,

שיריים ושל מבעים אמנותיים אחרים היה ונותר אחד ממוקדי הפסטיבל במשך 
 השנים.

היקפו עליות ומורדות. בשנים הראשונות ידע עם זאת, מאז היווסדו של הפסטיבל, 
היו לנו האמצעים לארח בו כשישים משוררים. בשנים האחרונות הצטמצם המספר 

ולא משום  –מחציתו. בשנים הבאות ננסה לשוב ולהגדיל את המספר הזה  הזה כדי
שמשהו נגרע כך מכוחה של השירה ומכוחם של השירים, אלא משום שאנחנו 

ומשום שהשירה צריכה מחויבים לפרוש יריעה רחבה של שירה בכל צבעי הקשת, 
יר יותר, ככל שהפסטיבל גדול ועש להימצא איתנו מדי יום, ולא בפסטיבלים לבדם.

 בחיים הישראליים במשך השנה כולה; גדל כוחו להעצים את נוכחותה של השירה
בזכות האנתולוגיה השנתית שאנחנו מבקשים להוציא, ובה שירי כל המשוררים 

המשתתפים בפסטיבל; בזכות הלחנים החדשים שיישאו את השירים אל אוזניים 
 פני הקהל שהם ראויים לו.חדשות; ובזכות כוחו לחשוף משוררים בלתי מוכרים ב

אירוע צבעוני, משמח עין,  –יתר על כן, הפיכת הפסטיבל לפסטיבל של ממש 
מאפשרת לנו לא רק לחגוג את השירה בצורה חיה יותר  –לפרקים אפילו פרוע 

 אפי בניה
 צילום: ניר שאנני

 אפי בניה
 ניר שאנני  צילום:
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ומעונבת פחות, אלא מסייעת לנו גם למשוך אליו קהל חדש, צעיר. שירה מתקיימת 
המאיימת עליה היא האפשרות שתיוותר בלא  בהיקראה, והסכנה הגדולה ביותר

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 

 בתי הספר.  ממש עם
הרי יש לשירה בישראל עבר גדול, ויש לה הווה מפואר. פסטיבל השירה במטולה 

 העתיד".עבר חוגג את שני אלה, ומביט גם אל 
 
 
 
 

המתרגם והמו"ל רפי  ,אני נפגשת עם המנהל האמנותי של הפסטיבל, המשורר
, עורכה הראשי של הוצאת "קשב 1964אביב -יליד תל רפיוייכרט. 
פרסם חמישה  .. עד כה ראו אור שמונה ספרי שירה מפרי עטולשירה"

מבחרים משירתה של המשוררת הפולניה ויסלבה שימבורסקה, כלת 
על תרגומיו לשירי שימבורסקה זכה  .1996פרס נובל לספרות לשנת 

ב"פרס מטעם שרת המדע והאמנויות" לשנת תשנ"ד וכן בציון לשבח 
השירית זכה ב"פרס היצירה  (. על יצירתו2008מטעם נשיא פולין )

הוענק לו "פרס שר  2007. בשנת 2003ע"ש ראש הממשלה" לשנת 
המדע, התרבות והספורט בתחומי היצירה הספרותית" על עבודתו 

 כעורך "קשב לשירה".
 

רפי, מה תוכל לספר לי על הנעשה מאחורי הקלעים של פסטיבל 
 השירה?

על עיצובו "בפסטיבל מטולה יש קבוצה של אנשים שממונה 
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 

מומחה  ,מחבר-ששימש כיועץהתרבות הישראלית, פרופ' עמי אלעד בוסקילה 
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' 

. רפי מציין כי המשימה הראשונה שניצבת בפני "מעורכי כתב העת 'משיב הרוח'
דה, היא בחירת המשוררים שיקחו חלק בפסטיבל. "לפני המנהל האמנותי והוע

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
בנאי ואחרים, שלא פקדו את -משוררים כמו אנדד אלדן, יחיאל חזק, פרץ דרור

הפסטיבל מעולם. מגמה נוספת היתה לחשוף לפני הצופים קבוצה של משוררים 
ומשוררות שטרם הרבו להופיע בציבור ובודאי שלא הרחיקו אל מחוזות הצפון. 

המצומצמת וטרם הכונה למשוררים שמוכרים בעיקר בת"א או בקהילה הספרותית 
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".

 

  

 

 רפי וייכרט
 צילום: דינה גונה
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 רפי ויכרט

 שיר על הלשון

 ֲאִני נֹוֵעץ ִסָכה ַׅשָלׁשֹון
רוֹ  ַדֶםֶמת.וְּ  ֶאה אֹוָתש מְּ

ֺקַׇשת ָׁשו ֲאִני חֹוֵקר ֶאת נְּ  ַעכְּ
ַׅשַעת, ַהַחָםה, ַבעְּ  ַהׇָשם ַהםְּ

׆ָשָמן  ֵכֶהה-ֶׁשִהיא ֶנַרח ַארְּ
ַהָלָבן ָנס וְּ ֺחסְּ תֹוְך ַהָׄשֶדה ַהםְּ  ׅשְּ

 ֶׁשל ַהָלׁשֹון.
 

 1994 מתוך "מיטה", 

 

 

 

 

 
 
 
 

  :במפגש הקריאה הראשון השתתפו המשוררים
 בלייס-ענת שרון, משה, אורית גידלי, טל ניצן-יקיר בן

 יורם ניסינוביץ'מנחה:  │גיטרה ושירה –יאיר רובין │פסנתר ושירה – עודד גדיר
 

 האולם טרם התמלא. רבים עושים את דרכם לכיוון מטולה, מתעכבים בפקקים.
 עודד גדיר שר שיר אותו כתב והלחין:

 
 המנונים

 
ֹתב עַ  ֹתב, ִתכְּ  ל ֶזה ִׁשיִריםִתכְּ
נֹוִנים ִהמְּ ָגִלים וְּ  ׇשְּ

ָיִנים  יֹות ָׅשִענְּ ַמֵלא מֹוֲעדֹוִנים, ִלהְּ ָקִסים, לְּ ֵנף ַׅששְּ ַנפְּ  ָכֵאֶלה ֶׁשמשַכל לְּ
ֹתב ַעל ֶזה ִׁשיִרים ֹתב, ִתכְּ  ִתכְּ
ִעים ָבר יֹודְּ נש כְּ  ַעל ַמה ׃ֶשֲאַנחְּ

מַ  ָקִסים, לְּ ֵנף ַׅששְּ ַנפְּ ֹתב ָׅשִעתֹוִניםָכֵאֶלה ֶׁשמשַכל לְּ  ֵלא מֹוֲעדֹוִנים, ִלכְּ
 

ֵני ָׁשִנים ָבִרים ֶׁשָערש ִלפְּ ֹתב ַעל ַהׇשְּ  ִתכְּ
ֶׁשָהִיינש ֲחָכִמים ָלִדים, כְּ ֶׁשָהִיינש יְּ  כְּ

ֶׁשל ַח׆ִשים ָרִחים וְּ ָבִעים ֶׁשל נְּ ִכיר ָלנש צְּ  ַתזְּ
ִׁשים  ִריׁש ֶאת ַהֵחרְּ ִרים, ַתחְּ ֵור ֶאת ָהִעשְּ ַסנְּ ֹתב,תְּ ִתכְּ  וְּ

ֹתב ַעל ֶזה ִׁשיִרים.  ִתכְּ
 
 

 לשמיעת עודד גדיר שר את שירו "הימנונים"
 

 מפגש קריאה ראשון

http://www.myspace.com/odedgadir
http://www.myspace.com/odedgadir
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 מוסיקלי? כבר בעת כתיבתו אתה חווה אותו בלבושהאם כאשר אתה כותב שיר, 
" י הכתיבהכשאני כותב טקסט אני בעצם מלחין אותו במידה מסוימת תוך כד"

המילים מונעות על ידי תחושה קצבית ואני אפילו מדמיין בעת ". משיב עודד
קהל. אני מנסה במודע ההכתיבה את הצורך שיהיה לי על הבמה בדיאלוג עם 

טקסט שבעזרתו יהיה לי יותר קל לצאת אל הקהל ולגעת בו. השיר  לכתוב
 ."הוא דוגמה טובה 'המנונים'

לא פשוטה עם עולם  יש התמודדות" " מוסיף עודדררכשאני מלחין טקסט של משו"
שהוא בדרך כלל יותר מורכב ועמום מהעולם שנוצר בטקסט של שיר פופ. אתה 

ד מדויקים שיצליחו להביע את ומוצא את עצמך מחפש צבעים מוסיקליים מא
 הרעיונות והתחושות הכה מדויקים ששירה טובה יכולה להביע.

טקסט שלא אתה כתבת. באופן מסוים  הלחנתבמצד שני יש משהו מאד משחרר 
אני פחות מחויב לעולם האישי שלי ויכול להשתמש בשפה מוסיקלית שונה, 

ד מרתקים ופחות טבעיים לי ואשר יכולים להיות מאמחוזות מוסיקליים לחקור 
ציא את עצמך מחדש הרי אחד מהתענוגות הגדולים ביצירה הוא להמ ומרגשים.
כשאני מלחין שירה אני מתחיל במקום שהוא מחוץ  ר.אח יאנכל פעם בולברוא 
 ."מה אמצא שם –וריה שלי וזה תמיד מרגש ומסקרן לטריט

ית ובין המוזיקה שחיברת ראת עצמך בצומת שבין מוזיקה פופולאיך אתה רואה 
 לתיאטרון?

הלחנה לתיאטרון היא עניין מורכב עבורי. גדלתי בתוך עשיית תיאטרון והעולם "
היא  חקנים מוכר לי היטב. מוסיקה בתוך העשייה התיאטרוניתשל במאים וש

, כלומר מטרתה לעזור ולהתלוות בעיני בראש ובראשונה מוסיקה 'שימושית'
השחקנים, הבמאי והמחזה נמצאים במקום  –לעשייה אמנותית אחרת. בהצגה 

במוסיקה אלמנט  י מהמוסיקה. רובם גם לא באמת רואיםהרבה יותר חשוב ומרכז
ניתן להבחין בכך באופן בולט בהתעלמות הכמעט  .בעשייה התיאטרונית קריטי

י תיאטרון מהמוסיקה בהצגות. לרוב הם פשוט לא מזכירים מוחלטת של מבקר
 באופן מצומצם ושולי" הוא מציין.אותה ואם כן אז 

. ההצגה היא עולם שלם, שלי בתיאטרון היא מזה שאני חלק מ'מפעל'לכן ההנאה "
שנוצרת בעבודת צוות של הרבה אנשים וכיף להיות חלק מזה. פיסת מציאות, 

 .לבדךבעשיית פופ אתה 
אני מעדיף "לעשות שירים" על 'הלחנת מוסיקה )שירים  בעשיית לעומת זאת,

יש מבחינתי ביטוי משמעותי פי כמה ליכולות שלי, לשפה האמנותית  (פופולרית'
 שלי, לעולם האישי שלי כיוצר וכו'.

ב לשיר שלי זו חוויה כשמישהו מקשי
היצירה שלי מצויה טוטאלית שבמרכזה 

ואני אף המבצע המרכזי. לכן, באופן עקרוני 
זה בכלל לא דומה לכתיבת מוסיקה 

 לתיאטרון.
אני יותר ויותר מגלה שהדבר  לכך, מעבר

הסיפוק הכי גדול הוא פשוט שגורם לי את 
לשיר. זה  –באולפן או על במה  !לשיר –
כאן כשאתה מדבר על ה'קול נצח הכל, כי מ

מטאפורה. זה זו לא  האישי והייחודי שלך'
 ."אתה, פותח את הפה ושר

  
 
 
 
 
 

 רובין אירודד גדיר ויע
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"תנשום עמוק, אתה , קורא מספר שיריו החדש משה-יקיר בןעל הבמה המשורר 
 . 2009שיצא בסדרת כבר, הוצאת כרמל,  נרגש"

, עזיאטיבי יקיר סוחף בכתיבתו הייחודית, המצטיינת בהומור ובמעוף אסוצ
חיים -אביב. יש בשיריו נתח-לאירועים ומפגשים שלו עם בנות זוגו על רקע העיר תל

 והאינטימי.  , נטול הפואטיקה הגבוההשהמאזינים מאמינים לו בשל הדיבור האישי
נַ  ִריׁש ָאזְּ ָכל ֹזאת, ָהַרַעׁש ָכאן ַמחְּ ָיר, שבְּ ַבד ָהֵעט ַהׇשֹוֵהר ַעל ַׇשף ַהמְּ כותב  ִים.""ֵאין קֹול ִמלְּ

אשר ראה  "בכל בוקר מקריח לפחות אדם בלונדיני אחד"יקיר בספר שיריו הראשון 
 , )פרס שר התרבות לשנת תשס"ג(.2003אור בהוצאת עם עובד, 

 
 חיים פשוטים 

ָתא ֶׁשל ֵמַרב  ִתי ִמִׅשעשר ֵאֶצל ָסבְּ ַאַחר ֶׁשָחַזרְּ ָׁשו, לְּ  ַעכְּ
ָהִבין ֶאת ַהֶנה וְּ  ִחיל לְּ  ַהָׅשָׂשר. ֲאִני ַמתְּ

רשַסת ֶלֶחם  קֹוֶטג' ַעל נְּ בשָלה ׅשְּ ֺב׃ֶשֶלת, טְּ נש ֵׅשיָצה מְּ  ָאַכלְּ
ׁששִטים  ֵמַרב ֶׁשָתִׂשים ֵלב ַכָםה ַהַחִשים נְּ ִתי לְּ ָאַמרְּ  וְּ

ֵׇשס ַחָמה ַפרְּ עֹוִדי   ׅשְּ ִתי ׅשְּ ִעי ָכאן", ֵהַערְּ  "ַהֹכל ִטבְּ
ת לשִחית ַהֵׅשיָצה לְּ רשָסה ׆שֹוֵרף ֶאת ַלחְּ  ֹוְך ַהנְּ

ַטִמים, ַאַחר ָׁשִתינש ֵתה ִעם ָעִלים קְּ דֹוִלים -וְּ  ָכְך ִעם ָעִלים ׆שְּ
ִתי ַנַעם, ַנֲעַמִים  ֵתל ָאִביב.  –׆ִשַהקְּ נש ָלׁששב לְּ ַלטְּ  ַעד ֶׁשֶהחְּ
נש.  ַוַכחְּ  ָכל ַהֶׇשֶרְך ִהתְּ

ֶׁשהש ׂשֹוֵחַח ִאָתנש ַרק כְּ ִתי ֶׁשַה׆ששף מְּ ַׅשרְּ  א ָרֵעב ִהסְּ
ָנה אֹוִתי ַׅשֲעִדינשת:   ֲאָבל ִהיא ִתעְּ

גשָיה  ִׁשיב, ַהָׄשָפה ֵׅשיֵניֶכם ׁשְּ ַהקְּ ָך יֹוֵדַע לְּ  "ֶזה ֹלא ֶׁשֵאינְּ
ַדֵׅשר יֹוֵתר ָׅשרשר.  ַתֵׇשל לְּ  "ֵמָאז ֲאִני ִמׁשְּ

ַה׆ששף סֹוֵגר ַחלֹון.   ֲאִני אֹוֵמר "ָקִדיָמה", וְּ
ַי׃ֵשב ַעל ַהִםָשה. ֲאִני אֹוֵמר "ַתנשַח",  ַה׆ששף ִמתְּ  וְּ

ַמָסִעים.  ַכֶןה ׅשְּ ַה׆ששף ִמתְּ ָחן", וְּ  ֲאִני אֹוֵמר "ֺׁשלְּ
 ׁששב ָטִעיִתי. ׇָשָבר ֵאינֹו ַכ׃ששָרה.

 
 2008מתוך "תנשום עמוק, אתה נרגש", הוצאת כרמל, 

 
מעיד על עצמו בבלוג , תל אביב(, 1973)יליד  משה-יקיר בן המשורר

משמש יקיר   ".משורר, עורך ספרותי ולוגם קפקא בלילות"שלו: 
, "בית ביאליק בתל אביב"כעשר שנים בתפקיד העורך הספרותי של 

כותב רשימות לעיתונות על ספרי שירה וביקורות על מוסיקה 
קלאסית ואופרה, חבר מערכת "הליקון" ומנחה סדנאות לכתיבת 

ית, בכתבי העת שיריו מתפרסמים בעיתונות היומ שירה ופרוזה.
 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 

 פשוט, הנמוג אל תוך הבשר", גוף. הגוף האירוטי, היצרי, היומיומי, ה
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 

ריקה הלירית כבדת המשקל. הספר מבקש לתת הדרמה, מן השגב ומן המטאפו
שמות וקולות למציאות העכשווית, בכל אחד מהשירים שלי מתקיים דיאלוג: עם 

 אשה, עם מלחין, עם גוף, עם בדידות".
 

 יקיר בן משה
 צילום: דינה גונה
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 בהמנון הראשון

ָהִרים ֶאת ָהֹראׁש. ֹקִׁשי אשַכל לְּ ׆ֵשַע, ׅשְּ ׆ַשעְּ ַמה ֲאִני ִמתְּ ֲאלש לְּ  ִאם ִתׁשְּ
ׇָשה מֹול ֶזלְּ ֺאָחר יֹוֵתר  ֶאתְּ ֶליָה. מְּ ָקה ֶאת ַכנֹות ַרגְּ ִלעְּ ַכי וְּ ָבה ַעל ִׅשרְּ  ָיׁשְּ

ִתי אֹוָתש ַׅשֲעִדינשת ַכבְּ ִכששן ַסַנת ַהָןלֹון. ִהׁשְּ  ָנָׂשאִתי אֹוָתש לְּ
ָטָטה  נש ֶאת ַקנְּ ָׁשַמעְּ ָמה  144וְּ נֹון ָהִראׁשֹון ִהיא ָעצְּ ָבר ַׅשִהמְּ  ֶׁשל ָׅשאְך. כְּ

׆ֵשעַ ֵעיַנִים. נָ  ׆ַשעְּ ֲאלש, ָאִׁשיב ֶׁשֲאִני ֹלא ִמתְּ ָכה אֹוִתי ַׅשֲעִדינשת. ִאם ִתׁשְּ  ׁשְּ
ַׇשק ֵׅשין ַהֲחתשָלה, ַהםשִסיָקה שָׅשאְך.  ֺׁשָלׁש ֶהָעֹמק ֶׁשִמסְּ ָרט ַלםְּ ָדָבר נְּ  לְּ

ָׁשו. ִבים ַעכְּ ַהֲחתשָלה כֹותְּ  ַרק ֲאִני וְּ
 

 "החלום שלי הוא להפסיק לכתוב" אילן ברקוביץ על יקיר בן משה
 
 
 
 
 
 

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

 
 למשל

 ָהִייִתי כֹוֶבֶׁשת ֶאת ָנַני ֵׅשין ָׁשָדיו ֶׁשל
ֵׅשאת   לֹוֵחם ַהןֹומֹו. ָהִייִתי ֶנחְּ

    ֵׅשין ֲעָמָקיו ַוֲהָרָריו.
ֹלא  השא ָהָיה אֹוֵסף אֹוִתי ׅשְּ ִפיָכְךַאֲהָבה וְּ  שלְּ

ָא ֹלא ַהכְּ ִהנשָכשׅשְּ ֹלא ׅשְּ  ָבה. ֹלא ַׅשֲהָבָנה וְּ
 ֶׁשל ֲהָבָנה.

ֹלא ָהָיה ׁשֹוֶתה ִמִלים ִמִני     וְּ
ִׁשימֹוַתי  ִניל ֶאת נְּ  ַמכְּ
 –רֹוֶאה ִׅשי ָנִנים ָכֵאֶלה אֹו ֲאֵחרֹות          

ָׂשרֹו. קִׁשי ָחׁש ֶׁשָׅשאִתי ִׅשבְּ  ָהָיה ׅשְּ
 

איירס ילידת יפו, התגוררה בבואנוס  ,טל ניצן
אביב. היא עורכת -יורק, כיום חיה בתל-בבוגוטה ובניו

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 
רדית ומאנגלית, זכתה בשירה, בפרוזה ובתיאטרון מספ

יצאו לאור חמישה  2005-2002בפרסים רבים, ובין 
 מספרי שיריה.

 
 לשאלתך

ִתי. ָעִדים ֶׁשָשַדעְּ  ֶזה ָהָיה ָהָאֹרְך ַׅשסְּ
ַקִיץ ַחס ַלַעִיץ וְּ  ָאִביב ִנדְּ
רֹוֵפף ֲאִחיָזה ָבר ֵהֵחל לְּ  כְּ

 טל ניצן

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?more=1&itemNo=1067186&contrassID=1&subContrassID=18&sbSubContrassID=0
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ַעל ַהֹכל אֹוָתש ַהֲחֵׁשָכה.  וְּ
ַטֶנֶסת ָהִרים מֹו מְּ  ֲהפשָכה כְּ

ָקִעית ָכל ַקרְּ  ׆ִשִליִתי, ִמַתַחת לְּ
ַתַחת ַאַחת ֲחָדָׁשה. ֹלא,  ִנפְּ

ַרֵנק ַעל ֶזה ִהתְּ  ֵאין ַמה לְּ
ַעט: ַחֵׇשׁש ִכמְּ ֵאין ַמה לְּ  וְּ

ָממֹות ָהֲאֺרכֹות  ַאָתה חֹוֵתר ַׅששְּ
ֵׅשה  מֹו אֹוטֹוָמט, אֹוֵזר כֹוחֹות ַהרְּ  כְּ

בַ  ֵהָענֹות ַלִחששִני ִׅשלְּ  ד, ֵמִביןלְּ
ָך, יֹוֵתר ַרק ֶׁשלְּ ָך וְּ  ֶׁשֶשה ֶׁשלְּ

 ִמָכל ַמה ׃ֶשֵאי ַנַעם
ָך, יֹוֵצא ַלחשץ ֶיה ֶׁשלְּ  ִיהְּ

לֹוָׁשה ָׅשָעה? – ַאֲחֵרי ׁשְּ   – אֹו ַארְּ
ָתֶאה ִנים שִמׁשְּ  ָיִמים ִׅשפְּ
ָהאֹור.  ַעל ָכל ָהַרַעׁש וְּ

 ׆ַשם ֵהם תֹוִהים ָעֶליָך ֶרַגע,
ִעים.ַאַחר ָכְך נוֹ   צְּ

ָך ַׅשָסֳהַרִים ִׂשים ׅשְּ ָבר נֹוגְּ  כְּ
ָלה, ָׁשָעה  ׆ששִעים ָקִׁשים ַלַליְּ  ׆ַשעְּ

ָך מֹו ָׁשָנה, ֵאינְּ  עֹוֶבֶרת כְּ
לשם  חֹוֵׁשב ַעל כְּ

 סֹוף סֹוף ַאָתה ,ַרק ַעל ֵׁשָנה
 ֲאִסיר תֹוָדה:, קֹוֵרס ַעל ַהִםָשה

ַסם ֲאָבל   ַרק ַה׆ָשרֹון ֶנחְּ
ַמֵןר,ַהָםֶות ַהָעטָ   ן עֹוד ִמתְּ

ָׅשט ָחִמים  מֹותֹו ֶׁשל ָכל יֹום ַחי, ַאמְּ
אֹוֵבי ָעָמל, ֹצִרי  ַמכְּ    – אנֵ רַ מְּ לְּ

ַמר? ָנׁששט,  ֵאיְך ֶזה ִנגְּ
אֹום ִחיל. יֹום ֶאָחד ֶזה ִנתְּ מֹו ֶׁשִהתְּ  כְּ

ָך ׁששב ֶאל ַהחֹוף. ִליְך אֹותְּ  ַמׁשְּ
ַׅשֵהר, ָך ִמתְּ ִביבְּ  רשַח ַקָלה, ַהֶסַבע סְּ

ַעט ַׅשחֹול, ֶליָך רֹוֲעדֹות מְּ  ַרגְּ
 ֲאָבל ָתִמיד .חֹוֵזר ֵאֶליָך ַהׇָשָבר

ָלִני ַהֶשה  ַאָתה יֹוֵדַע: ַהַםָׅשט ַהַןבְּ
 ָנח ָעֶליָך ֵמָרחֹוק.

  טל, במה עוסקים שירי ספרך "לשכוח ראשונה"?
בר "אלה זכרונות מילדות שהיטלטלה בין יבשות" היא אומרת, "געגועים שהתחילו כ

-בתוך האהבה, יופיה הרחוק והחסר של בואנוס איירס, יופיה הקרוב והסמוי של תל
אירופיות ומשורר ארגנטיני -אביב, ויש גם רומאנים חטופים עם שתי ערים מזרח

 קודר" היא מוסיפה.
 

 חסד
ַפֵשס ׅשֹון ַרֲעבֹונֹו ֶׁשל ֶהָעִני ֹלא תְּ  ֶאת ֶעלְּ

ׁששַקת ַהמֹוֵקם ַהשֹוֶקדֶ  ֶאת תְּ ַׁשֵכְךוְּ  ת ֹלא תְּ
ָך ֹלא ָתֵגן  גשפְּ ַנֵתץ ׅשְּ ַעל ַהַׅשִית ַהִםתְּ  וְּ
ָעָרה ַלת ַהִתיֹנֶקת ָהעֹוָלה ִׅשסְּ ֶאת ֶעגְּ  וְּ

ֹרְך ָצה ׅשְּ תֹוִריד ַארְּ ֹלם וְּ  ֹלא ִתבְּ
ַכֶלה ִמן ָהָאֶרץ ֶׁשֶלת ָהֶרַׁשע ֹלא ַאָתה תְּ ֶאת ֶממְּ  וְּ
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ָך ֵביתְּ  ֲעֵׂשה ֵאפֹוא לְּ
ָךֵלְך ֶאל   אֹוַהבְּ

ָך ִחידְּ  ֶאל יְּ
ֺהָׅשה ַׅשֲחַרֵכי ֵעיָניו ִחָמה ַהסְּ  ֶאל ַהתְּ

ָותֹו. ַפרְּ בׁש ֶאת ָנֶניָך ׅשְּ  שכְּ
 

 ִלששף ֶאָחד
ָחתשל ֶאָחד  לְּ

 ָׅשעֹוָלם.
 
 
 
 
 
 

"השירים הם על  ."שירים לאשה מתה"קוראת ממחזור שיריה  אורית גידלי
  ה" היא מציינת בשקט.משפחה שקפצה לתוך חייה לאחר אשה שקפצה לתוך מות

לא מוחאים כפים, מאזינים בקשב להתמודדותה באמצעות השפה  הקהל מחריש;
 עם משפחה העומדת בצל האובדן. 

 . ספרה הראשון "עשרים נערות לקנא"1974ילידת  אורית גידלי,
שהוצג  ועובד למחזה "ארזת לבד" 2003יצא לאור בשנת 

יצא לאור השנה  ". ספרה השני "סמיכות2006בפסטיבל עכו 
בסדרת ריתמוס לשירה של הוצאת הקיבוץ המאוחד. לפרנסתה 
מלמדת אורית סדנאות כתיבה בשיתוף עם הסופר אשכול נבו 

באוניברסיטת תל אביב ובמכללת  "כתיבה שכנועית"ומרצה ל
 אריאל. 

 סיפור חייה הבוגרים של אורית גידלי, נוכח בעוצמה רבה 
 תה". בשיריה היא מנהלת "שירים לאישה מ מחזור השיריםב

שיח ישיר, לעיתים נוקב ומאשים, עם בת הזוג הראשונה של בן 
זוגה אשר התאבדה והותירה אחריה תינוקת בת מספר חודשים, 

 אותה בחרה גידלי לגדל.
 

 ר ביוגרפי במעריבמאמ –המשוררת אורית גידלי מעדיפה חיים 
 
 
 תְּ אַ 

 שירים לאשה מתהמתוך המחזור: 

 
ָיַדִיְך.  תְּ אֹוָתש ׅשְּ ַזקְּ ֶׁשָעִלית ַׅשַםֲעִלית ֹלא ֶהחְּ  כְּ

תְּ  ָתַרעְּ ֶׁשִהׂשְּ ָיַדִיְך.  כְּ תְּ אֹוָתש ׅשְּ ַזקְּ  ַעל ַהִםָשה ֹלא ֶהחְּ
ַזקְּ  ָבה, ֹלא ֶהחְּ ָהרשַח ָנׁשְּ תְּ ֶאת ַהַחלֹון וְּ ֶׁשָנַתחְּ ָיַדִיְך.  תְּ כְּ  אֹוָתש ׅשְּ

ַטֵמן.  ֹרם ֶׁשִתצְּ ָלה ִלגְּ  ִצָמה ָכזֹו ָיכְּ
תְּ  ַזקְּ טשׁש ֹלא ֶהחְּ תְּ ֶאת ַכׇששֵרי ַהִשׁשְּ ֶׁשָלַקחְּ ָיַדִיְך.  כְּ  אֹוָתש ׅשְּ

ָיַדִיְך. תְּ ַעל ָהֶאֶדן ֹלא ָלַקַחת אֹוָתש ׅשְּ ֶׁשֶמֱעַמדְּ  כְּ
 

ִמָשָתש. ִמֵׇשי ָבה ׅשְּ ִמיָעה ֶׅשִכי ִמתֹוְך ֵׁשָנה. ִהיא ָׁשכְּ  ַנַעם ִהׁשְּ
 

פש ֲאָנִׁשים ִביב ָלנשד ֶנֶאסְּ ִמיָכָתש, סְּ  ׂשְּ

 אורית גידלי
 צילום: אלכס בן ארי

http://net.nrg.co.il/online/47/ART1/852/405.html
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מוֹ  ָלנשד ֵנדֹות ָכל כְּ דשָתש ַנדְּ ׇָשש, ֱאָספֹותַהמֶ  ַילְּ ֶנגְּ  כְּ
נש זשזש ָלִדים תְּ ֶיהׁשֶ  ָלש יְּ  ִראׁשֹוָנה. ִתהְּ

. קֹוָמה ַאֲחֵרי קֹוָמה תְּ   ָעַברְּ
 ַאֲחַריְך ִרֵחף ַשׅששרהַ  ֶחֶבל
מוֹ   ַמָתָנה לׁשֶ  ֶסֶרט כְּ

עֹוָלםׁשֶ   ִתָמֵתן ֹלא לְּ

 

 
רציתי לראות מה קורה בתחרות בין האהבה החד פעמית לבין  'סמיכות' ספריב"

מה קורה בין אמא לילד, בין ". " מספרת אוריתהכוחות הנוגסים בה פעם אחר פעם
ֶׁשַאָתה ִאִתי ׅשַ ) אשה לבן זוגה , ובין נכדה לסבה (ֶחֶדר ֲאִני יֹוֵתר ׁשֹוַכַחת ִמשֹוֶכֶרתכְּ

כשהעייפות, היסח הדעת, והזמן המצטבר לרעתם מלפפים את המשי סביב פרפר 
הזדהרותם והופכים אותם לגולם. ואיך, דווקא מתוך החיבוק הממית הזה, מצליח 

נתון בשם  בכל זאת לבקוע שוב פרפר אחר שחי יום שלם אמיתי. רציתי, וזה כבר
 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 
 . "פסיק לראות את התמונה בתוך מסגרת זולה
 

ָחק ֶהָהפשְך.  ֲאִני ִיצְּ
ַעֶשֶרת. ַרק ַאַחר ָכְך ִמתְּ ָך וְּ  ֹקֶדם ַמִכיָרה ֶאת קֹולְּ

ָרָכה. ָטעשת, ַנַעם ִלבְּ  ַנַעם לְּ
 

ָרָהם.  ָאחֹוָרה ִמ׃ָשם ֲאִני ַאבְּ
ַנת ִלי ִמי ַיִסיל אֹוָתנש יֹוֵתר  ֹלא ִאכְּ

 ,ָהֵאל אֹו ָהַאִיל
ׇָשו.  ָכל עֹוד ַנֲעֶלה ַיחְּ

 
ַקֵםר ָך ִמתְּ  ָאחֹוָרה ִמ׃ָשם ׆ששפְּ

ַתנשַח. ִני ָהֲעגָֺלה כְּ ִבטְּ  ׅשְּ
ַהָמָחׁש ַה׃שֹוֵכב ָהֵעץ ָהעֹוֵמד וְּ  וְּ

ׇֹשד אֹוָתנש לש ִלמְּ  ֵהם ִציִרים ֶׁשֹּלא ישכְּ
ִניִמי. ִקים ַל׆ַשן ַהנְּ  ֶׁשחֹומְּ

 
 אשַלי ַתֲעֹצר ֹנה ָהַאֲהָבה.

 ָאחֹוָרה ַהֹתהש ָוֹבהש,ַצַעד עֹוד 
 ָקִדיָמהַצַעד עֹוד 

 ַהֹתהש ָוֹבהש ַהָׅשא.
 

 * 
ִמיָכה, ֶצֶמר ׆ֶשֶפן ַׅשׄשְּ  ֶצֶמר ׆ֶשֶפן ַׅשָכִרית וְּ

ֶצֶמר ׆ֶשֶפן ַׅשֺׅשָׅשה,  ֶצֶמר ׆ֶשֶפן ַׅשׇֺשׅשֹון וְּ
ַחָכה, ָך שמְּ ִביבְּ  ֲאִני ַמִמיָחה ַהֹכל סְּ

ָך רֹוג. ֶׁשַשֲעֶׂשה ׅשְּ ֶאתְּ  ָהעֹוָלם כְּ
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"השירה היא ססמוגרף של תנודות הנפש, תנועות עדינות ותנועות סוערות, 
מנחת  ,בלייס-ענת שרון הנרשמות פעם ביד בוטחת ופעם ביד מהססת" אומרת

 .  המפגש הראשון
 

 נוף שני

 א.

 ֵמַחלֹון ֵׅשיִתי ֲאִני רֹוָאה 
ֶמל "ָהִאי ֶאה" ֶׁשל זֶ -ֶאת ַהַכרְּ ׇָשהִנרְּ  לְּ

ִריִאים ֵמַהָׄשֶדה ַהָןמשְך. ָרב ַהַםמְּ טֹוֵסי ַהעְּ ֶאת מְּ  וְּ
 

חשד. ָכל ֶאָחד לְּ ַיַחד וְּ ֵניֶהם ׅשְּ  ׁשְּ
 

ָלה ֲאִני ׁשֹוַמַעת ַרק ֶׁששֹוֵרד ַהַליְּ  כְּ
 ֶאת ַהֹחֶׁשְך 

 
 נֹוָנה ֶאל ָהָהר ַהׇשֹוֵמם 

ִמים. ַחםְּ נֹוִעים ַהִםתְּ ִׁשיָבה ַלםְּ  שַמקְּ
ָבָעיו  ִכים ֲאֵפִליםצְּ ֶמל הֹופְּ  ֶׁשל ַהַכרְּ

ָרָחיו  ֺרָׅשָליו, נְּ טְּ ָחָטיו, ִאצְּ  ַוֲעָנָניו"."מְּ
 
 ב.

