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ֵמ ֵעט העורכת
נאמר כבר כי חלומות לא נועדו אלא כדי להגשימם ולהפכם למציאות .אני מאמינה בכך בכל
לבי .והראיה לכך היא לידתו של כתב-העת לשירה לבני נוער "נדודי שירה".
מאז ומתמיד חלמתי על קיומו של כתב עת מסוג זה ,אשר למיטב ידיעתי הנו הראשון מסוגו
בארץ .בימי נערותי ,כאשר הייתי בגילכם )כן...פעם הייתי( ,אף אני הייתי נוהגת לכתוב
שירים .אלה שעסקו בדרך כלל בשאלות גדולות מהחיים ובמכאובי ונפתולי האהבה
וההתבגרות ,שוכנים עד היום בפינה נידחת במגרה .אני חושבת שהייתי שמחה אז אילו
נמצאה להם במה ולו רק כדי להסתופף בקרב בני נוער נוספים כדי לחלוק עמם את שירי,
אינטימיים ככל שיהיו.
רבים ומוכשרים הם בני הנוער הכותבים היום סיפורת ,שירה ויומני בלוגים .באמצעות
האינטרנט ,הם נחשפים לכתיבה כדרך תקשורת נפוצה לא פחות משפת הדיבור.
כאשר התחלתי לקבל אל תיבת הדואר שלי יצירות של בני נוער ,ההתרגשות היתה רבה.
בתחילה היו טפטופים בודדים ולאחר מכן גבר הזרם .עונג רב נגרם לי בעת קריאת השירים.
אני מבינה את הקושי בחשיפה .אך שירה נועדה כדי ליצור דיאלוג עם עצמנו ועם הזולת
החווה פעמים רבות דברים מאוד דומים לשלנו.
כתב העת "נדודי שירה" ,אחיו הצעיר של הירחון "עיין ערך שירה" ,המגיח היום לאוויר
העולם הוירטואלי ,נועד לשמש במה לבני נוער כותבים ,המעוניינים לשתף את האחרים
ביצירותיהם ,להיחשף לשירה איכותית מן הארץ והעולם ולגדול ולהתפתח בתחום הכתיבה
היוצרת.
אני שמחה על הזדמנות זו הניתנת לכם.
אני פונה בקריאה אל בני הנוער הכותבים ,לאוורר את מגרותיהם ולא להסס לשלוח לנו
משיריהם .כתב העת "נדודי שירה" )תודה לעמית מאוטנר על הצעת השם( נועד עבורכם
לחשיפת שיריכם ,למפגש עם שירים של כותבים אחרים בגילכם ו"להתיידדות" עם אמנות
השירה שימיה עתיקים כימי המין האנושי.
כמו כן אני פונה אל כל אחד ואחת מכם כאל שליח לדבר מצווה .אנא ,הפיצו את כתב העת
בקרב חבריכם ,מוריכם והוריכם .כולנו נצא נשכרים מכך.
אשמח לקבל מכם מכתבים ובהם הצעות ,תגובות ,בקשות ,הארות והערות .אלה יפורסמו,
ברשותכם ,במדור "קוראים כותבים" .כמו כן ,בני נוער הכותבים ומציירים ,מוזמנים לשלוח
אלינו מציוריהם .גם אלה יקבלו מקום מעל דפי כתב העת.

ומה בגיליון?
שירים שנכתבו על ידי נערים ונערות מכל רחבי הארץ .צעירת הכותבים היא נערה בת 11
והבוגרת הנה בת  21אשר השתתפה כנערה בסדנא לכתיבה יוצרת לבני נוער והיא מספרת על
חוויותיה במסגרת הסדנא.
כמו כן ,כתבהעל ספרו של המשורר עודד פלד "פתח דבר" ,מפגש עם המשורר והמהפכן
מקסים גילן ,לרגל צאת ספר חדש מעזבונות שיריו ,כתבה נרחבת על סדנת הכתיבה לבני
נוער "שורה חדשה" ,מאמר מרתק על הקשר בין שירה למוסיקה" ,עיצה לאנשים צעירים"
אותה מנדב המשורר האמריקאי צ'רלס בוקובסקי ומדור היתולי העוסק בחריזה.
ל"נדודי שירה" הצועד היום את צעדיו הראשונים בהתרגשות רבה ,יש זכות קיום אך ורק אם
אתם תאפשרו את קיומו.
בשמי ובשם חברי למערכת ,אני מאחלת לכולנו דרך צליחה וקריאה מהנה.

שרית
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צ'רלס בוקובסקי

עצה ידידותית לצעירים
תרגום :עודד פלד
יבּט.
כוֹלים ִל ְנס ַֹע ְל ִט ֶ
אַתּם יְ ִ
ֶ
ָמל.
ִל ְר ַכּב ַעל גּ ָ
ִל ְקרֹא ַבּ ַתּ ַנ"ך.
ַע ַליִ ם ְבּ ָכחֹל.
ִל ְצבּ ַֹע נ ֲ
ָקן.
ַדּל ז ָ
ְלג ֵ
ירת ְניָר.
עוֹלם ְבּ ִס ַ
סוֹבב ֶאת ָה ָ
ְל ֵ
ִל ְלעֹס ַרק ְבּ ַצד ְשׂמֹאל ֶשׁל ַה ֶפּה.
אַחת.
ְל ִה ְת ַח ֵתּן ִעם ִא ָשּׁה ַבּ ֲע ַלת ֶרגֶל ַ
ַלּ ַח ְבּ ַת ַער
ְל ִה ְתגּ ֵ
רוֹעהּ.
וּל ַק ְע ֵק ַע ֶאת ִשׁ ְמ ֶכם ִבּזְ ָ
ְ
ְל ַצ ְח ֵצ ַח ִשׁנַּיִ ם ְבּ ֶבּ ְנזִ ין.
וּל ַט ֵפּס ַעל ֵע ִצים ַבּ ַלּיְ ָלה.
ִלישֹׁן ָכּל ַהיּוֹם ְ
רוֹבהַ -ציִ ד.
יעי ֵ
ירים וְ ִל ְבל ַֹע ְק ִל ֵ
ִל ְהיוֹת ְנזִ ִ
ְל ַנגֵּן ְבּ ִכנּוֹר ִמ ַתּ ַחת ַל ַמּיִ ם.
ֻדּים.
קּוּדי ֶבּ ֶטן ְלאוֹר נֵרוֹת וְ ר ִ
ְל ַב ֵצּ ַע ִר ֵ
יריָּה.
מוֹע ֶצת ָה ִע ִ
ָלרוּץ ְל ֶ
ִל ְחיוֹת ְבּ ָח ִבית.
ַרזֶן.
ְל ַפ ְצ ֵפּץ ְל ַע ְצ ְמ ֶכם ֶאת ָהרֹאשׁ ְבּג ְ
ֶשׁם.
עוֹנים ַבּגּ ֶ
ִל ְשׁתֹּל ִצ ְב ִ
ירים.
ַרק אַל ִתּ ְכ ְתּבוּ ִשׁ ִ
צ'רלס בוקובסקי ] [1920-1994נולד בגרמניה לחייל אמריקני ולאם גרמניה ,והגיע לארצות-
הברית בגיל שנתיים .עד גיל  35עסק במלאכות שונות כפועל שחור ,ואז החל לכתוב שירה
ופרוזה .בוקובסקי היה ה"ז'אן ז'אנה" של הספרות בארצות הברית ,וזכה לכינוי "מלך מנבלי-
מהבּ ִרים ,מחדרים בבתי-
ָ
הפה של השירה האמריקנית" .יצירתו באה מן הרחוב ,מן הביבים,
מלון בפרוטה ,והיא מחוספסת ,ישירה ,בוטה ,ואוטוביוגרפית ברובה .שתייה ,סקס ואלימות
הם המרכיבים העיקריים ביצירתו של מי שבחר לחיות כזר ומנודה בשולי החברה .בוקובסקי
היה יוצר פורה ופרסם עשרות קבצי שירה וסיפורת .בין ספרי שיריו" :בוער במים ,טובע
בלהבה"" ,אהבה היא כלב הגיהינום"" ,רחוב האימה ודרך הייסורים"" ,הימים בורחים כמו
סוסי פרא בגבעות"; בין יצירות הפרוזה שלו" :מיומנו של אשמאי זקן"" ,סניף הדואר",
"זיקפות ,פליטות זרע ,חשפנויות ושאר סיפורים על טירוף שגרתי"" ,וידוייו של איש מספיק
הבּ ִרים" עובד לקולנוע
מטורלל כדי לחיות בין חיות" ,ו"דרום של שום צפון" .סיפורו "עכבר ָ
והוסרט.
כל סטודנט שנה א' בחוג לפסיכולוגיה יגיד לכם שהתחפושת בה אנחנו בוחרים בפורים
אַל ֶטרֶ -אגוֹ )"אני עליון"( .לפני שנים שלפו הקאובויים אקדחי קפצונים
למשל ,היא ְ
והאינדיאנים משחו את פניהם בצבעי מלחמה וירו חץ מקשת .אחר כך באו הנינג'ות בשחור,
פּוֹט ִרים .אבל מי שרוצה לזכות בפרס התחפושת המצטיינת ,כדאי
אריֶ -
והה ִ
הסימפסונים ָ
שיעבור על רשימת הפנטזיות של צ'רלס בוקובסקי כפי שהיא מפורטת בשיר "עיצה ידידותית
לצעירים" .תבחרו מה שתבחרו ,רק אל תשכחו שסיפור שלו עובד לסרט "עכבר ָבּ ִרים",
ובתחפושת זו הוא טרף אפילו את אלה שהתחפשו לחתול.

4

עמית מאוטנר

שיר לכותבת הצעירה
ַבּת ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ִבּ ְל ַבד ַבּחוּץ
ִבּ ְפ ִנים ַמ ְח ֶתּ ֶרת ְגּ ָע ִשׁים ֶשׁלֹּא ִשׁ ַע ְרנוּ
ַמ ְח ָצ ָבה ֶשׁל ְנ ָפ ִצים ְבּ ִנ ְקרוֹת ַה ֵלּבַ .בּחוּץ
חוֹלף ִבּ ְפ ִנים ַע ֶצּ ֶבת ִמ ְת ַע ֶצּ ֶבת ְל ִמ ָלּה
ְכּמוֹ ַמ ָשּׁב ֵ
וּב ְל ָע ִדית ְכּמוֹ יְ קוּם
בּוֹק ַעת ְמ ַה ְד ֶה ֶדת ִראשׁוֹנָה ִ
ַ
גּוּפהּ נוֹ ֶק ֶשׁת ְכּמוֹ ֵהד
ִמ ָלּה ְכּמוֹ ְבּ ִריאָה ְמלוֹא ָ
ְכּ ֵהד ִע ְנ ָבּל ַדּ ְג ְדּג ִָני ִבּ ְסגוֹר ַה ֵלּב ִהיא
קוֹלהּ
ַלּה ָ
ְמג ָ
ְנ ֻק ַדּת ֵחן,
ְמג ָ
קוֹלהּ
ַלּה ָ
יה
ִעם ָהנֵץ ָשׁ ֶד ָ
צוֹר ֶכת א ֶֹכל
כּוֹת ֶבת ְכּ ֶ
ֶ
ְבּ ִמ ְב ָצע ֶשׁ ְמּ ִחירוֹ ִה ְמ ִציאָה
ָזנָה ֲע ִניִּ ים
דּוֹמעוֹת
ֶיה ַה ְ
ִבּ ְשׁ ֵתּי ֵעינ ָ
אַך ָפּ ְת ָחה.
ישׁאוֹת ֶשׁ ְ
ִמ ָכּל-בּוֹ ְק ִל ָ
וְ ִהיא ֶ
כּוֹת ֶבת ִהיא
רוֹצה ִל ְבר ַֹח ֲע ָב ָרהּ ִל ְשׁכּ ַֹח
ָ
אוֹה ֶבת
ַהפ ְֹך ִל ְמ ִציאוּת .וְ ִהיא ֶ
לוֹמהּ ֶשׁיּ ֲ
ֲח ָ
עוֹצ ֶרת ֶרגַע
ָדהּ לֹא ֶ
חוֹצ ֶבת ֶל ָהבוֹת ְבּ ֵעט י ָ
וְ ֶ
ַלּי ַה ַדּף
יכה ַבּ ִמּ ְר ָדּף ַעל גּ ֵ
ַמ ְמ ִשׁ ָ
ִעם ַהגּ ִ
ַלּים ַבּיָּם ִנ ְס ֶח ֶפת
וְ ִעם ַה ִזּ ְכרוֹנוֹת ִנ ֶדּ ֶפת
רוֹצה ְל ַה ְת ִחיל ֵמ ָח ָדשׁ
ַכּ ַשּׁ ֶלּ ֶכת ָ
אַה ָבה ִנ ְשׁ ַבּ ַעת
ָבּ ֲ
לֹא ִתּ ְמ ַעד וְ לֹא ִתּפֹּל ָתּ ִמיד ִתּ ְצ ַעד
ימה לֹא ִתּבֹּל.
ָק ִד ָ
ַבּת ְשׁלֹושׁ ֶע ְשׂ ֵרה ִכּ ְמ ַעט
ֶלת ִע ָדּ ִנים
ַלגּ ֶ
ַבּחוּץ ִבּ ְפ ִנים ִא ָשּׁה ַה ִמּ ְתגּ ְ
ִעם ַס ִכּינֵי ַה ְקּ ִפיץ ַה ִנּ ְשׁ ָל ִפים ֶאל ְבּ ָשׂ ָרהּ.

אמילי דיקנסון
תרגום :הדסה שפירא-בירמן
*
ַחל.
ָמה ַר ִכּים ְצ ָע ָדיו ֶשׁל ַהזּ ַ
ִהנֵּהוּ ַ -על ַכּף י ִָדי.
יפה הוּא ָבּא
עוֹלם ֶשׁכֻּלּוֹ ְק ִט ָ
ֵמ ָ
דוּדי.
לוּסין ְגּ ִ
ְבּ ִמ ְצ ַעדְ -פּ ִ
שּׁוֹק ִטים יָצוּדוּ
עוֹתיו ַה ְ
ַמ ְסּ ָ
ַשׁ ִמי.
ַמ ָבּ ִטי ַה ֵלּ ֶאהַ ,הגּ ְ
לוֹתיו,
ָכּל-כֻּלּוֹ ָשׁקוּד ַעל ַמ ְע ְגּ ָ
יּוּמי.
וּל ִק ִ
ַמה לּוֹ ְ
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ליאור רותם

רון כהן

מתפשטת

לילות לבנים

אַתּה ִמ ְס ַתּ ֵכּל ָע ַלי ִמ ְת ַפּ ֶשּׁ ֶטת
ֲא ִני שׂוֹנֵאת ֶשׁ ָ
חוֹשׁקֲ ,א ִני שׂוֹנֵאת
צוֹפה ִבּי ְבּ ַמ ָבּט ֵ
ֶ
טוּלה,
אוֹתי ְנ ָ
רוֹאה ִ
אַתּה ֶ
ֶשׁ ָ
ֶדת ַרק ְבּ ָב ָשׂר
ְמ ֻציּ ֶ
אַתּה יָכוֹל ִל ְראוֹת ָכּל ְנ ֻק ַדּת ֵחן
שׂוֹנֵאת ֶשׁ ָ
ָכּל ַצ ֶלּ ֶקתָ ,ל ַד ַעת
יתי ָמ ַתי ִעם ִמי.
ֶמה ָע ַב ְר ִתּיֶ ,מה ָחוִ ִ

ֵלילוֹת ְל ָב ִנים ֵאינָם ְט ִריִּ ים ֶא ְצ ִלי.
ַבּשׁ ִמ ְזּ ַמן.
ֶצ ַבע ַה ָלּ ָבן ִה ְתי ֵ
סוּסי,
ָמ ַר ְח ִתּי אוֹתוֹ ַעל ִ
אַתּ ְמ ַח ֶפּ ֶשׂת.
אַך ֲא ִני ֲע ַדיִן לֹא ַמה ֶשּׁ ְ
ְ
ָל ֵכן ֲא ַב ֵקּש ַרק ָדּ ָבר ֶא ָחד:
אוֹת ְך.
אַחת לֹא ֶל ֱאהֹב ָ
ְתּ ִני ִלי ִס ָבּה ַ
גוּפ ְך אוֹ ְל ָפחוֹת ִתּ ְל ֲע ִגי ִלי,
ַה ְר ִאי ְפּגָם ְבּ ֵ
ְבּ ַב ָקּ ָשׁה.

אַתּה ִמ ְת ַע ֵקּשׁ לֹא ְל ַכבּוֹת ֶאת ָהאוֹר
ָ
אוֹתי
סוֹרק ִ
דוֹלה וְ ֵ
ֻר ָסא ַה ְגּ ָ
יוֹשׁב ַבּכּ ְ
ֵ
צוּעה
ִצפּוֹר ְפּ ָ
ָפי ְל ַמ ַע ְנ ָך
ילה ֶאת ְכּנ ַ
ַמ ִשּׁ ָ
ַמ ִבּיט
אוֹמר ִמ ָלּה
וְ לֹא ֵ

אוֹמ ֶרת:
שׁוּב ֶ
אוֹת ָך"
אוֹה ֶבת ְ
" ִמ ְצ ַט ֶע ֶרתֵ ,א ִיני ֶ
ְמ ַט ְפ ֶט ֶפת ִט ָפּה
בּוֹער ִבּי.
ַער ָשׁ ֵלם ֶשׁ ֵ
ַעל י ַ

צוֹרים
ְמ ֵלאָה ַמ ֲע ִ
נוּקה
ֲח ָ
ֶלת
לֹא ְמ ֻסגּ ֶ
אַתּה ִמ ְס ַתּ ֵכּל ָע ַלי ִמ ְת ַפּ ֶשּׁ ֶטת.
ֲא ִני שׂוֹנֵאת ֶשׁ ָ

לשמש ולכוכבים שטרם פגשתי
כּוֹכ ִבים
רוֹצה ְל ַה ְשׁ ִכּיב ִלישֹׁן ֶאת ַה ָ
ֲא ִני ֶ
יקה.
וּל ָה ִעיר ֶאת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִבּ ְנ ִשׁ ָ
ְ

על עצמי :ליאור רותם ,בוגרת קבוצת "שורה חדשה".
בת  ,22סטודנטית שנה ג' למשפטים במכללת שערי
משפט .עובדת במשרד עורכי דין.
אוהבת מאוד לרקוד ,לשיר ולהיות בקרבת אנשים.

יְלה
כּוֹכ ִבים ֶאת ַה ַלּ ָ
רוֹצה ַל ֲעבֹר ִעם ַה ָ
ֲא ִני ֶ
ָה ִראשׁוֹן,
זוֹר ַחת.
וְ ִל ְהיוֹת ָשׁם ְכּ ֶשׁ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַ
ֶ
כּוֹכ ִבים ְכּ ֶשׁיִּ ְפּלוּ
רוֹצה ִל ְהיוֹת ִעם ַה ָ
ֵלכוּ ַבּ ַפּ ַעם ָה ִראשׁוֹנָה.
וּכ ֶשׁיּ ְ
ְ
יהם ָה ִראשׁוֹנוֹת.
לּוֹת ֶ
ְמ ַח ֶכּה ִל ְשׁמ ַֹע ֶאת ִמ ֵ
כוֹכ ִבים,
יוֹם ֶא ָחד יִ ְהיוּ ִלי ֶשׁ ֶמשׁ וְ ָ
אַחר.
עוֹלם ֵ
וְ ֵהם י ְַראוּ ִלי ָ
על עצמי :רון כהן ,בן  ,17תושב כפר-סבא.
לומד בתיכון "גלילי" במגמת מדעים .כותב
שירים מגיל  14ומשתתף ב"שורה חדשה" מגיל .15
מלבד שירה ,כותב ושר ראפ תחת הכינוי
נמ"ש )נקודת מבט שונה(  .כמו-כן מתאמן
בירי אולימפי כקלע של מועדון הפועל כפר-סבא.