ִׇשי ָיֵׁשן   ַילְּ
 

ֶׁשָשִקיץ  כְּ
ִׁשיב. ַהקְּ ַתח ֶאת ַהַחלֹון ַוֲאַלֵםד אֹותֹו לְּ  ֶאפְּ

 
 

גן. את שנות ילדותה עשתה באיראן במסגרת -( ילידת רמת1968) בלייס-ענת שרון
הוריה. היא עורכת ומגישה ברשת א' של 'קול ישראל', כלת פרס אקו"ם שליחות 

ליצירה שהוגשה בעילום שם בתחום השירה. ספרה "האדמה היא מרחק" יצא בשנת 
בלייס -ענת שרוןבעשר השנים האחרונות יוצרת  בהוצאת הקיבוץ המאוחד. 2004

ניותיה שודרו תוכ. וספרות בתחום הרדיו, תוכניות דוקומנטריות העוסקות בשירה
 '.בגלי צה"ל וכיום היא עורכת ומגישה ברשת א' של 'קול ישראל

 
 בלייס "האדמה היא מרחק"-רחל חלפי על ספרה של ענת שרון

 
 אהבה

ִתי ַׅשֲארוֹ  ָׅשחֶאת ַהִםִלים ֶׁשָלנש ֵהַנחְּ  ן ַהִםטְּ
ִליִנים, אֹות ַתבְּ סְּ ֺקפְּ ַבׁש, ַׂשִעית ֹאֶרז וְּ ֶצֶנת ׇשְּ ַצד ִצנְּ  לְּ

לֹון ֲאטשָמה. תֹוְך ַׂשִעית ַניְּ  ׅשְּ
ִבים ֵׅשין תֹובְּ ֹאד, ִמסְּ ֵקִטים מְּ נש ׁשְּ ָׁשו ֲאַנחְּ  ַעכְּ

ֵרי ָׂשפֹות ָזרֹות, ֵני ֲאָנִׁשים ׇשֹובְּ ֵרי ַהַׅשִית ִכׁשְּ  ַחדְּ
ִׁש  ַבעְּ ֵרֵעהש.ׇָשָבר ים לֹוַמר ֶׁשֵאיָנם מְּ  ִאיׁש לְּ

 
ֺקַׇשת ֶׁשַהַםִים ַמ׆ִשיִעים ִלנְּ קשם ׁשֹוֵרק, כְּ  ַרק ַהעשמְּ

תֹו ֶׁשל ַה׃ָשֵכן קֹוֵראת לֹו  ִתיָחה, ִאׁשְּ קֹולָהרְּ  ,ׅשְּ
ֶרֶכת. ֺרֶחֶקת ִנדְּ ָעָקה מְּ ַאזְּ  וְּ

  בלייס-ענת שרון

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=631674
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ָׅשח,  ׆ַשֶמֶבת ֶאל ַהִםטְּ ָלה, ֲאִני ִמתְּ  ַׅשַליְּ

ִניָמה. נֹוַתַחת ֶאת נֹוֶׁשֶפת נְּ לֹון וְּ  ַׂשִעית ַהַמיְּ
 

" מספרת ענת, "ביקשו להתחקות 'האדמה היא מרחק'"השירים בספרי הראשון 
אחרי מרחקים שונים שנפערו בחיי, חלקם אישיים, אחרים מטאפוריים. עם יציאת 

( עזבתי את העיר הגדולה ועברתי לחיות בעמק יזרעאל. המעבר 2004הספר לאור )
מתוך בחירה" היא מציינת, "אך הוא לווה במשבר ובימים לא פשוטים, נעשה 

והסיסמוגרף החל לרשום מרחקים חדשים. מרחקים שנמדדים גם בקילומטרז' של 
 הרכב אבל לא פחות מכך ואולי אף יותר, בקילומטרז' של הלב" היא מוסיפה. 

יבה. במהלך "לפני שנה נולד בני בכורי וחווית האמהות החלה לחלחל אל תוך הכת
ההריון כתבתי מעט שירים, שהפכו לבסוף למחזור השירים "חול". המילה הזאת 

ֶׇשֶרת מקפלת בתוכה את כל המשמעויות שחשתי בתוכי באותה תקופה. ' ָחה ֺמגְּ ַהִׄשמְּ
ָׁשֵלם ֺדָשק וְּ ' כתבתי לאחר הלידה. הדברים נכונים לאמהות ונכונים ֵמָחָדׁש, ַהַנַחד מְּ

ב של שמחה ופחד טבולים בנופי התפוחים של העמק, בגעגועים ליצירה. שתי וער
 לרחובות ההומים ובהכרה שהאהבה עשויה מקירבה ומרחק". 

 
 בלייס בלקסיקון הספרות העברית החדשה-עוד על ענת שרון

 
 
 
 
 

 פגישה עם משורר –נתן זך טו של בספריה נערכת הקרנה לסר
עם משורר גדול, המתעמת באומץ ובכנות עם נפתולי  הסרט מביא מפגש אינטימי

שנות יצירה ועם הדרך הארוכה שעשו התרבות העברית והחברה הישראלית.  50
בקולו שלו, בקולות  –כמה משיריו מובאים אל המסך במבע טיפוגרפי מרהיב 

הפקת . מפיקה: לאה לוין, במאי: יהודה קווה י.אחרים ובליווי מוסיקלי מקור
 1ערוץ  –הטלוויזיה הישראלית 

 

  גדול הוא האומץ לחכות

ַחכֹות  ׆ָשדֹול השא ָהֹאֶמץ לְּ
ֹנְך ֶאת ַהֵלב.  ִמן ָהֹאֶמץ ִלׁשְּ

ָׁשר  ֵאב ֶאפְּ ׅשִׅשכְּ  ֵלבת וֹ ִלׁשְּ
ַחִכים:  ֲאָנִׁשים, ַמה ׃ֶשֵאין ֵכן ִאם מְּ

 
בַ  משָנהָכאן ַאָתה לְּ  ד. ַאָתה תֹוֶלה תְּ

ָעִדים, ִׁשיב ַלסְּ ַבד, ַמקְּ ַי׃ֵשר ַמרְּ  ַעל ַהִעיר, מְּ
ָלל, זֹוֵכר ִמָשד ֶׁשֵאין ֶזה ׆שֹוָרל  חֹוֵׁשב ֶׁשַאָתה ֺאמְּ

ָהר. ָזִרים, ִנזְּ ָתב ִלגְּ ָך. ֲאָבל קֹוֵרַע ִמכְּ יָֺחד לְּ  מְּ
ֹפט ֵרי: ׁשְּ ַגמְּ ָך לְּ ׁששתְּ  ָכאן ַאָתה ִׅשרְּ

מְּ  ֵרַח ָך, ִאם ֶאת ַעצְּ ֹכר: ׆ַשם ֶזה ֵאינֹו ָהִעָערֶהכְּ  השא. ַאְך זְּ
 

החל הבמאי פרדי גרובר" מספר הבמאי  ,"במלאכה הקשה של עשיית סרט עם נתן זך
כל הכבוד לאומץ לבו! ואני המשכתי את דרך המהמורות והחתחתים, "יהודה קווה. 

 . מנת חלקו של כל במאי המבקש להנציח על פילם  משורר בחייו
 היה כדאי! –היום, אחרי שנשארתי בחיים )בקושי(  אני אומר לעצמי: אולי 

http://library.osu.edu/sites/users/galron.1/00249.php
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!( בהצגת יחיד של חשיפה  ושל וידוי, בקריאה נפלאה 120כמעט )עד  80נתן זך, בן 
מבוא נאות לפסטיבל הופעת  –של שיריו )כפי שרק הוא יודע(, וחברים  משבחים 

 של כל שירתו".הכרכים שלושת 
 

 נגד פרידה

ֵרָדה ַהחַ   ָשט ֶׁשִלי השא ֶנֶגד נְּ
 ָלֵכן, ָכְך ָאַמר, ֹלא ִיַןע עֹוד, ֵאינוֹ 

ֵלט ֶהחְּ ִחיָדה, השא ׅשְּ ִהָנֵרד ִמִׅשתֹו ַהשְּ  רֹוֶצה לְּ
ֵרָדה   ֶנֶגד נְּ

 
אֹוָתש תֹו וְּ ַרד ֵמִאׁשְּ  ַנַעם ִנפְּ

ַרד ִויץ(. ִנפְּ  ׁששב ֹלא ָרָאה )אֹוׁשְּ
ַאף יֹוָתיו וְּ לֹוׁש ַאחְּ  אֹוָתן ִמ׃שְּ

 ד(. ַנַעם ַואלְּ נְּ כֶ ֹלא ָרָאה )ׅשש
ֵׂשיָבה ַרד ֵמִאםֹו )ָאִביו ֵמת ׅשְּ  ִנפְּ

ָׁשו השא  טֹוָבה(. ַעכְּ
ֵרָדה.  ֶנֶגד נְּ

 
ִלין השא ָהָיה  ֶׅשרְּ  ׅשְּ

ִעיִמים  מֹוָדעֹו ִויִדידֹו ֶׁשל ָאִבי. ֵהם ִׅשלש ַׅשמְּ
קשָפה ִלין ַהִהיא. אֹוָתש תְּ  ַׅשֶׅשרְּ

ָפה, אֲ   רשָרה. ֵמַעָתהָחלְּ
עֹוָלם ֹלא ִיַןע. השא  לְּ

ֵלט ֶהחְּ  ׅשְּ
ַתִים(  )ָאִבי ֵמת ֵׅשינְּ

ֵרָדה.  ֶנֶגד נְּ
 

 מתוך "חלב ודבש", הוצאת עם עובד.
 

 שוחרי שירהלמצגת שיריו של נתן זך באתר של החוג ל

http://www.saritpoetry.co.il/mazakot.hebrew/natan_zach1%20_NXPowerLite_.pps
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 .ליאור שטרנברג ,טוביה ריבנר ,יעל גלוברמן משתתפים:

 בלייס -ענת שרון מנחה:  I צ'לו – תום קלנרI  פסנתר ושירה – יסמין אבן
 

תחיל בשירה של רחל חלפי "מכשפה מצלצלת", בהלחנתה ושירתה של המפגש ה
יצא בהוצאת "קשב ש "מכשפות" יסמין אבן. השיר מתוך ספר שיריה החדש של חלפי

 .2009לשירה", 
 

 רחל חלפי

 מכשפה מצלצלת

ָצַרַעת  ִפים וְּ ַכ׃שְּ ֵעי מְּ ִצבְּ בשָעה ׅשְּ  ֲאִני צְּ
ֵלי ַנַחד ַחבְּ  מֹוֶׁשֶכת ׅשְּ

ִגיָעה   ֲאסשָרה ִׅשנְּ
ִאןשִרים ׆ָשָמן וְּ ַארְּ  נֹוַגַהת ָלֶכם ָׁשִני וְּ

הֹומֹות ֶׁשֵאין ַלֲחצֹות  שתְּ
 

ָאִר  גשִפי ִנׁשְּ  ים ִאִתי ֶנֱאָמִנים ִלי ָתִמידָקרֹוב לְּ
לשִלים ִלים צְּ צְּ ַצלְּ ָאִרים ִאִתי   מְּ ַטִמים   ִנׁשְּ  ַנֲעמֹוַני ַהעְּ

ִליִלים ִלי ִליִלים קְּ  ִלי-צְּ
ִתיָרה   ִׅשסְּ
ִציאשת  ַלםְּ

 
 

 של יסמיןושירתה לצלת" בהלחנתה לשירה של רחל חלפי "מכשפה מצ
 
 

זמרת ומלחינה ששמה נודע בזכות שיתופי הפעולה משוררת,  ,יסמין אבן
 המוסיקליים שלה והשתתפותה בפרוייקטים מאתגרים. 

( והשתתפה בפרוייקטים 2003;2002היא זכתה פעמיים בפרס אקו"ם לעידוד היצירה )
 ח. איזקסון. משירי מירון  –"שירת לאה גולדברג" ו"סימנים" 

 
יסמין, על פי מה את בוחרת את שירי המשוררים שאת מלחינה ומהם הקשיים 

 העומדים בפני הלחנה כזו?
זה קורה כאשר  .הוא צריך להתנגן לי בראש", " מספרת יסמיןכאשר אני קוראת שיר"

מתוכו, אך גם תלוי במשקל  שמוקרנת  יש בשיר רגש ברור או אווירה מסוימת
  ." היא אומרתחשוב לי להתחבר לכל מילה ומילה בשיר, בנפרד .ואורך השורות

במבנה שלם של שיר,  לעתים יש קשיים, כאשר מילה או הברה קטנה אחת פוגעים
  ."עלי למצוא פתרון ואז

 : ספרי לי בבקשה על ספר שיריך הראשון
קשה לי להעיד על עצמי כמשוררת, את המלאכה הזו אני משאירה לאחרים, אבל "

, יצא לפני 'אשה באלכסון'בערך. הספר הראשון,  14אני כותבת מגיל   אתבכל ז
לעתים יש לי אמירה ברורה בשירים, לעתים היא  .'כרמל'כשנה וחצי בהוצאת 
הדימויים שלי די  ולעתים טיפות של הומור. , מחאה, אהבה חידתית. יש בה עצב,

 . "אווירה קצת סוריאליסטיתשלי יש בחלק מהשירים , קיצוניים
 

 מפגש קריאה שני

http://www.flix.co.il/tapuz/showVideo.asp?m=3228884
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 יסמין אבן

 מריתאהבה ק

 זֹו ַאֲהָבה ָקֶמִרית
בשלֹוֵתיֶהם ֶׁשל ֶמֶטר ַעל ֶמֶטר  ֵאיָנש חֹוָצה ׆שְּ

לֹוָאש ַיֵׇשַע ֵתֵבל שמְּ  ַמׇששַע לְּ
ֵעָדה ָהרֹות ֳקָבל ַעם וְּ  ַמׇששַע ַהצְּ

חֹוב  ָלָםה ָלנש ָהרְּ
ֵלי ָהָרִכיל רֹוכְּ נשָליו וְּ צשָליו, ִנלְּ  ַעל ִצלְּ

 י ָלַאֲהָבה ַׅשֶחֶדרֵהן ׇשַ 
 ֵהן ַׇשי ָלַאֲהָבה ַׅש׆ששף.

 
 

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

משוררת, סופרת ומתרגמת שירה אנגלוסכסית, מתגוררת בת"א,  יעל גלוברמן,
מלמדת כתיבה יוצרת במכללת אורנים. שיריה תורגמו לשפות רבות, זכתה בפרס 

. פרסמה רומן, ספר 2008ס ובמלגת פולברייט לשנת אקו"ם, בפרס מפעל הפי
 תרגומים ושני ספרי שירה. 

 

 שדרה

ֵקִנים ִטיָזִנים זְּ ֵדרֹות ׇָשִוד ַהֶםֶלְך, ַנרְּ  ִׅשׂשְּ
מֹו ֵנרֹות ֲעֺקִםים ָסִלים כְּ עשִצים ַעל ַספְּ  נְּ

ָערֹות ִפיִליִניִנשֹות רֹועֹות נְּ  ׇשֹוֲעִכים ִׅשזְּ
ִרים  ַסנְּ נוֹ ָלֶהן מְּ ָבִריםׅשְּ  ָלִנית ׇשְּ

ָלִדים. ֵלִמים ַלשְּ רש ַחִשים ׁשְּ  ֶׁשֹּלא ִסנְּ
 

ַחק  ֶמרְּ חֹובֹות ִמָכאן, ָאִביׅשְּ ֵני רְּ  ׁשְּ
משנֹות ִאִםי.  ׁשֹוֵתק ַׅשַׅשִית ֵׅשין תְּ

ׅששק כשִכית ַׅשקְּ מֹו זְּ ַעָׅשה כְּ ִתיָקתֹו ִמתְּ  ׁשְּ
ַמן ָנַקק. ִאם ִת׃ָשֵבר, ִי׃ָשֵבר ִאָתש  .ֶׁשַהשְּ

 
עֹוד ֶעֶׂשר ָׁשִנים ַתֲעֹבר ֹנה ַרֶכֶבת ַקָלה.  ׅשְּ

ֵדָרה ֹאֶרְך ַהׄשְּ ֶזל ָינשחש לְּ  ַנֵןי ַׅשרְּ
טש ַלֶׇשֶׁשא ֶהָחָדׁש. מְּ מֹו ׁששַרת ֲהִליכֹוִנים ֶׁשִמׁשְּ  כְּ

ֺרָןק  ֲאִני נֹוַסַעת ַׅשַעו ַהםְּ
ָרקֹוב  ָמִניָלה.-ָאִביב-ֵתל-קְּ

 
ַלי ַמ׃ֶשהש ָחָזק ִמ׆שַ  ׆ששַע אֹוֵחז ִׅשי, ַמִןיַע ֶאת ַרגְּ  עְּ

ֹׅשֶרת: מֹו ֶאל ַמעְּ ַסל ָהֵעץ כְּ  ֶאל ַספְּ
רֹוָבה. ַדֵׅשר, ִא׃ָשה ָיָפה קְּ  ִאיׁש ָזֵקן מְּ

ׇָשה. מֹו ַילְּ ֵניֶהם כְּ ַי׃ֶשֶבת ֵׅשין ׁשְּ  ֲאִני ָׅשָאה, ִמתְּ
 

 2007מתוך "אותו הנהר פעמיים" הוצאת "הליקון" 

 יסמין אבן
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רמן "אותו הנהר פעמיים", מתייחס לאמירתו הנודעת של שם ספרה של יעל גלוב
  ".אינך יכול להיכנס אל אותו הנהר פעמיים "הרקליטוס 

 מה הדבר העיקרי המאפיין, לדעתך, את שירי ספר שירייך השני?
קיומיים, תודעתיים,  –נות שבהם אני מנסה לתפוס מצבים "אלה שירי התבונ 

קודם לכתיבת השיר" מספרת יעל. "הקנבס  שלא ראיתי יםולראות דבר –רגשיים 
דוברים רחב יחסית: אני כותבת על דמויות שונות, ומשתמשת ׅשְּ 

ובעיקר בדוברות זרות. הדמויות רובן ככולן דמיוניות ויכולות 
להיות בנות זמננו, מן הספרות/ מיתוס/היסטוריה. הדיבור מתוך 

ם שבהם גרונן מאפשר לי לדבר מנקודות מבט שונות, לבחון מצבי
לא הייתי ולא אהיה ולכתוב על נסיון אנושי שונה משלי, מגוון 
יותר ורחב בהרבה. אם זהו קבצן )מן הרחוב למטה( ואם נושא 

, אם בני זוג נדר מוקדון )מן האוהל בהיסטוריה(כליו של אלכס
בשלבים שונים של חיי הנשואים שלהם )מן האמפטיה אבל מן 

ב"מצב הנעדרים" )מחלון יל יהדמיון( ואם בני משפחה של ח
הטלויזיה הנשקף אל חצר הבית הפרטית והלאומית(. לצד השירים 

היא מוסיפה, "שירי פיעים בספר מספר שירים אישיים". האלה מו
אלה השירים על הכתיבה )ארספואטים( ועל  –הוידוי אינם רבים 

ילדות כבת להוַרי נצולי השואה, והחטיבה השלישית היא שירי 
אלה שירים על תפקידים/ זהות/ ותפיסה של נשים  .אמירה, נושא

 ונשיות כיום". 
   

 

 המשורר

ִהיָמה ֶשל ֱאֹלִהים ָלָחה ַהַםדְּ   ַהַהצְּ
ֶשָהַפְך ִמָלה  ָבָׂשרכְּ   !לְּ

  
ַנֶןה ַלֲעׂשֹות: ֶׁשַאָתהשַמה   מְּ

רֹוט ֶאת    ַהָׅשָׂשרִלפְּ
ָכל ַמה    ֶׁשָעָברוְּ

ָצרֹות ׂשֹורֹות, ׁששרֹות קְּ   ִלבְּ
  

ַגלֹות   ַלֲחֹזר שלְּ
 ֶאת ַהִםָלה 

  
מֹו ֶיֶלד  ָפֵרקכְּ ֵתר ֶׁשםְּ ַסנְּ  ֶאת ַהנְּ

ֵדי  ֶיהכְּ  לֹו ַמֵעל ֶׁשִשהְּ
ֹנק ׅשֹו ַעל ַה׆ָשֵׇשר   ִלדְּ

ָלִׁשיר   וְּ
 
 
 
 

ביום המפגשים השני של פסטיבל מטולה 
צלילים לתוך הלילה של מופע ג'ז מיוחד 

זהר פרסקו  אמיר שאהסר,במינו. המוסיקאים 
ועדי רנרט חוברים למופע משותף בבית 

 ראשונים.

 ל גלוברמןיע
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אומר טוביה  "יהיו חיינו חיים שיש בהם שירה ,כשנדע שוב להקשיב לשתיקה"
 .ריבנר

, משורר ישראלי בשפות עברית וגרמנית, מורה, מתרגם, עורך וצלם, טוביה ריבנר
 עברית.רה פרופ' אמריטוס לספרות באוניברסיטת חיפה, חתן פרס ישראל לשי

 
 השקדייה

ֵקִדָשה ָכל ֹזאת נֹוַרַחת ַה׃שְּ  שבְּ
ֵעין ֹכל  ִגים לְּ ַׇששְּ ָלָבן ִמזְּ ׆ָשָמן וְּ  ַארְּ
 ַכָלִנשֹות ַכָלִנשֹות ַעל ֶאֶרץ ַרָׅשה

ָתֹכל ָסֹגל וְּ ָאֹדם וְּ ִליל וְּ  ַחכְּ
ַחל ַחלְּ טֹוב כְּ ָאן ֶׁשַתִׅשיט ִעם ֺקרְּ ָיֹרק לְּ  וְּ

ִחים אֶ  ַׁשׅשְּ  ת ׆שֹוֵני ָהֲאִוירֲעָנִנים מְּ
גֹול נְּ ִליִנים קֹוֵרא ַתרְּ ַחַשת ַתבְּ  ׅשְּ

 ֵעץ ַהַתנשַח נֹוֵרׂש ֶאת נֹופוֹ 
ָנבֹו ַהָסחֹור. מֹו ַטָשס ַא׆ָשִדי ֶאת זְּ  כְּ

 
ַאַחת  ִאיׁש ָזֵקן ֶׁשֵעיָניו ׅשְּ

ִניָמה  חשָצה שפְּ
ִתי  נֹוָדע-רֹוֶאה ֶאת ַהִׅשלְּ
ִתי ִרחשףנֹוָדע הַ -רֹוֶאה ֶאת ַהִׅשלְּ  ָןמשי ׅשְּ

 ַכָלִנשֹות ַעל ֶאֶרץ ַרָׅשה
ָיֹרק ֶׁש׆ָשַמע ִטָנה ֶׁשל ָכֹחל  ׅשְּ

ִהינשַמת ֵעץ ַהַתנשחַ   ׅשְּ
ִתי משת-רֹוֶאה ֶאת ַהִׅשלְּ טשל ַהׇשְּ  נֹוָדע, ֶאת נְּ

 ִמֶםמש השא ָׅשא, ֵאָליו השא הֹוֵלְך.
 

ֹנב   ֲעֹצר, ִאיׁש ָזֵקן, ַאל ֵתָחֵפז, ׆שְּ
ֹנב אֶ   ת ַהשֹום, ׆שְּ

 ָאִביב-ֵעין-אֹותֹו ֶהֶרף
ֶמס ָהֵאל רֹון ׆ַשָמֵבי ַהָשם ַהִתיכֹון, ֶהרְּ  שַפטְּ

עֹוָלם. ָך לְּ ִקירְּ  ֹלא ַיפְּ
 

 ?הקשריה, ביחסים שבינה ובין הקהלואיך אתה רואה את השירה טוביה ריבנר, 
אני מתקשה מה שידעתי לנסח עוד לפני עשרים שנה, ואולי אפילו לפני עשר, היום "

אנסה כמיטב יכולתי ואומר שקיום שירה תלוי בקשב " " אומר טוביה ריבנר.בו
לבית ההוצאה אלא למה שחשב עורכו כשנתן לו את השם   לשירה. איני מתכוון

הא הציבורי, -שמעולם לא היו קהלה של שירה, לא ההו  הזה. לא קשב של המונים
וחנית בחברה. בהמולה אלא טיב הקשב של אותם שקובעים את האוירה הר

הרעשנית של הרייטינגים ושאר מטעמי התקשורת, במבול האינפורמציה המטביע 
תלויה השירה  צורה-אחד מסמני האובדן של דעת -את כוחות נפשנו, בזילות הלשון 

על חוט שהיא אנוסה לטוות בעצמה רגע רגע. כשלא נהפוך עוד את עצמנו לסחורה 
 ."קה יהיו חיינו חיים שיש בהם שירהזולה, כשנדע שוב להקשיב לשתי

אל  ,2008חתן פרס ישראל לשירה לשנת  בפרץ נדיר של השראה שב טוביה ריבנר,
מזדהרים בהתמודדם עם בהוצאת "קשב לשירה" שירי "יופי מאוחר"  תחנות חייו.
. עם הליכתם של בני הדור עם אובדן הקרובים, עם ההגעה ארצה, הזמן החולף,

 – נאחז המשורר בדברים מוחשיים ,אשר הכיר נמוג והולךמתוך התחושה שכל 
שכולו שירים מן  "יופי מאוחר", ציפורים. עצים, נופי העמק, ציורים, תצלומים,
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 מהווה את ניצחון העיניים הרואות והלב המתפעם המחברים, השנה האחרונה,
 המנון לחיים על שלל גילומיהם. מעבר לדממת המתים,

 
 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. 

 
 ך כצלם.על חוויותיטוביה, ספר לי בבקשה 

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

" הוא מה שיצא יצא". מספר טוביה
צילמתי זקנים, ". מוסיף בחיוך

שלוליות, סמטאות, שער ברזל 
לגולת ביד בן דודי שלמד ובארוקי, ג

פואה. אחר כך התחלפו המצלמות. ר
לארץ הגעתי עם רולייקורד 
שבביקורי הראשון באירופה 

התחלפה לרולייפלקס הנכספת; 
הייתה לי לייקה רוסית, 
. איזה F1אקסקטה,לבסוף ניקון 

 שמות מכשפים!
 אפילו עוד צילמתי פעם על לוחות זכוכית בתור פילם! הרפתקאות על הרפתקאות.

. היו תקופות שבהן צילמתי )אני חושב שלא היה ילד היצר שלי אהב שינויים
 ." הוא מדגישבמרחביה שלא עשיתי לו פורטרט( ותקופות שבהן כתבתי

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 

 ה זמן מה גם בארץ( ואשר פיסל בעזרת התאורה את דיוקני מצולמיו. לרסקי )ששה
הוא בא מצילום בתיאטרון. לי לא היתה מערכת תאורה חוץ מפרוז'קטור אחד, אז 

מרחביה צילמתי  ליובל. high-lights -מרחתי את קורבנותי בואזלינה שסיפקה את ה
דם", התערוכה תצלומים מעין "משפחת הקיבוץ" על משקל "משפחת הא 3000-כ

בעזרת נתן חברי והכנתי צילומים  300-המופלאה שערך אדוארד שטייכן. בחרתי כ
לים והמקבעים )עוד לא מכרו את הכמיק את המפתחים של גראמיםבמאזניים 

חדרון ללא איוורור הגדלתי על מכונת הגדלה ב מוכנים( ופיתחתי את הסרטים.
 רפאים על קירות המוסדות במקום.צ'כית את התמונות ששרידיהן עדיין חיות חיי 

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" 

)הייתי בין מייסדי ארגון צלמי הקב"ה( והעבודה הזאת  הקיבוץ הארצישל צלמי 
בה, וגם הייתי עייף מאוד אחרי הכנת התערוכה )שכבתי בביה"ח היתה טירחה ר

שלושה עם חום גבוה מאוד במחצית היום וחום נורמלי במחציתו השנייה( -שבועיים
אבל לימים הוציא נדב ". " הוא אומרויתרתי על הרעיון. היום אני מצטער על כך -

רוכה וצריך , הסורק תצלומים היסטוריים, מבחר מאותה תע'בתמונה'מן, בעל 
 'גם זאת ראו עיני'להסתפק בו. אני כשלעצמי הוצאתי מבחר מתצלומי באלבום 

 .ראש הממשלהובעזרת פרס  'קשב לשירה'בהוצאת 

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/778807.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/778807.html
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משורר ומתרגם, , חי בירושלים. 1967נולד בפתח תקווה בשנת  ליאור שטרנברג,
יונתן  נתןהזוכה הראשון בפרס  היהשטרנברג מלמד ספרות, כתיבה יוצרת וקולנוע. 

חתן פרס ראש . תשס"ט, בשנת שנוסד במלאות חמש שנים למותו של המשורר
 .חבר קבוצת "כתובת" הירושלמית. הממשלה לשנת תשס"ו

 
 ליאור שטרנברג קורא את שירו "עצי הצפצפה"

 
 חצרות

1. 
ָסָקה ַה׆שְּ   דֹוָלה.ֶזה ָהָיה ַׅשַהפְּ

דֹולֹות ֵתי ֲאָבִנים ׆שְּ ִתי ַׅש׃ַשַער )ׁשְּ  ֺהַסבְּ
ִחירש ֵמָעַלי. ַה׃ָשַמִים ִהׁשְּ ַרׁש ַהחֹול ַהָעֶׁשה( וְּ חש ַעל ִמגְּ  ֶׁשֺהמְּ

ָׅשע ֶׁשַהַכׇששר ַהֶׇשמֹוִני ִׁשָמה ִכששן  ֲאִני ִנׁשְּ
נשָעה, ָנַחת ַעל ֶאֶבן אֹו ֵקֶפל ֲאָדָמה, ִנַתז  תֹוְך תְּ

יֹוִנית, ָחָצה  ֶאל ִנַמת ָהֶרֶׁשת ַהִׇשמְּ
 ֶאת ׆שֹוָרִלי.

 
2. 

ַסל. ִתי ַכׇששרְּ ֶעֶצם, ֶהֱעַדפְּ  ׅשְּ
ַיד ֵׅשית ַהֵןֶפר. ָרׁש ֶׁשלְּ ִתי ִעם ַאָׅשא ַלִםגְּ ֵרי ַׁשָׅשת ָהַלכְּ ָבקְּ  ׅשְּ

עֹוַתי. ׅשְּ ֵקי ֶאצְּ ִני, צֹוֵנן, ַעל ִנרְּ  ֲאִני זֹוֵכר ֲאִויר ָחרְּ
ֶחֶרת ַהִכָתה ַוֲאִני)ִמֵׇשי נַ  בשת ֶאת ִנבְּ ַנׇשְּ ִהתְּ  ַעם ִאֵםן ׅשְּ

ָכְך ָקָנה ִלי ָמקֹום ִתי ֶׁשׅשְּ ִמימשִתי ֶהֱאַמנְּ  ִׅשתְּ
 ַׅשֲחִמיִׁשָשה ַהנֹוַתַחת.( ָׁשִנים 

ַאִני ֵריַח ַה׆ששִמי ַהַער ֶׁשל ַהַכׇששר.   ֶׁשֹּלא ָׅשא ׅשְּ
 
3. 

סֹוִדי ֺמָשִלי רֹונֹות ַהשְּ ָסָקה.ִזכְּ אֹות ַהִכָתה ַׅשַהפְּ מֹו ִכןְּ  ם ַׅשֲעֵרָמה כְּ
ַסל ַרׁש ַהַכׇששרְּ ִתי ַעל ִאי ִחֵשר, ֲחַסר ֵׁשם, ֵׅשין ִמגְּ ַקרְּ ִתי, ֺהפְּ ַרמְּ  ֺהחְּ

חֹוב ֶׁשִלי.יָלאֵ  ִפַמת ָהרְּ ַנֵׄשא ׅשְּ טשס ַה׆ָשדֹול ֶׁשִהתְּ  ָקִלינְּ
בש ֶאת ֵניֶהם, סֹובְּ ֵגי ַהָׅשִנים ָנֲעלש ֶאת נְּ  ָׅשרְּ

ָלאָכה ִׁשעשֵרי ַהםְּ מֹו ׅשְּ עֹוד ַאַחת, כְּ ִתיָקה, ַנַעם וְּ  ַה׃שְּ
ֺאֶׅשֶקת. ַהָׅשנֹות ָחיש, צֹוֲחקֹות, ֵתף ַהםְּ ַנת ַהַםרְּ ַסדְּ  ׅשְּ

 ַעל חֹוף ָלָבן ִמ׃ֶשָלֶהן.
 
4. 

ִהיִרים יֹוֵתר ֶׁשל ִכָתה א'  ֲאָבל ַׅשָשִמים ַהׅשְּ
ַׂשֵחק ַעל ָהֵעֶׂשב ָהָרצשץ,ָקָרא ִלי ֲחֵבִרי ִמן ַהעוֹ  ִליִׁשית לְּ  ָמה ַה׃שְּ

ָנס שָמרשט ֵמֳחָרִפים ֲאֺרִכים,כשִני׃ִש הַ  ֺחסְּ  . ַהַכׇששר ֶׁשָלנש ָהָיה מְּ
ָרָכה, ִהִׇשיף ִניחֹוַח עֹור ֵני ִמדְּ ַאבְּ ט וְּ ַפלְּ  ַאסְּ

ָלא, ׁשֹוֵער ָמִהיר, ַקל ָלן ִנפְּ השא, ַכׇששַרגְּ  ַוֲאָדָמה. וְּ
ִלי ַנַחד ָׅשֲאִויר.ֵאיבָ   ר, עֹוֵפף ׅשְּ

 
ִתיב, ִגיאֹות כְּ דֹות ֶרֶגל, ֲחבשלֹות ׁשְּ ִמִלים ִכבְּ  ׅשְּ

ֶׅשֶרת סֹוִדית. ַמחְּ ִתי ֶאת קֹורֹוֵתינש ׅשְּ  ָרַׁשמְּ
ָבר ָאז ֵׅשין ָמעֹוף ִריד כְּ  ַמפְּ

 ַוֲאָדָמה ָקָׁשה.
 

מֹוַתי ַעד ַהשֹום. ַעצְּ ִחיָתה רֹוֵחף ׅשְּ  ֵהד ַהמְּ

 ליאור שטרנברג
 אורנה איתמר  צילום:

http://www.youtube.com/user/poetrypilot
http://www.youtube.com/user/poetrypilot
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בספר שיריך החדש אתה מביא לידי ביטוי בולט את הקרבה בין השירה ליאור, 
 לחיים. פחות ספרות, יותר משפחה. איך אתה רואה את הדברים?

בפברואר אותה שנה  .2008, ראה אור באוגוסט 'באור החם'ספר שירי הרביעי, "
נולדה בתי הבכורה. עבורי הקשר בין השניים אינו מקרי, ולא רק משום שהספר 

השירה שלי השתדלה ". " מספר ליאור שטרנברגח ונסגר בשירים המוקדשים להפות
תמיד להשאר קרובה לחיים, ליומיום, אבל נדמה לי שהקשר הזה רק הופך משמעותי 

 יותר עתה. 
על שירה, בוודאי על שירתך שלך. קל מאד להיסחף מעלה או  דברקשה מאד ל

לי לומר רק שהשירה שאני כותב להתכנס בתוך הגדרות עמומות. אוכל או ,לחלופין
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 

, ומתכוון לאיזשהו צורך שחשתי להפסיק לחיות רק במעגלי 'לצאת מהשירים'אותי 
מי בעולם גם מעבר למילים. ההורות, המשפחה, הזוגיות, השירה, להנכיח את עצ

הכתיבה והוראת הספרות, הם המעגלים השלובים המאפשרים זאת, האחד מזין את 
 ."האחר

 'כתובת'שכאשר אני מסתכל סביבי, על חברי לקבוצת מוסיף ליאור, " ",האמת היא"
ובניגוד אולי  ומשוררים אחרים בני דורי וותיקים ממני, נדמה לי שבמקרים רבים,

לדימוי המסתגר המתבודד של המשורר בחברה, אין סתירה בין חיים משפחתיים, 
 ."חברתיים, ובין כתיבה משובחת, מעמיקה ומאתגרת

 
 באור החם, ליאור שטרנברג | מן הדפים אל החייםאורי הולנדר: 

 
 , ברחם ִאָםשבתי

 
ׁששכֹות ֵמֲאחֹוֵרי ֹראָׁשש ֶהָעצשם, ָערֹות מְּ ַערְּ רֹועֹוֶתיָה ַהשְּ ָׁשו זְּ  ַעכְּ

ָטה ֲחִמיִמים,אֶ ֺכָלש ִמ׃ַשֶשֶטת ַעל ׆ַשֵלי ִסי  סְּ
ד ָרָסאשנְּ טְּ ֵעין ָהאשלְּ ֶכֶדת ׅשְּ ַכֲעֹבר ֶרַגע ִנלְּ  וְּ
ִׁשיָבה ֲהדשָקה ֶאל ׇֹשֶפן ִאָםש, ֵעיֶניָה ֲעצשמֹות,   ַמקְּ

ִלָׅשן ַהָכפשל.  לְּ
 

ַות ֶנֶפׁש  ָׁשָמה רֹוֶחֶצת, ׁשְּ  נְּ
ֵאיָבר, ַע׆ֵשל ָׅשש ֵאיָבר לְּ  ַלֶשַבע ַהַעָםִאי ַהמְּ

ִפתשל. ֲחִפיַסת ׁשֹוקֹוָלד  ִנתשל ַרְך לְּ
ָרש  עֹורְּ ׁשש לְּ רְּ ָצֳהֵרי ָהִעיר ִנדְּ ֶרֶצת ׅשְּ  ַוֲהִליָכה ִנמְּ

ֵׇשָמָתש ַה׃ַשׅשְּ  ִׅשיָרה ֵאֵלינש ָנִניםִמַתרְּ ַעָתה ִהיא ַמסְּ  לשִלית, וְּ
ָאחֹור ֶאת ִמיָמה  ִרחשף לְּ ַגָלה ׅשְּ  שמְּ

 ַהֲחָׁשִאי.
 