6

אורן ירמיה

בראשית
אָרץ,
אשׁית ָבּ ָרא ֱאל ִֹהים ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ֶ
ְבּ ֵר ִ
גוּעים
ַע ִ
אָרץ ָהיְ ָתה תֹּהוּ ָובֹהוּ וְ ג ֲ
וְ ָה ֶ
יה.
הוּשׂם ֵמ ָע ֶל ָ
יה ֶשׁ ֻה ְפ ַרד וְ ַ
ְלאָ ִח ָ
יה ִנ ְת ַבּ ְק ָעה ְל ְ
גוּע ָ
ַע ֶ
אָרץ ְבּג ֲ
וְ ָה ֶ
תוֹך ְתּהוֹם,
ימ ְלּאוּ ָה
פוּה וִ ַ
וְ יִ ֵתּן ָלהּ ֱאל ִֹהים ַמיִ ם ַר ִבּים ֶשׁיִּ ְשׁ ְט ָ
ַחם.
אָרץ לֹא ִתּ ְתנ ֵ
וְ ָה ֶ
וֹתן ְפּ ִרי
יע וְ ָכל ֵעץ נ ֵ
וְ יִ ֵתּן ָלהּ ֱאל ִֹהים ֶדּ ֶשׁא וְ ָכל ֵע ֶשׂב ַמזְ ִר ַ
אָרץ לֹא ִתּ ְתנ ֵ
וְ ָה ֶ
ַחם.
וּב ֵה ָמה וְ ָכל ַחיָּה ְל ִמינָהּ
וְ יִ ֵתּן ָלהּ ֱאל ִֹהים ֶר ֶמשׂ ְ
יה,
מוֹתן ֵתּ ֵר ְדנָה ֵא ֶל ָ
ֶשׁ ִנּ ְשׁ ָ
ַחם.
אָרץ לֹא ִתּ ְתנ ֵ
וְ ָה ֶ
אָרץ ְבּ ַע ְצ ָבּהּ ְל ָע ָפר
וְ ִת ָשּׁ ֵחק ָה ֶ
ֶפשׁ ַחיָּה
וְ יִ ַקּח ֱאל ִֹהים ִמן ֶה ָע ָפר וְ יִ ֵתּן לוֹ נ ֶ
ַחם ֶה ָע ָפר ַעד ַהיּוֹם ַעל עֹל
וְ לֹא ִה ְתנ ֵ
חוֹלשׁ ֵמ ָע ָליו
אָחיו ֲאהוּבוֹ ַה ֵ
ִ
וּשׁזוּר ְמאוֹרוֹת.
ָרחוֹק ְ

*
וּב ַלע ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם.
ַפּ ְנ ֵתּר זִ נֵּק ֶאל ָעל ָ
כּוֹכ ִבים ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְלעוֹרוֹ ַה ָשּׁחֹר וְ ָק ְראוּ לוֹ ַליְ ָלה.
ַה ָ
ָר ַח.
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִנ ְשּׁ ָקה ֶאת ֵעינוֹ וְ ָק ְראָה ָלהּ י ֵ
אָרץ ִה ִבּיטוּ ַמ ְע ָלה וְ ְ
ָשׁים ַעל ְפּנֵי ָה ֶ
אָמרוּ:
ֲאנ ִ
ַליְ ָלה.
ָר ַח.
יֵ

על עצמי :אורן ירמיה ,בן  18מירושלים .כותב מזה שנתיים ועודף.
סיים את לימודיו בליד-ה במגמות ספרות ,תנ"ך ופילוסופיה .בוגר סדנת
הכתיבה של "מקום לשירה בלב העיר" ומתא"ן.
עומד להצטרף למסלול שנת שירות בעמותת "אלון".
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האהבה לכתיבה היא כמו חור בשן
שמי אנה ואני בת  ,20בוגרת קבוצת "שורה חדשה".
לפרנסתי אני מוכרת את נשמתי לחברה סלולארית.
בקרוב )אם ירצה השם( אתחיל להיות סטודנטית לפיזיקה ולספרות ,במסלול הכתיבה
הספרותית .חביבים עלי כתיבה ,צילום ולעתים גם הטפת מוסר.
האהבה לכתיבה היא כמו חור בשן :מתפתחת בשקט הרבה לפני שמרגישים בה; אם מרגישים
– סימן שמאוחר מדי
מניסיוני-שלי ,התסמין הראשון הוא קריאה מרובה ,כמעט כפייתית .אט-אט ,עם כל ספר
שנגמא ,הכותב הפוטנציאלי לומד להעריך לא רק את הסיפור שקרא אלא גם את האופן בו
הוא נכתב ,ומתחיל לשנוא שגיאות כתיב ותחביר )לא יודעת מה איתכם ,אבל אני יכולה
להרוג את האדם שיגיד את המלה "מוּתרוּת"( .לאחר זמן מה זה מחלחל :גם כשכותבים
עבודות לבית הספר מנסים להתחכם ,לכתוב בסגנון הומוריסטי ,לחקות דברים שקראנו; גם
כשכותבים סיכומים או דו"חות אנחנו מתייחסים בכובד ראש לכל דבר שיוצא מהמקלדת ,פן
ניתפס עם שגיאת הקלדה או ניסוח מסורבל; ולבסוף האסימון נופל :אני אוהב/ת לכתוב.
האסימון שלי נפל איפשהו באזור כתה ח' .לא התחלתי לכתוב מיד; הרעיון של הכתיבה
התגלגל במוחי לא מעט זמן ,ולאט לאט אזרתי אומץ לכתוב משהו .זו לא היתה בדיוק
כתיבה ,אלא יותר כמו תהליך התנסות :צברתי התחלות של סיפורים קצרים .מעולם לא
מצאתי המשך לאף אחד מהם ,ורק צברתי עוד ועוד פסקאות ופרקים ראשונים.
הלכה למעשה ,הרומן שלי עם המלה הכתובה התחיל רק בכתה ט' .אם רוצים לחפש אשמים
במחדל הזה ,האופציה הפשוטה ביותר תהיה להצביע על בחור שהיה בסביבה; הרי כל כך
הרבה בני נוער אוהבים להשתפך על גבי הדף במגוון חרוזים ומטאפורות כשיש מישהו שיצית
את ההשראה .כך גם אני התחלתי.
הזדקקתי למשהו מעבר למשפטים ישרים כדי לתאר את הרגשות .הייתי מוכרחה לבטא את
עצמי .נהניתי מהפעולה הפשוטה של העברת התחושות אל הדף הרבה לפני שחשבתי שיכול
להיות לזה ערך אמנותי כלשהו ,הרבה לפני שחשבתי שיהיה מי שיקרא ,ואפילו – אוי
לאוזניים השומעות – יעריך.
לא כתבתי סיפורים ,כי העניין פה לא היה עלילות וגיבורים ,אלא אני; שירה היא ז'אנר
אגוצנטרי למדי.
קל בצורה מרגיזה להתחיל לכתוב כשיש משהו מוגדר שרוצים להוציא החוצה.
בהתחלה זה לא ממש ִשׁנה לי איך כתבתי ,אלא מה כתבתי .התחלתי לקרוא מעט שירה
וחשבתי שגיליתי פלא חדש – אבל הכתיבה שלי עמדה במקום .בלי אפשרות לדבר על שירה,
בלי להתעמק בכתיבה או פשוט לשתף עוד אנשים בשירים שלי ,לא יכולתי להתקדם או
להתפתח .ובל נשכח עוד דבר חשוב :אמנים הם לרוב יצורים מונעי-אגו ,שצריכים קהל
סביבם ללא הרף .קהילות אינטרנטיות לא סיפקו את הצורך הזה אלא בעיקר נראו לי כמו
סחר-מכר במילים ,וחיפשתי קהילות אנושיות .כך הגעתי לקבוצת "שורה חדשה".
נתקלתי בה בעלון פרסומי של עיריית כפר סבא .די סקרנה אותי הקבוצה הזו ,שפנתה ל"בני
נוער שוחרי המלה הכתובה" .אחרי חצי שנה של היסוסים אזרתי אומץ ובאתי לאחת
הפגישות.
זו היתה חוויה מעט מוזרה :לשבת על הדשא ,לקרוא שירים ,לדבר עליהם ,לכתוב משהו,
לקרוא אותו בפני הקבוצה ,לשמוע עליו מגוון דעות ולהשמיע דעות על שירים של אחרים.
לא הייתי רגילה להיחשפות הזו ,אבל זה מצא חן בעיניי .המשכתי לבוא.
מפגישה לפגישה הרגשתי שמתגלה לי פן אחר בכתיבה :לא עוד השתפכות עצמית אל הדף.
לכתיבה הזו יש מטרה ,היא נוגעת באנשים אחרים ואינה נוצרת כלאחר יד.
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פתאום ,כשראיתי איך עורכים שירים ,כשלנגד עיני השראה של רגע הפכה להיות משהו
שמדבר אל מי שקורא ,הבנתי איך שיר עובר טרנספורמציה מפורקן נפשי לאמנות.
התהליך הזה הפיל אצלי אסימון נוסף :זהו ההבדל בין שירה כתחביב לשירה כדרך ,הרגל ,חלק
מהאישיות.
כמישהי שעד אז כתבה רק לעצמה ,היה לי מאד קשה להתחיל לכתוב החוצה ,ויותר קשה
היה לשתף אחרים בדברים שכתבתי .לקח לי משהו כמו  5פגישות עד שקראתי שיר שלי ,וגם
אז הודעתי )מראש!( שאיני רוצה לדבר עליו .אבל התגובות הטובות עודדו אותי ונתנו לי
בטחון :כשקבוצת הכתיבה מזכירה לעתים קבוצת תמיכה ,לא כל כך מפחיד לקרוא שירים,
אישיים ככל שיהיו.
האמת היא שזה לא קל להיפתח בשירים ולהמשיך לשאוף להגיע לאנשים .מידת הפגיעות
היא עצומה :מצד אחד ,מדובר פה באמנות לכל דבר ,ואין אמנות ללא קהל .מצד שני ,איך
אפשר להפוך את השירים שכתבתי לנחלת הכלל ,להציג אותם בפני איזה קהל לא מוגדר,
ועוד להסתכן בבוז?
כשהשאלה הזאת עולה ,מתחולל בתוכי מאבק בין האקסהיביציוניזם לבין המבוכה ,והמנצח
גוזר את דינו של השיר – לפרסום או לגניזה.
לכתוב זה מפחיד ,חושפני ,מביך ולפעמים גם כואב .אם יש באזור "חממה" בה אפשר יהיה
להתנסות בסגנונות כתיבה שונים ,לקבל ביקורת בונה )גם אם כתבנו שטויות גמורות( ,להבין
ולבקר אחרים ,ובעיקר לקבל חיזוקים ולצבור בטחון – הדבר יקל מאד על הכותב כשירצה
להמשיך הלאה ,לחשוף את השירה גם במקומות אחרים .שירה היא אמנות מפחידה למדי
משום שהיא אישית מאד .כשלמדתי לאהוב את כתיבתי ובו זמנית להסתכל עליה בעין
בוחנת ,הפכתי להיות מודעת לעצמי ובטוחה ביכולותיי ,ולמדתי ביקורת עצמית מהי.
אך לא הכל עבר בצורה קלה .מספר תובנות וגילויים כואבים היו בתהליך הזה.
הראשון הוא ,איך לא ,הידיעה שבשביל השראה צריך לעבוד ,ולא לשבת ולהמתין למוזות
הבוגדניות .יצירה היא תוצר של עבודה – בין אם מנטלית )ריכוז והתבוננות( ובין אם מעשית
)תרגילי כתיבה ,קריאה וניתוח של שירים( .אולי מדי פעם תבוא איזו מוזה לבקר ,אבל אם לא
יודעים לנתב את הרעיון לכיוון מעשי – מה חבל.
הגילוי הזה הולך יד ביד עם הגילוי השני – הידיעה ששיר לא צץ על הדף במקרה ,אלא מהווה
תוצאה של ישיבה ,חשיבה ועריכה .נכון שלפעמים יש הברקות שאין חשק לגעת ולו באות
אחת מהן ,אבל לרוב זה לא כך .הקטע שעל הדף לא יהיה שיר של ממש עד שלא ייבחן תחת
זכוכית מגדלת ויימצא "אחיד" ,ללא סדקים פנימיים או מסרים סותרים .לא תמיד צריך לערוך
ולקצץ את השיר למוות ,אבל כן צריך לבחון אותו היטב ולשאול את עצמנו "האם זה מה
שרציתי לומר פה" ,שוב ושוב ,עד שנוכל לומר לעצמנו בלב שלם "כן".
דבר נוסף שגיליתי הוא שלמרות הפיתוי ,זה בלתי אפשרי להגדיר שירה "טובה"" ,איכותית"
או חלילה "נכונה" – פשוט כי אין פה חוקים ,והניסיון למצוא כאלה עלול להסתכם ביומרנות
בלתי מוצדקת .אני לא אוהבת רשימות-מכולת של תכונות ששיר טוב צריך להכיל .אף אחד
מאיתנו לא יושב וחושב "בסדר ,יש לי פה  8מתוך  11קריטריונים ,אני מקווה שאף אחד לא
ישים לב שיש יותר מ 4-מטאפורות" ,נכון?
אך הכואב מכולם היה הגילוי שבשביל לכתוב ,באמת לכתוב ,מה שנחוץ זה ניסוי וטעייה .אף
אחד לא רוצה לטעות ,במיוחד לא אנשי-אגו כמו משוררים ,אבל אין ברירה .יש דברים
שבאים רק עם הזמן.
הכתיבה מתפתחת בד בבד עם האישיות .אמנם לא ביליתי חלק גדול מחיי בכתיבה ולא
השקעתי את עצמי בכך לחלוטין – למעשה ,רק ב 5-השנים האחרונות אני כותבת על בסיס
קבוע )להוציא מחסומי כתיבה ,חצאי שירים ,שירים גרועים ,עצלות או סתם שעמום( – אך
עם כל אסימון שנופל אני מרגישה שהתקדמתי עוד צעד .מאז האסימון הראשון ,בכתה ח',
דרך כל האסימונים של "שורה חדשה" )ועוד אחד קטן של "מתא"ן" ,שנשמע כך" :לעולם אל
תתנו לאיש לומר לכם מהי כתיבה טובה"( ,ועד לאסימונים האחרונים שנפלו כשניסיתי
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לצאת ממחסומי כתיבה מרגיזים ,אני יכולה לראות שהיתה התקדמות רבה ,למרות שאין לי
ספק שהדרך עוד ארוכה .הכתיבה שלי אמנם עדיין אגוצנטרית ,אך למדתי לכתוב החוצה
ולשלב בין ה"מה" ל"איך" ,ובעיקר למדתי להיחשף; אני לא יודעת מהו הדבר שיכול להפוך את
השיר שלי לטוב ,אבל כשאני קוראת את השיר ומרגישה שהמסר עבר בצורה הנכונה ,אני
מרוצה מהתוצאה ,תהיה אשר תהיה.
אם נחזור לרגע למטאפורה של החור בשן ,אפשר לומר שאני נמצאת בשלב טיפול השורש;
המצב עוד לא קטסטרופאלי )טרם נעלתי את עצמי בבית וכפיתי על עצמי שגרה של שיר
ליום( ,אבל אי אפשר להתעלם מההשלכות ,למרות שלא ניתן כבר לעשות דבר חוץ מלמזער
נזקים .אני משתדלת להתגבר על העצלות ולכתוב כמה שיותר ,מנסה להכיר משוררים
וסגנונות נוספים ,ומאזנת ללא הרף את הכתיבה האסוציאטיבית עם העריכה המדויקת
והמודעת לעצמה .לפעמים זו עבודת נמלים מתסכלת ,אבל התוצאה תמיד שווה את זה ,ולו
רק בתור התנסות; והעיקר :למדתי להאמין בכתיבה שלי .גם אם הספר שאוציא מתישהו
ייכשל בטורי הביקורת ,אני יודעת שאמשיך לכתוב ,ויהי מה.
עדיין קשה לי לקרוא לעצמי "משוררת" – כרגע זה נשמע לי יהיר במקצת – אך אין ספק
שאני חותרת לשם ,בהנחה שהחשק לכתוב יישאר במקומו ,ועמו גם החשק לצאת החוצה
ולגעת באנשים.