ֵני ָהֹאֶׁשר.  ִתי ִמנְּ ִעירשִתי ָחַרדְּ ָכר ֵאיְך ִׅשצְּ  ֲאִני ִנזְּ
ִריַדי. ַיֵלד ֶאת ַה׃ִשיִרים ִמשְּ ִתי, מְּ ֵאב, ֶהֱאַמנְּ  ַהכְּ

 ָטעשת.

 2008החם, הקיבוץ המאוחד/ריתמוס, מתוך באור 

 
עוד על ליאור שטרנברג בלקסיקון הספרות העברית החדשה

http://www.haaretz.com/hasite/spages/1044692.html
http://library.osu.edu/sites/users/galron.1/00335.php
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        2005אבידניום באולם הספריה מקרינים את 
 במאי: יהודה קווה, מפיקה: לאה לוין

 1ערוץ  –ת בהפקת הטלוויזיה הישראלי
ספק יסוד כימי  –הסרט מביא את אהבותיו, חייו ושירתו של דוד אבידן. אבידניום 

אביב של פעם בשחור לבן, -ן' ותלשטרם התגלה, ספק הטיית המילה 'אבדו
"הדילמה שלה בשעות מסוימות של היום היא אם לפעול או לבעול" )דוד אבידן(. ש

ת, סרטי קולנוע, מאמרים, ביקורות, אבידן הותיר אחריו אינספור טקסטים, קלטו
שחשש מהאיינות בחייו ולאחר מותו,  כמי – ציורים, תצלומים וטקסטים אחרים

החל מהקשר  –תעד תיעוד מוקפד ומפורט של שנות חיים ויצירה, מאז ימי הילדות 
החזק עם אמו, מחלת הקצרת, החנק וחרדת המוות התמידית, דרך הנעורים ועד 

היצירה והסוף הטרגי. משוררים, חברים, חוקרי ספרות וארבע שנות הבגרות, שיא 
כל אחד מנקודת מבטו וחוויותיו האישיות עם  –נשותיו של אבידן מספרים עליו 

אבידן, בליווי קטעים מתוך הסרטים הקצרים שיצר ולצד שיריו המובאים בקולו 
 ובקולות אחרים.

הכין את הסרט שיוקרן לאחר  יהודה קווה מספר:  "אמר נתן זך: 'אבידן  עוד בחייו
מותו'. אבידן ביים סרטים קצרים, הירבה להצטלם ולתעד את עצמו, שמח 

נשים 'רשמיות' ואני  4-להתראיין, הקליט בקריאתו המיוחדת כמה משיריו, נישא ל
הסקרן, מוקסם משירתו ומדמותו, ליקטתי מכל אלו, הוספתי שניים שלושה חברים 

 און )אלעד דן( והסרט קם ונהיה. וחכמי שירה ועוד גרפיקאי ג
ואז ורק  –בכל זאת אני מציע לכל מי שראה את הסרט להתרחק ממנו, לשכוח אותו 

אז לחזור אל הספר אל המילים כדי לחוות באמת את שירתו הגדולה של דוד 
 אבידן".

 
 ערב פתאומי" מאת דוד אבידןלהאזנה לקריאת השיר "

 

http://www.youtube.com/watch?v=bKXHTISbp-k
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 ערב פתאומי

ַחָשיו – ָאָדם ָזֵקן  ?ַמה ֵשׁש לֹו ׅשְּ

 .ָקם השא ָקם ַׅשֹׅשֶקר, שֹבֶקר ׅשֹו ֹלא
ָׁשם ָׅשח, וְּ ֵׇשׁש ֶאל ַהִםטְּ ַדׁשְּ  השא מְּ

ִרים ִכירש לוֹ  ַהַםִים ַהנֹוׁשְּ  ,ַיזְּ
ִגילוֹ  ִגילוֹ  ,ֶׁשׅשְּ ִגילֹו, ֶׁשׅשְּ  ֶׁשׅשְּ
ָקָריו –ן ָאָדם ָזקֵ   ?ַמה ֵשׁש לֹו ִׅשבְּ

ֹבֶקר ַקִיץ ָתו ,השא ָקם ׅשְּ ָבר סְּ  שכְּ

ָהל נשרֹות  ִנמְּ רוֹ ָׅשֶעֶרב ׅשְּ  .ַחדְּ
רֹון השא ֶטֶרם ׇשְּ  ,ָׁשב ִמַםָןעֹו ַׅשִםסְּ

 ִכי ָׁשם השא עֹוד ָחַׁשב, ָחַׁשב, ָחַׁשב
ֹרא ַמה ַלֲעׂשֹות ַעָתה  שַמה ִלקְּ

ָפָריוַמה ֵשׁש  – ָאָדם ָזֵקן  ?לֹו ִׅשסְּ
ָרִצים-רשחֹות ֲעלש נְּ ַעלְּ  ָׅשֶהם יְּ

ָנִטים ַעל ׅשֹוא נש לֹו ִמׁשְּ  ַהֵעץ ִויַסםְּ
יוֹ  ָתִרים-ִׅשדְּ ַגלש ,סְּ ַאַחרָכך לֹו יְּ  וְּ

השא  ֵיֵצא חֹוֵצץ ַכָםה ֵמֶהם. וְּ
יֹונֹו ָהַרב ִנסְּ ַרק ֵעינֹו, ׅשְּ  ִׅשבְּ

 
ֵעיָניו ַמה ֵשׁש -ָאָדם ָזֵקן   ?לֹו ׅשְּ
ַרֵכז ָרב ,ִאם ִיתְּ  ָיצשף ׅשֹו ֵזֶכר קְּ

ֵמא ,ָרחֹוק ִכ׃ָשרֹון צְּ  ִנ׆ששִדים וְּ
לשִלים, ַעד ֶׁשָעַרב ִסכשִיים תְּ  וְּ

ָׁשו ִמן ַה׆ָשרֹון יֹום ָחה. ַעכְּ  ִׁשכְּ
ִהירשת ַסָשִרים, עֹוִלים ִׅשזְּ  ,כְּ

חשָריו ִחרְּ טשִחים ׅשְּ  ,ַכָםה ִמן ַהׅשְּ
מֹו ַנֲהמֹות ָתוָנֵמר צָ  כְּ  ִעיר ַׅשןְּ

 

ֵמָריו – ָאָדם ָזֵקן  ?ֵהיָכן ָכל נְּ
 ,ַלַסִיד יֹום ֶאָחד השא עֹוד ֵיֵצא

ָׁשחֹור ֶיה ָיֹרקְּ ֶׁשַהָשֹרק ִיהְּ  ,כְּ
ִנָןיֹון ֺמָעט ִעם ֹכַח ַרב  וְּ

 השא עֹוד ֵיֵצא ַלַסִיד יֹום ֶאָחד
ִאיר ֵמֲאחֹוָריו ֶאת ַה׃ָשִנים  .ַיׁשְּ

ִביׁש ָאֹרְך מֹו כְּ  ,ָעֵיף, ֶׁשֶמֱעַזב ,כְּ
ֹטָרף ִליֶרֶכב מְּ  ,ֵמֲאחֹוֵרי כְּ

ַהג ׅשוֹ  מֹו ִינְּ רֹוֵדף, ֶׁשהשא ַעצְּ  כְּ
ָבר ָאַזל ֺכלוֹ  ַמן, ֶׁשכְּ  ַאַחר ַהשְּ

 
ִגילוֹ  ַמה ֵשׁש – ָאָדם ָזֵקן  ?לֹו ׅשְּ

ֵנם ַנמְּ  .ִכי השא נֹוֵחד ִליׁשֹון ,השא מְּ
ַנֲחׁש ֵעיָניו ֶמֱחָצה, מְּ קשחֹות לְּ  ֹותנְּ

נשַעת ַהכֹוָכִבים, ִאם ִפי תְּ ִחיׁשֹות לְּ  ַהלְּ
זֹות ִכי ֶזה ֵלילֹו ָהַאֲחרֹון  רֹומְּ

 ?לֹו ַׅשַחלֹון ַמה ֵשׁש – ָאָדם ָזֵקן
ָקף ,ַחלֹון ָנתשחַ  כֹו ִנׁשְּ ַדרְּ  וְּ

ֹלא אֹוֵתת ֹראׁש ָזר וְּ ׇָשר, ֶׁשםְּ  ֺמגְּ
ָתו יֹות ֵׁשִנית ָנֵמר ָצִעיר ַׅשןְּ  ,ִלהְּ

 ִמיד ָלַקַחת, ֹלא ָלֵתתתָ  ָתִמיד
ֹראׁש עֹוֵין ִמַׅשַעד ַלַחלֹון  לְּ

ֹקד ֶעֶרב ַאֲחרֹון ִלפְּ  אֹותֹו ׅשְּ
ׅשוֹ  – ָאָדם ָזֵקן ַערְּ  ?ַמה ֵשׁש לֹו ׅשְּ

 ֶמֶלך ֹלא
ִיֹנל  וְּ

ׅשוֹ   .ֹלא ַעל ַחרְּ

 
 1980וד אבידן, קטע מתוך ראיון עם ד

 
 

 למצגת שיריו של דוד אבידן באתר של החוג לשוחרי שירה
 
 

                                                    
ָׁשו ֲאִביָדן ׇָשִוד  ַעכְּ  וְּ

ָחה  ׆שֹוֵזר ַעל מֹו ִׁשכְּ  ַעצְּ
כָ  ִנזְּ מֹו ֵמָחָדׁש וְּ ַעצְּ  ר ׅשְּ

ַנִים ָׁשָנה  עֹוד ַאלְּ  ׅשְּ
עֹוֶלה ִמן ַהָםֶות חַ   ׁש לָ וְּ

בשקֹות ִמ׃ֵשָנה. ֵעיַנִים ׇשְּ  ׅשְּ
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=HAa4gWTZM1E&NR=1
http://www.saritpoetry.co.il/mazakot.hebrew/david_avidan%20_NXPowerLite_.pps
http://www.saritpoetry.co.il/mazakot.hebrew/david_avidan%20_NXPowerLite_.pps
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 נעים עריידי ,רוני סומק ,דרור בנאי-פרץ

 פסנתר ושירה  – ירונה כספי
 גלעד מאירימנחה: 

 
המפגש בשירה שיש בה עוצמה ורגש עם השיר "שיטפון"  פותחת את ירונה כספי

 של אווה ליפסקה, המשוררת הפולניה, בתרגומו של רפי וייכרט:
 

 ִׁשָשפֹון ֹלא ִהִסיל אֹוִתי
ָקִעית. ִתי ַעל ַהַערְּ  ַאף ִכי ָׁשַכבְּ

 
ֵרָפה ֹלא ִהִסיָלה אֹוִתי  ׂשְּ

ִתי ָׁשִנים ַרׅשֹות.  ַאף ִכי ָׅשַערְּ
 

 ֹלא ִהִסילש אֹוִתיֲאסֹונֹות 
ָרסשִני. כֹוִנשֹות ׇשְּ  ַאף ִכי ַרָכבֹות שמְּ

 
טֹוִסים  ֹלא ִהִסילש אֹוִתי מְּ

תֹוָכם. צש ָׅשֲאִויר ַוֲאִני ׅשְּ נֹוצְּ  ֶׁשִהתְּ
 

 חֹומֹות ֶׁשל ָעִרים ַאִׇשירֹות 
טש ָעַלי. מֹוטְּ  ִהתְּ

 
ִרשֹות ַרַעל ֹלא ִהִסילש אֹוִתי.  ִנטְּ

ִרש הֹוֵרג.׆ַשם ֹלא יְּ ֺדָשקֹות ֶׁשל ִכתֹות ַההֹוָצָאה לְּ  ֹות מְּ
 

 ֵקץ ָהעֹוָלם ֹלא ִהִסיל אֹוִתי
ַנאי.  ִכי ֹלא ָהָיה לֹו נְּ

 
 ׇָשָבר ֹלא ִהִסיל אֹוִתי.

 
 להאזנה לשיר באתר של החוג לשוחרי שירה

 
 ה מחבר אותך דווקא למשוררות הפולניות שהלחנת?ירונה, מ

"מה שמחבר אותי למשוררות הפולניות הוא התרגום הנגיש שמאפשר לי לרדת 
מבחינת העוצמה הריגשית והמסר" אומרת ירונה. "אני נסערת ומזדהה  לסוף דעתן

היא ועם זאת  ,אווה ליפסקה המתפרצת, הממוקדת וממורכזת בכאב עם
ויסלבה בחירה חופשית. אני אוהבת את האופן שבו לצקת מסר של  יודעת

כלל אנושיים ועושה זאת בחוכמה  מרחיבה את היריעה לממדיםשימבורסקה 
נעות שמש, שתיהן מבטאות לגבי נשים עצומות, חזקות" מבהירה ירונה, "ובהומור

 מהצורך שלהן לבטא את עצמן ללא כחל ושרק".
בלהקת "גוונים כהים" כבסיסטית  90-את דרכה האמנותית החלה ירונה בשנות ה

בהצגות בתיאטרון חיפה. בשנת ה בלהקתו של ערן צור ווכזמרת. באותה עת הופיע
הופיעה בערב שירי יונה וולך  99היתה תגלית בפסטיבל הפסנתר בת"א, בשנת  98

" 51(, ו"הירקון 2005ב"צוותא" בת"א והקליטה שני אלבומים: "תני לשתיקה לבעור" )
(2008). 

 

 מפגש קריאה שלישי

 ירונה כספי

http://www.saritpoetry.co.il/mp/yarona_lypaka.mp3
http://www.saritpoetry.co.il/mp/yarona_lypaka.mp3
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לבמה וקורא בקולו העמוק את שירו  רוני סומקסיום השירה, עולה המשורר  עם

 "אלג'יר"
 

ׇָשה ָתה ִלי עֹוד ַילְּ  ִאם ָהיְּ
ִג'יר,  ָהִייִתי קֹוֵרא ָלש ַאלְּ

ָיאִלִשים ָפַני ֶאת ַהכֹוָבִעים ַהעֹולֹונְּ ִסיִרים ׅשְּ ַאֶתם ֱהִייֶתם מְּ  וְּ
ִג'יר. ִאים ִלי ַאׅשש ַאלְּ קֹורְּ  וְּ

ָתה נֹוַקַחת ֵעיֵני ׁשֹוקֹוָלד,ַׅשֹׅשקֶ  ֶׁשָהיְּ  ר, כְּ
עֹוֶרֶרת". ִריָקה ִמתְּ  ָהִייִתי אֹוֵמר "ִהֵמה ַאפְּ

ֹראׁש ֲאחֹוָתש ד ׅשְּ לֹונְּ ַלֶשֶפת ֶאת ַהׅשְּ ָתה מְּ ִהיא ָהיְּ  וְּ
ָתה ֵמָחָדׁש ֶאת ַהָשָהב. טשָחה ֶׁש׆ִשלְּ  שבְּ

׆ַשז ַהחוֹ  ַפת ַהָשם ָהיש ַארְּ ִרים ַעל ׂשְּ ׆שְּ  ל ֶׁשָלש,ַה׆ַשרְּ
חש ִמ׃ָשם  ָפִתים ֶׁשָׅשרְּ ִביַעת ָהֶרֶגל ֶׁשל ַהָסרְּ  שִבטְּ

רש ֵמָהֵעִצים. ָמִרים ֶׁשָמׁשְּ ִׅשיָאה ֶאת ַהתְּ ָתה ַמחְּ  ָהיְּ
קֹוֵרא ָלש: ֶנֶסת וְּ ַהֵׇשק ָיַדִים ַעל ַמֲעֵקה ַהִםרְּ ִג'יר", ָהִייִתי מְּ  "ַאלְּ

ִאי ִתרְּ ָתה, וְּ ִג'יר, ׅשֹוִאי ַהַׅשיְּ ָרח "ַאלְּ  ֵאיְך ֲאִני צֹוֵבַע ֶאת ִקיר ַהִםזְּ
ֶרֶׁשת ַה׃ֶשֶמׁש". ִמבְּ  ׅשְּ

 
. מרצה על 1953-בבגדד, בן למשפחת סומך, עלה ארצה ב 1951-נולד ברוני סומק 

שירה בסמינר הקיבוצים, מלמד ספרות ותקשורת בתיכון עירוני י"א בת"א, מנחה 
האחרון שבהם "אלג'יר". רבים ספרי שירה,  10סדנאות לכתיבה יוצרת. פרסם עד כה 

משיריו תורגמו לשפות אחרות, זכה בפרסים ספרותיים רבים 
 ובינלאומיים.

 
רוני, בספרך החדש "אלג'יר" אתה הולך, בין השאר, אל מחוזות 

בשירים הללו אתה  המשפחה שבהם ביקרת בעבר ובכל זאת
 ?הולך יותר עמוק ויותר אינטימי. איך היית מתאר את התהליך

מסע שלי במחוזות המשפחה הוא תמיד ניסיון לצבוע את "ה 
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 

ר". עץ, עבה, עתיקה משהו, ולפעמים זוהי מסגרת דקה יות
 והתהליך? החוק הראשון של רוני סומק הוא שאין חוקים.

 
 

 נחליאלי

ִליֵאִלי, אש ַנחְּ כשׁש ָקרְּ ֵדי ַמס רְּ רְּ ִמׂשְּ ַנֵהל ׅשְּ  ַלםְּ
ִרית ֶׁשל עֹוֶלה ָחָדׁש ִעבְּ ִקיָדיו, ָהָיה ׅשְּ ָאִבי, ָנִקיד ִמנְּ  וְּ

מוֹ  גשִפַשת ֶעֶרב ֵמִעיף ֶאת ׁשְּ  ִעם ָקֶפה וְּ
 ִמיןֵמַעל ֲעִציֵצי ַיסְּ 

ִריף.  ֶׁשַׅשֲחַצר ַהסְּ
ִליֵאִלי ִׅשֵעׁש  ִליֵאִלי ָאַמר, ַנחְּ ַחֶלֶקתַנחְּ  ַהֵתה ָנחֹות ֺסָכר, ִמםְּ

ַׁשֵלם ַעט ִקֵׅשל ַמכֹות ִמִםי ֶׁשֹּלא ָרָצה לְּ ִליֵאִלי ִכמְּ  ַנחְּ
ֺקָלף, ׆שֹו מְּ ִליֵאִלי אֹוֵהב ַמנְּ ִליֵאִלי ָקַבע. ַנחְּ  ֶאת ַמה ׃ֶשַמחְּ

ִלי ַנחְּ אֹוָתשלְּ  ֵאִלי ֵיׁש ַׅשת ֶׁשרֹוֶקֶדת ָׅשֶלט שֵבן ֶׁשָהָיה ׅשְּ
ַנת  ַגן ַאלשף ַהֹמַער  56ׁשְּ ָמטסְּ ַׁשחְּ  .ׅשְּ

ִליֵאִלי השא  ַאף ֶאָחד ֹלא ָאַמר ִלי ָאז ֶׁשַמחְּ
חש ַהםֹורֹות לְּ ִכָתה א', ִיׁשְּ עֹוד ָׁשָנה, ׅשְּ  ׆ַשם ִצנֹור ֶׁשׅשְּ

 רוני סומק
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ִחיר ֶאת  ַהׁשְּ  ֵמַהַחלֹון לְּ
ָתו.עַ  ֵני ַהןְּ  נְּ

יֹון ֵפי ַהִׇשמְּ  ַאף ֶאָחד ׆ַשם ֹלא ָתַלׁש נֹוָצה ִמַכנְּ
 ֶׁשָאִבי ִצֵשר לוֹ 

 ַעל ַה׆ַשב.
כשׁש ִצנֹור ַמס רְּ ִביִלי השא ָתִמיד ָיעשף כְּ  ִׅשׁשְּ

ֹבָהלֹות ִמַםכֹות  ִעם ַמעֹור ַׇשל ֺסָכר, ֵעיַנִים מְּ
ׇָשל. ׆שֹו ַחרְּ ֵפי ַמנְּ ַכנְּ  וְּ

ֶׁשַאתָ  ַכחשכְּ ִליֵאִלי, חֹוֵלף ֵמָעַלי, ַאל ִתׁשְּ  ה, ַמר ַנחְּ
ַנֵהל ַצת ַהםְּ ֺחלְּ ֹנר ׅשְּ ָת ִלתְּ תֹור ֶׁש׃ָשַכחְּ  ֶׁשֲאִני ַמִכיר ָכל ַכפְּ

ָת  ֵגָרה ָׅשש ָׁשַמרְּ ֵתַח ַלםְּ ׅשֹוא ַהַםפְּ ֶאת ַמחְּ  וְּ
 ֲחלֹומֹות.

ָרדִ  ִאם ַאָתה רֹוֶאה ַׅש׃ָשַמִים ֶׁשֵםַעל ַהִםׂשְּ  יםוְּ
ַבָעָׁשה, ָלה ֹלד ֶאת ָאִבי, ַת׆ִשיד לֹו ׅשְּ בשל ַרמְּ  ֶׁשִׅשגְּ

ִׇשיר ַהִסֳנִרים ֶׁשִלי ַמגְּ ִלי ֶׁשׅשְּ  ֶׁשֹּלא עֹוֵבר יֹום ׅשְּ
ָפחֹות ַׇשף ֶאָחד  ַעד לְּ  ִנרְּ

ָנָפיו.  ִמַם׃ַשק כְּ

 עה מיוחדת באילתוריסטרוני סומק בהופ

מוסיקאים, משוררים וציירים שובר גבולות, המאפשר של אילתוריסט הוא מפגש 
הצטלבויות מפתיעות, מרגשות ומפרות. מיטב המוסיקאים מנגנים, מאלתרים 

 . ומתערבבים בערב אימפרוביזציה משוחרר לזרם של סגנונות

 

 

דו"ח על מצב המשורר: "כבר כובש את הקהל בשנינות ובהומור, ב בנאי–פרץ דרור
בנאי -ספרו החדש של פרץ דרור שישים שנים שאני הולך לעזאזל ועדין לא הגעתי".

ספר  ., כולל שירי מחאה2008"שישים מתחת לאפס" שיצא בהוצאת קשב לשירה, 
 אמיץ, אקטואלי ונושך.

 * 
ֹראׁש ַהמֹוֲאִפים ִׂשיֵאנש ׅשְּ  ִאם ׆ַשם נְּ

ִר   יםשֵמַרב ָׂשֵרינש סֹורְּ
ַנֵלל  ַמה ִמתְּ

ַמֵׇשינש ַבֵעׁש ַעל ַמחְּ ֵכיַצד נְּ  וְּ
ָכל ׇשֹור לש ֲחָלִלים ׅשְּ  ֶׁשֹּלא ִינְּ

׆שֹוֵנן ִנתְּ ֵאיְך ַנֲעֹמד משל ִטיִלים וְּ  וְּ
 ֵמָרַעת ַהָספֹון שֵמָרַעת ַהׇָשרֹום

ָעָנן ַהֶחֶסד ַׅשַםֲחֶנה ֶׁשָלנש כְּ   – וְּ
ַטל ַהֹׅשֶקר הֹוֵלְך  שכְּ

קָ  ַהִמזְּ ָאִריםוְּ קֹוָמם ִנׁשְּ  ִקים ַעל מְּ
ָים ׅשֹוֲעִרים ָענְּ ֵאׁש ֶלָהָבה ׅשְּ  כְּ

רשָפה  מֹוִגיםָׅשֳחָלִיים שֵמַאִין תְּ  נְּ
ָׁשָלה ִדים ַעל ַׁשֲעֵרי ַהֶםמְּ נֹודְּ  וְּ

ָלָלה ֺטרְּ ֶנֶסת ַהםְּ ִביֵלי ַהכְּ זֹוֲעִקים ֵׅשין ׁשְּ  וְּ
ִרים ַיןְּ ֵדיֶהם ַהִםתְּ ֵעיֵני ַילְּ  שבֹוִכים לְּ

http://www.youtube.com/watch?v=1QxurWVOFrs
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פש ֲהִכי ׇשְּ  טֹוב אֹוֵיב ִירְּ
צוֹ  ַארְּ ֵחרשתֹו ׅשְּ בֹוד ָאָדם וְּ  אֹו כְּ

ַבֲעֵליֶהם ִקים שלְּ ִדים ַלַׅשנְּ ַיארְּ ֵחי ִמילְּ ָלָםה ִרוְּ  וְּ
רשטֹות  ַרק נְּ  ֶלָעֵמלוְּ

ֹראׁש ַהמֹוֲאִפים ִׂשיֵאנש ׅשְּ ִאם ׆ַשם נְּ  וְּ
ִרים ִׅשית ָׂשֵרינש ַׅשןֹורְּ  שַמרְּ

ַצֶנה ַמה עֹוד נְּ ַנֵלל...? , ָלָםהלְּ  עֹוד ִנתְּ
 
 

 2008מתוך "שישים מתחת לאפס", הוצאת קשב לשירה, 
 

עלה ארצה עם  .יליד העיר קמישלי בצפון סוריה, איבנ-פרץ דרור
ים ספרותיים זכה בפרס סבא.-בכפר מתגורר. 1962-משפחתו ב

נמנה על מקימי  בקהילה.סדות תרבות ולמ אותן תרםובמלגות רבות 
שפות  20-לי במדינת ישראל. שיריו תורגמו להסופרים הכל איגוד

עברית מובחרת ברחבי העולם. מאז  ויצאו באנתולוגיות של שירה
ספרי שירה  15-הוציא לאור כ .וספרן עיון טנעובד כמידען אינטר 1991

 ולפרסם שירה וספרות ערביתספרי תרגום. מרבה לתרגם  4-ו
 .מודרנית מובחרת לעברית
-ת לאפס" אתה מותח ביקורת חברתיתפרץ, בספרך "שישים מתח

אתה רואה את ישראל  פוליטית חריפה על החברה הישראלית. איך 
 ?2000-של שנות ה

"כפי שהיא באה לידי ביטוי בספר עצמו" אומר פרץ "ישראל של גלובליזציה ההורסת 
מה מצב  מגזרים רבים בתוך החברה. די להביט בדוחות מבקר המדינה ולהיווכח;

לת ממשלות נפי מה מצב האוניברסיטאות ובתי הספר, מצב הכלכלה,הרפואה, מה 
גאות  אחריות, כשלונות צורבים שאין איש הנוטל עליהם תכופה, מלחמות תכופות,

קטל נוראי בדרכים. התדרדרות  והחיים,של פשע ואלימות בכל שדירות החברה 
 מטומטמת.עוני ממאיר, עושר ממאיר. פוליטיקה מלוכלכת ו במצבו של משק המים,

הפקרות טוטאלית ברמה המוניציפלית. הפקרות  רמת מוסר ירודה של מנהיגי ציבור,
ברמת ההגנה על הפרט ורכושו. אמנות שקר, תעיה וסילוף. חזרת העם היהודי אל 

המסחר, )ראה את הגידול בכמות הקניונים( נסיגה מפיתוח תעשיה וחקלאות 
ואילי ממון. התדרדרות המשפט העברי  סגידה לממון לקיום מדיני עצמאי,החיונייים 

על כל שלוחותיו בשל עומס ואי שיוון בפני החוק. זיהום האדמה, המים, האויר 
 והים. עבדות, זנות וסחר בבני אדם. 

 ועם אחד מופלא למרות הכל".
 

 * 
חֹוב השא ַסף ֵׅשיתֹו ֶׁשל ֱאֹלִהים  ִכי ָהרְּ

ִת  ֶלִסים ַה׆ָשִרים ׅשֹו ֵהם נְּ ָכל ַההֹומְּ  יָניווְּ
ִניָסה רֹות כְּ ַאׁשְּ ַחִכים לְּ  ַהםְּ

ִציָאה רֹות יְּ ַאׁשְּ  שלְּ
ָצת ֹחם ִׁשים קְּ ַבעְּ ַתִים ִׅשיֵמי ַהֹער מְּ  שֵבינְּ

ָצת ֹקר  שִביֵמי ַהֹחם קְּ
ִבים ָצת ׆שֹונְּ  שקְּ

ִטים  ַלעְּ ָצת מְּ  קְּ
ֺא׃ָשִרים ָדבֹות ַׅשֲאִדיׁששת ֶׁשל מְּ ִפים נְּ  אֹוסְּ

ַצנ ָׁשר לְּ ַמה ֶאפְּ ִכי לְּ ֵעיֵניֶהםוְּ  ֹות ֵמֲאָנִׁשים ֶׁשָכָבה ִזיק ׅשְּ
ָחבֹות ַעל ׆ששָפם  ֶׁשןְּ

ֹראָׁשם  ֶׁשֵאין ָכִרית לְּ

 בנאי-פרץ דרור
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ָרה   ֶׁשֵאין ִתקְּ
 ֶׁשֵאין ִקיר

ֶׁשהש  ֶׁשֵאין ָמֵגן ָכלְּ
ֵחרשָתם בֹוָדם וְּ דש כְּ  ֵאֶלה ִאׅשְּ
ֹתֶבת ַעל ִקיר ַחֵשינש ָהיש ִלכְּ  וְּ

 ָכאן.
 
 
 
 

בית במידה שווה בתרבות -"משאיר את הכעס לאחרים", כבן פרופ' נעים עריידי
הערבית ובתרבות העברית, הוא הופך את שירתו לבית משותף לשתיהן. היותו, 

ערבי" מאפשרת לו לעמוד במקום המחלוקת -עברי ועברי-כדבריו, "משורר ערבי
ולהכיל את שני חלקיה. לפיכך, אינו חייב להיות משורר כועס, אלא דוקא משורר 

 והב, אשר "משאיר את הכעס לאחרים" כשם ספרו.א
 

 במחשבה שנייה

ִתי ִאׁשְּ ַעד ֶׁשִמֵׄשאִתי לְּ ִדי וְּ  ֵמָאז ִהָשלְּ
ִאים(, ָמע ַמתְּ ַתֵשְך, ִאם ִכי ֶזה ִנׁשְּ ָצעשת מְּ ֶאמְּ  )ֹלא ׅשְּ

ָלֵדינש, ָדה ֶאת יְּ ַעד ֶׁשִהיא ָילְּ  וְּ
ֹאד ַלֲענֹות ַעל ִצִנשֹות הַ  ִתי מְּ ַתַׇשלְּ  הֹוִרים,ִהׁשְּ

ַעט ִרי, ִעם מְּ ָמע, ַההֹוֶרה ַה׆ַשבְּ  ַמׁשְּ
ַחעֹות  ֲחִריקֹות שַמֲעִׂשים ֲחִריִגים ֶׁשל ָרצֹון לְּ

ִׅשיל ָרה ַהַםֲעָרִבית, ַמ׃ֶשהש ֶׁשַםקְּ  ֶאת ַהֶחבְּ
ִנין. ֵעיר ַאנְּ ט ִׅשזְּ ִמיסְּ פֹורְּ נֹון קֹונְּ  לְּ

יֹות רֹוֵפא, אֹו עֹוֵרְך ׇשִ  ִתי ִלהְּ ֶׁשֵןַרבְּ  ין,ַאף כְּ
רשת, ִספְּ טֹור לְּ ִתי ַׅשֹתַאר ׇשֹוקְּ ַתרְּ  ֺהכְּ

ׁשֹוֵרר ַתֵנק ַׅשֹתַאר ַהָנׁששט מְּ ֵלט ִמסְּ ֶהחְּ  ִאם ִכי ָהִייִתי ׅשְּ
ִבית  גֹות; ַערְּ ֵתי ַהָׄשפֹות ָהֲאָחיֹות ַהחֹורְּ  ִׅשׁשְּ

ֵׁשִמיתֶׁשֲעַדִין  ִרית,-חֹוֶׁשֶבת ׅשְּ ִעבְּ ָלִסית, וְּ  קְּ
ֹמאל.ֶׁשמֹוַסַעת ַלַםֲערָ   ב ִמָשִמין ִלׂשְּ

ַהֵנְך:  ֶזה טֹוב ֶׁשֶשה ָכְך, ַרק ֶׁשֶשה ִמתְּ
ָרח יֹוֵׁשב, ֵצה ִמזְּ  ִלִׅשי ַׅשַםֲעָרב ַוֲאִני ִׅשקְּ

ִרים ׁשֹורְּ ֵני ַהםְּ ֺׁשָתף ַהָשִחיד ִלׁשְּ ַכֶמה ַהםְּ ֶזה ַהםְּ  וְּ
ִבית  ֶׁשל ָהַערְּ ִרית וְּ  ֲאִני –ֶׁשל ָהִעבְּ

ָעִמים ֵכי  ַצד ׆ששף ֱאנֹוִׁשי,תֹוֶהה ִלפְּ
ָהִכיל ֺס׆ָשל לְּ ֵאיָבִרים מְּ ֵׂשֶכל וְּ ֵׅשה ֶנֶפׁש וְּ  ִעם ַהרְּ

ֵקהשת ַהחשִׁשים. ִאי ַהתֹוָבנֹות וְּ צֹונֹות וְּ  ֶאת ָכל ִאי ָהרְּ
 ֵיׁש ִמי ֶׁשֹשאַמר, -ֵאֶלה ֵהם ַהַחִשים" "

ִרים, ֶעֶצם ֺכָלם ָכְך אֹומְּ  ׅשְּ
 ֲאָבל ֵאֶלה ֵאיָנם ַהַחִשים.

ִנשֹות ִׁשיַטת ַהַתבְּ ִתי ָסֵפק ׅשְּ ַמן ֵהַטלְּ  ֲאִני ִמשְּ
ָכל ָהֲאִמתֹות ִתי ָסֵפק ׅשְּ ַמן ֵהַטלְּ  ַוֲאִני ִמשְּ

ָלמשת ִהָשֵלד וְּ ָלטֹות: לְּ ֵתי ֲאִמתֹות ֺמחְּ ַבד ׁשְּ  ִמלְּ
ָׁשמֹות, ׆ששֵלי נְּ ִגלְּ ָלמשת ׅשְּ ִהָשֵלד וְּ  )שלְּ

חֹוֵזר ֲחִליָלה(.  וְּ
ִמי ֶׁשמ  ֹוַלד ַלֲענֹות ַעל ִצִנשֹות ָהֲאֵחִריםֲאָבל כְּ

ִקיִדים ֶאת ָכל ַהַתפְּ ֺמשֹות וְּ ִתי ֶאת ָכל ַהׇשְּ  ִׂשַחקְּ
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משתֹו ֶׁשל ַהָסלשב ָרט ִלדְּ ֶאת ָכל ַהִׇשםשִיים, נְּ  וְּ
ָעִמים. ֵפי נְּ ִתי ַאלְּ ַלבְּ רֹות ֶׁשִמצְּ ֺעֶמה ַהָעדֹוׁש, ַלמְּ  ַהםְּ

ִקיד ֲהִכי ׆ָשרשעַ  ַגֵלם ַהַתפְּ ִתי לְּ ַלחְּ  ֶׁשֹּלא ִהצְּ
יֹות יֹות ֶאת ַמה ׃ֶשֶׅשֱאֶמת ָרִציִתי ִלהְּ  השא ִלהְּ

ֹלֹמה, ָדִוד, אֹוֵהב ִכׁשְּ ׁשֹוֵרר כְּ  מְּ
ָאב ׁשֹון וְּ ִׁשמְּ  ָרם שֶבן זֹוָנה.-׆ִשׅשֹור כְּ

ׁשֹוַתי. פֹור ֺחלְּ סְּ ֵאינְּ  ֲאִני מֹוֶדה ׅשְּ
ִחינֹות ָקָראִתי רֹוָמִנים  קשַפת ַהׅשְּ ִׁשיִריםִׅשתְּ  וְּ

ִתי ַׅשִלםשִדים. ַטַשנְּ  ָכְך ֶׁשֵםעֹוָלם ֹלא ִהצְּ
ִתי ִעם ַאֶחֶרת ַחלְּ ִתי ַׅשחשָרה, ִהתְּ ָכל ַנַעם ֶׁשִהַכרְּ  וְּ

ִמי ַעצְּ הֹוִכיַח לְּ ֵדי ֶׁשאשַכל לְּ  כְּ
ִתי ִעם ַהעֹוֶדֶמת. ַלחְּ  ַמׇששַע ֹלא ִהצְּ
ִניק,  יֹות ג'ֹוׅשְּ ִתי ִלהְּ  ֹראׁש ָקָטן,ַׅשָסָבא ֶהֱעַדפְּ

רֹות ֶׁשָרצש ַלֲעׂשֹות אֹוִתי ָקִצין  ַלמְּ
ֵאב כֹות ַעל כְּ ִתי ִלבְּ ָכל ַנַעם ֶׁשֹּלא ָיֹכלְּ  וְּ
עֹות ַתִמין. ִדמְּ ִתי ׅשְּ ַתַםׁשְּ  ֶׁשֹּלא ָהָיה, ִהׁשְּ

ׁשֹוַתי, פֹור ֺחלְּ סְּ ֵאינְּ  ֲאִני מֹוֶדה ׅשְּ
ֵׅשה נָ  אֹוֵהב ַהרְּ ָדן וְּ  ִׁשיםֲאִני ָתִמים, ֲאִני ַנחְּ

ִלין. ִלי ַצ'נְּ ַהָשִחיד השא ַצ'רְּ ִגׅשֹוֵרי ָהֶאָחד וְּ  וְּ
 
2  . 
 