נרקיסיזם
חוֹשׁ ֶבת ֶשׁיֵּשׁ ִלי ָכּל
ֲא ִני ֶ
זְ כוּת ִל ְהיוֹת ְמ ֻא ֶשּׁ ֶרת:
ַהגּוּף ַהזֶּה ַבּ ַמּ ְראָה.
נּוֹפל ַעל
ָהאוֹר ַהזֶּה ֶשׁ ֵ
ַהלּ ֶֹבן ַה ִמּ ְת ַעגֵּלְ ,כּ ִאלּוּ
לּוֹטף ֶאת ָה ֲאוִ יר;
עוֹרי הוּא זֶה ַה ֵ
ִ
ֲא ִני ְרווּיָה.
ֲא ִני ְמ ַע ְק ֶצ ֶצתֲ ,א ִני
לוּטין ַבּ ַחיִּ ים.
ַל ֲח ִ

וּראוֶּ :ה ָחזֶה ֶשׁ ִלּי
ְ
לֹא ֻמ ְשׁ ָלם ְכּ ָלל;
ִאלּוּ ָהיָה,
אוֹה ֶבת אוֹתוֹ ָכּ ְך.
יתי ֶ
לֹא ָהיִ ִ
יצה(
אוּלי ַרק ַמ ֲע ִר ָ
ַ
מוּל ַמ ְראָה ִנ ֶצּ ֶבת וּבוֹ ָהה:
אוֹר ִנ ְשׁ ַפּ ְך ַעל עוֹר
צוּרוֹת ֲעגֻלּוֹת ַח ְסרוֹת ֵפּ ֶשׁר ִמ ְת ַהוּוֹת ַבּ ֲאוִ יר
ַמ ְפ ִגּינוֹת ַע ְצ ָמן ְבּ ָפנַי,
ְ
רוֹמזוֹת ַמ ֶשּׁהוּ ִנ ְשׁ ָכּח.
ִנ ְד ֶמה ִלי ֶשׁ ַמּ ֶשּׁהוּ
צוֹמ ַח ִבּי וְ ִנ ְפ ָקח
ֵ

ְדּמוּת ַתּ ַחת ְדּמוּתָ ,פּתוֹס
מוּרת ָפּתוֹס:
ְתּ ַ
יתי ְל ַק ֵלּף ֵמ ַע ְצ ִמי
אוֹתוֹ עוֹר ֶשׁ ָר ִצ ִ
ְבּ ַל ַהט ֶשׁל ִשׂ ְנאָה ִבּ ְל ִתּי ִמ ְת ַפּ ֶשּׁ ֶרת,
ָכּ ֵעת ְמ ַר ֵפּד ֶאת ַה ָבּ ָשׂר
וּמ ֲא ִהיב אוֹתוֹ ַעל ַע ְצמוֹ.
ַ

צוֹמ ַח וְ ָק ֵמל ִבּי ְללֹא ֶה ֶרף:
וְ זֶה ֵ
ֵאין ָח ָדשׁ ַתּ ַחת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ.
גַּם לֹא ַתּ ַחת ְמנוֹרוֹת ַח ְשׁ ַמל.

חוֹב ֶקת ַצוָּאר וְ ֶל ִחי
חוֹב ֶקת יָד ֶ
יָד ֶ
ָמים
שׁוֹלפוֹת ְפּג ִ
חוֹלפוֹת וְ ְ
ֻמּנוֹת ְ
ֶא ְצ ָבּעוֹת ְמי ָ
זוּבים -
תוּלים ֲע ִ
גּוּרי ֲח ִ
אוֹתם ְכּמוֹ ָהיוּ ֵ
וּמ ַל ְטּפוֹת ָ
ְ
אַחרוֹן ֶל ֱא ִ
ימן ֲ
ִס ָ
נוֹשׁיּוּת ַתּ ַחת
אָחיד ַהזֶּה.
יד ְר ִמיס ָה ִ
ִצפּוּי ָה ֶא ִפּ ֶ
אוֹתן,
אוֹה ֶבת ָ
) ְנ ֻקדּוֹת ִציּוּןֵ :א ִיני ֶ
קוֹמן ָע ַלי.
וֹה ֶבת ֶאת ְמ ָ
אַך ֲא ִני א ֶ
ְ
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עמית מאוטנר

על "שורה חדשה"