ָלִדים. ִחיִלים ַהשְּ  ֶאת ַהֵחֶלק ַה׃ֵשִני ַמתְּ
ֵדי ַלֲענֹות ַעל ַהִסִנשֹות ֶׁשָלֶהם.  ַוֲאִני ַחי כְּ
ֵאיָנם ֲאֵׁשִמים ׆ִשיִׁשים ָׅשֹזאת וְּ ָקם ַמרְּ  ֶחלְּ

ָקם ַמֲאִמיִנים ֶׁשֶשהש ֶחלְּ ִקיִדי וְּ  ַתפְּ
ָלִדים?! ִאם ֹלא, ָאז ַמׇששַע ֵהֵבאָת יְּ  וְּ

ַרֶחֶפת ָׅשֲעָנִנים. ָלל, מְּ ִתי, ִׅשכְּ  ִאׁשְּ
ַתֵשְך, ִאם ִכי ֶזה ָצעשת מְּ ֶאמְּ  )ִא׃ָשה ֹלא ׅשְּ

׆ִשין ַאֲהָבה ַהפְּ ִתי לְּ ַתַׇשלְּ ִאים(. ִהׁשְּ ָמע ַמתְּ  ִנׁשְּ
ם עש ָעָליו ָאז ַׅשכְּ  ַלֶפִמיִניזְּ  ָפִרים,ֶׁשֹּלא ָׁשמְּ

ִתי  ֲאָבל ִאׁשְּ
ַכֵׅשס ָג'ה שלְּ נֹונְּ ַלֲעׂשֹות סְּ ַב׃ֵשל וְּ  אֹוֶהֶבת לְּ

ִנים. לשְך ִמַׅשחשץ שִמִׅשפְּ  ֶאת ַהִלכְּ
ָעִמים: ַכָםה  ָחִקיםֲאִני תֹוֶהה ִלפְּ  ִמׂשְּ

ֹלא ָׅשָמה ַׂשֵחק, ׆ַשם לְּ  ָיכֹול ָהָאָדם לְּ
בשִרים?! ָרִׁשים ׁשְּ ֶׁשַהעְּ  אֹו ֲאִפלש כְּ

ָחק ֹכֶׁשר ַהִםׂשְּ ַמן ֵמִטיל ָסֵפק ׅשְּ  ֲאִני ִמשְּ
נשדֹות ָׁשָבה ֶׁשִלי ַלתְּ ֹכֶׁשר ַהַהקְּ  ֶׁשִלי שבְּ

 ֶׁשעֹוִׂשים ַהַחִשים.
ָסֵרב  ִאם ֵאֶלה ֵהם ַהַחִשים, ֲאִני מְּ

ֹרחַ  ִלבְּ ִׇשיק אֹוָתם וְּ ַהצְּ ָהִבין אֹוָתם שלְּ  לְּ
ֶחרְּ   ָנה!ֵמֶהם. ֲאָבל ֲאִני אֹוֵמר: ׅששָׁשה וְּ

ַמן, ָרׁש ִמשְּ ַמן ֶׁשִמדְּ ֶפֶסק זְּ ַמן לְּ  ִה׆ִשיַע ַהשְּ
ֵאין ׁששָבה וְּ ַמן ַהֶשה ֶׁשׅשֹו ֵאין יֹוֵתר תְּ  ַׅששְּ

ִלי ֵאין יֹוֵתר ַמן וְּ ַמן ַלשְּ ֵאין יֹוֵתר זְּ  יֹוֵתר ֶרֶגׁש וְּ
ִחששִרים. ַמן לְּ  זְּ

 
 2006מתוך "משאיר את הכעס לאחרים", הוצאת "גוונים", 

 נעים עריידי
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, משורר, מתרגם, סופר וחוקר ספרות. יליד מע'אר, בן לעדה 1950, יליד יידינעים ער
הדרוזית. עריידי למד באוניברסיטת חיפה ולימד בחוג לספרות עברית השוואתית. 

אילן עסקה בחקר שירת אצ"ג. כותב -עבודת הדוקטורט שהשלים באוניברסיטת בר
 1972" התפרסם בשנת בעברית ובערבית, ספר שיריו הראשון "איך אפשר לאהוב
בפרס ראש הממשלה  2008ועורר דיון בסוגיית הכתיבה בעברית. עריידי זכה בשנת 

יוזם ונהל את פסטיבל השירה במרר המתקיים מזה עשר שנים. לסופרים עבריים. 
שירתו של נעים עריידי היא שירה אוהבת, מרגשת, אנושית וחמה. שירה אופטימית 

ה גם כאשר זו נעדרת. שיריו מספרים על אמו ואביו גם בעצבונה, שירה מלאת תקוו
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 

 מוני אמריליו. ,ורבים מהשירים אותם הלחין הם מאושיות הזמר העברי משוררים
 :פותח רפי וייכרט "טנא שירים למוני" את הערב החגיגי

שנות  50"ברוכים הבאים ל'טנא למוני', ערב מחווה חגיגי למלחין מוני אמריליו לרגל 
 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 

חים קולותיהם של גדולי הזמרים  בשלל מנגינות יפהפיות: בקעו מן החלונות הפתו
", עץ האלוןנחמה הנדל ב"עלי גנים", שושנה דמארי ב"ליבבתיני", יהורם גאון ב"

בן, ל-רבקה זוהר ב"רבי עקיבא". כשכבר הייתה לנו טלוויזיה, ערוץ אחד ויחיד בשחור
צפינו מרותקים בפסטיבלי הזמר וחזינו בשלמה ארצי מבצע את "השיר על ארץ 

" וזכורה ערב קיץ ויונים", ברוחמה רז עם "רכבת העמקסיני", בדורית ראובני עם "
", רקפתעם השיר הנהדר " 1977לנו היטב הזכייה הגדולה במקום הראשון בשנת 

במקביל היו כמובן גם שירי הלהקות הצבאיות שמוני הלחין,  בביצוע רוחמה רז.
' "יש פרחים" ו"היום היום"שלישיית פיקוד המרכז" עם " עיבד וניהל מוסיקלית:

 ,הארץ שלי""", האיש מן הבקעה"להקת פיקוד מרכז" עם "
, הווי נח"ל" עם "היינו פה היינו שם" ו"בוקר טוב""צוות 

בארץ אהבתי השקד הצנחנים" עם " חטיבתשל הווי  צוות"
 ."לכל אחד ירושלים" ו"פורח

בני דורי עם את ימי הנעורים של  יר גםאי אפשר שלא להזכ
שהגישו דודו אלהרר אלי לא", לאנֶ כך "טֶ -התוכנית היפה כל

גורנשטיין ומוטי ברכאן, שמוני הלחין וניהל מוסיקלית 
 כך הפכה לשלושה תקליטים.-ואחר 1978-1975בשנים 
 מוני אמריליו:  עלמספר דודו אלהרר והמוסיקאי המפיק 

אמריליו מדבר בעד עצמו לאורך יובל  "פעלו של המלחין מוני
לכתוב שנים והוא ראוי למסה אקדמאית אשר קטונתי 

שלש שנים תמימות עבדנו יחד במסגרת  " אומר דודו.אותה
ששודרה שלש פעמים בשבוע  לא'לאנֶ 'טֶ תכנית הילדים 

ישראל. רייטינג של -בערוץ האחד והיחיד שהיה במדינת
והם כיום  לא'לאנֶ 'טֶ ל " הוא מדגיש. "דור שלם גדל ע100%

 בשנות הארבעים לחייהם. מוני אמריליו היה המלחין והמעבד 
 המוסיקלי של הסדרה כולה. 

 מוני אמריליו

http://www.piyut.org.il/tradition/2244.html?currPerformance=2925
http://www.piyut.org.il/tradition/2244.html?currPerformance=2925
http://www.youtube.com/watch?v=kTd6jkJXUHs
http://www.youtube.com/watch?v=0ELSuUnH5UA
http://www.youtube.com/watch?v=iulzUDHUW8Q
http://www.youtube.com/watch?v=scUup7JpxII
http://www.youtube.com/watch?v=EQnKfnWDW3c
http://www.youtube.com/watch?v=jQtVO5A7Zxs
http://www.youtube.com/watch?v=bGykS6R6VZY
http://www.youtube.com/watch?v=k1Z2z4nXlxg
http://www.youtube.com/watch?v=k1Z2z4nXlxg
http://www.youtube.com/watch?v=k1Z2z4nXlxg
http://www.youtube.com/watch?v=tECztp-7uPU
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ידו לשירים קלאסיים -שלשה הולחנו על כנית היו ששה שירים, מתוכם שנייםבכל ת
 של טובי המשוררות והמשוררים שלנו. 

יש המתהלך בינינו עם כמה שירים הלחין בחמש מאות תכניות. זה הא יוחשב יצא
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".

ם ושיריו של מוני ארבעה עשורי-ראה זה פלא, בגרנו בשלושהרפי וייכרט: "אומר 
מכונית ומאזין עם בתי בת השלוש עודם איתנו. הנה, למשל, אני נוסע ב

בביצוע חווה אלברשטיין, עולה הביתה אחרי ביקור בגינה וצופה עימה  ל'טיקיליטון'
 בביצוע יהודית רביץ, ע"פ מילים של מיריק שניר. – 'גם אני רוצה חיבוק' בדי.וי.די.

אני חוזר בסלון  –של מוני הממלאים את ראשה הצעיר לצליליו  –וכשהיא נרדמת 
ללחניו של מוני לשיריהם של לאה גולדברג, יהודה עמיחי, דליה רביקוביץ, טוביה 

ריבנר ולכל המשוררים המופלאים הללו שמוני הצליח להתחבר אליהם ולחבר להם 
ם. רבים שירי 600-שנה הלחין מוני אמריליו יותר מ 50מנגינות בלתי נשכחות. במשך 

 . "מהם נחשבים לקלאסיקה של הזמר העברי

 "פרח משוגע" בביצוע חוה אלברשטיין, מילים: רחל שפירא, לחן: מוני אמריליו      
 

ָבָנה ָתה ַהֵעיָסִרית ַהלְּ  ִהיא ָהיְּ
ָרִאים ִמן הַ  ִליִלים ַהִמבְּ ָׁשָמהֶׁשל ַהסְּ ָרִעים ַׅשמְּ  עְּ

ַהתֹוִהים ִדים וְּ ָתה ַהֵעיָסִרית ֶׁשל ָהאֹובְּ  ִהיא ָהיְּ
ָחִבים ֶׁשל ֱאֹלִהים. ִדים ַׅשֶםרְּ  ַהמֹודְּ

 
ֵחָפה ָתה ַהֵעיָסִרית ַהשְּ  ִהיא ָהיְּ

ִדידשת ַהֲחׂששָפה ַהׅשְּ ֵאב וְּ ָחָתם ֶׁשל ַהכְּ ִׁשפְּ  וְּ
ַקֶׅשֶצת נֶ  ָתה ַהַמֲעָרה ַהםְּ  ָחָמהִהיא ָהיְּ

רֹוָנש  ַׅשֵםיָתִרים ַהִמָחִרים ֶׁשִׅשגְּ
 

ַחם ַעל ַחָשיו מֹו ִמי ֶׁשִמלְּ  ִהיא כְּ
ָצָעיו מֹו ִמי ֶׁשֵםִסיר ֶאת נְּ  ִהיא ָׁשָרה כְּ

מֹו ִמי ֶׁשָשקשק  ַמ׆ָשעִהיא ָׁשָרה כְּ  לְּ
ֹרא ָלש  ֺׁש׆ָשע -ֲאִני רֹוָצה ִלקְּ  ֶנַרח מְּ

 
ָתה ַהֵעיָסִרית ָהאֺ  ָלָלהִהיא ָהיְּ  מְּ

ֺקָלָלה מֹו ִצנֹור מְּ ָעִמים ִהיא ָצֲעָקה כְּ ִלפְּ  וְּ
ֵמִהים ַהכְּ ָתה ַהֵעיָסִרית ֶׁשל ַהֺםִכים וְּ  ִהיא ָהיְּ

ָחִבים ֶׁשל ֱאֹלִהים. ָלִעים ַׅשֶםרְּ  ַהִמבְּ
 

ֺׁש׆ָשע ָתה אשַלי ַרק ֶנַרח מְּ  ִהיא ָהיְּ
ִכים ָמָׁשל אֹו ַא׆שָ  ֺׁש׆ָשִעים הֹופְּ ָרִחים מְּ  ָדהֲאָבל נְּ

ָתה ַמֵהר ִמַׇשי ַעד ֶׁשםֹוָתש ָחַמד אֹוָתש  ִהיא ָחיְּ
ַנןֹוָתש  ַהָםֶות ֶׁשָתִמיד ִׅשֵעׁש לְּ

 
מֹו ִמי ֶׁשָמַטׁש ֶאת ֵׅשיתוֹ   ִהיא ָׁשָרה כְּ
ִחָמתוֹ  מֹו ִמי ֶׁשַםִניל תְּ  ִהיא ָׁשָרה כְּ
ַמ׆ָשע  מֹו ִמי ֶׁשָשקשק לְּ  ִהיא ָׁשָרה כְּ

ֺׁש׆ָשע.ֲאִני רֹוָצה לִ  ֹרא ָלש ֶנַרח מְּ  קְּ
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Q6Sd41Z6u6s
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 ל ידילחניו של מוני אמריליו מובצעים לאורך הערב ע
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 

 תר ז"ל(נכדו של אלתרמן, בנה של המשוררת תרצה א
את הערב מלווה התזמורת בניצוחו של רמי הראל 

המפיק המוסיקלי, על הפסנתר, גלעד אפרת: קונטרבס, 
 איתן איצקוביץ: כלי הקשה.

 
 
 

 מיכל בת אדם, קוראת משירי משוררים: השחקנית ובמאית הקולנוע
 

 יהודה עמיחי

 פעם אהבה גדולה

ָכה ֶאת ַחַשי  דֹוָלה ָחתְּ ַנִים ַנַעם, ַאֲהָבה ׆שְּ  ִלׁשְּ
ֵנר  ַפרְּ ִׁשיְך לְּ ַהֵחֶלק ָהִראׁשֹון ַממְּ  וְּ

ָנָחׁש ָקטשַע.  ָמקֹום ַאֵחר, כְּ  ׅשְּ
 

׆ִשיעש אֹוִתי  פש ִהרְּ  ַה׃ָשִנים ֶׁשָחלְּ
ֵעיַני.  נשָחה לְּ ִלִׅשי שמְּ פשָאה לְּ ֵהִביאש רְּ  וְּ

   
השָדה  ַׅשר יְּ ִמדְּ ִאיׁש ָהעֹוֵמד ׅשְּ  ַוֲאִני כְּ

ֵני ַהָשם", משל ֶׁשֶלט "׆ֹשבַ   ש נְּ
ֶאה ֶאת ַהָשם, ֲאָבל השא יֹוֵדַע.  ֹלא ִירְּ  וְּ

ָכל ָמקֹום  ֹכר ָנַנִיְך ׅשְּ  ָכְך ִלזְּ
ֹגַבש ָנַנִיְך  .ׅשְּ

 
 
 

 מוני אמריליו, כיצד חווית את פסטיבל המשוררים במטולה? 
לי להציג כמה משירי המשוררים  "התרגשתי מאד שפנו אלי ובדרך זו גם אפשרו

נתי, מוכרים וגם חדשים" אומר מוני אמריליו. "היה לי לכבוד להשתתף שהלח
ע חשוב בחיי התרבות בארץ ובמיוחד בחגיגת המשוררים במטולה שהוא ארו

בשבילי, שכן הרביתי להלחין משירי משוררים. עלי לציין כי השנה זכה  משמעותי
ום לכל אוהבי הפסטיבל לתהודה רבה במיוחד ואני מקוה שימשיך כך גם בעתיד ויתר

 השירה''.
 
 
 
 

 רמי הראל



37 

 

 בסיומו של ערב מוסיקלי מענג עם מוני אמריליו, עובר הקהל לספרית מטולה
כמקובל בליל שבועות בקהילות  ,כאן נערך לימוד פעיל והומה אדםל"תיקון שירה", 

 מירון ח. איזקסון, יורם ניסינוביץ' ואלחנן ניר.  המשוררים: ישראל, בניצוחם של
 

 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 

בים, וענין זה כשלעצמו אינו מובן מאליו. לשמוע משוררים מגוונים ושירים טו
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 

אות העברית. 'קבלת התורה', שרק מכֹוחה יש לנו את המחשבה העברית ואת ה
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 

ידי" )מסכת סנהדרין( ו"אם אין אני לי מי לי" על שני מקורות: "לפיכך נברא האדם יח
)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. 
אפשרו הפעם גם לאשתי ולילדי להנֹות  ,המקום והשיר – ברצוני לציין שמטולה

ולחוש את השבת, החג והשירה". 

http://www.daat.ac.il/DAAT/toshba/minhagim/shavuot.htm
http://www.daat.ac.il/DAAT/toshba/minhagim/shavuot.htm
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 צביקה שטרנפלד ,ודית שחרי ,ישראל אלירז
 גיטרה ושירה – יאיר רובין│פסנתר ושירה – עודד גדיר

 נסים קלדרוןפרופ' מנחה: 
 

 במטולה "בית ראשונים"קורא מספר שיריו על במת  ישראל אלירזהמשורר 
 

 * 

 ֲאחֹוֵרי ָכל ֶזהַמה םֵ 
ִאם ֵיׁש ֵאיֶזה  וְּ

 
ָין ַאֵחר  ִענְּ

 ֵאיֶזה ֹחֶמר ַחי
 

ַהִׅשיט ַׅשֹכל, ַמן לְּ ִמי ֵיׁש זְּ  לְּ
אֹות ַהֹכל  ִלרְּ

 
ֺלשֹותאִ  ַתכְּ ִהסְּ ַבֶלה ֶאת ַחֶשיָך ׅשְּ  ם תְּ

ַמן ַלֲעׂשֹות ָך זְּ ֶיה לְּ  ֹלא ִיהְּ
 ַמ׃ֶשהש ַאֵחר )ַאָתה

 
 ה ֶׁשֵאינוֹ ַמִכיר ֶאת ַהעֹול ַהשֶ 
ֶאֶרץ ַהַחִשים(  עֹוד ׅשְּ

 
ִתי ֶרה ִה׆ַשעְּ ִמקְּ  ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשׅשְּ

ָבִרים ֶׁשִה׆ִשיעש ֵאַלי  ַלׇשְּ
 

ַצע ַהֹׅשֶקר  ֶאמְּ ָׅשחׅשְּ  ;ׁששב ַׅשִםטְּ
ִחיל ַהֹׅשֶקר  ַמתְּ

 
ִזיק ֶאת ַהחְּ ִׁשיָכה לְּ  ַהָׄשָפה ַממְּ

קֹוָמם  ַהֵכִלים ִׅשמְּ
 

ִלי ַׅשֲעִמיָדת ִפי ַהכְּ ָפֶניָךיְּ  ֹו לְּ
 

אֹוֵמר   ַלַחלֹוןַאָתה ַמֶכה ַכף ֶאל ַכף וְּ
ִחיל  ׇָשָבר  ָחָדׁש  ַהשֹום  ַמתְּ

 
 ַאָתה ׇשֹוֵפק ַׅשַחלֹון ָעָליו

 ׇשֹוֵפק ַה׆ֶשֶׁשם ַחָלׁש
 ֶאת ָהעֹוָלם

 
מוֹ  ָקִעים כְּ ֵרי ַהַםִים ִנבְּ ׆שְּ  ׆ַשרְּ

 ׁשֹוַׁשִמים ָׅשרשחַ 

 שירה רביעי מפגש

 ישראל אלירז
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בירושלים(, משורר, מחזאי, מורה ומתרגם, זוכה פרס  1936-, )נולד בישראל אלירז
. בשנים האחרונות 2008ביאליק, וזוכה פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים לשנת 

התעורר עניין רב בשירתו בצרפת, בלגיה ואף גרמניה. אחדים מספריו האחרונים 
 נדפסו לראשונה בצרפתית ורק אחר כך בלשון המקור העברית. 

 
ם שאתה כותב מחזורי שירים רחבי יריעה. מה מאפשרת לך צורה ישראל, כבר שני

 ספרותית זו?
, אל ספרי שירי האחרונים, ורואה מה שאולי לא היה לי אני מביט לאחור "היום

 לגמרי נהיר בשעת התרחשותו, לא מלכתחילה. עכשיו זה ניכר ושקוף לי.
 אומר על זה כמה מלים, כי הצעת לי לעשות זאת:

מיד פרגמנטרית והלכה והפכה לכזאת יותר ויותר. אין השיר )לפי כתיבתי היתה ת
לא עם התחלה אמצע וסוף, לא להוביל לאיזו תיזה או  ,אחדותיטעמי( מבקש להיות 
 פוליטית או בידורית. – לאיזו פואנטה חריפה

כאילו  ,יותר כיום לכתיבתי השירית שהופכת מקטעית, שבורה, פסיפסיתאני ער 
 ים הבאים להעיד על העולם מסביבנו.ד ואינסופי העשוי פכאח משך מתפזרהיא 

הנמצא בתהליך מתמיד של התפרקות והתארגנות. זה עולם המורכב חלקים, עולם 
וף, לתפוס, חלקיקים, תאים, מונדות, שהעין צריכה, בתהליך איטי ועקשני לחש

 .לפרש, להעיד ולקבע
ות כר נרחב של 'דברים' ספר השירים )הוא לעולם לא אוסף של שירים( הופך להי

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', 
 רים.אבל הגישה שווה בשני המק

. הוא הולך בדרך כלל אחרי עיניו המיצרות לו עד, נוסע, חוקר, ֵהֶלְךהמשורר הוא 
 מילון עצמים ומילון מוסיקלי כדי להביע אותם ולהאירם כראוי.

יש והמהלך מתרחש על גבי 'חוט אחד' )של מקום( ויש שהחוט 'נקרע', והעין עוברת 
זו מהותו וטבעו, למעשה( )עם המחשבה והרגש( ממקום למקום. המקום המפורר )ש

 מבקש להישאר בפירוריו, בעושרו האינסופי, הבלתי ניתן להימצות לעד.
דומה שאני מבקש להציע לקוראי ללכת אחרי, לחוות את הראיה הראשונית הזאת. 

פי  לעכדי שהוא, הקורא, ירכיבם  אני מציע לו את חלקי הנראה, המורגש, הנחשב,
 רצונו, לפי כוחו, לפי שעתו.

ומתחיל בו את  עט ואין חשיבות באיזה דף הקורא פותח את ספר השיריםכמ
י שאין כל חשיבות באיזו פסיעה מתחיל 'הטיול', או מתחילה העין קריאתו, כפ

לראות, האוזן לשמוע. הטיול לא נגמר באיזה סיום, אלא תמיד באיזה אמצע, 
 שהמשכו יהיה, אולי, בספר הבא.
 מושגים שאינני מכירם כלל. –'הכולל' 'הרגע' הוא החשוב ולא 'השלם', 

גישה זו, שהלכה ונתגבשה במשך השנים, כך נדמה לי, מעצימה פואטיקה של 
. השיר לא יסתיים לעולם פתיעה', של 'הכרחיות קפריזית'יה' של 'מקוריות מו'טריו

 ".כל עוד הנשימה באפו של המשורר בנקודה סופית, המעשה ימשיך ויתנהל
 
 
 
 

חברתי דרך הסיפור האישי הפרטי שלה. -בירה את הנושא הפוליטימע ,יודית שחר
הוא הכאב והעוולות. חשוב לה לומר שעל אף  ההסבר שלה לכתיבת השירים

שהיומיום שלה עמוס בהתמודדות כלכלית, זו לא הצרה הפרטית של יודית. היא 
עובדים במדינה הזו. החתך מאפיין לאנשים מייצג רואה את מה שקורה לה כ

 אות להבנתה בוערת מכאב ומעוולות.המצי
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 זו אני מדברת

ַדֶׅשֶרת  ֵׁשרשת ָלקֹוחֹות ָׁשלֹום זֹו ֲאִני מְּ
 ֵכן, ַׅשֶםה אשַכל ַלֲעֹזר,

ֵׅשה ַׅשתֹור  תְּ ַהרְּ ַתנְּ ֶבֶרת ֲאִני יֹוַדַעת ֶׁשִהמְּ ַטֶעֶרת ׆שְּ  ִמצְּ
ֶמֶרת, ַראי ִמׁשְּ ַאחְּ ַהֲעִביר לְּ כֹוָלה לְּ  ֹלא, ֲאִני ֹלא יְּ

ׁשֹוִבים ַעל ִׅשסשִעים,׆שְּ  ַדֶׅשֶרת, ֲאָמָנה, מְּ  ֶבֶרת, ֹנה ַה׃ִשיָטה מְּ
ִנים, ַטשְּ ַאִׅשים ֱאנֹוִׁשִשים ִמצְּ ַמׁשְּ  ׅשֹונשִסים לְּ

ַכןֹות ֹכֶרת ֶׁשֹּלא ׆שֹוֶמֶרת לְּ ֹראׁש ֹחֶדׁש ַמׂשְּ  שבְּ
ָבנֹות. ָערֹות ַהלְּ ֵׁשי ַהׄשְּ  ַעל ָׁשרְּ

ֶבֶרת, ַאתְּ ֹלא ׁשֹוַמַעת  ָך ׅשֹוֶכה?()׆שְּ  ֶׁשַהִתינֹוק ֶׁשלְּ
 

ַדֶׅשֶרת ֵאַלִיְך  זֹו ֲאִני ַמֲעֶנה ֱאנֹוִׁשי מְּ
ָׁשבשעַ  ָעה ָיִמים ׅשְּ ַׅשע ָׁשעֹות ִׅשיָמָמה ִׁשבְּ ַארְּ ִרים וְּ  ֶעׂשְּ

ַאָםה ִמַתַחת ָלֲאָדָמה נש ָכאן, ַאָםה לְּ  ֲאַנחְּ
ָׁשָמה ֵצאת ַהמְּ  ִמֵסאת ַהַחָםה ַעד לְּ

ָמקֹום ֶׁשע ס, משָארֹות ֵנאֹוןׅשְּ ֵניְּ ִאים לֹו אֹוֶנן סְּ  ֹורְּ
ֹלא ַחלֹון, ֵׁשרשִתים  ָרִאית ֶׁשַםֲאִזיָנהָמה נִ ׅשַ לְּ ַאחְּ  וְּ

ֺנֶםֶסת צשָרה ֹלא מְּ ֶׁשֲאִני אֹוֶנֶסת ׅשְּ קֹוֶנֶסת כְּ  וְּ
ָכל ֶנֶפׁש, ָקִרים ַה׃ָשָוה לְּ  ֶאת ֲחִביַלת ַה׃שְּ

ַׁשֶמה ָמה ַאתְּ  ֶבֶרת, ֶזה ֹלא מְּ  אֹוֶמֶרת, ׆שְּ
כֹות( ִסיק ִלבְּ  )ַהִתינֹוק ֶׁשָלְך ֹלא ַמפְּ

ִהיר ֶׁשֵםִאיר ֶׁשֶקר ַמזְּ ִחיר וְּ ָכל ִאיׁש ֵיׁש ַתג מְּ  לְּ
כֹו ִמָםרֹום.  ֶאת ַׇשרְּ
 ַׅשֶםה אשַכל ַלֲעֹזר?

 

בפתח תקווה עם שני  נולדה בגבול שכונת התקווה. היום היא חיה יודית שחר
מפרסמת  ע,וסיות מוחלשות. כותבת שירים מגיל שבילדיה, מלמדת ומנחה אוכל

 הוא ספרה זו אני מדברת"". שירה חברתית פוליטית בכתבי עת ובאנתולוגיות
 .הראשון

יודית, בספרך את מדברת ואפילו צועקת שירים של מחאה חברתית. האם הצעקה 
 ? נותרת בחלל ריק או שיש לה שומעים

משוררים, ששמו היה 'רעב' "  15עם "בקיץ הקודם ארגנתי ערב שירה חברתית, 
, ממש 'האוזן השלישית'ברחבת  תקיים"ילדיי שהגיעו לערב, שה מספרת יודית.

ברחוב, הופתעו לראות המון אנשים מתגודד. בני אמר לחברתו: 'זה בטח לא הערב 
אבל זה היה ערב אומרת ששירה לא מדברת לאף אחד'. של אימא, מכיוון שאימא 

 . "י ולהפתעתוהשירה שלי, להפתעת
אחד אחרי  ,שיר"משוררים עלו והקריאו  מה היה באותו ערב שמשך אנשים רבים?

ארמות, ולסי שווֹ השני, שעסק במצב החברתי. הקהל, שהיה מורכב מבני נוער ׅש
זוגות קשישים אוחזי ידיים, ושאר דמויות שאינן נמנות על קוראי השירה 

אז " ." מדגישה יודיתם המקריאיםהטיפוסיים, הגיב בעירנות, נקבץ והתווכח ע
לכדי אמירה רלוונטית ומגובשת הבנתי ששירה חברתית מדברת, כשהיא מדוייקת 

ר, למרות שלא האמנתי בכך, עכשווית. זה היה אולי האות לכך שהספר שלי יימכ
  להפתעתי תוך כמה שבועות הודפסה מהדורה שניה. .ושנים דחיתי את הוצאתו

מבחינתי זה לא מספיק. מדברת משהו בכל זאת, אבל אז כנראה ששירה חברתית 
" היא הייתי רוצה ששירה חברתית תהווה מנוע לשינוי תודעתי ולפעולה חברתית

 יודית שחר
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, רועי צ'יקי 'גרילה תרבות'המשוררים של  וצתכפי שאני עושה עם קב", מדגישה
 ."ארד, מתי שמואלוף וניר נאדר

 

 אלוהי המזכירות

ִכירֹות אוֹ   ֵהב אוָתן עֹוטֹות ֱאֹלֵהי ַהַםזְּ
ִכיָרה משל  ֵני ַמזְּ ָאהנְּ   ַהַםרְּ

ֵעֶבר ַהַתֲחָנה פֹות ִעם ַׁשֲחִרית לְּ  טֹופְּ
ַכר ִמיִנימשם ִסימשם ִׅשׂשְּ יֹום ַמקְּ פֹות מֹוִנית ֵׁשרשת לְּ צֹופְּ  מְּ

ָלִלים ֶׁשל ַהָעדֹוׁש ָׅשרשְך השא.  ָבא ַהסְּ גֹות ַׅשֲחָלִלים הֹו צְּ נֹוגְּ  ִמתְּ
  

ִכירֹות אֹוֵהב אוָתן ַמשֹות  ֱאֹלֵהי  ַהַםזְּ
ָרִזית ֵני סשכְּ נֹו: ֵנס ָקֶפה ׁשְּ ַכז ִׅשטְּ ֶמרְּ  ַמָׅשט לְּ

ַעט ָחָלב.   מְּ
  

ִכירֹות אֹוֵהב אוָתן   לשטֹותֱאֹלֵהי ַהַםזְּ
לות  מְּ ַמלְּ ַוַׇשאי  ִמָשדַמָׅשע מְּ ִלי  ַמָםׁשֶשִמָשד ֶזה ׅשְּ  ֶאצְּ

ָׁשו ַבָעָׁשה, ַׅשָשד ַעכְּ   .ׅשְּ
  

ָכִרים  ִמזְּ ִכירֹות ׅשְּ ַמזְּ ִכירֹות ָמה ַאָתה ֵמִבין ׅשְּ  הֹו ֱאֹלֵהי ַהַםזְּ
ֶשִהיא  ִקיִרים כְּ ַתזְּ ַאָשהׅשְּ ֹרץ  ִמתְּ  ִלפְּ

 .ֶׁשָלש ַהֶשֶלדֶשַׅשַׅשִית אשי  ַהֶשֶלדָׅשִרעשד ֲהִכי ָהזשי ֲאָבל 
ָך ֵמִבין  ִכירֹות, ֵאינְּ ַמזְּ  ׇָשָברֱאֹלֵהי ַהַםזְּ  ִכירֹותׅשְּ

ַטֶנֶסת  ֵרגֹותִכי ִהיא ֲעַדִין מְּ ִכתָ  ַׅשַםדְּ ָצָרה ִמִםׇָשָתש  ָתשלְּ  ַׅשֲחָצִאית קְּ
ֹקִשי  ָׂשָמה ַכָןהָיד ׅשְּ תֹוִנים  מְּ ָסה. ֶׁשִאָםאַעל ַהַתחְּ  ֹלא ִכׅשְּ

תֹוִנים. ַתחְּ  ֱאֹלִהים, ָמה ַאָתה ֵמִבין ׅשְּ
 
 
 
 
 

. מפרסם משנת 1955יליד  משורר ופסיכולוג, צביקה שטרנפלד,
. ששה מספרי שיריו ראו אור, ותרגומי שירה מאנגלית, 1986

גרמנית, צרפתית ופולנית. מאמרי ביקורת נתפרסמו בבמות 
שונות. פרסים ומענקים: פרס ליז מלר, קרן תרבות חיפה, קרן תל 

 זכה בפרס אקו"ם. 2008-אביב, קרן רון אדלר, קרן נשיא המדינה. ב
 
 

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

 ֹנאַמר ֶׁשַאָתה קֹוף.
 ַהִשנשס ַעל ַה׆ֶשַזע 

ַׂשֵםחַ   ֵאינֹו מְּ
ִפיָצה ֵמָעָנף ֶלָעָנף  שַבעְּ

 ֵאין ֲעִליצשת.
 זֹו ֶׇשֶרְך ַחִשים.

 צביקה שטרנפלד 
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 ֹנאַמר ֶׁשַאָתה קֹוף,
ִלַשת ַהִכִמים ִהיא ֹאֶפן ִחששר  נְּ

ַקֵׅשל ַעל ַהׇשַ   ַעת,ִמתְּ
ׁששָקה. ָך תְּ רֹות ׅשְּ עֹורְּ ִעירֹות מְּ ֵקבֹות ׂשְּ  שנְּ

ִׅשין ָלה ַמלְּ ָך ַהַליְּ  ַתַחת ַמָׅשטְּ
מֹוֶסֶסת ֵיה ִמתְּ ַׁשֲאַגת ָהַארְּ  וְּ

ֺמָתק. ֶׁשֶקט מְּ  לְּ
 

ׁשֹוֵרר.ֹנאַמר   ֶׁשַאָתה קֹוף מְּ
ִמיָעה ָנִדיר חשׁש ׁשְּ  הֹודֹות לְּ

ֹמַע ֶאת ַהכֹוָכִבים  ַאָתה ֵמיִטיב ִלׁשְּ
קֹוָמם ָׅשָרִקיַע. ִחים ַעל מְּ ַמעְּ  ִמתְּ

ִׁשיָלה ֵביִצית ַמבְּ  ַק׃ששב לְּ
ֹתם ַהֵהָריֹון ִנׅששֵלי ַהֶנה ֶׁשל ָהֺעָׅשר ׅשְּ  שלְּ

ָקן. ִעיַמת ָהַאבְּ קֹות ֶאת נְּ ֶניָך חֹובְּ  ָאזְּ
 ַרַחׁש ַחֵשי ַהִםין ֶׁשל ַאֶחיָך ַהעֹוִפים

נשְך ַהַמַחל, ִפכְּ ָחֵרז ׅשְּ  ִמתְּ
ָיד.ָנׁשש  ט כְּ

 
 ֹנאַמר ֶׁשַאָתה קֹוף.