"שׁוּרה חדשה" היא קבוצת בני-נוער כותבים תושבי כפר-סבא ,הוד-השרון והסביבה ,הפועלת
בהנחייתי מזה שש שנים במרכז הנוער העירוני כפר-סבא ,בתמיכתה ותחת חסותה של עריית
כפר-סבא .דמי החברות בקבוצה הם סמליים בלבד )בכוונה אינני אומר עלות הסדנאות ,ועל
הבדל זה אעמוד מיד(.
הקבוצה עוסקת בכתיבה-יוצרת לסוגיה; חברי
הקבוצה עוברים בהנחיה שלי סדנאות כתיבה
חווייתיות בשירה ,נחשפים לרזי השפה העברית
וליופייה ,רוכשים כלים לכתיבת שירה ובכלל
לתקשורת מיטבית באמצעות המלה הכתובה.
הקבוצה מתאימה גם לכותבי הפרוזה שבשורותיה,
שכן היא מפתחת מודעות לדקויות השפה והתחביר,
ומעודדת את הלשון הפיגורטיבית שהיא ,כמובן ,גם
נחלת הסיפורת הטובה .קבוצת "שורה חדשה" מהווה משפחה ובית-טיפוחים לצעירים
שהמילה הכתובה היא "שפת קודש" עבורם לביטוי רגשותיהם ומחשבותיהם ,נערים ונערות
שיש להם מה לומר ,המבקשים "לצאת מהמגירה" ולהשמיע את קולם הייחודי )גם אם לא
מודים בכך בתחילה(.
הסדנאות בנויות על דינאמיקה בין חבריה ,על שיתוף בחומרים הפרטיים שלהם ,הקשבה
למשתתפים האחרים ועל נתינת משוב ופידבקים על יצירותיהם או הצעות עריכה.
בנוסף לסדנאות השונות ,שתכליתן רכישת מיומנויות כתיבה ויצירת גירויים לכתיבה
ואקוסיסטמה נוחה לכתיבה ,ישנן גם סדנאות נושאיות שונות שפיתחתי על-פי הלך-הרוח
ו"דרישות" חברי הקבוצה )למשל על מונחים מופשטים כגון :זמן ,גוף ונפש ,גורל או על
מונחים קונקרטיים כגון אבן ,מים ,הבגד עושה את האדם וכו'( .גם סדנאות-דיון אלה מלוות
תמיד בתרגילי כתיבה הקשורים לחומרים שהנושא האמור הציף אותם.
כיוון שאני בא מתחום משחק התיאטרון אינני מזניח את הצד הפרפורמטיבי של השיר,
והסדנאות "נגועות" גם בהתמודדות המשתתפים.
עם אופן קריאת השיר.
חשוב לציין ,כי "שורה חדשה" היא איננה על תקן חוג
שנתי או קורס כתיבה בעל סך סדנאות קצובות ,כנראה
פה ושם ,אלא היא פורמט ייחודי שהתחיל לתומו בעבר
וצמח ופותח לצורתו הנוכחית ,צורה שלדעתי אין כדוגמתה
בארץ ,ואולי אף בעולם כולו .משום-מה גם היה לי קשה
לנסות לשחזר צורה שכזאת במקומות אחרים.
ל"שורה חדשה" אין ראשית ואחרית ,ומפגשיה נמשכים ללא
הפסק )כל עוד אני נוטל אחריות על הקבוצה( ,החברים בה
רשאים לבחור כראותם אם להצטרף לקבוצה ורשאים לבחור
אם לפרוש ומתי .דם חדש תמיד זורם בעורקינו .לרוב ,אלו
אשר מתחברים לסטנדרטים ולתוכן סדנאות המוכתבים על-ידי,
נשארים בקבוצה אורח-קבע עד אשר הצבא חוטף אותם לידיו.
וגם אז הנתק שלהם אינו סופי בהכרח; רבים ממשיכים לבוא "על מדים" בחופשות ובזמנם
הפנוי .גם הסטודנטים שבין בוגרי הקבוצה לא מדירים כליל את רגלם מהקבוצה.
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על-מנת לשבור את הבדידות הטבעית השׂוֹרה על הכותב הצעיר ,הנעדר לעיתים רבות את
המסגרת הקבועה של הכתיבה )שבלעדיה הוא עלול להפסיק לכתוב או להיוותר נעול במגרת
חובבים( ,לא די בעיניי רק ביצירת החממה האינטימית שלנו ,אלא נכונה גם היציאה החוצה
מן האינקובציה והיניקה הפרטית )או לחילופין  -הכנסת החוץ אל קרבנו(.
על-כן "שורה חדשה" מארחת לפרקים משוררים וותיקים וצעירים שונים ,המביאים לה
זווית אישית לגבי הספרות והכתיבה ,מציגים את הפואטיקה האישית שלהם וקושרים אותה
אל הביוגרפיה שלהם ,ולבסוף עונים על שאלות המשתתפים .בין המשוררים שהתארחו
ב"מפגש עם משורר" :יעקב ברזילי ,ליאור שטרנברג ,גלעד מאירי ,אירנה גרוסמן ,שחר מריו.
"שורה חדשה" ,כאמור ,איננה סדנאות בלבד .לא בכדי הוגדרנו עם הזמן בחוברת הפרסום
דוברת העירייה כ"קבוצת מנהיגות" .כחלק מחזון "קבוצת המנהיגות" אנו יוצאים אל
של ֶ
הקהילה ,בוקעים לציבור ,ומקיימים אירועים חברתיים שונים:
למשל ,קיימנו תערוכת שירים בלב קניון ערים בכפר-
סבא לזכרה של נועה אורבך ,נערה שנרצחה בפיגוע
תופת בעיר .שירים נבחרים ,הקשורים באופן זה או אחר
לנושא השכול והתקווה ,הוצגו על כני-ציור ,מודפסים
באופן מכובד ומודבקים על קאפות .התערוכה התקיימה
נוכחות בני משפחתה של נועה אורבך ,סגןראש-העיר של
כפ"ס ,המשורר רוני סומק ,וכמובן עוברי-אורח תמימים.
אותם שירים הועלו בזמנו לאתר המקוון "ליטרטורה".
וגם :אחת לשנה בשבוע הספר העברי "שורה חדשה" לא יכולה לשלא ליטול חלק :בפעם
הראשונה הוצאנו אלבום שירים של חברי הקבוצה וקיבלנו דוכן בינות דוכני ההוצאות-לאור
השונות ,אבל משראינו כי רעיון זה לא היה אטרקטיבי במיוחד  -התחלנו בשנים שיבואו
לחלק סטיקרים ובהם משפטי שירה קצרים וחזקים ,ופעם חילקנו עוגיות מזל שבהן טמונים
היו קטעי שירה .זה היה מוצלח במיוחד.
אחת לתשעה חודשים ,כמו בהיריון תקין ,אנחנו
מקיימים ערב קריאת שירה פתוח לכלל בני הנוער מכפר-
סבא ומהסביבה .כל ערב קיבל שם מיוחד משלו; "עט
נעורים"" ,שירים בכריכה רכה"" ,רגע לפני שמחשיך",
"נשימה אחרונה של חורף".
הערב האחרון לקריאת שירה לנוער התקיים ב-
 07/06/17באולם של מרכז הנוער העירוני כפר-סבא ,ערב
שקראנו לו "נדודי שירה" .גם הפעם ,כמדי שנה ,ערב מן
הסוג הזה הסתבר כהצלחה גדולה :באווירת בית-קפה
נינוחה ונעימה ועל כיבוד קל ,קראו משיריהם כעשרים
בני-נוער ,חלקם שרו וניגנו שירים מולחנים פרי-עטם או
יצירות של אחרים .את הערב הנחו בן ובת ,חברי קבוצת
"שורה חדשה" .באירוע שכזה ,הקשור לשירה ,שדומה על-
פניו כי אין לו ביקוש רב בעולם האטרקציות של ימינו ,נכחו בעליל כמאה וחמישים בני-נוער
ואורחים אחרים ,ביניהם המשורר הכפר-סבאי יעקב ברזילאי ,שכיבד בנוכחותו את דור
הכותבים הצעיר .היו נערים ונערות שקראו את שיריהם וחשפו את לבם זו הפעם הראשונה
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בחייהם ,ובכך ניכרת אחת מחשיבויותיו העיקריות של האירוע .התרגשתי לראות את צעיר
הקבוצה שלנו ,תלמיד כיתה ח' שזה עתה הצטרף בחשש לשורתנו ,עומד על הבמה וקורא
משיריו ,ידיו הבתולות מחזיקות בדף וגרונו עוד לא מאמין ...בערב זה נכחו ,כמובן ,גם בוגרי
"שורה חדשה" רבים ,שהאירוע המיוחד הזה היווה עבורם מעין "מפגש מחזור" ובמה נוספת
להזכיר את קולם .קריאת השירים לוותה הפעם באנתולוגיית שירים סדורה ונאה שהוצאה
במיוחד עבור הערב אחת מחברות "שורה חדשה" הבוגרות.
היום ,למרות שאינני גר עוד בכפר-סבא ולמרות העיסוקים הסוחפים האחרים ,אני עדיין
מחזיק את הקבוצה הזאת כמו פוחד לאבד אותה ,ותמיד מגיעים בני-נוער חדשים ששווים
את מעט המאמץ.
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ויסלבה שימבורסקה