ָך ֲחָלָקה.שֹבֶקר ֶאָחד   ַכף ָידְּ
ָזִעים ַטֵנס ַעל ׆שְּ ָך ָיכֹול לְּ  ֵאינְּ

 ַאף ֶׁששֹו ֶׇשֶרְך ַחִשים,
ֹתב ִׁשיָרה, ָך ָיכֹול ִלכְּ ֵאינְּ  וְּ

ָך ׆שֹוֶלֶׁשת  ָיָדש ֶׁשל זשָגתְּ
עֹוֶתיָך. ׅשְּ  ִמֵׅשין ֶאצְּ

ָך ֵנס, ַאָתה נֹוֵצַע ֶאת ַכנְּ ַחסְּ  ֶׁשִתתְּ
חֹוֵרז ָׅשש ָתִוים,  וְּ
ַגֶלה ֶׁשַכף ָהֶרֶגל  מְּ
ָדה ֶאת ַקֶשיָה,  ִאׅשְּ

ִצׇשֹו ֶׁשל ָהִאיׁשֹון  שלְּ
ֵלג. ַלגְּ ַי׃ֵשב לְּ  ָיֵרַח ִהתְּ

 

 , הוצאת "קשב לשירה"1977-2007מתוך "רקתה של בדידות", מבחר שירים 

 
 

ירופית שעליה התחנכת, הפולנית, צביקה, מה היחסים בין שירתך, לבין השירה הא
 ?הגרמנית, הצרפתית

במשך שש שנים" מספר צביקה. "החשיפה לספרות  12חייתי באירופה מגיל "
הצרפתית הטביעה בי את חותמה, ובמשך שנים נהניתי לקרוא שירה בשפה זו, 

באמצעותה גם גיליתי בתרגום את פבלו נרודה ולורקה. את השירה הפולנית גיליתי 
ההפתעה של גילוי אחים  לאחר שנאמר לי שאני מושפע ממשוררים פולנים. למעשה,

היו עזות. נראה שלא המשוררים השפיעו אלא העובדה שהפולנית  ,ותחושת הזיקה
היתה השפה הראשונה, ואולי משהו באווירה בבית, בסיפורים שהוקראו לי בימי 

 הילדות בשפה זו.                       
יע במיוחד, קשה לי להשיב. התחושה היא שההשפעה מאוד על השאלה מי משפ

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".

 
* 

דֹוָלהַאָׅשא, ֵיׁש ִלי יָ   ד ַחָםה שגְּ
ָך, מֹו ֶׁשלְּ  כְּ

ֶׁשֲאִני רֹוֶאה  ֲאָבל כְּ
ַנֵשר,  ָעָנן ִמתְּ

ָיִדי  ׅשֹוֵנן ׅשְּ ִהתְּ ָנז לְּ  ֲאִני ֶנחְּ
 ֶׁשָםא זֹו ִהיא.
ִפיָנה,  ָהִייִתי סְּ

מֹו רשחֹות רֹונֹוַתי ָהיש ַרִׅשים כְּ  ִכׁשְּ
ַאַחת ִמִכששִנים ׁשֹוִנים,  ַהָׅשאֹות ׅשְּ

ָלֵכן ַהןְּ  קֹוָמש.וְּ ָרה ִׅשמְּ  ִפיָנה נֹותְּ
 ֵמַעל ׆ֹשַבש ַהָשם

ׁששָמקֹום. ִליָגה לְּ  ִהפְּ
ַנֶשֶרת אֹות אֹוָתש ִמתְּ ָׁשר ִלרְּ  ֶאפְּ

ֹכר ֶאת ֲאֺרׅשֹוֶתיָה ַהָשפֹות, ִלזְּ  וְּ
טֹוָמש ַהָׅשטשַח,  ַחרְּ

ָרָׂשש ַה׆ֵשא,  ִמפְּ
ָרה ַה׃ָשאֹון ֶׁשעֹורְּ  וְּ

ֶׁשׇשֹומֶ   ַמנֹות ַעל ִסנשָנש. ה ָהָיה ֶׁשֵשׁש כְּ
 
 
 
 
 
 

 : בית אנטלר, ועדה בשטח
 'יורם ניסינוביץ ,דיתי רונן, גלעד מאירי

 
 ,אצל רונית אנטלר מתכנסים על הדשא לשעה של שירה. זו שנה שניה שרונית

בפתח שולחן עמוס  .מזמינה לגינת ביתה את אורחי הפסטיבל ,חברת מועצת מטולה
ד"ר  :ת המרפסת אני פוגשת במשוררי ועדת הפסטיבלשבועות ועל במחג הבמעדני 

דיתי רונן, ד"ר גלעד מאירי, והמשורר יורם ניסינוביץ מעורכי "משיב הרוח", כתב עת 
  ישראלית, שיקראו משיריהם.-לשירה יהודית

 
מסורת של שנים  אני אוהבת את חג השבועות במטולה.מספרת רונית אנטלר: "

היתה נוהגת     ,צפורה ,ה בשבועות. אמא שליבמשפחה שלנו, היא הגינה הפתוח
 :להזמין את חבריה מהגליל לגינה. תחת עץ האגוז היו מתאספים החברים מהאזור

לאכול את מטעמי  ,מקריית שמונה, יסוד המעלה, רמות נפתלי, ראש פינה ומטולה
החג: קרפלך  עם שמנת, פשטידות, עוגת גבינה ועוד. הגינה נפתחה בדרך כלל אחרי 

היה טורח סביב המוזמנים  ,אבי ,עמוספילה בבית הכנסת. עניין של מסורת. הת
 קוניאק, עראק זחלאוי לבנוני, או וישניאק שהוא הכין.  ,בהזמנה להרמת כוסית

כשנפתח פסטיבל השירה לפני למעלה מעשר שנים, הזמינה אמא חלק מבאי 
ת אלוני עם לדבר, לשמוע. כך התערבבו שולמיוהפסטיבל לגינה לאכול, לשבת 

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. 

השירה היא נפלאה  ,ית שנבנה לפני למעלה ממאה שנהמצאתי שתחת עץ האגוז בב
הוא אחד מאותם בתים שנבנו על ידי  30במיוחד. הבית שלנו ברחוב הראשונים 

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 

 שירה וחקלאות. ,משוררים ואיכרים בין רלחיבו
שבועות תרנ"ו נרשם כיום העלייה למטולה. המשפחות הראשונות )למטולה הגיעו 

הברון רוטשילד. הם התיישבו  בסיועמשפחות ולא חלוצים רווקים(, הגיעו מאירופה 
לראשונה ליד המעיין. אותו מעיין בו מתקיים טקס הבאת הביכורים המסורתי. 

החליט  ,שנים של מגורים קשים במיוחד בחושות ובבקתות החימר לאחר ארבע
הכפר הוא קטן, בתים שורותיים, אבל מסביב תאוה 'הברון לבנות בתים של קבע . 

בתים מכל צד  30, כתב המשורר דויד שמעוני על מטולה. כביש ראשי, 'לעיניים
 וחומה שמקיפה את הבתים. כך נראתה מטולה למעלה משישים שנה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

החליטה ממשלת ישראל על פרוייקט מהעיר לכפר. לראשונה בתולדות  1957בשנת 
משפחות שהגיעו לארץ לאחר  הרוב המכריעהמושבה נוספו לה תושבים חדשים. 

השואה. תושביה הוותיקים של המושבה נתקלו ברחוב הראשי באנשים שעברו את 
, ר, אבל לאט לאט נוצרו יחסיםהתופת באירופה. לותיקים היה קשה, לחדשים יות

 ידיש חזרה להיות כמעט השפה הרשמית.ינפתחו דלתות, נשמעו סיפורים. ה
בין הערבוב מאז עברו הרבה מים בנחל עיון. מטולה קלטה עוד ועוד תושבים. 

אני מאמינה שפסטיבל השירה במטולה  ותיקים לחדשים הולך ונעלם למזל כולנו.
השירה מקרבת את תושבי המושבה למשוררים ואת בשבועות נותן למושבה משקל . 

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. 

 . ", המסורת היא הדבר הכי קבוע שישבמטולה, אתם יודעים
 
 
 

נולדה וגדלה בת"א.  דיתי רונןד"ר קוראת משירתה, בגינה של רונית.  דיתי רונן
הוציאה לאור שני  יועצת, מרצה וחוקרת בתחומי מדיניות תרבות, תיאטרון וספרות.

כמה  ,בכתבי עת, באנתולוגיות ובמוספים ספרותיים שיריה פורסמו ספרי שירה,
 .לחמישה, מתגוררת בנווה מונוסון אם. זרות תורגמו לשפות חלקםו יה הולחנומשיר

 

  ד"ר דיתי רונןמימין: יורם ניסינוביץ'  במרכז:  –קוראים שירה בגינה של רונית 
 ד"ר גלעד מאירימשמאל: 
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 כמה מילים על האני מאמין השירי שלי בשמונה עד עשר שורות

 

ַרד ֵמַה׆ששף ָהֹראׁש  ָרָכיו(         ִנפְּ  )שִמצְּ
ַרד ֵמַהִכֵןא  ֵאב ַה׆ַשב(         ַה׆ששף ִנפְּ  )שִמכְּ

ַרד ֵמַה׃שֺ הַ  ָחןִכֵןא ִנפְּ  )שֵמָהֲעבֹוָדה(        לְּ
ָנה ַה׃שֺ  ַרד ֵמָהִרצְּ ָחן ִנפְּ סֹוף, תֹוָדה!(        לְּ  )סֹופְּ

ֶרֶדת ָנהָהִרצְּ  ָדִקים(       ֵמַהִעיר  ִנפְּ   )שֵמַהַםָעִקים שֵמַהסְּ
ָרה  ַרד ֵמַהִתקְּ ִכים(        ַהִעיר ִנפְּ  )שֵמֲחגֹורֹות ַהֵׅשטֹון שֵמַהתֹומְּ

רָ הַ  ֶרֶדת ֵמַהַׅשִית ִתקְּ ָוה ַׅשֲחָדִרים(       ה ִנפְּ ַׁשלְּ ֵׁשִנים ׅשְּ   )שִמַׇשָשָריו ַהשְּ
ַרד ֵמָהֲאָדָמה  ֲחָמה שִמַםֲאָזן ָהֵאיָמה(        ַהַׅשִית ִנפְּ  )שִמַםַןע ַהֶׇשֶרְך שֵמַהִםלְּ

ֶרֶדתָהֲאָדָמה  ִׁשיָכה     ִנפְּ פִ ִמֹכַח ַהםְּ ֵבקשָתש שִמׁשְּ ֵבקשת ַהַםֲאִמיִנים( )שִמדְּ  יכשת ַהׇָשִםים שִמדְּ
רשדֹות        נִמתְּ  רש ִליֹוֶרֶרת ַׅשֲאִוויר ִלפְּ מְּ צשרֹות ֲאָבל ִנגְּ ָבִעים וְּ ָלל צְּ ִחיל ִׅש׃שְּ ָכאן ֶזה ַמתְּ   ַה׃ששרֹות(. )וְּ

 
 

 הנובר
ִליף ִׅשי ֶׁשֲאִני רֹוָאה ֶאת ַה׆ֶשֶׁשם ַהמֹוָרא ֶׁשַאָתה ַמצְּ  כְּ

עֹוף ִצנֹוראֲ  ָיר ֶׁשִלי, ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ִלמְּ  ִני חֹוֶׁשֶבת ַעל ֵׅשית ַהמְּ
נשָעָתש. ֹלא ֶׁשֵתָחֵרט ׅשֹו תְּ  ׅשְּ

 
ַלת ַהָׅשָרד ַהַםֶכה  רבֶ נוֹ הַ ׅשְּ ָכאן  ַקלשת ֶאת ִקלְּ  ַאָתה הֹוֵפְך ׅשְּ

ִׁשיַרת ַה׃ֶשֶלג.  לְּ
 

ָאה ַהֹׅשֶקר ֵכָנה ָיצְּ ָנָחה ַה׃שְּ ִטיַבל ַהִׅשיָרה ָהֲאזֹוִרי, ַהִםׁשְּ ֶפסְּ ַבלֹות ׅשְּ  לְּ
ַפֲאֵתי ַהַשַער, ִׁשכֹוִרים  ֵהם ַוַׇשאי ָחִגים ָכֵעת ׅשְּ

ִתיִתים.  ֵׅשין ַהנְּ
 

 בלקסיקון לספרות העברית החדשה ד"ר דיתי רונןעוד על 
 
 
 
 
 

 
מנהל מקום לשירה בירושלים, חבר בקבוצת "כתובת" ודוקטור  ,ד"ר גלעד מאירי

שיריו  )תשס"ח(. ספר 2008לספרות עברית. חתן פרס ראש הממשלה לספרות לשנת 
, זכה בתחרות לספרות יפה על 2003כרמל,  שיצא בהוצאת פגאני אורגאני הראשון

יצא  זעזועים בג'לי ישיריו השנ ירושלים. ספר שם זבולון המר מטעם עיריית
שירים, תרגומים וסיפורים קצרים מפרי עטו התפרסמו  .2006בהוצאת כרמל, 

 הספרותיים ובכתבי העת השונים. במוספים
 חבר בועדת הפסטיבל, מספר על מהפיכת הפסטיבלים בשירה הישראלית:מאירי, 

"מאז שנות התשעים של המאה העשרים יש מהפכת פסטיבלי שירה בישראל: 
פסטיבלים לממוצע של ששה פסטיבלים לשנה, בכל רחבי הארץ. פריחת ָעֵדר ֵמהֵ 

הפסטיבלים מבטאת את השפעת התרבות הפופולארית על השירה ואת הניסיון של 
המשוררים להשתלט על אמצעי הייצור הספרותיים. הודות לעוצמת החשיפה 

מקיפה וליכולת התקציבית של מנגנון הפסטיבל, השירה זוכה לבמה תקשורתית 
ולמפגש יחסית רחב עם קהלים חדשים, מה שהספר הבודד, ערב קריאת השירה 
והביקורת מתקשים להפיק. בפסטיבל יש ביטוי משמעותי למימד האוראלי של 

 דיתי רונן

http://library.osu.edu/sites/users/galron.1/00942.php
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השירה, לפרפורמנס ולדיאלוג עם הקהל, למשל, מחיאות 
כפיים, שיחה לאחר הקריאה וחתימה על ספר השירה. המפגש 

בי והמגוון בפסטיבל מעניק לשירה הקרנבלי החי, האינטנסי
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 
לא רק בתחומים  הפסטיבלי מעודד משוררים להכשיר עצמם

האקדמי או תרגום, אלא אף בתחומי המסורתיים של המחקר 
תרבותי: המעבר -הבמה. למהפכה הפסטיבלית יש מימד כלכלי

של השירה מהטקסט לבמות יחייב בבוא העת את גורמי 
התמיכה הממסדיים לשנות את הקריטריונים המקפחים 

ות. לתמיכות במוסדות ספרות ולהשוותם לאומנויות במה אחר
לאור האמור לעיל, הפסטיבל הוא כיום כלי משפיע מרכזי על 

 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:

דות לתוכנית הפסטיבל, אשר היא "הפסטיבל יוצר פלטפורמה למפגש מעין זה הו
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, 

פרים ומסעדות. מבחינה זאת יש יתרון לפסטיבלים כגון, אולמות הקריאה, דוכן הס
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: 

המחייב את מרבית המשוררים והקהל ללון בחדרי האירוח של היישוב;  הכורח
ותוכנית אמנותית מקיפה יותר, מבוקר ועד לילה, ולא רק בערבים" הוא מדגיש. 

"דינאמיקה זאת מרחיבה את הזדמנויות המפגש, וזאת בהנחה שהמשורר לא חומק 
דרו ברוב ימי לחדרו או לביתו מיד בתום מופע הקריאה שלו ו/או שהוא ספון בח

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 
נציגי הקהילות השונים לבין עצמם, הקהל למשורר ו/או לשירתו, אלא אף בין כל 

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

חֹוב ֶעֶרב ַׁשָׅשת, ֲאִני   הֹוֵלְך ָׅשרְּ
ָצִרים, ָנַסִים קְּ ָצה שִמכְּ ֺחלְּ  ׅשְּ

ִפלֹות  ֵרר ֶאת ַה׆ששף, נֹוֵסַע ֵׅשין תְּ ַׁשחְּ  מְּ
 ָהעֹולֹות ַל׃ָשַמִים ַקלֹות, 

ַלת ִמִלים.   ֹלא ָערְּ  ַכָשנֹות ִנםֹולֹות לְּ
ַלֵמי ַהַשֲעזשִעים ֶׁשל ַהמְּ  ס -ישׅשְּ  ַׅשאַלאנְּ

גַ  מֹו ׅשְּ ִגים כְּ  ת,סֹופְּ

 גלעד מאירי
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בשִרים  ִעיֵני ֵזיִתים ׁשְּ  ַמֲהמֹורֹות ֶׁשל ׆ַשלְּ
ט,   ַפלְּ רש ָלַאסְּ  ֶׁשָמׁשְּ

ָרָכה ֶׅשָעִסיס,  ִחיִרים ֶאת ַהִםדְּ  ַמׁשְּ
 ָׅשִעיִרָשה ֵאין ָמִסיק.

ַעֶןה ֵאיָבִרים ַוֲעָבִרים   מְּ
קֹוֵטף ָלֵראֹות  ִניִמִשים ׁשֹוֵאף וְּ  נְּ

ִפלֹות   ֵנאֹות ִמתְּ
רש תְּ   לשיֹות ָׅשָחָללֶׁשמֹותְּ

ֵפי ַה׃ֶשֶקט   ַעל ַענְּ
 ֶׁשל ֶעֶרב ַׁשָׅשת.

 
 2006מתוך "זעזועים בג'לי" הוצאת כרמל, 

 

 צחוק ומשפט

חֹוק ַהָסַעת יֹוֵזם ֲאִני   צְּ
חֹוֵקק ִריָאה לְּ  , ִראׁשֹוָנה ִׅשקְּ

ִנָשה  ,ׁשְּ
ִליִׁשית  ,ׁשְּ

חֹוק  ֶטַבע צְּ
חֹוק  ָכתשב ֹלא צְּ
חֹוק  ֵעֶזר צְּ
חֹוק ׆ֵשלמִ  צְּ ׆ַשלְּ  תְּ

ִליץ ַמֵשג שַממְּ  לְּ
חֹוק ַהָסעֹות ַכָםה  :צְּ

ִעין חֹוקצְּ  קְּ ַקרְּ  מְּ
חֹוק  ִניטשִרין ִנצשֵיי צְּ
חֹוק  ִׅשיִׁשיָבה ֲעבֹוָדה צְּ
חֹוק  .חֹוָבה ִלםשד צְּ

 
ַקֵׇשם ֲאִני   ִתעשן ׆ַשם מְּ

חֹוק  ֲחִזיִרים ׆ִשׇששל ִאןשר צְּ
חֹוק ִדים צְּ  ,ָזִרים עֹובְּ
חֹוק  .ָהֲעבֹוָדהמֵ  צְּ

 
ָמה ֹלא זוֹ    ָחכְּ

חֹוֵקק חֹוק לְּ  צְּ
 .אֹותוֹ  ֶלֱאֹכף ֵיׁש

ִדיַנת חֹוק ִׅשמְּ ֺתֶעֶנת צְּ  מְּ
ֵעי ֵרי נֹורְּ ׁשֹומְּ חֹוק וְּ   צְּ
ֵני ָׁשִוים חֹוק ִׅשפְּ  .ַהסְּ

 
חֹוק עוֹ  ַהסְּ   ַאְך ָיֵבׁש ִמִשבְּ
חֹוק סֹוד צְּ בֹוד יְּ ֵחירשתוֹ  ָהָאָדם כְּ  וְּ
חֹוק ֵמַעל השא  ,ַלסְּ

ֶזל חֹוקצְּ   . ַׅשרְּ
 

חֹוק   ֱאֹלִהים ָלנש ָעָׂשה צְּ
השא ִריאשת ָיֶפה וְּ  ֲאָבל ַלׅשְּ
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ָׁשר חֹוק ָלמשת ׆ַשם ֶאפְּ  ִמסְּ
חֹוק אוֹ  ַחמֹוַרִׅשי פִ  ִמסְּ  י ֶמרְּ

ִפי ָלל לְּ  ַהכְּ
ֵקל ָיֹכל ַמ׃ֶשהש ִאם ַקלְּ ִהתְּ   לְּ
ֵקל השא ַקלְּ  .ִיתְּ
חֹוק ֹלא ֶזה  .צְּ

  
חֹוק חֹוק, צְּ   צְּ

ָׅשָעה ִביאמֵ  ֲאִני ַהצְּ   לְּ
חֹוק ַהָסַעת   צְּ

ִריָאה   ִלקְּ
 

 

מתגורר בישוב תקוע. שיריו פורסמו בכתבי עת  יורם ניסינוביץ' המשורר
ובאנתולוגיות שונות. ניסינוביץ, משורר קסום וצנוע בנוף השירה, 

בוגר ישיבת הסדר, מייסד ועורך של כתב העת לשירה "משיב הרוח", 
סדנאות לכתיבה יוצרת, מנחה את "מזמור" יוזם ומרכז קורס מנחי 

כיתת השירה וכן כיתות אמן בשירה וחבר בוועדת ההיגוי של פסטיבל 
הישועה" נבחר  המשוררים במטולה. ספר שיריו "השולחן הנמוך של

 בהוצאת "אבן חושן". 2008למפעל "קסת" לשירה והופיע בשנת 

 ממלכת דממת הילדות
 

 ֲערשץ ַהַמַחל
ַׅשר  ִנׁשְּ

ִחָשהסְּ   ַבְך ַהִסמְּ
 

דשת  ַמת ַהַשלְּ ֶלֶכת ִׇשמְּ ַממְּ  ׅשְּ
ִני  ֹׅשֶקר ָחרְּ

ֵנל שַמֲהִביל ַערְּ  ִמתְּ
לֹוא ָהַעִין ִׁשָםמֹון   מְּ

 
בשלֹות ִנים ַה׆שְּ ַתםְּ  ַׅשָסֳהַרִים ִמסְּ

 ִמן ַהָשם ׇָשרֹוָמה, ֲעֹבר ֶׇשֶרְך
ַעת ַהִשיִלים  ׆ִשבְּ

לֹוִמי ָרח ֶאל ַעםשֵדי ׁשְּ  ַלִםזְּ
 

ַבְך ַהָסֹהב ִחילֹות ַהןְּ  ָצפֹוָנה, ִׅשמְּ
נש ֶאל ַהֵהיָכל  ָזַחלְּ

אֹות ַמֶתֶכת( רשטְּ ָחן ָׁשבשר שגְּ  )ֺׁשלְּ
 

צשִלים ָהֲאבשִדים חֹוז ַהִסלְּ  ִׅשמְּ
 נֹוף ָהָאָדם

ַרׂש:  ִנפְּ
ָרִמי  ַכת ַהִכָתה וְּ ָמם ֶׁשל ַמלְּ ַׇשל ׁשְּ  ִיגְּ

 
ֵכי הָ  סשַאֶמֶלְך ַמלְּ        *סקְּ

 יורם ניסינוביץ  
 מוטי קיקיון  צילום:
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סֹוןַעל  ַהר ַהַהדְּ דֹות נְּ  ׆שְּ
ֶרֶׁשת ֶעֶרב ָמָרה ִמבְּ  ׅשְּ

 השא צֹוֵבַע ֶאת ַה׃ָשַמִים
 ַׅש׃ָשקשף

ָלה ֶחמְּ  שבְּ
 

 ַעָתה
ָלָכה ֹאד ַהַםמְּ תשָקה מְּ  מְּ

 
 מתוק-שורש שוש קירח שטעמו מר –אקסוס  *
 

"בשיריי אני יוצר זיקה בין נופי הטבע לנופי הנפש. נקודת המוצא היא חושית 
טית וממנה השיר מפליג אל המופשט. ההיסטוריה ובפרט היהודית בשיריי, וקונקר

כמו גם התרבות היהודית, נוכחת ועוברת עיבוד ושילוב בין האישי ללאומי. לשון 
השירים גבוהה אבל יש בה גם ביטויים ללשון העכשווית. המשפחה והילדות, 

ים והתפילה הם המושבות היהודיות באוקראינה ועץ שקד ברוח, הׁששק המשורר
חלק מנושאי השירים. אני מאמין בכוחו של השיר לחולל שינוי ובכוחו של דיאלוג 

 ".שירי להתחולל בין דמויות ותקופות בשיר וביני לבין  הקורא
 
 
 
 
 
 
 

 התיאטרון האתיופי "הולוגאב" של בית הקונפדרציה:  –תיאטרון בית הראשונים 
 אדגה-ה ישעיהומונודרמה מאת משה מלכא ותהיל  – לבדה

 
עיצוב  – ראה שטוואנ | – משחק –אדגה -תהילה ישעיהו|  בימוי –משה מלכא 

 ניהול כללי – אפי בניהה | עיצוב תאור – אלברט ישינסקי|  תפאורה ותלבושות
 

בן זוג מבקשת לעצמה אשה ישראלית ממוצא אתיופי 
 טשדה האינטרנבאחר נסיך החלומות  יפוש. החמושלם

מית את מציאות חייה המורכבת בארץ, מעלה בצורה קו
את געגועיה למציאות הפשוטה שבאתיופיה וגם את 

 ,זהו מונולוג חשוף סיפור נישואיה ובריחתה מבעל אלים.
שגיבורתו משתפת את הקהל בחייה , אמיץ ואירוני

 ובחיפושיה אחר האהבה.

 צילום: אייל לנדסמן

ב" תיאטרון בית הראשונים, התיאטרון האתיופי "הולוגא
 ."תרת תרת" של בית הקונפדרציה

תהילה עיבוד, בימוי וניהול אמנותי |  –משה מלכא 
אבטה משחק |  –גטהון  ביינה ,אייצ'ו בייה, אדגה-ישעיהו
כוריאוגרפיה  – אייצ'ו בייהקלידים, שירה |  – בריהון

עיצוב תאורה |  –אורי מורג עיצוב תפאורה ותלבושות |  –אבי שכוי |  והלחנה
 ניהול כללי –אפי בניה צילום |  –דינה גונה |  הפעלת תאורה –ישינסקי אלברט 
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סיפורים עממיים מ מורכבתאספר סיפור", באמהרית( )" תרת תרת"" ההצגה
המובאים מנקודת מבטו של המהגר והזר. שלוש דמויות אתיופיות תלושות, לבושות 

ככל  ,אולם. ם ושיריםעולמן החדש דרך סיפוריעם בסגנון מערבי, מנסות ליצור קשר 
 בזהותן הישנה.הולכות ונלכדות שהן מספרות יותר, כך הן 

חוכמה פשוטה  שופעותהסיפורים הם מעשיות אתיופיות עממיות שעברו מאב לבן, 
 ופיקחות. ההקשר החדש שבו הן מוצגות מעורר שאלות משמעותיות של זהות. 

 
 
 : דינה גונהילומיםצ
 

א, הפנינו מספר שאלות למשה מלכ
של  המנהל האמנותיהבמאי ו

 .התיאטרון האתיופי "הולוגאב"
מי הוא קהל היעד של מופעי 

 התיאטרון?
מנות קהל היעד הוא קהל שוחר א
ותיאטרון מכל קצוות הארץ 

והעולם. אני נהנה לראות איך 
הקהל הישראלי נפתח לתרבות 

נהנה מנותי, כשם שאני וגם נהנה מהיצירה וההישג הא האתיופית ואוהב אותה
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. 

ת התרבותית באיזו דרך מחזק התיאטרון את הקשר בין עולי אתיופיה למורש
 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 
וש. אני מנסה בכל הצגה לחוש את טרנדיים ומהירים גם את זה קל לראות ולח

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 
לה שהוא הזהות. כמו כן אני יכול לומר שהפניית שורש מיוחד במינו של הקהי

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, 
בעל תפקיד כמעבר לחלק האמנותי, גם 

אתיופיה  בין עולי וגשרחברתי -פוליטי
 לחברה הישראלית?

אין שום  אך ,חברתי-כן תפקיד פוליטי
חיזוק הקשר יקרה  .קשר לחיזוק הקשר

רק כאשר האתיופים לא ינסו להיות כל 
 כך ישראלים ויקבלו את זהותם

אי אפשר לאנוס את האוטנטית. 
 .הקהילה לחזק את הקשר עם המדינה

ראיתי שבו להקת צעירים אתיופים הולבשו זה יוצא מאולץ ונלעג בעיני כמו מופע ש
בבגדי צופים התנועעו כמו מייקל ג'קסון ושרו מין בליל של שירי ארץ ישראל וסול 
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לא כאן ולא במובן מסויים להבין יותר את מצב של "אולי התיאטרון עוזר  .אמריקאי
כמו במונודרמה "לבדה" של תהילה ישעיהו שנותרת לבד בסוף ההצגה בדיוק  "שם
השינוי היחיד הוא שבסוף ההצגה היא מוכנה לקבל באומץ  .שהתחילה אותה יכפ

חיזוק הקשר לחברה  .א כי זהותה ברורה לה יותרוא ואת מי שיבואת מה שיב
 הישראלית הוא גם פועל יוצא של יציאה מהתניית הקורבן המקופח והמסכן

"ראש  מחויבות ונקיטת ,לעבר לקיחת אחריות ,שהאתיופים כל כך מומחים בה
מנותיים מיוחדים יאטרון ולהקת שחקנים עם הישגים אהיכולת ליצור ת .גדול"

יוצר סוג של גאווה וחוזק אצל  ,ששום להקה ישראלית אינה יכולה להעלות
 .ורק מנקודה זאת אפשר להושיט יד לחברה הישראליתאומנים  –השחקנים 

 לל?עד כמה מגיע הקהל הישראלי להופעות ומה הן התגובות בדרך כ
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 

נה ותו לא. מה גם שהנושא תקציב מינימלי, שמאפשר להרים הפקה אחת כל ש
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 

בגלל הרמה האמנותית הגבוהה ובגלל הצגת הבעיות  מגיע, מאוד נלהבות ומרגשות,
 ללא כחל ושרק ואי עטיפתם בפולקלור חוגג ומתייפייף.
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 שי דותן ,אנדד אלדן ,מירון ח. איזקסוןמשתתפים המשוררים: 
 רפי וייכרטגיטרה, מנחה:  – יאיר רובין│פסנתר ושירה – עודד גדיר

 
יזקסון. קולו החזק והצלול נשמע עד קצה את המפגש החמישי פותח מירון א

 האולם, למרות שהוא קורא ללא מיקרופון מפאת החג.
  

( בחיפה, דור רביעי בארץ. סבו 1956נולד בתשי"ז ) מירון ח. אייזקסון
של אביו הוא ד"ר מזיא, שהיה בין השאר יו"ר ועד הלשון העברית לאחר 

פיד על מצוות בנערותו. יהודה. גדל בבית מסורתי והתחיל להק-אליעזר בן
רומנים.  3 -ירה ו ספרי ש 8כותב שירה מגיל צעיר, עד כה ראו אור בארץ 

 שבעהדיסקים עם שיריו המולחנים. בחו"ל ראו אור כן יצאו שלושה -כמו
אילן. חתן פרס נשיא המדינה -ספרים. פרופ' חבר במחלקה לספרות בבר

ין עולם העסקים איזקסון מחלק את זמנו בתשס"א.  -לספרות עברית 
 לעולם הספרות ומבטא ביצירותיו את השניות הזו שבחייו. 

 
 יצאתי מתוך גופך

 ָיָצאִתי ִמתֹוְך ׆ששֵפְך 
מֹו ַנַער ָהעֹוֵזב ָלִראׁשֹוָנה ֶאת ֵׅשיתֹו,  כְּ

ַכָשָנה ֵסֶפר ִחָלה ׁשֹוֵכַח ׅשְּ  ִׅשתְּ
ַנ׃ֵשק ֶאת ִאםוֹ  ֵקפשת לְּ  ַאַחר ָכְך חֹוֵזר ִׅשתְּ

בַ  עשָריו.לְּ ֵתָפיו ֶאת ִמַשת נְּ  ןֹוף לֹוֵקַח ַעל כְּ
 

תֹוְך ׆ששֵפְך  ִתי לְּ  ָחַזרְּ
ַרִׅשים רֹוִבים ַהִםתְּ ָרד ִמָכל ַהעְּ  ֺמטְּ
ַנֵחם ֶאת מֹוָתם, ָטֵרְך לְּ  ֲאֶׁשר ֶאצְּ

ֹראִׁשי  ַעםשד ָהֵאׁש ׅשְּ
ָאָגה ֶאת ַׂשֲערֹוַתי. ַכׅשֹות ִׅשדְּ  ִמֵהר לְּ

 
ן משפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא הוסמך למד איזקסו ,כאביו וכאחיו

אביב,  דין, למד פילוסופיה יהודית לתואר שני באוניברסיטת תל-להיות עורך
 והתמחה בהגותו של הרב קוק. 

 
 מצור

נֹות ָמצֹור ַעל ִעיר  ִלבְּ
ָיָדש ֵדִלים לְּ ָׁשר ַרק ֵמֵעִצים ַה׆שְּ  ֶאפְּ

ַכןֹותָ  ִעים ֵכיַצד לְּ  ש.ֶׁשַרק ֵהם יֹודְּ
ָהִכין ָמצֹור ַעל ִאיׁש  לְּ

אש ִמֶםמש ָלָדיו ֶׁשָשצְּ ָׁשר ַרק ִמשְּ  ֶאפְּ
ָהִמיתוֹ  ִעים ֵכיַצד לְּ  ֶׁשֵהם ַהשֹודְּ

 שִמַםה ָנס מֹוחֹו.
 
 
 

 מפגש קריאה חמישי

 מירון ח. איזקסון 
 סגדן פור  צילום:
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ָׁשר ָפֵרק ַׅשִית ֶאפְּ  לְּ
ָבָניו ַהׅשֹונֹות אֹותוֹ   ַרק ִמלְּ

ֵבִנים ֲאֵחרֹות  ֶׁשֲהֵרי לְּ
ׇָשל מִ  ָמן ִמגְּ ַעצְּ סֹות לְּ   ׃ֶשָלֶהן.הֹורְּ

 
"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 

ניה. שירה טובה צריכה הרבה יותר מאשר מלטפות זו את זו וגם חובטות האחת בש
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".

המשך ישיר לפרויקט המוערך 'סימנים' )נענע  שהואהאלבום 'אדם' יצא  2006בשנת 
הלחינו את השירים אלי מגן,  כמחווה לאיזקסון ולשיריו. 2004דיסק( שיצא בשנת 

ורד קלפטר ואלונה טוראל. אלי מגן, המוסיקאי הותיק, מבצע את כל השירים. 
, את ההיבט ןשל איזקסו באלבום זה, כמו ביתר יצירותיו משלבותמילות השירים 

 קיומיות על החיים.-היהודי מהמקורות לצד שאלות מהותיות
 

 מה קדם למה

 לחן וביצוע: יסמין אבן

ַמה, ַמה קָ   ַדם לְּ
 ַהֹשִפי אֹו ָנַנִיְך, 

 אשַלי ֶׇשֶרְך ִׇשׅששֵרְך? 
ָקֵרב  ִהתְּ  ָיכֹול ֲאִני לְּ

ָבִרים ֶׁשל ֹחֶמר,   ָכאן ִׅשדְּ
ַמה. ַמה קָ   ַדם לְּ

 
ֵיְך, ַקֵשי ָהעֶ   ֶצב ֶׁשל ָיפְּ

 הֹוֶמה ֶאת ָים ִטיֵבְך, 
 ִא׃ָשה ָיָפה, שַמה לְּ 

בשִעים.  ָבִרים קְּ אֹוָתם ׇשְּ ָקא ׅשְּ  ַׇשוְּ
 

ַמה, ַמה קָ   ַדם לְּ
ַמה, ַמה קָ   ַדם לְּ

ָראשת ָׅשָאה   ָאז ַהנְּ
ָיַנִיְך  אֹוֶמֶרת ֶאת ִענְּ  וְּ

ַמה, ַמה קֹ   ֶדם לְּ
צשת  ָנרְּ  זֹו ַהִהתְּ
ִתיַקת מַ  ֵאְך.אֹו ׁשְּ  רְּ

 
 באתר של החוג לשוחרי שירה לשיר להאזנה

 
 
 
 

והתיישב  1930-נולד בפולין כאברהם בלייברג. עלה ארצה עם משפחתו ב אנדד אלדן
והדריך ב'הנוער העובד'. בוגר  היה בפלמ"ח למרגלות הגלבוע. בקיבוץ חפציבה

 1960בירושלים )ספרות עברית, מקרא וספרות אנגלית(. מאז  וניברסיטה העבריתהא

http://www.saritpoetry.co.il/mp/ma_kadam.mp3
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בימים אלה מלאו  כחמישה עשר ספרים משיריו יצאו לאור. .חבר קיבוץ בארי בנגב
", הקיבוץ חושך זורם ופריחמישים שנה מלאו לספרו הראשון של אנדד אלדן "

 .1959המאוחד, 
 

ופי הארץ, כיצד אתה רואה ממרום שנותיך אנדד, רבים משיריך מוקדשים לתאור נ
  את שינוי פניה?

את כיצד חש אני  –נשאלתי  –"כיצד רואה אני שינויים בנופי הארץ 
עכשיו לשוא  –נשימות החורשות והטרשים שבם שוטטנו שנים 

זרמי המים בם זרמנו, המשעולים  –אשוב אל שבילים בזכרון 
ומרחבי נו כהד הרים; הצוקים מהם צעק –וס שנשמנו את קשי הטיפ

וביצות  –המדבר ענו ממישורים רחבי ידים. הפרא בו רחצנו בסחנה 
כל שנולד דמע מול עינינו  –למרגלות אזורי הג'פטליג מול בית שאן 

מדרונות  –הפרדסים שמלאו דין כבישי השרון  –וכל שנעלם 
היינו חלק מהטבע, והנוף  –ובשטחי הגדה  –ומדרגות סלע מול דותן 

 בנו כפות רגליו כי בגלבוע רגלינו חשו חום וחצץ הדרכים.טבע 
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, 

 ע".ונגון מסעות טבע להשמי
 

                    * 

עשִרים אֹור ָהֶרֶכס נְּ ֶעה לְּ דשת ִמרְּ ֹׅשַע ַילְּ  ַנַחל ׆ִשלְּ
ֵהד יֹוֵרד ׇָשַהר ַהדְּ ָקיו מְּ עֹורְּ ֶדֶרת רֹוֵקד ׇָשם ׅשְּ ַדרְּ רֹון ֶׇשֶרְך מְּ  ַהִםדְּ

ֹחֶרת ַחרְּ ָהִבים סְּ ֺׁשלְּ ִׁשים מְּ ׆ָשל ׆שֹולְּ ִׇשים ָהאֹור ַׅשָׄשֶדה ֲעָגִלים ַׅשַםעְּ  ַמאְּ
ַלק ָהֵעֶדר עֹודֹו זֹוֵהר ַׅשִשָכרֹוןהַ  ַגל ִנדְּ ָרקֹות כְּ ַלִים ִנזְּ ָתעֹות רֹוֶדֶפת ַרגְּ  פְּ

ָכל ֵלג לְּ ַלגְּ ׆ַשל עֹוָלמֹו ַהםְּ ַגלְּ ֹגַע ׅשְּ ַלֲהגֹו ִלנְּ ׆ָשׁש ַעָתה ָרגשַע ִנ׆ָשׁש ׅשְּ ָגִעים ִנרְּ  ִלרְּ
ָצִעים נֹוֵפף ִׅשפְּ לש ָרֶפה מְּ ָפָניו ֶׁשָמפְּ ׆ששַע ׅשְּ ָרח ָזר ׆ַשעְּ ִמזְּ ִפָלה ָצָפה ׅשְּ ִציָעה תְּ  ֵעת ַמפְּ

ָדה ָׁשם ָלַחׁש ֵעת ׇָשָׁשה ִבתֹו ֶׁשמֹולְּ עֹוָלמֹו ַהֶמֱעָלם לְּ לשם ֲחלֹום ִאֵלם ׅשְּ ֵמל ַתׁשְּ ַמלְּ ָלם מְּ  ָלַחם ִנכְּ
ֹלַח מַ  בשל ׆ָשַמל ַאָׅשא הֹוֵלְך ִלׁשְּ ִׁשיל ַהשְּ ושָליו ַמפְּ ָטִחים ַׁשרְּ ִׁשיל ָׁשםִׁשֳׅשִלים ַׅש׃שְּ  ׆ָשל ָכל ֶׁשִהבְּ

ָערֹות  ָער ָׁשרש ִׁשיֵריֶהם ַלמְּ ֶרֶדת ֶעֶרב ִנסְּ ׇָשו ׅשְּ ָמָׁשל זֹוֵכר ֶאת ֵרָעיו ֶׁשָרעש ַיחְּ ָאר ַרק כְּ ִנׁשְּ
 ָרַׁשם ֵׁשם

 

 "הארץ", שירים מוארים בשמש ארצישראלית, על שירת אנדד אלדן

 מוזנחים כחזירים בזוהמה זעם עזובה

ִרים ֶאת ִזָעָתם   ָודֹות זֹוכְּ ִרים ִעם ִמזְּ ָרִחים חֹוזְּ  ֶאזְּ
ִהיָרה זֹוֶרֶמת ַעָשה  ָהָרה ָזרשת זְּ זֹוֶהֶרת ָהַאזְּ ָרחשַבםִ ַזָכה וְּ  זְּ

ָנזמִ  ָעִרים ֶׁשל ַעָזה ַלֲעָזאֵזל ֶנחְּ ֵרָפה ַׅש׃שְּ  ַםֲעָרב ָתבֹוא ָהָרָעה ָרָעב ִכׂשְּ
כשת ָלנש ֵאיֶזה זְּ ֹרַח וְּ ַמן ַההֹוֶזה ׅשֹו ַׅשָמִזיר ַההשא שָבֶזה ַהחֹוֵזר ִלזְּ  ַהשְּ

ר כשת ִׅשזְּ ַבֲעֵלי זְּ ַחשֹות כְּ ִהתְּ ֵלי ַזִשן לְּ ִזימֹות ִׅשכְּ ָרִנים ִׅשמְּ  ֹוַע משל ַזֲאטשִטיםַנזְּ
ֵהיָכלֹות ִחיל ֵׅשין נֹוֲעִלים לֹוֲחֵׁשי ֹחִלי ֹלא ׅשְּ ָיה ֶזה ִהתְּ ֶג'ַׅשלְּ ַרת ָיש ׅשְּ ָעָקה ִזמְּ  ָחַזם ַאזְּ

ָאְך ִמים ַעל ַמלְּ ָחָמה חֹולְּ ֵדי ַהִםלְּ לש ַילְּ ָיה ָגדְּ ֶג'ַׅשלְּ ִחיל ׅשְּ ֶלֶחם ִהתְּ ֹחם לְּ ָתם ַלֲעַמל יֹוָמם ִללְּ ֶלכְּ  ׅשְּ
ֹמד ָׁשלֹום ָיכֹול ַרקַׅשֺןלָ  ָחָמה ִללְּ ִליד ִמלְּ הֹוִליְך ֶיֶלד יְּ ֹׅשׁש לְּ ִטיַח ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ֶׅשֶגד ִללְּ  ם ַמבְּ

ָחה  ִעים ָזָהב ָזרְּ ַיד ַנַחל עֹוז ַהשֹורְּ לש גֹוָרָלם לְּ ָלִדים ָנטְּ ָאֵכי ַחָׅשָלה יְּ ָיה ֹלא ַמלְּ ֶג'ַׅשלְּ ָאְך ׅשְּ ַמלְּ
 ַמה?ַוֲחָכָמה ַחָםה 

 

 אנדד אלדן

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=784485&contrassID=2&subContrassID=12&sbSubContrassID=0
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=784485&contrassID=2&subContrassID=12&sbSubContrassID=0
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הירושלמית, המפעילה את "מקום לשירה" בשכונת  "כתובת"קבוצת  חבר שי דותן
אהל משה, סמוך לשוק מחנה יהודה. ספרו הראשון "על קצה המותר" יצא לאור 

וזכה בפרס שרת החינוך לספר ביכורים, תשס"ה.  2005עובד בשנת -בהוצאת עם
עובד. -םוצאת ע, אף הוא בה2009ספרו השני "אחר כך אני מוחק", יצא לאור השנה, 

 כלכלן בשירות הציבורי ומנחה סדנאות שירה לנוער ולמבוגרים. מתגורר בירושלים, 
 

 השירה משפיעה על העולם

ִמיָחה מַ  ִתי ִהצְּ  ֹור.עִאׁשְּ
ַלל ַה׃ִשיָרה.  ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשֶשה ִׅשגְּ

ָצת ִתי קְּ ַזמְּ  ִמ׃ששם ֶׁשִהגְּ
 ,ִעם ַהִׇשםשי ֶׁשל ַהִסנֹור. ִהֵמה

ִניָעה ַעל ָהעֹוָלם.ָאַמרְּ   ִתי ָלש, ַה׃ִשיָרה ַמׁשְּ
ָרה ָבה. ִהיא ֹלא ָאמְּ  ֵאיְך ֶׁשִהיא ֶנֶעלְּ

ָׅשִני ֶׁשל ַהַסָשאר ִמִלים, ֲאָבל ַהִמיַע ָהַעצְּ  ׅשְּ
ַלִים  ִפיִצית ָׅשַרגְּ ִריכשת ַהעְּ ַהׇשְּ  וְּ

׆ִשירש ַהֹכל. ֹלא ָעַזר  ִהסְּ
ַט׆שֵ  ֹצץ ָסָלט, לְּ ִתי ִלקְּ  ן ֲחִביתֹות.ֶׁשָשַרחְּ

ִתי ַחלֹון ֶרַגע ֶׁשָנַתחְּ  ׅשְּ
רֹועֹות. ֵתי זְּ ָׂשה ׁשְּ  ָנרְּ

 
  בשירות הציבורי ובין שליחותך כמשורר? שי, כיצד אתה מיישב בין משלח ידך כאיש

"מצוין. השירות הציבורי הוא עבודה טובה למשורר" הוא אומר. "זאת עבודה 
רטי, אתה לא לוקח איתך עבודה שאיננה תובענית כמו עבודות אחרות בשוק הפ

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'(, 
 לי היצירה".המשמנים לעתים את גלג

 
 קזבלנקה
 

ָקה. ַלנְּ ָקַזׅשְּ ׆ֵשַע ָסִבי לְּ ׆ַשעְּ  ָכל ַחָשיו ִהתְּ
קשס( ָקה )קשסְּ ַלנְּ  השא ָאַכל ָקַזׅשְּ

קשמֹות( ָיַׁשןהשא  ָקה )ִצנֹות רְּ ַלנְּ  ָקַזׅשְּ
ֶלס( ָקה )נֹוׅשְּ ַלנְּ  השא ִע׃ֵשן ָקַזׅשְּ

ָבנֹות(. ָקה )׆ָשָלִׅששֹות לְּ ַלנְּ  ָלַבׁש ָקַזׅשְּ
תוֹ  ָרה:ִאׁשְּ ֵתר, ָאמְּ ָתא ֶאסְּ  , ָסבְּ

ָקה ַלנְּ ָקַזׅשְּ ִניק, ׅשְּ  "ַחִשים, אשַלי ַמסְּ
רשָׁשַלִים". ָת ֹׅשֶקר ָוֶעֶרב יְּ ַצפְּ  ִצפְּ

ֵתר ֵמָתה.  ָסִבי ַחִשים ֵמת, ָסָבִתי ֶאסְּ
ָקה ַלנְּ ָקַזׅשְּ ִתי ׅשְּ  ֵמעֹוָלם ֹלא ִׅשָערְּ

ָקה ַלנְּ ָקַזׅשְּ  ֹלא ִׇשִםיִתי ׁששם ִצנֹור לְּ
ׁשֶ  ׇָשם.כְּ ֶטרְּ סְּ ָקה ֲאִני רֹוָאה ַאמְּ ַלנְּ ִרים ָקַזׅשְּ  אֹומְּ

ָקה, ַלנְּ ָקַזׅשְּ ׆ֵשַע לְּ ׆ַשעְּ ָכל ֹזאת, ֲאִני ִמתְּ  שבְּ
רש ֵאַלי, ׆ששֵעי ָסִבי ָעבְּ ִאלש ׆ַשעְּ  כְּ

ִחי, ָכֳאִנשֹות סֹוֵחר ַׅשׇָשם. ַעל ָכרְּ  ׅשְּ
 

  2009, הוצאת עם עובד ",אחר כך אני מוחק" השירים מתוך
 

 שי דותן
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 עורכים-מפגש משוררים -אניס  אולם
 

 שלמה קראוס  ,אלחנן ניר ,משה יצחקי ,אריק א.משתתפים: 
 .משה יצחקימנחה: 

 
  

 
 

אשת קול מפגש זה מוקדש לזכרה של אילנה צוקרמן, 
ממייסדי פסטיבל המשוררים במטולה, ומנהלתו ישראל, 

 .2006–1996האמנותית בשנים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ליאת המשוררת עורכים פותחת –רים את מפגש המשור

ועורכת סדרת השירה בהוצאת "כרמל" ששימשה  קפלן
 בשנה החולפת כמנהלת אמנותית בפסטיבל מטולה.
 ליאת קפלן הוציאה לאור ספרי שירה אחדים, זכתה

 ,לספרות יפה 'קוגל'בפרסים ספרותיים שונים, כולל פרס 
 .מטעם עיריית חולון

 
 
  

 
 :העורכת אילנה צוקרמןליאת קפלן פותחת בדברים, מתוך שיחה על 

"ישנם סגנונות עריכה, ניהול אמנותי ואוצרות רבים ושונים זה מזה. אילנה צוקרמן 
מפוליפוניה של קולות,  היא עורכת שיצרה, חדשות לבקרים, קולאז', מבנה חדש

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, 
הכול מעובד ומגובש בתשומת לב ובהקפדה   -שהוכנו במיוחד לפסטיבל   עבודות

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, 
אמנות הקשורות לשירה בטבורן, כזה המגלה דינאמי. כזה הממוקד בשירה וביצירות 

תדיר קולות חדשים ונותן מקום של כבוד ויקר לקולות ותיקים, כזה הנולד מדי שנה 
 מחדש.

 עורכים-מפגש משוררים

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%AA_%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%AA_%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%AA_%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%9F


57 

 

המציאה ללא הרף: פינות הקשבה למשוררים שאינם עמנו עוד, שהקליטה  אילנה
במיוחד לפסטיבל, או ששמרה את קולותיהם, נושאים מרכזים לפסטיבל מסקרן 

כל שנה. ידה הייתה בכל פרט ופרט: בתוכניה, בעיצוב הקטלוג, בבחירת  ומרתק
המוסיקאים והאמנים האחרים, בבריאה של מסורות שהונחלו הלאה: מחווה 

למשורר בכל קריאה של משורר מוזמן, קישור מתמיד בין שירות ובין דורות. יצירת 
עליהם. זכורה לי  מחוות גדולות למשוררים שאינם עמנו: בנייה מדוקדקת של דיבור

לבקשה שלי להזמין למטולה בני נוער , כדרך   במיוחד היענותה המיידית של אילנה
 ."קבע, ולארח אותם ואת שירתם בפסטיבל

  
הפורשים לפנינו את עורכים -על במת הפסטיבל אנו פוגשים ארבעה משוררים

 אריק א., משה יצחקי, אלחנן ניר, שלמה קראוס משנתם: 
 קימנחה: משה יצח

 
 קרא )שמו המלא אריה אייזנברג(יכך הוא בוחר לה ,אריק א.

הוא מתכנת מחשבים במקצועו אך כותב שירים ומפרסם 
ו'עמדה'. השירה שלו היא שירה  'בעיקר בכתבי העת 'עכשיו

ות, היא ארצישראלית הגותית אבל מאוד קשורה לממש
 .תל אביבית ובעיקר
 אחדים. ספרי שירהלאור הוציא 

 
 

 אריק א.
 

 
כיכר( ה)  
 

ֶאָחד ָהַאֲחרֹוִנים ִמָשֶמיהָ  ׅשְּ  
ָנִנים ֵמִאיר ֹׅשֶקר  
ַה׃ִש׃ִשי יֹום ֶׁשל  

ִחששכוֹ  ַה׃ֶשֶמׁש ָזֲהָרה ִתינֹוק ֶׁשל כְּ  
ֵתֵפינש ַעל ָרכשב שבֹוֵעט כְּ  

ָליו ַרגְּ ַטמֹותהַ  ׅשְּ עְּ  
ָלה ַעָתה ֶזה עֹוָלם ֶאל ָפָניו ִנגְּ לְּ  

ַחֵשְך ִחששְך יְּ  
 ַהִמָסחֹון

ַהִכָכר ָחִצינש ֵעת  
 

ִרשֹוש ֶׁשל ֵריחוֹ  תוֹ  ֵאין ׅשְּ אֹוָתנש ִקֵׇשם ִׅשלְּ  
עֹוד ַער ֶנה ֶרַגע וְּ ַכלֹותוֹ  ִנפְּ לְּ  
,ָבאֶנז'גֶ -ָלה' ֶׁשל ַהִמַׇשַחת ַׅשִנָמה, ָכאן  
שפֹוֵרץ ַהחֹוֶצה ֶאָחד ַקו ִלי׆שֹורָ   

ָחרשט ָיִדי וְּ ׅשְּ  
ָיִדי ֶנֱאַחז ׅשְּ  
ַהֵׇשק  לְּ
ָלֶאָחד ַה׃ֵשִני  

ִתינֹוק ,וְּ  
ָתֶאה ִניו ֶאת ֶׁשנֹוֵער אשִרי נֹוֵׁשְך ִמׁשְּ ָהעֹוָלם, ַהֹכל וְּ  

 
ָקֵרר ָקֶפה ֲאָבל ִמתְּ  

http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00835.php
http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00835.php
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ִסׇששִרים ִניק וְּ ַהסְּ לְּ  
ָקִמים, ָנקשם  

,ַהִכָכר חֹוִצים  
,ִׅשיןרַ   

זֹוֶהֶרת ֶׁשֶמׁש ֲעַדִין  
.ַׅשִכָכר, ָׅשעֹוָלם  

 
 

 2006תר פרוע", כרמל/עמדה, "מתוך 
 
 

   ע"י אריק א.,עמוס אדלהייט ורן יגיל. 1994-כתב העת "עמדה" נוסד ב
 

 , מהי העמדה של "עמדה"?אריק א.
מבקש להיות בית לסופרים ולמשוררים ובעיקר ליוצרים חדשים  'עמדה'כתב העת "

 –פוליטי, אידיאולוגי או פואטי  –ולא מוכרים ואינו מציב כל תנאי מוקדם 
 להשתתפות בו.

ן היא כי דווקא בביטוי של היחיד שחי את חייו השבריריים בי 'עמדה'עמדה של ה
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 

 סוללים את נתיבם הפואטי לבדם. אינם חוסים באקדמיה ובבתי ספר לשירה, אלא 
של כתבי העת הספרותיים , הרואה את עצמו כחוליה מקשרת בהיסטוריה 'עמדה' 

, אשר היווה בעצמו 'עכשיו'העבריים, צמח מכתב העת המובהק של דור המדינה 
ה כמו יחוליה מקשרת עם כתבי העת הגדולים של לפני מלחמת העולם השני

זאת של כתב העת באה לידי ביטוי גם בחוברות מיוחדות אשר . תפיסה 'התקופה'
 :סופרים נשכחים מהעבר הרחוק והקרובמוקדשות לדיון ביצירתם של משוררים ו

של עמדה הוקדש לדיון בנוסח הארצישראלי של אצ"ג, ראב וברש, ואילו  15גיליון 
 העומד לראות אור בימים אלו מוקדש לדיון ביצירתה של דליה הרץ. 20גיליון 

מקפיד להוציא לאור ספרי מופת עבריים  'עמדה'בצד הוצאתו לאור של כתב העת, 
מת מבחר משירי יעקב פיכמן או סיפוריו של אשר ברש, או הוצאתם מן העבר דוג

המתוכננת לאור של מיטב שירי מקסים גילן. כל זאת בנוסף להוצאתה לאור של 
מאת  'מקראות ישראל'מיטב הספרות העברית המתקדמת הנכתבת כיום, דוגמת 

 ."אמנון נבות
 

 משמש כראש החוג לספרות עברית ד"ר משה יצחקי

 ,"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
ַזֵשף קֹולֹות   ֲאִני מְּ

ִׁש   יר ַה׃ִשיִרים, ׇשֹוִדיׅשְּ
ַמע:  נֹוֵקַח ַעִין ַאַחת, ׁשְּ
ָרֵאל ֵמִניַע ֶאת ָהַא׆ָשן  ִיׂשְּ

ַׁשֵׅשַח  ַמֵהר לְּ  ָׅשֲעִמיָדה. ֱאֹלִהים מְּ
ַתִים    ָעֵלינש. ַחת ׁשְּ

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94_(%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%AA)
http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00452.php
http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00452.php
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ַרָעֵתְך , ֶפַלח ָהִרםֹון ׅשְּ ֵהר ׅשְּ ַהרְּ  מְּ
ַא׆ַשן ַהַןַהר ַחַלת ַהִחִשים ׅשְּ  ַכֵלה ׅשְּ

 ֵנְך ֲאִני חֹוֵזר:ַעל ִׅשטְּ 
ַבד. ַתִים. לְּ  ַחת ׁשְּ

ָפַני הֹוֵלְך ַעםשד ָעָנן, אֹו ֵאׁש,  לְּ
ַטָמה   ִמי זֹוֵכר, ֵמָעַלי ָעב קְּ

ֶיה  ַכף ָיד, יֹוַדַעת ֶׁשִאָתְך ֶאהְּ  כְּ
ַמע  ֶאָחד. ׁשְּ  לְּ

 ֶאָחד
 ַאַחת

ַתִים  ׁשְּ
 ִנָןיֹון

 

 2009המאוחד,  מתוך: 'נהרות נשאו קולם' , משה יצחקי, הוצאת הקיבוץ
 
 

עת לספרות ואמנות העל 'קו נטוי' כתב שלך 'אני מאמין' ה , מהוומשה יצחקי
 ?משותף למורים ולתלמידים במכללה האקדמית אורניםה
'קו נטוי' מהווה במה המזמינה את כל באי המכללה לפרסם מיצירותיהם ובכך "

הכשרת  להעשיר את תרבות המקום, ואת הזיקה שבין התחום האקדמי ותהליך
פרחי ההוראה לבין היצירה על ביטוייה המגוונים. כתב העת נותן ביטוי למגוון 

 הקולות והזהויות באורנים, ומהווה בית למפגש בין עולמות, תרבויות ולשונות. 
הוא מרחב ספרותי, אמנותי ותרבותי ייחודי באורנים, אשר מזה תשע  'קו נטוי'

ה, בין היצירה החזותית לשירה ולפרוזה. שנים, מתקיים בו המפגש בין דימוי למיל
מפגש הנבנה על מרווח ותנודה, קשב וקצב. בהתמדה שיש בה רצון ליצירת 'המרחב 

השלישי' וניסיון לגילוי מקורות החוויה, חשיפת המבוע והשפע שהם בבסיס 
אל כמיהת הנפש אל שורשיה ואל הצורות, השפות והסימנים. כל אלה מתחברים 

סופיותה. תהליך זה חותר לפרוץ את גבולות הסוגות, לפרוץ את אותו מחסום אינ
אינה 'כדברי ח.נ. ביאליק במאמרו גילוי וכיסוי בלשון,  'שהלשון וכל צירופיה'

מכניסה אותנו כלל למחיצתם הפנימית, למהותם הגמורה של הדברים, אלא אדרבה 
 .'היא חוצצת ביניהם

אנושי ומתן במה משותפת לסגל כתב העת מאפשר באמצעות המפגש ה
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, 
יין של מנהיגות חינוכית הרואה ביצירה המילולית קומת מסד עליה ניתן לבנות בנ

והחזותית נדבך חשוב ומרכזי בהתחנכותו של האדם.  ברוח דבריו של ברל כצנלסון: 
... בניינינו אינו בניין אבנים, אלא בניין לבבות. אבן מונחת במקום שמניחים אותה, "

, בדיקה לב האדם תמיד מפרכס, תמיד זע ונע. בניין זה טעון תמיד התחדשות
 .(301)כתבים, כרך ט' עמ' " ובחינה, ותמיד יש לשאול אם הקו נטוי לקראת החזון...

בכתב העת חולקים מיצירתם, יוצרים ויוצרות ידועים בתחומם, וסטודנטים 
וסטודנטיות, מרצים ומרצות המפרסמים את פרי ביכוריהם, בוגרי סדנאות כתיבה 

 והמכון לאמנות.
רבה על הסכנה שמקום כמו מכללה לא יצליח לבטא אלא  'קו נטוי' מתגבר בהצלחה

את השיח הפנימי. הקו נטוי  ופונה  אל העולם שמחוץ למכללה בתחושת מחויבות 
 ."ואהבה אמיתית למעשה היצירה ולמקומה בתרבות
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 נעילה

ֵני מֹות  שַפַעם ַאַחת ִלפְּ
ֵהָרֵטב יֹות ֲאָדָמה. לְּ  ִלהְּ

ֵני תֹוִכי ָכמֹוָה ִלפְּ  ׅשְּ
ֵני ַה׆שֶ   ֶׁשם. ַרק ַנַעם ַאַחת ִלפְּ

ֶרֶחם   יֹות ָמֵלא ׅשְּ  ִלהְּ
ָרִעים ַכחֹול   משַצף ִרׅשֹוא זְּ

ַכב ֶׁשֶאׁשְּ ַפת ַהָשם. שכְּ  ֲאֶׁשר ַעל ׂשְּ
ַיֲחֶצה   ָיׁששט ֶאָחד ֵמֶהם וְּ

ָדג,   יֹון כְּ ַׅשטְּ  ֶאת ַהַןמְּ
ַמֵלא ׅשֹו ֺכִלי ֹׅשט ִׅשי שלְּ  ִלנְּ

ֶחֶבל  ִהָעֵׁשר ׅשְּ  ַטׅששִרי ֶׁשַׇשם לְּ
ַקי  עֹורְּ ַעם ׅשְּ  ַאֵחר ִיפְּ

ֹטף ִיׁשְּ ַׇשֵנק ַׅשֲחָדִרים וְּ ִיתְּ  וְּ
דשִקים.  ֶאת ָׁשָרַׁשי ַהןְּ

יֹות ָכמֹוהָ   ַרק ַנַעם ַאַחת ִלהְּ
ָלָלה ַתִמית  ַיֵלל יְּ  שלְּ

ִקית אֹו רֹוָמִנית ָוִנית, טשרְּ  יְּ
ֵני ֱהיֹוִתי ֶאָחד ִעם ָהֲאָדמָ  ָׁשָרַׁשי ִלפְּ  ה.כְּ

 

 2009הוצאת הקיבוץ המאוחד, , משה יצחקי, מתוך: 'נהרות נשאו קולם' 

 
 

ועורך, מלמד חסידות ומחשבת , משורר אלחנן נריה ניר
עורך הספרות במוסף ישראל בישיבת 'שיח יצחק', 

אשון', שם הוא מפרסם מסות 'שבת' בעיתון 'מקור ר
פרסם שירה בכתבי עת . והגותיות וביקורות ספרותיות

אינטימיות" ראה אור הל עספר שיריו "תחינה רבים, 
וזכה בפרס ורטהיים  2009בהוצאת הקיבוץ המאוחד, 

 אילן.–מטעם אוניברסיטת בר 
 
 
 

העדיןהעדין   
 

ָאז ִתיָך  וְּ ַדעְּ הֹוֵלְך יְּ כְּ  
ַבֵעׁש ָהעֹוִלים ֶניָךנָ  ַאַחר שמְּ  

יֹוֵדעַ  ָך ֲאֺרִכים ֵלילֹות ִכי וְּ ֶׁשלְּ  
עֹוָלם ַׂשֵחק ָעִׂשיתָ  ֶזה וְּ לְּ  
ָקרֹוב ַחֵׅשק וְּ ִכמְּ  

ָאז ֶקֶלת ֶׁשָלנש ַאֲהָבה וְּ ַקלְּ מְּ  
ָהִטים אֹוִתשֹות ָׅשנש טֹוֶרֶפת ִללְּ  
.ֶהָעִדין ֶהָעִדין ֶאת ָׅשנש אֹוֶצֶרת  

נש שַמה ֶׁשֶמֱעַלמְּ ?כְּ  
ֵאיכָ  ַעל? הוְּ תָ  ַמה וְּ ?ָנַטׁשְּ  
ִפלֹות ִהֵמה לש ֶׁשִלי תְּ ֵמת ִׅשי ׆ָשדְּ לְּ  
גשף ִניא וְּ ַהִכָםהֹון ִהקְּ  

http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/01131.php
http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/01131.php
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ֹלא ָמָצאִתי וְּ  
ָהִייִתי ִמי זֹוֵרק וְּ צֹות ַעד ַעצְּ ָעָקה קְּ ַהסְּ  

ָך ִאם ַחִשים ִׅשי ֶׁשֵאין ַעד ֵאינְּ  
ֵצא ָבר וְּ ָך ֶנֱעָלם ִמֶשַבע ֵצא כְּ .ֶׁשלְּ  

רש ָאמְּ ַגֵשם ֶׁשֲאִני וְּ ָך מְּ אֹותְּ  
ִׅשיעַ  ִמי ֵעיַנִים שַמטְּ ָנִנים לוֹ  ֶׁשֵאין ׅשְּ  

ָך שפֹוֵצעַ  ׆ששף ׅשְּ  
ָיַדע ֶׁשִלי ֶהָעִדין ֶהָעִדין ֲאָבל  

ׅשוֹ  נֹוֵגעַ  ֶׁשָהִייתָ   
ַמֵלא ַרֲחִמים שִמתְּ ָעֶליָך ׅשְּ  

ָלִדים ׆ַשם ֶׁשַהשְּ ִעים כְּ ׁשֹומְּ  
ַע׆ֵשל ָהִייתָ  ֶׁש׆ַשם ִמתְּ  
ׂשַ  ֵטטמְּ ָך רְּ מְּ ַקֵשי ַעצְּ בֹוְך ׅשְּ ֶׁשלוֹ  ַהָשַדִים מְּ  
ֶהָעִדין ֶהָעִדין ֲאָבל  
 ָיַדע

 

 2009המאוחד,  ץמתוך "תחינה על האינטימיות", אלחנן ניר, הוצאת הקיבו

 

 אלחנן, ספר בבקשה על מדור הספרות שבעריכתך:
ות מוסף 'שבת' של 'מקור ראשון' שבעריכת יואב שורק בתוכו גם חלק הספר"

, קם מתוך רצון כפול: הראשון, לשלב לתמהיל משמעותי ורציני של "שבעריכתי
 מחשבה יהודית מעמיקה ועכשווית, ספרות, אמנות, ארץ ישראל, הגות ומוזיקה. 

לא רק מאמרים עם סד קצר ובלתי אפשרי אלא מקום  -השני, מקום רחב לכתיבה 
 ים המהירים שלנו.רחב יריעה, כפי שהיה נהוג בעבר ונעלם בתוך כל החי

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 
 שונות בתכלית כמענה למתרחש. מעורבות של אנשים והבעת דעות ואגנ'נדות 

הוא רחב מאד, כאשר הגג העליון הוא  -כמו גם של הקוראים  -הגיוון של הכותבים 
האהבה דקה למציאות בה כולנו נוטלים בה חלק, ולא אך רצון לעקר את שקורה 

   ."בה. תקוותנו שהמוסף ימשיך בכיוון הזה ורבים עוד יצטרפו לקוראיו
  

 
רר ומבקר אומנות, מו"ל של הוצאת הוא משו שלמה קראוס

השירה 'פלונית' המוציאה לאור סדרת מחזורי שירה צעירה, 
ככתב במוסף הספרותי של  ,'אורבניה'עורך כתב העת לשירה 

חקר  אחריםידיעות אחרונות ובעיתונים וכתבי עת 
 אספקטים שונים של תחום השירה וביקורת השירה.

 
 

ֵׇשר ֶהעְּ ִתי ַאָתה ָחרשז ׅשְּ נשָחה. ָיפֹות קֹותׁשְּ  ַאַחת מְּ
נשחֹות רֹוֶדֶפת ַלִים, ַרׅשֹות מְּ ָבר ָהַרגְּ פֹות ֵאיָנן כְּ  צֹולְּ
ַקע ִפי, ַׅשַערְּ  .ֶׁשָהיש כְּ

ָקִרים ׆ֵשָלם ַׅשׅשְּ ֶהרְּ נשַעת, כְּ ַמַעת ֵאיָנש ָהֲעָנִנים תְּ ָך ִנׁשְּ  ,ֲעבשרְּ
ַעט ַאָתה ׆ַשם ָך ִכמְּ  ֵאינְּ

ָרם עֹוד ַמִׅשיט ֶעבְּ ַעטכִ , לְּ  .מְּ
ָקִרים ׆ֵשָלם ַׅשׅשְּ ֶהרְּ ָטִפים ֵהיֵטב ִנָכִרים, כְּ  ,ׇָשם ֶׁשל ׁשְּ
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ִקיָצה סֹוֵפג, ַׇשק ֶעֶצם, משָצק עֹור ַתַחת  ,יְּ
 .ֵמָאָבק השא ַהֶשה ַהשֹום ׆ַשם

ַתִים ַעֵשף, ֵׅשינְּ ִתיָקה ִמתְּ  ָיָפה ׁשְּ
 
 

שיצא לשירה כתב עת עצמאי ', אורבניה'היא סדרת מחזורי שירה מבית  פלונית
 .2007לראשונה באפריל  לאור

 
מהוצאות ספרים הוצאת השירה "פלונית" מה מייחד את שלמה, ספר בבקשה 

 אחרות?
מחזורי השירה של פלונית הנם ספרוני שירה קטנים המכילים יצירה שלמה של "

בדרך כלל, מדובר במחזור " אומר שלמה. "משורר אחד בהיקף של כארבעים עמודים
אנו שואפים להעביר  מות ארוכות ולעתים גם מספר שירים בתפזורת.שירים, פוא

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 

גם היקף היצירה אינו הולכת לאיבוד. היא נבלעת בין שאר הקולות בכתבי העת )שם 
 מסתגרת תחת הכריכה הקשה וקמלה לאיטה. -רחב ממילא( או לחילופין 

מחזורי השירה הם כמו אלבום מוסיקה אותו יש לשמוע מן ההתחלה ועד הסוף. 
המשורר זוכה לתשומת הלב הראויה לו, לבמה המכבדת אותו ולקורא הנהנה 

מדויקת, זו הדרך היחידה מיצירה שיש בה התחלה, אמצע וסוף. בכמות קטנה ו
 ."לקרוא שירה
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משוררים בשלל  מתכנסים יחדיו לקרוא משיריהםשנה לסוכנות היהודית  80בסימן 
 .לשונות

מיכאיל  ,מרלנה בראשטר ,רבקה בסמן בן חיים ,מהרי אמסלו ,גוט-קרן אלקלעי
 גרובמן

 רוני סומק: משתתף
 צ'לו – תום קלנר│פסנתר ושירה – יסמין אבן│פסנתר ושירה – ירונה כספי

 דצביקה שטרנפלמנחה: 
 

 .רפי וייכרט "חוף"המפגש מתחיל בשירתה של ירונה כספי השרה את שירו של 

 שירה והלחנה: ירונה כספי

נש קֹומֹות ֶׁשאֹוָתם ָנַקדְּ  ַהםְּ
׆ָשִרים ֶאָחד ֶאָחד,  ִנסְּ
אֹוֵתת  ִאלש ָרצש לְּ    –כְּ
ַמן ָהַאֲהָבה ָעָבר.  זְּ

נש  ֵביתֹנה ָיַׁשבְּ  ,ָקֶפה-ׅשְּ
ָמקֹוםַמָםׁש ָכאן, ַׅשׇשֶ   ֶרְך לְּ

ֶזה, נש ֶזה לְּ ַׁשבְּ  ַאֵחר, ִהקְּ
נש ֲארשָחה.  ָאַכלְּ

  
ָחִקים ֵדי ׁשְּ יֹוִנים, ַחלֹונֹות ַרֲאָוה, ׆שֹורְּ  ַחנְּ

רֹונֹות  ׇשֹוֲחִקים ִזכְּ
 ֶאל תֹוְך ָהֲאָדָמה.