אחדים אוהבים שירה
תרגום מפולנית :רפי ויכרט
ֲא ָח ִדים -
אוֹמ ֶרת ֶשׁלֹּא ֻכּ ָלּם.
זֹאת ֶ
ֲא ִפלּוּ לֹא ָהרֹב ֶא ָלּא ַה ִמּעוּט.
ְבּ ִלי ְל ָה ִביא ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן ֶאת ָבּ ֵתּי ַה ֵסּ ֶפרֶ ,שׁ ָשּׁם ֻמ ְכ ָר ִחים,
וְ ֶאת ַה ְמּ ְ
שׁוֹר ִרים ַע ְצ ָמם,
ָשים ֵא ֶלּה ֵהם ְשׁנַיִ ם ְל ֶא ֶלף.
ֲאנ ִ
אוֹה ִבים -
ֲ
אַך ֶא ְפ ָשר ֶל ֱאהֹב גַּם ְמ ַרק עוֹף ִעם ִא ְט ִריּוֹת
אוֹה ִבים גַם ַמ ֲח ָמאוֹת וְ ֶצ ַבע ְתּ ֵכ ֶלת,
ֲ
ָשן,
אוֹה ִבים ָצ ִעיף י ָ
ֲ
אוֹה ִבים ַל ֲעמֹד ַעל ֶשׁ ָלּ ֶהם,
ֲ
אוֹה ִבים ְל ַל ֵטּף ֶכּ ֶלב.
ֲ
ירה -
ִשׁ ָ
ירה.
ֲא ָבל ַמה זֹּאת ְבּ ֶע ֶצם ִשׁ ָ
אַחת ִנ ְתּנָה ְל ָכך
לֹא ַ
עוּעה.
שוּבה ְר ָ
ְתּ ָ
וֲ
ֶא ֶחזֶת ָבּזֶה
יוֹד ַעת וְ נ ֱ
יוֹד ַעת וְ ֵאינ ִֶנּי ַ
ַא ִני ֵאינ ִֶנּי ַ
גּוֹאל.
ִכּ ְב ַמ ֲע ֶקה ֵ
מתוך" :סוף והתחלה" ,הוצאת "גוונים – טרקלין"
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מקסים גילן  -מפגש עם משורר ותקופה
שרית שץ
מקסים גילן הלך לעולמו בגיל  ,74בתל-אביב ,ב.2.4.2005-
בניגוד לחייו מלאי התהפוכות ונוכחותו הבולטת בנוף התרבותי הישראלי,
הלך לעולמו גילן בשקט ובקול דממה דקה כשהוא כמעט חסר-כל ,שנה
בלבד לאחר זכייתו בפרס ראש-הממשלה.
אישיות יוצאת דופן וססגונית היה גילן ,הן בתפיסותיו הפוליטיות-
חברתיות-אמנותיות והן בדרכו כמשורר וסופר .ניסיונות להגדירו יחטאו
לאיש שהיה אמן ,פובליציסט ,מהפכן ,הרפתקן ,בוהמיין ,אוהב נשים ומדע
בדיוני ,אנרכיסט ולוחם חופש ,שקרא תגר על תרבות ה"זרם המרכזי".
במהלך חייו הוצא גילן בשל פעיליותיו אל מחוץ לחוק .לקראת סוף חייו
חיבקה החברה הישראלית את ה"בן האובד" בהעניקה לו את ההכרה
היוקרתית והמשמעותית ביותר  -פרס ראש-הממשלה.
סיפורו של מקסים גילן הוא גם סיפורה של תקופה בחיי המדינה ,של השירה ויחסיה עם
התרבות והחברה הישראלית.
מקסים גילן נולד ב 1931-בעיר ִליל שבצרפת ,בשם מקסים גולדהירש ,לאב עשיר שירד
מנכסיו ,התעשר שוב ונסע לברצלונה שבספרד .שם פגש האב את אמו של מקסים .המשפחה
השתקעה בקטלוניה ואביו התקדם ומילא תפקידים פוליטיים בכירים בספרד הרפובליקנית.
בעת ילדותו של גילן פרצה מלחמת האזרחים בספרד ובהיותו בן  8נלכד אביו ,שהיה סגן שר
הביטחון בממשלת קטלוניה המורדת .בהוראת משטרו של פרנקו נדון למוות.
גילן עלה עם אמו ואחותו לישראל ב ,1944-בהיותו בן  .14תחילה השתכנה המשפחה במחנה
עתלית ולאחר מכן עברה לשכונת התקווה בתל אביב .בשל מחלה שפקדה את אמו ,נאלץ
מקסים גילן לעזוב את לימודיו ולסייע בפרנסת המשפחה בשורה של עבודות כפיים .עם הזמן
החל לכתוב ולהיות פעיל פוליטית .הוא גיבש אידאולוגיה לאומנית-כנענית ,הצטרף ללח"י
ולחם בשורות הארגון במהלך מלחמת השחרור .לאחר פיזור המחתרות על
ידי בן גוריון ,השתתף בהקמתם של כמה ארגונים סמויים ששמו להם
למטרה להפיל את המשטר של מפא"י .בגין פעילותו החתרנית נכלא בפעם
הראשונה .בכלא עבר גילן מהפך רעיוני ,לאחר שהיה עד לאירוע בו סוהר
יהודי ניצול שואה ,מענה אסיר ערבי .הוא הצטרף אל מחנה השמאל הלא-
ציוני והקדיש את חייו למאבק במשטר .בשלהי שנות החמישים ,נכלא שוב
לזמן מה לאחר שנחשד ,לשווא ,במעורבות ברציחתו של ישראל קסטנר.
בשנות ה 60-המוקדמות השתייך מקסים גילן לקבוצת המשוררים ואנשי
הספרות האוונגרדיים שהובילו את הזרם האנטי-אלתרמני בשירה העברית.
החבורה הספרותית "לקראת" ניסתה לחולל מהפך ספרותי ותרבותי כנגד
ההגמוניה של שירת "המניפסטים" השקולה והמחורזת .על חבורה זו נמנו
בין היתר :נתן זך ,יהודה עמיחי ,משה בן-שאול ,משה בן-דור ורבים אחרים.
בעקבות כך ייסד גילן את כתב העת "קילטרטן" ,אשר שמו נלקח משירו של
המשורר וויליאם באטלר ייטס "טייס אירי צופה מותו" .עמו עשו במלאכה מאיר ויזלטיר,
יאיר הורוביץ ,יוסף מונדי ויונה וולך בשיריה הראשונים )אותה גילה גילן שאהב מאוד לגלות
כשרונות צעירים( ורבים אחרים.
שירו הראשון של גילן התפרסם בעברית ב 1952-בקובץ קטן של משוררים צעירים ובלתי
ידועים אז -נתן זך משה דור ואריה סיוון .ספר שיריו הראשון" ,גדר פרוצה" ,פורסם ב.1957 -
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בספר זה קבע גילן את המוטיבים העיקריים ביצירתו :שירת אהבה אישית ,ובכלל זה שירה
ארוטית ,המשולבת בשירה פוליטית נוקבת.
הוּדה ..
נוֹל ְד ִתּי ְבּ ָה ֵרי יְ ָ
ְק ָרא ִלי ִבּ ְריוֹןַ .
ֻמּה
ְל ַר ְג ַלי ָשׁ ְק ָעה ַה ֶשּׁ ֶמשֲׁ ,אד ָ
ָהיִ ִ
יתי ָק ָטן ְכּ ֶשׁאָ ִבי ָגּוַע
ְבּ ֵלב ַה ֲה ֻמ ָלּה!
אָחי ָבּ ַרח
ִא ִמּי ז ְָנ ָתה ִעם זָרִ .
שׁוּעל
דּוֹדי ָ -
מוּכהִ .
ֶאל ֶק ֶרת ְס ָ
אַך לֹא ָר ַצח.
אָטם אָזְ נָיו ָשׁ ַחט ְ -
ַ
ִל ְחיוֹת לֹא ַקל.
מתוך הפתיח לקובץ השירים "מיפוי"1957 ,

מרבית ספריו " -חומות יריחו"" ,שהד"" ,מטח"  -יצאו לאור בשנות החמישים והשישים ,בהן
נחשב כמשורר פורץ דרך .גילן אשר הקדים את זמנו ,ביטא ביצירתו את הרעיון כי קיומו של
היישוב העברי הלאומי יובטח רק על ידי השתלבות במרחב המזרח-תיכוני .עקרונות דומים
ביטא גילן גם בפעילותו הפוליטית והעיתונאית.
לפרנסתו תרגם גילן מאנגלית ספרות ארוטית תחת השם ג .קסים ושמות עט נוספים ועבד
כעורך משנה בשבועון "העולם הזה" שעורכו היה אורי אבנרי .לימים ייסד גילן בשיתוף עם
שמואל מור את כתב העת האירוטי "בול" ,שניסה להתחרות ב"העולם הזה".
בשנת  1966עבר גילן על חוקי הצנזורה הצבאית בחשיפת הפרשה שנודעה בשם "פרשת בן
ברקה" ,כאשר פרסם ידיעה ששירותי הביטחון הישראליים השתתפו ברציחתו של לוחם
החופש המרוקני מהדי בן ברקה )ידיעה שהתבררה בדיעבד כידיעת-אמת( .על כך נדון מקסים
גילן לתקופת מאסר שלישית .הוא נדון לשנת מאסר ,אך קיבל חנינה לאחר  135ימי מאסר.
הגבלה זו של ישראל על חופש הביטוי והעיתונות נפוצה ברחבי העולם והתארגנה עצומה
בארץ ובעולם לשחרורם של מור ושל גילן ,שעליה חתמו בין היתר ברטרנד ראסל וז'אן פול
סארטר .מאסרו זה הניב את מחזור השירים "ארבעה שירי כלא" ובו שיר המוקדש למהדי בן
ברקה.
גילן לא פסק אף לרגע לשלב את פעילותו הספרותית עם זו הפוליטית .לאחר מלחמת ששת
הימים גברה התנגדותו למתרחש בישראל .הוא התריע בשיריו מפני העתיד לקרות בחברה
הישראלית ובאזור בעקבות הכיבוש .ב  1969 -היגר לצרפת .גילן התייחס להגירתו לצרפת
כאל גלות פוליטית .הוא התכוון לשהות בחו"ל מספר שנים ,אך זו התארכה ליותר משני
עשורים ) 23שנה( .בצרפת ייסד את העיתונים "למרחב" ו ,"Israel and Palestine" -בהם נתן
ביטוי לרעיונותיו הרדיקליים מתוך מטרה ליצור גשר בין הישראלים והפלשתינאים .אלה
מומנו על ידי ד"ר נחום גולדמן ,מי שהיה בזמנו נשיא ההסתדרות הציונית העולמית.
מקסים גילן היה הישראלי הראשון שנפגש עם פלשתינאים ומנהיגי אש"ף ,כאשר החוק עדיין
אסר זאת .עם יאסר עראפת נפגש כ 40-פעם במאמציו לתרום לסיום הסכסוך הערבי-ישראלי.
חלק חשוב בפעילותו של גילן בשנים אלה היה יסוד "ארגון השלום היהודי הבינלאומי",
אשי"ב ) (International Jewish Peace Union - IJPUשחתר להקים מסגרת לשיתוף פעולה של
ארגונים יהודיים בכל רחבי העולם המתנגדים למדיניות ממשלת ישראל .בעקבות פעילותו
הפוליטית בה האמין בכל נימי נפשו ,חשש לשוב לישראל ולא מן הנמנע כי בתקופה זו היה
נתון לתשומת לב מתמדת תחת עיניהם הבוחנות של שירותי הביטחון הישראליים.
יחסו של גילן לישראל היה כמו יחס אל אהובה בוגדנית הגורמת לאהוב עגמת נפש .בשיריו
נתן ביטוי ליחסו הדו-ערכי לישראל ,לעתים במילים קשות ונוקבות:
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אַר ִצי,
אוֹת ְךְ ,
ִאם ְמ ָס ֵרב ֲא ִני ָל ֵשׂאת ָ
עוּרי
ַכּ ַלּת ֵחןֵ ,א ֶשׁת ְנ ַ
זֶה לֹא ִבּ ְג ַלל י ְָפי ְֵך ֶשׁ ָדּ ַע ְך
וְ לֹא ִבּ ְג ַלל ִל ֵבּ ְך ֶשׁ ָשּׁ ַכח
ַיִך ֶשׁ ָסּ ְרחוּ
וְ אַף לֹא ָבּנ ְ
רוֹעי זוֹנוֹת וְ ֵ
בּוֹריִ ְך ֶשׁ ָה ְפכוּ ֵ
רוֹעי ֲע ָב ִדים...
וְ ִג ַ
מתוך "מיפוי" ,1993 ,הוצאת "אופיר"