ָך מְּ ַרֵחק ֵמַעצְּ  ִאָתש ִמתְּ
תֹוְך ַכׇששר ָׁשקשף  לְּ

 נֹוֵצץ ַעל חֹוף
ֵבׁשָ   המשל ֶׁשֶמׁש יְּ

  
ָך? ָלִלים. ָאִביָך? ִאםְּ ֵרִבים צְּ  ֵמָרחֹוק קְּ

ָרֶזה.  ָהאֹור הֹוֵלְך וְּ
  

ָתֵאר ֶאת ֶזה. ִׅשיר ֶׁששְּ  ֵאין ַתחְּ
 

 להאזנה לשיר באתר של החוג לשוחרי שירה
 
 

  : ות תבל"צביקה שטרנפלד מספר על המפגש "מכנפ
חמש של המשוררים  –"'מכנפות תבל' הוא אירוע שבו מוקראים שירים בשש שפות 

עלול להיות מייגע" מספר צביקה "אולם דומה, שדווקא  –תרגום לעברית  ,ובנוסף
בשל השונות נוצר פסיפס שהחזיק את הקהל עירני עד שאחרון הקוראים סיים. ספק 

 ס מגוון כזה של משוררים ישראלים. אם היה פסטיבל שירה בארץ שהציג פסיפ
רוני סומק השתתף בקריאת תרגומים לעברית ובהוספת החינניות האופיינית לו. כפי 

שציין, היה זה האירוע היחידי בפסטיבל מטולה, שבו כל היושבים על הבמה אינם 

 מכנפות תבל

http://www.saritpoetry.co.il/mp/yarona_vaichart.mp3
http://www.saritpoetry.co.il/mp/yarona_vaichart.mp3


64 

 

, ואני, מנחה האירוע עליתי, 1951 רץ, שכן, הוא עצמו עלה ארצה בשנתילידי הא
 . שנינו עלינו כפעוטות, אבל עלינו".1955 בשנת

 :המשוררים שהתארחו במושב הוזמנו לקרוא לפי שנת עלייתם ארצה
 יידיש                      – 1947חיים, -רבקה בסמן בן

 רוסית                       – 1971מיכאיל גרובמן, 
 אנגלית                     – 1972 ,גוט-קרן אלקלעי

 צרפתית                    – 1981, טרמרלנה בראש
 אמהרית                   – 1991, מהרי אמסלו

 
בהזמנתם לפסטיבל נעשה צדק, שכן, הבמות למי שאינו כותב עברית מצומצמות. 

גוט פרסמה ששה ספרים בתרגום לעברית, וכותבת באנגלית, -אמנם קרן אלקלעי
היטב, אך לגבי האחרים המצב שפה שבה מרבית הישראלים המשכילים שולטים 

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.  
 

. שפה האידיתעברית רהוטה, קראה משיריה ב, הדוברת רבקה באסמאן בן חיים
. כמו כן שירה רעננה בשפה מאוד לא מתה. רוני סומק קרא את תרגומם לעברית

קריאת שיר של רוני סומק ביידיש, מתוך מבחר  –היא הפתיעה את הקהל במחווה 
 שלה.  םמשיריו שראה אור ביידיש בתרגו

מתגוררת  .1925שנת בליטא בשנולדה בווילקומיר , משוררת יידיש רבקה באסמאן
-אביב ב-"טויבן ביים ברונעם", יצא לאור בתל ספרה הראשוןבהרצליה פיתוח. ום כי

. מאז המשיכה לכתוב ולפרסם בישראל, ונחשבה לנציגת דור חדש בספרות 1959
יידיש שצמח בהוויה הישראלית. באסמאן היתה ממייסדות "יונג ישראל", בהנהגת 

ברים בה, בין השאר, והיו ח 1958-אברהם סוצקבר, קבוצה ספרותית שנוסדה ב
אברהם רינצלר, צבי אייזנמן ויוסל בירשטיין. בתקופה זו החל להבשיל סגנונה 

עם השנים. באסמאן פירסמה את יצירותיה בכתב העת  התפתחהייחודי, אשר הלך ו
( 1949-"די גאלדענע קייט", בעריכתו של סוצקבר, מהגיליון הראשון )שיצא לאור ב

 . 2000שנת ועד הגיליון האחרון, ב

 
 זכרון כמתת

 רבקה באסמאן בן חיים
 תרגום מיידיש: ד"ר שלום לוריא

ַחק ֶהָעָבר, ִאם ַאָתה ַרק ָיֹכל,  מְּ
ִביָביו;  ׆ַשם ַה׆ֶשֶׁשם נֹוֵטׁש רְּ

ָנִגים ֶאל ַהחֹול, ָלִעים ִנסְּ  ִנבְּ
ַרֲאׁשֹוָתיו. ַיד ֶסַלע ֵליִלי, מְּ  לְּ

  
ַחק ֶהָעָבר, ֵאם תשַכל,  מְּ

ֵבי׆ַשם ַהשֹום כ  ֹׅשֶקר ָנַטׁש,-ֹוכְּ
ֵאיָנם ֶׅשָחָלל, עש כְּ לְּ  ִנבְּ
דש ֵמָחָדׁש. קש, ִיָשלְּ  ִיׇָשלְּ

  
ַכח ֶהָעָבר, ִאם תשַכל,  ׁשְּ

ִאם ֹלא  ַחד, -וְּ ַאל ָנא ִתפְּ ֹכר, וְּ  זְּ
ָׁשָלל  עֹות, כְּ דֹומְּ חֹות וְּ ָיַדִים רֹותְּ   –ׅשְּ

ָך ַהָנרשַע ֺה׆ַשׁש לֹו ַמָתת. רֹונְּ  ִזכְּ

 רבקה באסמאן בן חיים
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גרובמן, צייר ומשורר ששירתו עתירת צבעים, משתתף מיכאיל "
לאקוני על הבמה, קרא ברוסית והפתיע אותי בכך שכמה דקות 

לפני האירוע שינה את רפרטואר השירים שהיה עלי לקרוא 
 ", אומר צביקה שטרנפלד.בתרגום לעברית
במוסקבה, עלה לישראל בשנת  1939-נולד ב מיכאיל גרובמן

גרובמן הוא ממייסדי האוונגרד הרוסי השני  אביב.-, וחי בתל1971
שפעל במוסקבה בשנות השישים. ייסד את קבוצת האמנים 

"לוויתן", ופרסם בירושלים עיתון בשפה הרוסית הנושא שם זה. 
  –. בין ספריו "זרקאלו"כיום הוא פעיל בכתב העת ברוסית 

השמים (, ו1992(, רשימות יומן בפרוזה )מוסקבה 1992המחברות הצבאיות )
(. שיריו פורסמו בשפות רבות בכתבי עת ובאנתולוגיות. לאחרונה 2006האחרונים )

בארץ שחורה "רנו, לצורך כתיבת הספר 'הוא שיתף פעולה עם המשוררת מאיה בז
  (.2005) "שחורה

מלבד שירתו פעיל גרובמן גם כצייר והשתתף בתערוכות רבות בארץ ובעולם, בהן 
אביב ותערוכה במוזיאון הרוסי הממלכתי של סנקט -תערוכת יחיד במוזיאון תל

 פטרבורג.
 

                * 
ָפה ַוֲאִביָדן ַהֶשֶלד  ֵמָאה ָחלְּ

ָיש ֶהָעגשם ֶׁשל ֵתל  ָאִביב-ִנרְּ
ֶצֶלם ָבֵתי ַהֵןֶפר ִנָסב כְּ  ׅשְּ

ֶתֶרת, ֵאירֹוִנית. ֺכפְּ  ַׅשֲחִליָפה מְּ
 

ָטִלין ַתָהה ִעם סְּ  עֹוד ֶאֶמׁש ִהׁשְּ
כֹוסֹותמֵ  ֵאלֹות-ַעל לְּ  אֹוב ָׁשַאל ׁשְּ

נֹוֶׅשל ִנָעדֹון ֵאלֹוָתיו ָנַתן לְּ  ִמ׃שְּ
תשלֹות. נשעֹות אֹו ׅשְּ  ֹלא ִׂשֵחק צְּ

 
ָׁשָתה ֵביִתי ָאַכל וְּ ֵׁשם ֶׁשׅשְּ  שכְּ

ַתֶמה  ָנָחה ָהָיה מְּ ָצרֹות ִמׁשְּ  וְּ
ִדששק ַסף ַהֶמַצח ָחָצה  ָכְך ׅשְּ

רש נְּ  מש, נֹותְּ  עשֵרי ֶנה.ַהֹכל ֶנֶאלְּ
 

תָ  ַנַזרְּ  ׇָשִוד, ׇָשִוד, ַכֲעַׁשן ִהתְּ
ֵאם ֶהתְּ ָת ׅשְּ  ֹלא ָתִמיד ָנַהגְּ

ָת  ַארְּ  אשָלם ָצִעיר ָלַעד ִנׁשְּ
ַקֵשם. ֶיה, ָתִמיד ִתתְּ   ָתִמיד ִתהְּ

 
 מרוסית: רפי וייכרט

 
 רפי וייכרט, כיצד תרגמת את שירו של מיכאיל גרובמן?

הוא קרא בקול ואני . ובמן תרגמתי בסיוע המשורראת שירו של מיכאיל גר"
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

 ה מילים על השיר עצמו?האם תוכל להוסיף כמ
שיש בו נימה פארודית, לצד הערצת המשורר  הערכה, הומאז', זה מעין שיר"

והפיכתו למיתוס. ההומור מצליח לאזן את הפתוס והפתוס מצליח לשדר אמונה 

 על ציוריו של מיכאיל גרובמן –"הארץ" 

 ובמןמיכאיל גר

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/934370.html?more=1
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במעמד המשורר כבן אלמוות שיצירתו תשאר שנים רבות אחרי מותו ותהיה 
 ."לקלאסיקה נלמדת

 
 
 

רה לקרוא באנגלית ובעברית. שיריה שהוקראו באנגלית העלו בח גוט-קרן אלקלעי
חיוכים על פני הקהל, ובכך המחישה את העובדה שלכותבי אנגלית שמור יתרון 

 יידיש. –מה לשוני. בהזדמנות זו גילתה ששפת א
נולדה בלונדון, אנגליה בסוף מלחמת העולם השניה,  גוט-קרן אלקלעי פרופ'

 1972-שם סיימה את הדוקטורט שלה בספרות אנגלית. ב ,ו יורקיוגדלה ברוצ'סטר, נ
עלתה ארצה. היא מלמדת באוניברסיטת תל אביב ומכהנת כיושבת ראש אגודת 

הסופרים כותבי אנגלית בישראל. ספריה הרבים הופיעו באנגלית ובתרגום לעברית, 
 רוסית, ועוד. ספרה החמישי בתרגום לעברית פולנית, ספרדית, רומנית, איטלקית,

 . 2004הופיע בסדרת 'ריתמוס' של הקיבוץ המאוחד, 
 

 גוט-קרן אלקלעי

 ֵאם בועז

ָכְך ֶתם ַנַעם ֵלב לְּ  ַׂשמְּ
ִחיָדה ַׅשִןנשר  ֶׁשֲאִני ָהִא׃ָשה ַהשְּ

ֹזֶנת ֹזָהה? ַהַשנְּ  ֶׁשֵאיָנש מְּ
ַנת ֲחַדר ַהִׇשיָׁשה  ַהםֹוָאִבָשה ַעל ִרצְּ

ָכה ֶאת ֲחמֹוָתש    –ָהפְּ
ֶׁשָעבַ  ֶסֶמת,לְּ ֺפרְּ  ר ִלמְּ

ָסה אֹוָתש נְּ  שִפרְּ
ֵאִרית ַחֶשיָה. ֶמֶׁשְך ׁשְּ  לְּ

 
 ַוֲאִני

ָתא  ַרָׅשא -ַסבְּ
 ֶׁשל ׇָשִוד

 
ִבעשִרים  זֹוָכהֹלא   לְּ

ֵליל ַׁשָׅשת  ׅשְּ
 

 וייכרט-דפי קודישמאנגלית: 
 2004מתוך "תאוות שוליות", הקיבוץ המאוחד, סדרת ריתמוס, 

 

 

  ֶׅשהאני מסבירה את דרווין ָלרֵ 

ֶנֶסת.  ִבים ַעל ַהִםרְּ  ַהָשֵקן ַוֲאִני יֹוׁשְּ
ִדָיאִני שֶמֶזג ָהֲאִויר   ַקִיץ ִאינְּ

ָפֵרינש.  ַפֶתה אֹוָתנש ַהחשָצה ַעל סְּ  מְּ
ֵטרשף ָהעֹוָנה   וְּ

ֵראִׁשית:   ׆שֹוֵרם ִלי ַלֲעֹצר ֶאת ַה׃ִשעשר ִׅשבְּ
ִווין?"   "ֵרֶׅשה, ָמה ַאָתה חֹוֵׁשב ַעל ַׇשרְּ

 גוט-קרן אלקלעי
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ֶלע ׁששל" ֹלא יֹוֵדַע הָ  ִליתֵרֶׅשה ֶׁשל ה"ִקיָנעְּ ׆שְּ  , ַאנְּ

ָמאמֶ  נש ׇָשִנים ַׅשתֹוָרה ׅשְּ  ע לָאׁשן. ֲאַנחְּ
ָבר ָיֹכל ָלַדַעת   שַמה השא כְּ

 ַעל "מֹוָצא ַהִםיִנים", 
ִׅשיָרה,  ִׅשיר, ַוֲאִני ַמסְּ ַבֵעׁש ֶׁשַאסְּ  ָאז השא מְּ

ֵרה ַׅששֹון ַהׅשֹוֵגר ֶׁשל ַׅשת ַאַחת   ֶעׂשְּ
ֵרָרה  ל, ַעל ַהׅשְּ גְּ  ַעל ַהעֹוִפים, ַעל ַה׆ש'שנְּ

ִעית.   ַהִשבְּ
 

ֵרה ָׁשִנים ֵמָאז ַה׃שֹוָאה.  פש ַאַחת ֶעׂשְּ  ָחלְּ
נֹוֵדד  ׇששִמים השא ָׁשֵקט, ִמתְּ אֹור ַהִׇשמְּ  ׅשְּ

ִסיָקתֹו.  ׆ֵשן ֶאת נְּ ַארְּ  ַקלֹות ַכֲאֶׁשר השא מְּ
 
יֶׂשעְּ ׅשָ א"ׅשֹ  ֹראִׁשי, ס", השא ע ַמיְּ  אֹוֵמר, ַוֲאִני ָנָדה ׅשְּ

אֹוִמית.  ׆ַשלשת ִנתְּ ִהתְּ  ׅשְּ
ֵבית ַהֵןֶפר,  ִדי ַמה ׃ֶשַאתְּ ַחֶשֶבת לְּ מְּ  "ִתלְּ

 ֲאָבל משָבן ֵמֵאָליו ֶׁשִאיׁש ֵאינֹו ָיֹכל 
ִסנשִרים ָכֵאלש".  ַהֲאִמין ֶׅשֱאֶמת ׅשְּ  לְּ

 
 וייכרט-דפי קודישמאנגלית: 

 2004", הקיבוץ המאוחד, סדרת ריתמוס, מתוך "תאוות שוליות
 
 
 
 

היא, ואת  –בצרפתית  שלה. קראו לסירוגין שיר מרלנה בראשטר ורוני סומק
 הוא, תרגום שעשו במשותף.  –תרגומו לעברית 

בבלשנות עוסקת בכתיבה, בתרגום, במחקר )דוקטורט  מרלנה בראשטר
ובאנגלית. אך  ת, ברומניתובהוראה. כל אלה בצרפתית, בעברי (אוניברסיטת פריסמ

שפת היצירה העיקרית שלה היא צרפתית. עד 
כה פרסמה בשפה זו חמישה ספרי שירה, 

"לשכוח את מה שיקרה",  שהאחרון שבהם
בתרגום עברי )הוצאת  2009 -יתפרסם בישראל ב

אבן חושן(. היא קיבלה שני פרסים בינלאומיים 
, ופרס 2001-ב Ilarie Voroncaפרס  –על שירתה 

Hélène Jacques-Lerta שירתה של 2006 -ב .
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 

יים, בלגיים או ומדובר ביוצרים ישראליים, צרפת
   כגון הישראלים רוני סומק, –אחרים, ידועים מאוד 

-רחל חלפי, מאיה בז'רנו, מאיר ויזלטיר, רפי וייכרט, אדמיאל קוסמן, חווה פינחס
כהן ואחרים. מרלנה בראשטר היא יו"ר "אגודת הסופרים הישראלים כותבי 

כתב העת של  (,Continuum), ועורכת ראשית של "קונטינואום" 2000צרפתית" מאז 
זמננו" -האגודה. היא חברת ההנהלה של ה"מרכז לחקר השירה הצרפתית בת

 ."Poésie et Art"באוניברסיטת חיפה, וחברת מערכת כתב העת שלו, 

 מרלנה בראשטר ורוני סומק
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 * 
ָׅשר נֹוַלד  ַהִםדְּ

 ִעֵשר.
ִליל ֶׁשָעָפא נֹוֵרר ֶאת ַהִׇשםשי.  ַהסְּ

 השא ֹלא ָרָאה ֶׁשֲאִני
 רֹוָאה.

 
     * 
 ִליק ַׅש׆ָשרֹון ַמחְּ 

ָׅשר  ַהִםדְּ
 טֹוֵבַע 

 ֶאל תֹוְך ַהִסָםאֹון.
 ֲאִני ׅשֹוַלַעת ֶאת ַהָסָמא 

 
ָין ָהִאיִטי  ַהַםעְּ
ָין ַהָתלשל  ַהַםעְּ

 ָעָלה
ָׅשר.  משל ַהִםדְּ

 
פשף ַהָםקֹום ַלִסָםאֹון  ָגרֹון צְּ  ׅשְּ

 ַה׆שֹוֵלׁש
 שֵמִציף ֶאת ַה׆ששף

מֹון ָאסֹון ַקדְּ  כְּ
תֹוִכיַהםְּ   ַחֵׇשׁש ׅשְּ

ִעי.  ֶאת ֲעָברֹו ַהַןלְּ
 

 מתוך:"לשכוח  את  מה  שיקרה"
 מצרפתית: רוני סומק ומרלנה בראשטר

 
 
 
 
 

, קרא באמהרית ואני קראתי את שיריו שתרגמתי אמסלו מהרי"אחרון הקוראים, 
כך -לעברית" מספר צביקה שטרנפלד. "החשש שלי ששירים ארוכים, בשפה זרה כל

חשתי נחת רוח. הקהל שליגע את הקהל. לא זו בלבד שחששי התפוגג, אלא עלולים 
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 

 להם הזדמנות לראותו כך? ישבה משפחתו נרגשת, שכן מתי יש 
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, 

חרים, העניקה לנו מעט שכן הזמנתם לפסטיבל, שלו ושל הא
 מאורם, וזיכתה אותנו ביותר משמעות".  

 , 1991. עלה לארץ בשנת 1960, יליד אתיופיה, יאמסלו מאהר
 נשוי ואב לארבעה  ילדים, אח מוסמך במקצועו.

 אמסלו מהרי
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כתב וערך את  2000-1991שנים ספרות באוניברסטת אדיס אבבה. בשנים  שלושלמד 
קבל  1996אי אתיופיה. בשנת וצאת ארגון יוצ" בשפה האמהרית, בההאנָ עיתון "נָ 

 פרס ממשרד הקליטה, לעולים יוצרים בקטגורית הסופרים.
כיום עוסק בכתיבת שירה בספה האמהרית וכן מקריא משיריו ברדיו של עולי 

 אתיופיה.
 

 כוכבים מוסתרים

 שטרנפלדתרגום מאמהרית: צביקה 

ִפים ָׁשָרִׁשים ִרים ֶאת ָהֲאָדָמה ׁשֹולְּ  חֹופְּ
ִגים, ָתרְּ ַסִמים ִמׂשְּ ַסנְּ ִׁשים ֶאת ֶהָעִלים וְּ  תֹולְּ
ִבים ַׅשִםמשן ַהָמכֹון ׅשְּ ַערְּ ִׁשים, מְּ  טֹוֲחִנים, כֹותְּ

ֹגֶלת  נְּ נֹוַצת ַתרְּ ֹגֶמאׅשְּ  ֶׁשעֹוֵבד שבְּ
ַפת  ִניחֹוַח ׂשְּ ִרים אֹוִתשֹות ׅשְּ ַצשְּ זמְּ  ׆ֶשעְּ

ֵרי ַהָשִמים ִרים ֶאת ִׇשבְּ דֹור מֹוסְּ  ִמׇשֹור לְּ
ִניםמְּ  ַׁשמְּ ִדים ֶאת ַהֺחעֹות שמְּ  ַלםְּ

ַרת ָכבֹוד ַהדְּ ִבים ׅשְּ ֵני זשָלָתם יֹוׁשְּ  ִׅשפְּ
ִניִדים ַעל ֲחרשז ִאים ַׅשתֹוָרה ַמקְּ  קֹורְּ

ִרכשז. ִבים ׅשְּ ֵליל כֹותְּ  יֹוָמם וְּ
 ַהכֹוָכִבים ַהָללש

ָאז  רֹוָנם ׇשְּ ַתר ַהָםקֹום ֶׁשל ִכׁשְּ  ֺהסְּ
ָתאשת.ֲאֶׁשר ֹכה עֹוֵרר   ִהׁשְּ

ִטיחש אֹותֹו. ֶׁשֵשָחֵׂשף ָהָרז ַאל ָנא ַתׁשְּ  ִלכְּ
ֵעט, ַבִכים ׅשְּ ֵעט שמְּ ִדים ׅשְּ ַרעְּ  ֵהם מְּ

ָקִמים ִלים וְּ ָמִנים, נֹופְּ ַמִמים שֺמטְּ  ִמתְּ
זֹוִכים, ִעים וְּ רֹון, תֹובְּ ִפתְּ ִעים לְּ ַׁששְּ  מְּ

ַמַען ַהֵםִתים ַמַען ַהחֹוִלים שֵמִתים לְּ  חֹוִלים לְּ
 מֹו ֵסֶפר ַהתֹוָרהכְּ 

לש ֵמֲאבֹוֵתינש  ֶׁשִעׅשְּ
בֹוָנם.  ִחים ִמתֹוְך ִעסְּ ַׂשםְּ  מְּ

ִאיִרים,  ָרִפים שמְּ  ִנׂשְּ
דש ָׅשָאֶרץ?  ֵהיָכן ָאבְּ

ַמַען ֱאמשָנָתם  לְּ
ִׁשיִטים   ָהֲאִזִעים ֵהם ַתכְּ

אש ָכאן, לְּ ַחֵשיֶהם ֶׁשִמכְּ  לְּ
 ַהֶחֶבל ֲעָנק ַעל ַצָשאָרם.

ֵׁשי  ָמה,ָחרְּ  ִמִלים ַמִסיֵתי ָחכְּ
ָלף,   ֵהם ַהִע׃ששט ַלעְּ

ָיר. ָמעשת ַלמְּ יֹו ַהַםֲעִניק ַמׁשְּ  ֵהם ַהׇשְּ
ִתי כֹוָכִבים ָכֵאלש,  ִהַכרְּ

ַרׅשֹוַתי,  ֺכָׅשַדימֹוַרי וְּ  ,מְּ
ִתיר אֹוָתם. דש שַמה ִהסְּ  ֵהיָכן ָאבְּ
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 היאם קבלאן ,צבי עצמון ,כוכב-ישראל בר
 פסנתר ושירה – נה כספיירו

 בלייס -ענת שרון מנחה: 
 

 ליד הפסנתר פותחת ירונה כספי את המפגש בשירה של רחל חלפי 
 

 כישוף
 

 ַהָשם קֹוֵרא ָלש
ִלֹנל  ׅשֹור כֹוֶרה ָלש ָלבֹוא וְּ

אֹוֵמר ָלש ָער וְּ  ֶסֶדק ַׅשִעיר ִנפְּ
ִגיָפהֶאֶבן  ַפָתה ֶאת ַה׆ששף ֺכלוֹ  מְּ ָלש שמְּ  ַרגְּ

ֶמֶצת ָׂשָפה ֲאֺדָםה ִמתֹוְך חֹוָמה ַמצְּ ָטָאה מְּ  לְּ
ָפָתיו  ֹלַע ַהר ׆ַשַעׁש ַמֲעִביר ָלׁשֹון ַרָכה ַעל ׂשְּ

 ׅשֹוִאי ׅשֹוִאי ִלֹנל
ִניָמה  נְּ

 
 2009מתוך הספר "מכשפות", הוצאת "קשב לשירה" 

 
 ירונה, ספרי בבקשה כיצד הלחנת את השיר "כישוף"?

" פן מיידי מכיוון שחוויתי בעצמי את התיאורים שבשירבאו 'כישוף'התחברתי לשיר "
זה בעצמו  –לעצור בזמן תהליכים מסויימים  מבחינתי אי היכולת" .מספרת ירונה

מצב שהכרתי, -סוג של כישוף וכאן אני מדברת על צדדים אפלים. יש בשיר תיאורי
ובדה אני מרגישה טוב עם העהרס עצמי, כאן הם נקראים כישוף. להם  אני קוראת
תם ללחן. המוטיבים ממקום הפיכ לעמוד ולהשקיף על התהליכים שאני יכולה

חוזרים שוב ושוב  ,'בואי ליפול' ,'סדק בקיר נפער ואומר לה' ,'הים קורא לה' בשיר
 ".השליטה והסחף-כדי להעצים את תחושת חוסר

 
 
 

התחנך בבית . מתגורר בירושלים, יליד גבעת שמואל, 1צבי עצמון
 אביב. סיים-די בגבעת שמואל וב'תיכון חדש' בתלספר יסו

בהצטיינות את לימודיו באוניברסיטה העברית בירושלים בביוכימיה 
בנוירוביולוגיה. מלמד מדעי החיים במכללה  ופיסיולוגיה והתמחה

. שימש 1979-שירה ב שם דוד ילין בירושלים. החל לפרסם-לחינוך על
 עורך המדעי של הירחוןהעת 'מדע' ו'לדעת' וכעת ה-כעורך כתבי

נמנה עם עורכי כתב העת 'מאזנים' והנחה  1979-גליליאו".. ב"
ובבית הסופר ע"ש חיים הזז. זכה  סדנאות לשירה בבית אריאלה

פרס  ',77 בפרס הרי הרשון מטעם האוניברסיטה העברית, פרס 'עתון
הממשלה -אקו"ם לעידוד פירסום היצירה, פרס חולון, פרס ראש

 ברנשטיין.  ליצירה ופרס
 

                                                
 קון הספרות העברית החדשהלקסימתוך  1

 מפגש קריאה שישי

 צבי עצמון

http://library.osu.edu/sites/users/galron.1/00512
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 צבי עצמון

 רק ששה ימים של נחת 

 או: האם גם אלהים?

 ת ָיִמים.ַרק ִׁש׃ָשה ָיִמים ֶׁשל ַנַחת. ֵׁשׁשֶ 
תשָקה,  ָלָיה מְּ ֹאד. ַאׁשְּ א ִכי טֹוב מְּ ִמימשת. ַוַשרְּ  ִעַׇשן ַהתְּ

 ָטעשת.ֶמַקח ָהאֹור ָׅשֵעיַנִים. 
ׅש ָרה, ָהֶעלְּ ׁששב ֲחָרָטה.ַאַחר ָכְך ֲחרֹון ָהַאף, ָהֶעבְּ  ֹון, ַהִתעשב. ַוֲחָרָטה, ׁששב וְּ

ַפ׆ֵשר,   מֹו ֶיֶלד. ָמה השא מְּ ׅשֹוִאים ַׅש׆ַשן. כְּ ַׂשֵחק ִאתֹו ַמחְּ  ׆ששׁש ֶהָעָפר מְּ
ָהִא׃שָ  ֵצָלע,  ָכלה ֶׁשֹכה ָטַרח, ִעם וְּ ֵׇשָמה וְּ ִגיֹות ֶׁשל ַתרְּ ִניקֹות ַהִכירשרְּ  ַהֶשכְּ

 קֹוֶׁשֶרת ֶקֶׁשר ִעם 
 לֹוֵחְך ֶהָעָפר, ַהמֹוֵחׁשׁשׁש.

ָחה ִגיאֹות. ֹלא ָׁשָעה ַלִםנְּ ִחירֹות ֶׁשלֹו ַעל ַהָנִנים, ַמׅששל ֶׁשל ׁשְּ  ָכל ַהׅשְּ
ַקע ִעם רֹוֵצַח ָנע ָוָנד, ִנתְּ  וְּ

ָנאִ  ַהןְּ ָנבֹות וְּ ִׅשיַע ֶאת ָכל ָהַארְּ ֵני ָהֲאָדָמה ֵמֹאֶפק ַעד ֹאֶפק. ִהטְּ עֹו ַעל נְּ ים ֵמִפיץ ֶאת ַזרְּ
ַעט,  ִכמְּ

ִרים, ִמימֹות, ֲאָבל ִהִסיל ִׁשכֹור ֶאָחד, ֶׁשָׅשָניו סֹורְּ  ַחשֹות תְּ
ָיה: ִנָעיֹון  צְּ מֹו ַעד ֵקץ ַהָשִמים ֶאת ָהאֹונְּ ַעצְּ ָבִעים, מֹוֵחק לְּ בֹוָדם ֶקֶׁשת צְּ ִציא ִלכְּ עֹוד ִהמְּ וְּ

סֹוִדי, ֲאֺרׅשֹות  יְּ
ִחיל ַה׃שָ   ַמִים. השא ַמתְּ

ַׅש׆ֵשר. ִהתְּ  רֹוֵכש ִנָןיֹון. לְּ
ָבר ֹלא   לֹוֵמד. כְּ

 ֹכל ָיכֹול. 
ַתֵׅשְך ֵׅשין  תֹו צֹוֶחֶקת ַׅשָנִנים, שִמסְּ ִאׁשְּ ֺבשֹות וְּ ַה׆ֵשר ֶׁשׇשֹוֵרׁש ַערְּ ַהֵםר ַעל ֵאיֶזה מְּ ֲאָבל מְּ

ָטעשת לֹוִגית ֲארשָרה, כָ  ָתִרים ׅשְּ ֵׅשה ִיןשִרים ַהׅשְּ  ל ָכְך ַהרְּ
ִעמש ַחִשים: וְּ ַׅשע ֵמאֹות ָׁשָנה וְּ  ִכי ֹלא ָׁשֵלם ֲעוֹון ָהֱאֹמִרי ַעד ֵהָמה – אֹוָתם ַארְּ
ַגם ֹזאת: וַ  ֹעה  ֲאִניוְּ ֶׁשה ֶאת ֵלב ַנרְּ ַמע ֲאֵליֶכםַאקְּ ֹלא ִיׁשְּ ָרִים.וְּ ִמצְּ ָנַתִתי ֶאת ָיִדי ׅשְּ  , וְּ

ָרַדת ָרֺששֹות ֵׅשין          ֵהיָכן ַהפְּ  וְּ
ֹחפֶ -ֹהֶוה ֶלָעִתיד ַחן ֹתם ַהֵלב?ָלבֹוא? וְּ ִחיָרה? שִמבְּ  ש ׅשְּ

ִציאש ׆ִשלשי  ִא׃ָשהשֵמַהֹתֶפת ַמִסיל  ֺס׆ֶשֶלת, שָבנֹות ֶׁשִהמְּ ֵהיִׁשיר ַצָשאר ֵאיָנש מְּ ֶׁשֲאִפלש לְּ
נֹון ַכםשָבן. ָהַעם הַ  ַאמְּ נֹון, וְּ ַאמְּ ָתָמר. וְּ השָדה וְּ ָהה, יְּ אשֵבן שִבלְּ ָחר. ֲעָריֹות. ַאֲחֵריֶהן ׆ַשם רְּ ִמבְּ

ָעה. ִתי ִקמְּ ַׇשמְּ  ֲאָבל ִהקְּ
 

מֹוס ָׅשַחר, ִעם כָ ֵכן, ָהַעם ֶׁשִםכָ  ֵׇשַע ל ַהעֹוסְּ ַפרְּ ַהׇָשם, צְּ ִריַעת ַהָשם וְּ ָעִמים, קְּ ָהרְּ ָרִקים וְּ ל ַהׅשְּ
כֹורֹות  רֹות ָעָׁשן שבְּ ִתימְּ ֵנז, –וְּ ַאׁשְּ ַתֲחֶוה ָלֵעֶגל. הֹוֶרה ָׅשָׂשר ָוָדם ָהָיה ִמתְּ  ִמׁשְּ

ֹׅשל,א  ֹו ָׂשם ֵקץ, ֹלא ַחָשב עֹוד ִלסְּ
ָגדֹול. ַׁשל ׅשְּ  מֹוֶדה ֶׁשִמכְּ

 
מֹו ִאִםי  ֲהִאם כְּ

ִעי, ִמׁשְּ בשָׁשה לְּ ֵמיִמית, לְּ ָיה ׁשְּ ַׅשטְּ ַאמְּ לשלֹות ׅשְּ  ִעם ׆שְּ
 אֹו ָאִבי, ֶׁשִכָלה ֶאת ַחָשיו ָׅשֲעַשן ִניקֹוִטין? ֲהִאם ׆ַשם השא

 
ַלח ָיד  ִיׁשְּ

ַחָשיו,  ׅשְּ
 ַאֵׅשד?ִיתְּ 
 

"אני תופש את השירה כאחותה התאומה של הפילוסופיה" אומר צבי עצמון, "אלא 
שזו תאומה קצת מופרעת, חוצפנית, יצירתית כֵשד, אמוציונלית, שבחברה מהוגנת 
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מלחשים מאחורי גבה שהיא שלוחת רסן, לא צפויה, לעתים קרובות קצרת רוח 
. זורקת על עצמה איזה ג'ינס, ונוטה לחתוך פינות, להיות בוטה, לא מהוגנת

-כשתאומתה מקפידה תמיד על חליפה מכובדת. מה שלאחותה הרצינית והמיושבת
במטפורה   –כשנחה עליה הרוח  –בדעתה דורש מאמר ארוך היא יכולה לסכם 

אחת, בשורה קצרה, אפילו במלה בודדת, כברק ביום קיץ. כתאומות רב ביניהן 
משל, וגם שכל העולם הוא כר פעולתן, חומר המשותף" הוא מוסיף. "המילים, ל

גורל האדם, הכוחות המניעים אותו, אימי ההיסטוריה, אוצרות התרבות,  –בידיהן 
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. 

נזיר בודהיסטי בהימליה עם   –בשעת חסד דקה  –אבל נוגעת, מרטיטה, מַחברת 
כימאי באוניברסיטת ורשה ומט"ק מילואים בגולן, שובל אבק מזדנב מן הפלדה 

מה, משתנקת, כאומרת הלוהטת והשרב מכייר בו לרגע דמות פרועת שיער, מפעי
 דבר מה שאיננו נשמע במילים פלאיות". 

 
 
 
 

קוראת בעברית  קבלאן-היאם מוסטפא על הבמה
רהוטה בקול עז ומשכנע, ומספרת שטרם עלייתה 

לבמה תרגם לה שיר מערבית לעברית המשורר פרץ 
בנאי.  "כואב לי כשאני מסתכלת על גבול -דרור

ות, "צעד או מטולה" מדגישה היאם את כאב הגבול
 שניים ואני בלבנון אצל ההורים של אמא".

הר  –ילידת כפר עוספיה , קבלאן-מוסטפא היאם
הכרמל. משוררת וסופרת, מורה בגמלאות. בוגרת 
אוניברסיטת חיפה חוג היסטוריה כללית, בוגרת 
המכללה הערבית לחינוך בשפה וספרות ערבית, 

 וחינוך רגיל וחינוך מיוחד.
ופרים הערבים. חברה באיגוד חברה באגודת הס

 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.
 שלה.מטעם ראש הממ 1982זכתה בפרס שני לסופרים ערבים בשנת 

 מטעם משרד המדע התרבות אמנות והספורט. 2005זכתה בפרס השירה לשנת 
הוציאה לאור עד כה שבעה ספרי שירה ומסיימת רומן ראשון שיצא לאור תחילה 

 במצרים. 
 