למרות תחושותיו הקשות ,שאף מקסים גילן לשוב לארץ .רצון זה גבר בו לקראת סוף שנות
השמונים .חזרתו ארצה בשנת  ,1993התאפשרה הודות לתמיכה של חברים ,שתדלנותם של
סופרים ומשוררים כמו נתן זך ,יורם קניוק ,יגאל תומרקין ואחרים ,אצל כוחות הביטחון
והתערבותה של שרת החינוך דאז ,שולמית אלוני.
כשנתיים לפני מותו מכר גילן את דירתו בפאריס ,העניק את הארכיון שלו לאוניברסיטת בן
גוריון וקבע את משכנו סופית בישראל .בסוף חייו החל מצבו הכספי להדרדר וכך גם ראייתו.
הוא הגיש מועמדות וקיבל את פרס ראש הממשלה לספרות ,שאת כספיו התעתד להשקיע
במאבקו הפוליטי והספרותי.
ביום שבת 2 ,באפריל  ,2005נפטר מקסים גילן בפתאומיות בביתו בתל אביב .הוא הובא
למנוחות בקיבוץ עינת בלוויה חילונית ,שבה נטלו חלק סופרים ,משוררים ,עיתונאים וחברי
כנסת .מעל קברו נקראו שני מברקי הספד מטעם הרשות הפלסטינית.
"מקסים היה מעין איש עקרונות .אדם שדגל בחברה אזרחית שוויונית" ,אמר עליו ידידו,
המשורר יהודה עתי" .היה לו חזון מגובש לגבי המקום הזה .הוא מאוד אהב אותו ,כתב עליו,
נלחם עליו".
לאחרונה ראה אור הספר "בבל ושירים אפלים" ,בהוצאת "ינשוף" .2007 ,הספר כולל
 20שירים ופואמה ,אותם כתב גילן בשנים האחרונות לחייו .הפואמה העוסקת באהבתו של
גילן לשפה העברית ,מתפרסמת לראשונה בספר זה .קובץ שירים זה הנו הקובץ השני הרואה
אור מתוך עזבונו הספרותי של גילן .את הספר ערך חברו הטוב של מקסים גילן ,יוסי
גרנובסקי וכתב לו את המבוא.
וכך מתחילה הפואמה "בבל":
ְבּרֹאשׁ ַה ִגּ ְב ָעה
ִנ ֶצּ ֶבת ִא ָשּׁה
יה
עוּר ָ
ִבּ ְשׁנוֹת ר ְֹךְ -נ ֶ
וּב ָרה.
נָאָה ָ
דּוֹב ֶרת ִהיא
ֶ
ִע ְב ִרית ֶצ ָחה:
ְשׂ ַפתַ -ה ְמּ ָל ִכים,
ַח ָמּה וְ ַח ָדּה.
יטה
וְ ִהיא ַמ ִבּ ָ
ְל ֵע ֶבר יִ סּוּד
ַה ִמּ ְג ָדּל ַה ִנּ ְבנֶה
ַה ַחד ְכּ ִקפּוֹד.
ֶא ֶבן ַעל ֶא ֶבן
ֶס ַלע ַעל צוּק
כּ ֶֹבדֲ -ענָק
וּבטוֹן -
ֶשׁל ִטיט ֶ
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גאות

***

אוֹתי ִמ ָכּאן
ַקח ִ
ְל ָמקוֹם ֶשׁלֹּא ִה ַכּ ְר ִתּי
גּוּע
ַע ַ
אוֹ ְל ָמקוֹם ֶשׁ ִה ַכּ ְר ִתּי ַעד גּ ְ
ִכּי ַהגֵּאוּת ְבּ ַד ְר ָכּהּ,
עוֹתי
מוֹשׁ ְך ְבּכֹחוֹ ַה ָכּסוּף ֶאת ִדּ ְמ ַ
ָר ַח ֵ
ַהיּ ֵ
וְ ַה ַלּיְ ָלה ִא ֵלּם.
אַתּה ְבּ ֶע ֶצם?
ִמי ָ
ָמקוֹם ֶשׁלֹּא ִה ַכּ ְר ִתּי
יוֹני ִה ַכּ ְר ִתּי ַעד ְכּ ֵאב,
אוֹ ֶשׁ ְבּ ִד ְמ ִ
גּוֹאה ָלחוּשׁ ֶאת ְצ ָע ֶדי ָך ַעל חוֹפוֹ.
וְ ַהיָּם ֶ
ֻר ָכּר
ַלּי ַעל ַס ְל ֵעי ַהכּ ְ
שׁוֹבר ֶאת גּ ַ
ָר ַח ֵ
ַהיּ ֵ
ֹאמר ִלי
רוֹצה ֶשׁ ְבּ ֶד ֶר ְך ָכּ ְל ֶשׁ ִהי תּ ַ
ַא ִני ַרק ָ
וֲ
יע ַה ָסּגֹל,
כּוֹכב ֵמ ָה ָר ִק ַ
ַפּיל ְבּכֹחוֹ ָ
אוּלי הוּא י ִ
ֶשׁ ַ
אוּלי ַה ְדּ ָמעוֹת י ִַפּילוּ ִריס,
ֶשׁ ַ
אוּכל ְל ַב ֵקּשׁ ִמ ְשׁאָ ָלה.
וְ ַ

אָדם
רוֹכב ַעל ָ
גַּם ִאם ָהיָה סוּס ֵ
וְ גַם ִאם ָהיוּ ִמשׁ ַתּ ְכּ ִרים ִמ ַמּיִם
רוֹאים ֵמ ָהאַף
גַּם ִאם ָהיִ ינוּ ִ
ֻקּים ַה ָשּׁ ַמיִ ם
וְ גַם ִאם ָהיוּ יְ ר ִ
גַּם אָזָ ,היִ ִ
יתי שׂוֹנֵא ָל ֶל ֶכת ְל ֵבית ַה ֵסּ ֶפר...
***
אַתּ לֹא ְכּמוֹ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ...
ָס ְב ָתא ְ
ָעזְ ָבה וְ שׁוּב יֵשׁ ֲח ֵשׁ ָכה
אוֹרהּ ָל ֵתת ִהיא ָשׁ ְכ ָחה
ָ
כּוֹכב ָלהּ שׁוּב ִהזְ ִכּיר:
וְ אָז ָ
וּל ָה ִאיר
ָלשׁוּב ִמיָּד ְ

על עצמי :לירון שהם ,בת  ,16נולדתי בפברואר
שנת  ,1991בת בכורה .אני מתגוררת בבנימינה,
יש לי שני אחים קטנים וכלבה שאני אוהבת מאוד.
השיר הראשון שלי נכתב כשהייתי בת  ,11אך
כתיבה ספרותית אמיתית קיימת אצלי כשנתיים.
אני לומדת במגמת ספרות מורחבת בבית הספר
"אורט" בבנימינה ,וגם במגמת אומנות
)מעשית+תולדות( תחום נוסף בו אני מאוד
מתעניינת .אציין שאני מציירת ושאני חניכת
תנועת הנוער העובד והלומד .הגעתי לא מזמן
לאתר "החוג לשוחרי השירה" המקסים ,וכל זאת
בזכות מורתי הנהדרת לספרות.