 

 והטירוף בין ההלכה

ִרים ֶאת ָהִא׃ָשה ִעיִרי ׆שֹורְּ  ׅשְּ
ֲחָטה ָׂשה ֶׁשִמׁשְּ מֹו ִכבְּ  כְּ

 ֶאל ַהִםָשה
מִ  ַבׄשְּ ֹתֶבת ַקֲעַקעמְּ  ים ֶאת ׆ֵשָוש ַה׃שֹוֵתת ִׅשכְּ

ׅששִׁשים עֹוִטים אֹוָתש  ַמלְּ  ֶׁשל ֶמִׁשיׅשְּ
ָתק צשעֹו מֹוֵצץ ֶאת ַהַםמְּ  ַוֲאדֹון ַהַלִיל ַעל יְּ

ֶיֶלד ָקט . . .  כְּ

  

 קבלאן-היאם מוסטפא



73 

 

ָלה ֶלָעָׁשן  ִעיִרי הֹוֵפְך ַהַליְּ  ׅשְּ
ַעֵני ָעָנן   ַהָנָרִׁשים ׇשֹוִאים ַעל ַעפְּ

בִ  ֶטֶרם ֵעתַה׃שְּ ׆ִשיֵריֶהם ׅשְּ ִדים ׆ַשרְּ  יִלים יֹולְּ
ִציֵפי ֶהָעִבים . . .  ֵׅשינֹות ַל׃ֶשֶמׁש שרְּ

  
ִנים ֲעַטֵלִפים ַקמְּ ִעיִרי מְּ  ׅשְּ

ִבים ָרִדים ָלֶהם עֹורְּ  שָבֲאִויר ִמשְּ
דשת ַוֲחלֹום  ַיֵנחַ ַילְּ  ִמתְּ

 הֹוֵפְך ַלַם׆ֵשָפה ֲאֶׁשר
ִׁש  ֵני ָאָדם ׆שֹוֶזֶלת ֶאת נְּ  ימֹות ַאָנם . . .ִמׅשְּ

  
ַבכֹות ֶאת ׆שֹוָרָלן דֹוד מְּ ִחיקֹות נְּ  ַהִסֳנִרים ַהַםרְּ

ָעִריֵצי ַהׇשֹור ֲאבֹוי  ֲאבֹוי לְּ
ׂשֺ  ַמןלְּ ֵני ַהשְּ טְּ  לְּ

ַנֵשר  ִמַכַעס ֶׁשָׅשֵאֶפר ִמתְּ
ִכיָנה ַלתשגֹות . . . ִתיָקה ֶׁשִהסְּ  ִמ׃שְּ

  
ִעיִרי ָנמֹוג לֹו ֶרֶטט ַאֲהָבה  ׅשְּ

ַהֵשרשף  ֵׅשין  ֺחֵעי ַהֲהָלָכה וְּ
לֹות ֵאַלי ֲעַפר ָהֲאָדָמה  ָנִנים נֹופְּ

לֹות ׅשְּ ַׅשלְּ ָמֺעשֹות ִמתְּ  ַמׁשְּ
ָרה ַעׅשְּ ָנָתש ֶׁשל ִמי ֶׁשִהתְּ ֶחרְּ ָכִרים ׅשְּ ַהׇָשִמים ֵהם ִנמְּ  וְּ

ׁששק ַהֲחָדׁשֹות  ׅשְּ
 שֵמַחלֹון ַהֲהָזָיה שַמָנח ַהִמָסחֹון

יֹוןׁשֹוֵלף ַהֹחק ֶאת הַ   ִנגְּ
אש  ַחֵלץ אֹוָתנש . . . ָמלְּ  קֹומֹוֵתינשִמי יְּ

ַיֲעֶלה ָׅשֵאׁש ֶאת ַחָשֵלנש  וְּ
ֵדי ַהָשם ַלֵםד ֶאת ַילְּ  ִמי יְּ

ִצים ׅשֹו ַהׇָשִגים רֹוצְּ  ֵכיַצד ִמתְּ
ִרים.... ַות ׆ַשִלים זֹוֶעֶקת חֹוזְּ ָהֱאֶמת ִמתֹוְך ַאדְּ  וְּ

 
 
 
 
 
 
 

מספרו בקריאתו  מרשים כוכב-ישראל ברעל הבמה 
הוצאת הקיבוץ המאוחד, )חדש "שמועות", תשיעי והה

כוכב, משורר, סופר -בר (.2009ריתמוס סדרה לשירה, 
ופסיכולוג, מרצה מבוקש במוסדות שונים, בהם 

האוניברסיטה העברית )בין היתר הוא מרצה על הקשר בין 
נפש ויצירה, ועל חלום ודמיון בספרות ובקולנוע(, מורה בכיר 

כללה לחינוך סמינר הקיבוצים ומרצה אורח באוניברסיטת במ
 באר שבע.

 
 

 
 בכוכ-ישראל בר

 אביבה זוהר  צילום:
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 השירה

 ַה׃ִשיָרה אֹוֶהֶבת ֶאת ַהִעיָנה
ִפיָלהַה׃ִשיָרה   אֹוֶהֶבת ֶאת ַהמְּ

 ִה׃ִשיָרה אֹוֶהֶבת ֶאת ַהָעלֹון
 ַה׃ִשיָרה אֹוֶהֶבת ֶאת ַנַחד ַהָםֶות

 ַה׃ִשיָרה אֹוֶהֶבת ֶאת ַהִהןשס
בשָכהַה׃ִשירָ   ה אֹוֶהֶבת ֶאת ַהםְּ

ִתיָרה  ַה׃ִשיָרה אֹוֶהֶבת ֶאת ַהןְּ
רשת  ַה׃ִשיָרה אֹוֶהֶבת ֶאת ַהֵהָעדְּ

א  ַה׃ִשיָרה אֹוֶהֶבת ֶאת ַה׃ָשוְּ
ֵׇשר ַהֹתם  ַה׃ִשיָרה אֹוֶהֶבת ֶאת ֶהעְּ

 ַה׃ִשיָרה אֹוֶהֶבת ֶאת ָהַרַעד
׆ששם  ַה׃ִשיָרה אֹוֶהֶבת ֶאת ַה׆ִשמְּ

ִתיָקהַה׃ִשיָרה אוֹ   ֶהֶבת ֶאת ַה׃שְּ
ָעַפת ַהָנִנים  ַה׃ִשיָרה אֹוֶהֶבת ַאתְּ ַהזְּ

ִריָדה  ַה׃ִשיָרה אֹוֶהֶבת ֶאת ַהםְּ
בשלֹות ֵׇשר ַה׆שְּ  ַה׃ִשיָרה אֹוֶהֶבת ֶאת ֶהעְּ

ָכִלי  ַה׃ִשיָרה אֹוֶהֶבת ֶאת ַהִכ׃ָשלֹון ַהַכלְּ
׆ָשָנה  ַה׃ִשיָרה אֹוֶהֶבת ֶאת ַהָפאָטה מֹורְּ

יֹון ַהֶמֶפׁשַה׃ִשי  ָרה אֹוֶהֶבת ֶאת ִׁשוְּ
 ַה׃ִשיָרה אֹוֶהֶבת ֶאת ַהַםֲחָלה
 ַה׃ִשיָרה אֹוֶהֶבת ֶאת ַהֵשאשׁש
 ַה׃ִשיָרה אֹוֶהֶבת ֶאת ָהֵאֶבל

קשת ַחםְּ  ַה׃ִשיָרה אֹוֶהֶבת ֶאת ַהִהתְּ
 ַה׃ִשיָרה אֹוֶהֶבת ֶאת ַה׃ֶשֶבר

ִסיַסת ַהֵלב  ַה׃ִשיָרה אֹוֶהֶבת ֶאת כְּ
תֹו ֶׁשל ָאָדםהַ  ִׁשים ַׇשעְּ ַׁשׅשְּ ָבִרים ֶׁשםְּ  ׃ִשיָרה אֹוֶהֶבת ׇשְּ

ֵׇשר ַהֶשהשת   ַה׃ִשיָרה אֹוֶהֶבת ֶאת ֶהעְּ
 ַה׃ִשיָרה אֹוֶהֶבת ֶאת ַהֲחִגיָגה

ׁשֹוֵרר ָהִראׁשֹון. ָטלֹוס השא ַהםְּ  ַטנְּ
 

  1999מתוך "פסוקי ירח", הקבוץ המאוחד, סדרת ריתמוס לשירה, דצמבר 
 
 

 תורגמו לשפות רבות והוא מוזמן בקביעות לכינוסיםכוכב -של ישראל בריו שיר
ספרותיים בארץ ומחוצה לה. הוא מלמד פסיכולוגיה וכתיבה יוצרת באוניברסיטה 

של הראשון בירושלים ובמכללת סמינר הקיבוצים. זכה בפרס הרי הרשון  העברית
 .שלה לשנת תשנ"וובפרס היצירה מטעם ראש הממ 1980-האוניברסיטה העברית ב

 
                        איסטנבול

 לסזר ולעיר שלה

 
ַנֵתל  ָרץ, ִמתְּ דֹות ַהִםפְּ רֹוֵנְך ַהָשֹרק ַעל ׆שְּ ִזכְּ  ׅשְּ

נֹורֹות.  ׇששִמים, ֶאֶלף מְּ ִתיֵלי ִׇשמְּ ַרְך ָהֶעֶצב, נְּ  ַׅשֲעבשֵרְך ׁשְּ
ִאים ֶאת ַהֵשאשׁש ַתַחת ַעםשִדים ִׅשיזַ  ִטיִנִשים, ׇָשִגים מֹוצְּ  נְּ

ַדִׇשים ַעל ַיֶׅשֶׁשת יֹום.  ִפיִׅשִשים ָכמֹונש, ֵהם מְּ  ַאמְּ
ַדֵׅשר, ֲאָבל ַאתְּ  ַית ֵׁשָנה, ֲאִני מְּ ִׁשלְּ ָלה, ׅשְּ רֹון ַליְּ ִזכְּ  ׅשְּ

ׁששבֹות ֶׁשל ַמִים.  ַה׆ִשיַע ִלתְּ  ֹלא ַמִמיָחה לְּ
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יֹוֵנְך ָהַעִתיק ַאתְּ רֹוָאה ֶאת ַמֲחזֹור ַהׇָשם  ִדמְּ  ֶׁשל ָהִעיר, ׅשְּ

ָלש ָהַאַחת ֶקֶרן ָזָהב,   ַרגְּ
פֹורשס,  ֺחָלה ַכׅשֹוסְּ ִנָשה כְּ  ׁשְּ

ֶליָה ָים ַה׃ַשִיׁש   ֵׅשין ַרגְּ
תֹוְך אֹור ֶכֶסף,  ִאׅששד ָכמֹונש ׅשְּ ִכים לְּ ַתח ַלהֹולְּ  ִנפְּ

ֵבי רשַח.  ֵרר ֶׁשל ַמסְּ ַתחְּ ָצִעיף ִמסְּ  ׅשְּ

 
ִעים ׆שֵ  ַנעְּ ָכל ַמָןע ִמתְּ  אשת ָוֶׁשֶפל, ׅשְּ

דשת   ָצפֹות ָעִרים ָרפֹות ֶׁשל ַילְּ
ָיה, סשסֹוֵני ֶנָחם  ִביֵלי ַאסְּ רֹוֵנְך ׁשְּ ִזכְּ  ׅשְּ

ׁששָקה.   ַעל ָהִרים ֲאֺדִםים ֶׁשל תְּ
ֵחַרת ַהָׅשָזאר ַה׆ָשדֹול ַחרְּ רֹוֵנְך ֶׁשָעׂששי ֲאַרם ַׇשֶםֶׂשק, סְּ ִזכְּ  ׅשְּ

ִלי קֹול ָׁשִרים ָהֲאָנִׁשים:  ׅשְּ
ִעים "עִ  ַנִים יֹודְּ  ֵשר שפֹוֵזל, ַרק ׁשְּ

ַתֵעי ַׇשֶםֶׂשק". ֹקַח ֶאת ַממְּ  ִלרְּ
 ַוֲחנשת ַצֲעצשֵעי ַהֺןָכר עֹוָלה ַׅשֶלָהבֹות.

ֶקֶפת ֵאַלת ַהִןנשר ִמן ַהִעיר יֹון ֵׅשית ַהָעֶפה ָיאקשנ, ִנׁשְּ ֶחזְּ  ׅשְּ
ַחֶשֶכת ַׅשֲחִצי ֶנה  לש, מְּ  –ֶטֶזר אשזְּ

ָבָנה מֹוָתש, ִהיא נֹוֶטֶלת ֶאת ֲחִצי ָהַאֲהָבה, לְּ ׅששל ׅשְּ ַטנְּ עֹוֵני ִאיסְּ ִצבְּ  כְּ
ֺרָסף   ַאתְּ נֹוֶתֶרת ַׅשֲאִויר מְּ

׆ששִעים.  ׆ַשעְּ

 
ִהיבֹות, רשרֹות ַמצְּ משנֹות צְּ משֵתְך תְּ ַיתְּ  ׅשְּ

ָיה,  ֶנרְּ ֶוֶדת ָהִאימְּ רשִׁשים, ִמזְּ ׇָשה קְּ ֵדי ַילְּ  ִׅשגְּ
דשת כְּ  אֹור ַהַשלְּ  ַנף ֹאֶשר ׅשְּ
ָחִדים. ֶתֶמת נְּ  ֺמכְּ

 
יֹוֵנְך ַאתְּ ָׁשָבה ִמַםֲעַמִעים  ִדמְּ  ׅשְּ

ֵקי ָהִעיר,  עֹורְּ משָיה ׅשְּ ָלָלה ַהןְּ ִׁשיב ַלעְּ ַהקְּ  לְּ
ֵרי ׆ֶשֶׁשם ֵכֶהה, ׆שְּ לשלֹות ֶׁשל ׆ַשרְּ ַלת כְּ ִׂשמְּ  עֹוָלה ׅשְּ

ֹחֶמר ָאֵפל: ָלע ׅשְּ ׅששל ִנבְּ ַטנְּ  ִויֵרַח ִאיסְּ
ָך ַאתְּ ָׁשרָ  ָערְּ דֹות ַעל ׂשְּ  ה: "ִטנֹות ִטנֹות יֹורְּ

חֹוָצה ֶאת ָהִעיר ִלִׅשי", וְּ ֶקֶׁשת ׅשְּ  ַלֲהֹפְך לְּ
ֵמנש ֵׅשין ַה׆ָשדֹות.  לֹוַמר ֶאת ׁשְּ

 
ָיה,  ֵלי ַאסְּ ִכים ִצלְּ ַהנְּ ַמֲעֵנְך ִמתְּ  ַרק לְּ

עשָנה ַעל ׁשֹור ָאבשד. קשָפה ׁשְּ ֵאירֹוָנה ִהיא ַנֲעָרה ׁשְּ  וְּ
ַגֵמי ַהַםִים קֹולֹות ַה׃ִש  רש ׅשְּ קְּ  יר יֺפְּ

ָלָדה. ֵני ָים ַהנְּ ִסירֹות ַמֲחִליקֹות ַעל נְּ יש לְּ ִיהְּ  וְּ

 
ַמן  ָבר ִקיסֹוס ַהשְּ ׆ַשֶלה כְּ  ָׅשֲאִויר ַהעֹוֵפא ִמתְּ

ָקחֹות ֵעיֵני ַהַמ׆ָשן ָהִעֵשר  חֹוב ִנפְּ מֹו ֶׁשָׅשרְּ  כְּ
ׁשֹות ָהִעיר  אֹות ֶאת ַהָשָפה ִׅשנְּ  ִלרְּ

הש ַאֵׅשד ֶאת ִׁשירֹו. וְּ  א מְּ
ִקיָעה ָתלשי ִמֶמֶגד. גֹון ַה׃שְּ  יְּ

ַאט ַתֲחֹרג ֵמָעַלִיְך ָהִעיר ָׅשֲאִויר ַהעֹוֵפא.  לְּ
ַגלֹות ׇָשָבר, ִלי לְּ ִתיֵבי ַה׃ָשַמִים ֹלא תשכְּ ִפי נְּ  לְּ
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ִעימֹות  בֹות נְּ ִעעְּ  ַרק ַׅש׃ַשַחר ִנָתן ַלֲחצֹות ֶאת ֶקֶרן ַהָשָהב ׅשְּ
 ב,ַהלֵ 

ַאֵחר ֶאת ַהםֹוֵעד. ָאנש נְּ  וְּ

 
אֵרי ַהָׅשִתים,  ַצשְּ ָרכֹות ׅשְּ ָבנֹות ִנכְּ  ִמָספֹון רשחֹות לְּ

ִריד ָיִמים ִמֵלילֹות,  ִפָלה ַמפְּ  משַאִשין ַׅשתְּ
תֹון ַהםשָעָקה ֶׁשל ַהֹׅשֶקר,  ֵמִעיר ֶאת ָיִקינְּ

ָנֵתְך ַהֲחרשצֹות. עֹות ׁשְּ  ִמתֹוְך ׁשְּ
רֹון ַהחֲ  עֹוָלם:ֶעקְּ ַתֶמה לְּ  לֹום ֹלא ִיׁשְּ

ׁששָבה ֵאין תְּ  ֶיֶלד מֹוִׁשיט ָיַדִים וְּ
גשֵפנש  ַרק ָים ׆שֹוֶאה ׅשְּ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ,יחיאל חזק ,יורם ורטה
 שי דותןמנחה: צ'לו,  – תום קלנר│פסנתר ושירה – יסמין אבן

 
 "מתוך אהבה ראשונה" לאה גולדברגהמפגש מתחיל בשירה של 

 הפסנתר, תום קלנר בצ'לו. יסמין אבן על
 

 אהבתי הראשונה

ֶעֶגת ֹכה ִנלְּ  ֹכה ֲחִביָבה וְּ
ַטָמה -שֵמָרחֹוק   ָכל ָכְך קְּ

ֶקֶפת ִלי ִמֶמֶגד, תְּ אַ   ׁששב ִנׁשְּ
 ַאֲהָבִתי ָהִראׁשֹוָנה

 
ֵאֶפר  ִעֵשי ַמֹנֶלת, ׇָשם וְּ

הֹום צֹות ִכתְּ  ָׁשִנים, ָׁשִנים רֹובְּ
 ַהֵןֶפר-תֵׅשין ֲחלֹומֹות ֶׁשל ֵׅשי

ַדת ַהשֹום. רשִתי ִכבְּ  שַבגְּ

 
לשאֹות ַׅשֹסַהר  ַהִאם ֵעיַני כְּ

גש ַׅשִסִנָשה? מֹוגְּ  ִהתְּ
ֵפה ָך, יְּ  ַהֹתַאר,-ַהִאם לְּ

ִתי נֹוי ַׅשֲהָזָיה  הֹוַספְּ

 
ָך בֹודְּ בֹוֵדנש ַהִלכְּ  , ַהִלכְּ

מֹוִנים ִליקש ָכל ָהַערְּ  ִהדְּ
ַגֵמנש ַרַחת ׅשְּ  ִׅשיֵמי ִתפְּ

ָבִנים?נֵ  קשִפים שלְּ  רֹות זְּ

 

 מפגש קריאה שביעי
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ֶהֶלת ָהֲאִני ִהיא ַהֺםבְּ  וְּ
ִצָמה  ֵמֹעז ֶׁשל ַלַהט וְּ

תֹוֵתי ִדים נְּ  ַה׃ֶשֶלג-ֵעת ִכי יֹורְּ
ָך ָהַאֲחרֹוָנה? ִׁשיָקתְּ  ַעל נְּ

 
ַתִים! נש ֵׅשינְּ  ֵאיָכה ָׅשַגרְּ
 ֲהַגם ַאָתה ֵמָאז ִתָׄשא

ָפַתִים ִריַבת ַה׃ֶשֶלג ַעל ׂשְּ  צְּ
ַעת הַ  ַמָןה?ִׇשמְּ פֹור ַהמְּ  כְּ

 
 
 
 

משורר,  .בגליל המערביחי בכליל ש 1986שנת בירושלים. מ 1954-נולד ביורם ורטה 
ובפרס  "ניומן"ספרי שירה. זכה בפרס  שלושהפרסם  .עורך ומורה במכללת אורנים.

 ראש הממשלה.
 שירו של יורם ורטה "מהפכה מתמדת" לקוח מספר שירים שיראה אור בקרוב. 

ה מביא לידי סיכום כמה תחומים ומהלכים בשירה שלי, ופותח אחרים" "ספר ז
 אומר יורם ורטה.

 
 מהפכה מתמדת

עש ַׅשֹחֶרף ִתיֵלי ָׁשֵקד ֶׁשִמשְּ  ׁשְּ
ָתו. בש ַׅשןְּ לְּ  ִלבְּ

 
ָתה יֹוָנה ַצד ַהֶׇשֶרְך ִחכְּ  ׅשְּ

 ֶלָחתשל ָהֲעָנק ֶׁשל ַה׃ָשֵכן.
 

ַהר ַהָשאִדי ָלִדים ָׂשחש ִׅשנְּ  יְּ
דש ׇָשִגים ִׅשיֵדיֶהם.וְּ   ָלכְּ
 

ֹתֶבת יֹות הֹוִפיָעה כְּ אֹות ִסיַגרְּ סְּ  ַעל ֺקפְּ
ִעיִרים יֹוֵתר.  ַחָשִלים ֵמִתים צְּ

 
דש ַאחְּ ִהתְּ דש וְּ ַאחְּ  נֹוֲעלֹות ָכל ָהעֹוָלם ִהתְּ

 ִעם ָכל נֹוֲעָליו.
 

חֹוִנשֹות ָמלֹות ִנרְּ ֵקנֹות ֲחִביבֹות ִׅשׂשְּ  זְּ
 חֹובֹות. ָצֲעדש ֲחמשׁשֹות ָׅשרְּ 

 
גש ֵעיֺרִםים ֹׁשֶרת ֺהסְּ יֹוֲעֵצי ִתקְּ  ַׅשֲעֵלי הֹון וְּ

ַחלֹונֹות ַרֲאָוה ֲעָנִקִשים.  ׅשְּ
 

ָתִחים רש ַעל ַהנְּ  מֹוִרים רשָחִנִשים ִחשְּ
 ִעם ַקֲערֹות ֹאֶרז ֵריקֹות.

 
ִׁשימֹות ֲעֺמעֹות ָוָחה שנְּ חֹות רְּ  ַאנְּ

אש ֶאת ֶהָחָלל.  ִמלְּ
 

 יורם ורטה
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 ה ֶׁשִתָםֵׁשְךָכל עֹוד ָרצָ 
ָכה. ׁשְּ  ַאֲהָבָתם ִנמְּ

 
 ֶזה ָקָרה ַנַעם

ִמיד ָהָיה ִסכשי ֶׁשַשתְּ  וְּ
השא ֺנַסל ַעד ֹתם.  וְּ

 
 
 

 מדרשה לחינוךירח וב-למד בבית .1936בשנת  קיבוץ אפיקיםב נולד ,2יחיאל חזק
. במסגרת שירותו הצבאי השתתף במבצע קדש. בוגר אוניברסיטת בית ברלמשותף ב

 .אילן-במקרא וספרות עברית ומוסמך בספרות עברית מטעם אוניברסיטת בר יפהח
 הדרכו הספרותית החל ליח עליה באנגליה ומנהל בית ספר.לספרות, ש היה מורה

בין שיריו גם  בכתב העת 'קשת' בעריכת אהרן אמיר. רסום שיריםבפ 1959שנת ב
נפל במלחמת יום , שקבארי חז, אחיו הצעיר הקינה הגדולה על .אחדים שהולחנו

"לבארי, הוי אחי, באדמה הקשה", מופיעה בספרו 'קינות מן השורש', וכן  הכיפורים
תקצר", שראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. בין  בספר של בארי חזק "בבכי אותי

פרס טלפיר, פרס אקו"ם, פרס ראש  הפרסים והמענקים בהם זכה, יש להזכיר את
 אביב -ק מקרן תלהממשלה ע"ש לוי אשכול, מענ

 .ומענק מפעל הפיס רבינוביץ' 'ע"ש
 

 אפילוג

 כֹוס ֶׁשל ַיִין ֵאין ָׅשש ַרֲחִמים.
ֹמר ָעֵלינש, ָפַתִים. ׁשְּ ֹלא נֹוַדע ַהַשַעם ֲאִפלש ַׅשׄשְּ  ָאֵפל וְּ

ָפִנים ָירש ָעָליו ַהכֹוָכִבים ֹמר. ַכָםה ָרָחב ַהַעִיץ ַהֶשה ֶׁשלְּ  ׁשְּ
ָנבֹות ֶׁשל א ִתיָחה.-ֹור, ֲחֵלבזְּ ֶטֶרם רְּ ָמעֹות ׅשְּ  ׇשְּ

ָכל ָהָאֶרץ ֶנה  ֵאה ֶאת ַהׅששעֹות, עֹוֶלה ָׅשֶהן ָעָׁשן, וְּ  ָנעשררְּ
ֹמר-ֵתֵבל ַכׅשֹות, ָאז ׁשְּ ֺאָחר עֹוד לְּ  ַמֲאֵפרֹות, ֹלא מְּ

ֹמר.   ָעֵלינש, ׁשְּ

 
לש ָכל ִנרְּ  ָחב ַהֶשה ַעד ֶׁשִשׅשְּ  ֵחיִאם ָיבֹוא ַהֵעץ ַעל ַהֶםרְּ

ִי׃ָשֵאר ֶאָחד ַהֶסַבע ָהָאֹפר חֹול, וְּ נשַפת ִמכְּ ֹלא תְּ  ָהאֹור ִׅשמְּ
ָבִעים ָהֲאֵחִרים, ַרק  ַמה ַש׆ִשידש ַהסְּ

ֹמר. ֹמר ָעֵלינש, ׁשְּ  ׁשְּ

 
ָחב ָהֵריק,  ַהֵׅשט ֶאל ַהֶםרְּ

ָמָציו, ַרַחׁש רְּ  ֲעֵלי ָהֵאֶפר עֹוד ָנִעים ׅשְּ
 שַמה ֹתאַמר ֶאל
ִריָביו, ַרק ׁשְּ  ֹמרַמחְּ  ֹמר ָעֵלינש, ׁשְּ

 
 (2006קנאת האדמה: ארבע פואמות )הקיבוץ המאוחד, מתוך                           

 

 

 

                                                
 מתוך לקסיקון הספרות העברית החדשה 2

 יחיאל חזק

http://library.osu.edu/sites/users/galron.1/00911.php
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 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.

נפשי. ילדות במחיצת מיתולוגיה של אבות ומייסדים -שון הוא מוקד אידיאימוקד רא
מיתולוגיים ממבט של ילד להוריו. היה זה מבט אנכי מלמטה למעלה. חברו כאן 
 הרבה חוויות של "קרבנות", של 'אשמה כבדה', 'מחיר', 'אובדן', והרבה החמצות.

 מחילה', 'כפרה' ו'פיוס'.בסופו, תמונה קשה של 'הורה עזובה', אך גם ניסיון ל'
מוקד אחר הוא המוקד הכפרי, האופקי של החיים בטבע, בתוכו, היות חלק ממנו. 

בעולם של  בין עצים עבותים, לחיות בשמחה בגובה עשב, במחיצת גיבעולים וקנים,
אשכולות ענבים  גזע עץ, ,בעולג ולעיתים גם נבילות.להיות עשב, פריחות ויבולים,

ייה שהיא היות חלוק אבן למראשות אגם או נחל עדיין שוצף. הווואפילו ל ובננות,
להיות עטוף באיוושות ורחשים וקולות ציפרים, ולחיות  אולי פנתיאיסטית באופיה;

שהוא גם הסדר הסדר הפנימי שלהן  מתוכן את עונות השנה עד שהן פורעות גם את
יודע  שלא אוכל  אניו שלנו. וכל אילו הם רק רמזים  למה שמעיד עלי ועל שירי,

של אהבה  גם כשהעט נענית לחוויות אחרות ואינטימיות מאילו להשתחרר 
 ומשפחה ועולם".

 
 יחיאל חזק

 גחון

עֹוָרה בשת ֵׅשין ִׁשֳׅשֵלי ַהׄשְּ ׆ָשמְּ ֶטֶרם ִתָעֵצר ִהתְּ  ׅשְּ
ׅשֹוִאים ַחק ַמחְּ ִמׂשְּ ֹנר ֶאת ַהֹעֶמר כְּ  ַרק ִלסְּ

סֹוף ָהָאִביב ֶטֶרם ַקִיץ.  ׅשְּ

ַחל ַנמְּ  ִנזְּ חֹוֵננש ִׁשיְך וְּ ַגֶלהשגְּ אֹום נְּ  ִיַשל ַעד ֶׁשִנתְּ
ָהיש ֲעָנָנה ֶׅשה וְּ ַארְּ ִצים ֶׁשָהיש לְּ ַקנְּ  ֲחָגִבים מְּ

ָלה  ַמעְּ ִחיָרה ִעם ָהרשַח תֹוֶזֶזת לְּ  ַלַסדַמׁשְּ
ִבים ָצא ֶאת ָכל ַהשֹוכְּ ִנמְּ מש וְּ ֵעיֵנינש ָעצְּ  וְּ

ִהֵמה ֵהם ֵמִתים.  ַעל ׆ָשחֹון וְּ

 ֵאֶבל ָכֵבד סֹוף ָאִביב 
ָבר ַקִיץ  שכְּ

ִפיָרתֹו ֶׁשל ֹעֶמר, ָמה סְּ רֹות ֶׁש׃ָשלְּ  ַלמְּ
ִחירש דשרֹות ֶׁשִהׁשְּ ָלִפים מְּ ָכל ַה׃שְּ  וְּ

 ַעד ֶׁשָשבֹוא יֹום ָאִסיף ַאֲחָריו
ֵאיֹפה ַהֵנְך ֲאָדָמה וְּ  ִתתְּ

 ָינשחש
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 הוא. יריד הספריםברחבת מוזיאון הגבולות מתקיים 
 פתוח במהלך שלושת ימי הפסטיבל, מבוקר עד ערב,

דוכנים עמוסים מלוא הטנא במבחר ספרי שירה, 
משל הוצאת הקיבוץ המאוחד, קשב  בטעמים וסגנונות

 .הוצאות נוספותלשירה, כרמל, אבן חושן ו
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

על המדרכה בסמוך למוזיאון הגבולות, מציג 
  –כפיר לב, שירי משוררים חרוטים באבן 

כפיר מראשון לציון, חי  "קול מילה בסלע".
שוליה של במטולה כשש שנים, ומשמש כ

 הפסל דוד פיין ממעין ברוך.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שיר קצרות למשוררים תרצה אתר, -מחוות ותבמסגרת מופעי הפסטיבל מתקיימ

י צבי שאול, לאה גולדברג, מקסים גילן, אמיר גלבע, אלישבע גרינבאום, אור-משה בן
ט. כרמי, מנשה לוין, ע. הלל, דן פגיס,  גרינברג, יאיר הורביץ, זלדה, מרים ברוך חלפי,

גבריאל פרייל, עזריאל קאופמן, דליה רביקוביץ, אריה לודוויג שטראוס, אברהם 
 המשוררים הנוכחים קוראים משיריהם. .שלונסקי ואחרים

 יריד הספרים 
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עורכי כתבי העת אביב. היה בין -יליד תל פרופ' ניסים קלדרון
עברית  'סימן קריאה' ו'מקרוב'. מלמד במחלקה לספרות

גוריון בנגב. עורך סדרה של מפגשים בין שירה -באוניברסיטת בן
 .אביב-בתל 7לבונטין  למוזיקה במועדון

 
נסים קלדרון, הסבר לי בבקשה כיצד אתה רואה את היחסים בין 

 השירה העברית החדשה לשירה המולחנת? 
הקשר שבין , בישראל במיוחד –אחרונות הולך ומתהדק "בשנים ה

-singer-ה: שירה לבין המוסיקה" אומר נסים. "הופעתו של אמן מסוג חדש

songwriter , יצרה מסורת של מחויבות עמוקה יותר של מוסיקאי כלפי טכסט, וגם
כלפי המוסיקה, שאותם הוא לא רק מבצע אלא גם כותב ומלחין. כך קיבלנו, 

מבצע, -ילן, את מאיר אריאל כסוג של טרובדור מודרני, שאיננו רק אמןבעקבות ד
ושלום חנוך, הולכים כבר  . בעקבות מאיר אריאלאלא הוא גם אמן כותב ומלחין

עשרות שנים, אמני מוסיקה ישראלים רבים, שהם לא משוררים, )שכן אינם 
 – מסתמכים על טכסט בלבד(, אבל הם לוקחים חלק ממרכיבי אמנות השירה

אל מקום אמנותי חדש. בישראל  – עוצמה של אישיות יצירתית ועולם דימיון אישי
 גם השתרש נוהג של הלחנה מאסיבית של משוררים", הוא מוסיף. 

הישראלי מלחין את השירה העברית, גם החדשה וגם    singer-songwriter-"ה
וסיקה העתיקה, בהקף שלא מוכר לנו משני מקורות ההשפעה העיקריים של המ

כותב הישראלי מוסיף ה-הפופולארית בישראל: ארצות הברית ואנגליה. כאשר הזמר
שלו את המיפגש עם המשוררים העבריים, מתהדק עוד יותר הקשר בין  על אמנותו

 השירה העברית לבין המוסיקה בישראל".
היא מסגרת של מיפגשים ' שירה פלוס'" מהם מפגשי השירה שאתה עורך בלבונטין?

שלעיתים מתרחב , המיפגש בין שני האמנים". " אומר נסיםורר לבין מוסיקאיבין מש
יה שנוצרת בין נושא אופי ייחודי. הכימ ,אל משוררים נוספים ומוסיקאים נוספים

יוצרת  ,פעמית של המוסיקאי-עמית של המשורר לבין המוסיקה החדפ-השירה החד
התקרבות ההולכת פעמית. אין מיפגש אחד דומה למיפגש אחר. ה-תרכובת חד

 ."ומתהדקת בשנים האחרונות בין שירה לבין מוסיקה עומדת ברגע הפרויקט
 ,המיפגשים מתקיימים זה שלוש שנים ברציפות"מתי מתקיימים מפגשים שכאלה? 

בת"א, והשתתפו בהם משוררים ומוסיקאים מכל  7אחת לחודש במועדון לבונטין 
 ." הגילים ומכל הסגנונות

 
 

 
לשירה נועל את פסטיבל  ""טבעטקס פרס 

. על ועדת השופטים נמנים 12-המשוררים ה
היו"ר ניסים קלדרון, גלעד מאירי ופ'יצ'י 

 יהורם.
מוענק פרס כספי בשווי  יודית שחרלמשוררת 

20,000. 
 
 
 

 טקס פרס טבע

 נסים קלדרון

 יודית שחר מקבלת את פרס "טבע"
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קהילת המשוררים המכונסת אחת לשנה נסים קלדרון מברך: "
טוחים , ואנחנו ב'משורר'בפסטיבל יודעת להעריך את המילה 

 שהשנה התגלתה משוררת".
תקווה -, אם לשניים, תושבת פתח59ילידת  יהודית שחר,

ומלמדת אוכלוסיות חלשות, כתבה שנים רבות ופרסמה שירה 
חברתית ופוליטית בכתבי עת ואנתולוגיות שיצאו לאור, אבל 

הוציאה לאור את ספרה ( 2009)רק בחודש פברואר השנה 
 . "בבל"אור בהוצאת שראה  "זו אני מדברת"הראשון 

"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 

ם כל מורכבות, והיא מדברת שירה מורכבת על חיים שהורסי
 בלשון שירה עדינה על חיים שהורסים כל עידון". 

 
 2008על הכריכה: יודית שחר / תצלום: אסנת קרסננסקי, 

 
 

 יודית שחר

 בקצות האצבעות

עֹוַתי  ׅשְּ צֹות ֶאצְּ  ַהָתחשׁש ֵאיְך ִׅשקְּ
ָעָקה?  רֹוֶטֶטת צְּ

ָתו, ׁששָטה ֶׁשל סְּ  ֲאִני ִא׃ָשה נְּ
זִ  ַׂשר ׁשְּ  יֵפי ֹתם ַהַעִיץ ׅשְּ

ֶגֶׁשם ִראׁשֹון,מֹוִתיר ִׅשי  ׆ששַע לְּ  ׆ַשעְּ
ִחים ַתלְּ ֵחי ֹאֶׁשר ִמׁשְּ  ִנרְּ

ֶׁשִלי, ַרֵנק ׅשְּ ֶׁשַשד ִׅשִתי ִתתְּ  כְּ
עֹות ֲאפשִנים  ׅשְּ ֶאצְּ טֹוֶפֶפת ׅשְּ  מְּ

ָרָכה. ִצִׇשי ַׅשִםדְּ  לְּ
 

ֵני ַמָשל, נש ׅשְּ  ֲהֵתַדע, ֲאַנחְּ
ֵאב ִנסֹוִלים ִמַםֹנלֶ   ת כְּ

ָטה ָׅשעֹוָלם,  ֶׁשָנׁשְּ
כֹו ֵאַלי  ִׁשיר ָחָדׁש ׇשֹוֵחף ֶאת ַׇשרְּ
ָעקֹות? בֹות צְּ ָאן נֹוׁשְּ  ׁשֹוֵאל: לְּ

 ַוֲאִני ׇשֹוֶחֶקת ׅשֹו ֵלְך 
 ֹלא עֹוד ִמִלים ֲאִנינֹות

ָעָקה ֲאִני רֹוָצה,  צְּ
ָעָקה.  צְּ