אַתּ לֹא ְכּמוֹ ַה ַקּיִ ץ...
ָס ְב ָתא ְ
ִנ ְג ַמר ַהח ֶֹדשׁ ֶשׁל ַה ְסּ ָתו
ִה ְת ִחיל ַהח ֶֹרף ִעם ְגּ ָשׁ ָמיו
אָביב
יחת ִ
אַח ֵרי ְפּ ִר ַ
ֲא ָבל ֲ
הוּא ָשׁב ַמ ְצ ִמיא ֲא ָבל ָח ִביב
ָס ְב ָתא,
ְ
אַתּ גַּם לֹא ְכּמוֹ ַח ִגּים
זוֹר ִקים
אוֹ ַכּדּוּר ֶשׁ ְסּ ָתם ְ
אַ ְתּ גַּם לֹא ְכּמוֹ יוֹם ִשׁ ִשּׁי
וְ גַם לֹא ְכּמוֹ יוֹם ֻה ֶלּ ֶדת...
ִכּי אַ ְתּ
עוֹלם לֹא ַתּ ְחזְ ִרי.
ְל ָ
על עצמי :גיא אבידן ,מתגורר בהוד השרון
בספטמבר מלאו לי  15שנה.
אוהב לכתוב וללטף את הגולדנית שלו ) ָהאני(.
משחק טניס ואוהד את הפועל תל אביב בכדורגל.
חבר "שורה חדשה" בהדרכת עמית מאוטנר.
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ֶתּ ֶפר ָהאוֹר ֶשׁל ַה ֲחלוֹם
" ֶפּ ַתח ָדּ ָבר" ,ספרו ה 12-של המשורר עודד פלד ,מייצג
מבחר משיריו שנכתבו בשנים  .2005- 1973בספר יש
מקבץ איכותי מ 11-ספרי שירה .הלכתי בשבילי השירים
ומצאתי את עצמי מתבוננת במחוזותיה של הנפש המדומה
לפרח עם עלי כותרת ענקיים של חרצית היודעים ְל ַה ְס ִתּיר
ְשׁ ָכבוֹת ְקלוּפוֹת ְצבוּטוֹת ֵס ֶבל ַה ַמּזְ ִק ִינים ִעם ַה ָתּ ִאים
ַה ִמּ ְת ַח ְלּ ִפים ֶשׁל ַהגּוּף) .ע'  .(61המרחק מהתבוננות במסע
המואר פנימה אל מחוזותיה של הנפש מגלה ֶשׁזָּוִ ית
נּוֹתנֶת ֶאת ַהטּוֹן ִל ְב ָק ִרים
קּוֹב ַעתִ ,היא ַה ֶ
ַה ִה ְס ַתּ ְכּלוּת ִהיא ַה ַ
לוּמי קֹרַ ,ל ֲע ָר ִבים ְסחוּ ֵפי ַ
ֲה ֵ
רוּח ַל ֵלּילוֹת ַה ְמּ ַד ְבּ ִרים ַבּ ֲחלוֹם".
ָעים ָרזִ ים ֶשׁל
) ע'  .(65שם ,במסע המואר ַה ֶשּׁ ֶקט אוֹגֵר ְרג ִ
ירה ִכּ ְפנֵי ַמ ְלאַ ְך
ְשׁ ִפיּוּתֲ ,חלוֹמוֹת ְבּ ִצ ְב ֵעי ַפּ ְס ֶטל )ע' ַ .(76ה ִשּׁ ָ
ָפיִ ם לוֹ ֲחרוּזִ ים ְל ָב ִנים )ע'  .(77השירה הזו נחצבת באש
ֶשׁ ְכּנ ַ
הבערה של משורר הניזון מחוויות ילדותוִ ,מקשר אישי והדוק עם הוריו .כמו הגשם המטפטף
הוֹל ִכים
הוֹל ִכים ְ
מארובות השמים ,כך נושקים געגועיו לאהוביו שאינם עמו .חייו ִמ ְשׁ ַתּ ִנּים וְ ְ
וּמ ְשׁ ַתּ ִנּיםִ ,שׁ ָ
ִ
ֶלד
יריו ִמזְ ַדּ ְקּ ִניםַ ,מ ֲע ִלים ִק ְמ ֵטי ִדּמּוּיִ יםְ ,נ ֻקדּוֹת ַמ ֲא ִפירוֹתִ ,ל ְפ ָע ִמים ִנ ְד ֶמה ִלי ֶשׁיּ ֶ
אוֹתי) .ע' .(80
כּוֹתב ִ
אַחר ֵ
ֵ
הילדות היא אחת התחנות במסעו הפנימי של הדובר .מתוך עיניו באה הדרישה מהשמים
להיות אדמה ,לכבות ברגלי כוכבים את המשרפות ההן הבוערות ומפלחות פיסות חרוכות
יח
של זיכרונותיו .מהעדנה הזאת של הילדות באה התובנה שגם ֶס ַלע הוּא ֵמ ַצח ָשׁבוּר ַמ ְפ ִר ַ
נוֹצוֹת ִה ְר ִ
הוּרים )ע'  .(97ערב ערב צללים עוטפים שמורות חלונותיו ,לילה לילה חולם הוא
את פואמת חייו .ובשירה הפועמת בתוכו עולים מראות בראשיתיים כמו יער ,גשם והר.
אוֹמר ֱאל ִֹהים.
ַער ֲ ,א ִני ֵ
רוֹאה י ַ
הדובר בשירים מדומה לנביא השרוי בדיאלוג עם אלוהיםֲ .א ִני ֶ
ירים
רוּח ַבּ ֲא ִמ ִ
יחת ִצ ִ
אוֹתי ְצוִ ַ
ֲע ֵשׂה ִ
פּוֹריםַ ,
)ע' .(139
בבגרות באה שפת החלום .הד צליליה נשמע בחושך ,אותיות זהובות צוללות לתוכו ,מראות
מנופצות מביטות אליו ,שרשרת של בבואות עבר פושטת זרועות ,ידיים ועיניים ,כמבקשת
את המילים .שפת השירה היא מילים .ניגון פנימי שבא מהקרביים ומתעצם בבכי הפוקד
אוֹהבוֹת ִ
חלומותַ " :ה ִמּ ִלּים ֶשׁ ֲ
אַרגַּז ַהחֹל ֶשׁל ַחיַּי" )ע'  (17במקום אחר
אוֹתי ְמ ַשׂ ֲחקוֹת ְבּ ְ
כשבאות השאלות ,נוגע המשורר בקצה המחשבה היכן ששירה דמיונית מתחילה ,והוא תמיד
בוכה בחשיכה ותולה דמעותיו על לחי המציאות .המציאות טיבה להעלם .הזיכרונות נשארים
כמו יסודות העולם :אוויר ,מים ,אדמה ואש .ארבעת היסודות האלה הם כמניפה אנושית
המחייה בשפת החלום דמויות מהעבר שלא הכיר .עכשיו הוא שתיקה בזמן ,משחק במילים,
משחק בחומר ,חוצב מעצמו תמונות ישנות ומשרטט דקויות ,ניואנסים של החיים .הסובלנות
מדומה לנייר הכתיבה ,השירה כגחלת אש בוערת בעצמותיו ,כל הלילה אש התמיד פורעת
נשמתו עד שמגיחים בה ניגוני חיים שלא הכיר ,לא ידע מאודו .המשורר הכותב את שיריו
הוא הגשר שעל פניו הולכות מילותיו מהחומר המופשט המתערבב בניגון התפילה הרחוקה
ההיא של עבר החובר להווה חייו.
כל החיים מתבגר אדם ומבשיל במחשבתו .היא הופכת חכמה עם הזמן ,לומדת לפייס את
הלב הכורע תחת הנטל .הוא הולך בסמטאות עברו אליו התוודע דרך חלומותיו" .ברגן בלזן",
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הריח החריף ההוא העולה מהמשרפות הבוערות של חייו .ריח של אדמה חרוכה ,שמים
הנחנקים מחוסר אוויר ורק האדמה הרקובה ההיא שהגירה לתוכה חיים אינה יודעת מנוח.
האוויר תמיד קפוא ,יש בו שלג ,תחושה של קיפאון.
" ַס ְב ָתּא ִבּ ְט ִריפּ  /לֹא ַמ ִכּיר ָ
מוּב ֶלת
פוּפהֶ ,
חוֹלם ָע ַליִ ְך ֵמאוֹת זִ ילוֹ ֵני ְפּ ָע ִמיםְ ,כּ ָ
ישׁית ֵ
אוֹת ְך ִא ִ
ֵאה ְמ ַמ ְל ֶמ ֶלת ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל) ".ע'  .(26האש והמים הם היסודות
הוּדי גּ ֶ
ְל ִכ ְב ַשׁן ַהגָּז ,אַף יְ ִ
ההולכים עמו בקצה המנהרה של המחשבה.
" ָה ַל ְכ ִתּי ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא וְ ַה ִמּ ִלּים ָבּכוּ ִבּי ְכּמוֹ ַח ְשׁ ַמל ")ע'  .(24שאלת השאלות :מי המציא את
טכניקת הרצח? מי קובע מיהו יהודי? כדי לענות על שאלות אלו צריך להבין את הלך הנפש
של הדובר בשיריו .הלך נפש שנולד מתוך מסע המתבונן מהפנים אל החוץ .ממצב של
הסתגרות למצב של פתיחות .כל עוד נפשו של הדובר בשיריו מחפשת משמעות לקיומה,
באים החלומות ומנתבים לו את הדרך להבין את המראות המרעידים את דלתות זיכרונותיו,
את טכניקת הרצח שהמציא האדם.
משחר ההיסטוריה למד האדם לשרוד בטבע .בין מציאות של תנאי הישרדות לבין מציאות
הממציאה תגליות ,המציא האדם את כלי המלחמה .מי שאמון וקוצר הישגים בהמצאת כלי
מלחמה והרג ,הוא האדם .בחלומותיו של הדובר נטרפים רגעי מציאות עם הזיות שקועות.
חלום ומציאות מתערבבים זה בזה ומאפשרים לקוראים להתבונן מזוויות שונות על המסע
המורכב אותו עושה הדובר כדי להגיע לגילוי האמת .ולאמת זו יש פנים אחרות בחברה
הישראלית ,פנים המציגות שסע חברתי שלא ניתן לאיחוי .הקשר בין גילוי האמת במסע
המורכב פנימה ,מגלה את הקשר בין הגוף לנפש ואת הקשר של האדם לאדמתו.
אדמה ודרך והקשר ההדוק בין האדם לאדמה ,הם שני הנושאים העולים מדפיו של הספר.
מתוך כך שואל הדובר את שאלותיו :מה אני רוצה מהאדמה הזאת? לאן מובילה אותי הדרך?.
משורר הנוגע בחיים הוא משורר שחי את המצוקות של הארץ מתוך כאבי המדינה .יש לו מה
לומר .גם הוא בחיפוש אחר הדרך החיצונית .את הדרך הפנימית הוא מצא במסע מואר אל
תובנות נפשו .מהי אותה דרך המקשרת בין הפנים אל החוץ? איזה משא צריך לשאת על
עצמו דור שני לניצולי שואה? איך מתחברת שפת החלום אל שפת השיר?.
שיטוט בין שבילי השירים יגלה לנו הקוראים את המענה לכל השאלות תוך התבוננות
ולמידה בתפר האור של שפת החלום ובדיאלוג המוליד מילים להתקשרות ,לפתיחות,
לסובלנות ולאהבה.
למצגת שיריו של המשורר עודד פלד

אברהם חלפי

אגדה
יח,
וּמ ְת ַע ֵלּף ֵמ ֵר ַ
ְבּ ַליְ ָלה ְרוֵה ְפּ ִריחוֹת ִ
ֵעת ָכּל ִפּ ְר ֵחי ַהגַּן ָדּמֹה יִ ְדמוּ ְל ַטף,
ַעל ְצ ִבי ָשׁחֹר ִכּי ֵמת,
ָקר ֵמ ֵר ַע,
וְ הוּא י ָ
ַמ ְכ ִריז ְבּקוֹל ְדּ ָמעוֹת זֶה ֶשׂ ְכוִ י ַהזּ ָ
ָהב.
גּוֹנ ִחים ְכּ ִנ ְכ ָס ִפים ָלא ֶֹשׁר,
ַע ָל ִמים ְ
וֲ
יך ִל ְחיוֹת ִמ ְבּ ִלי ֱאהֹב?
יךִ ,כּי ֵא ְ
ִכּי ֵא ְ
נוֹשׁ ִקים ֶאת ִפּי ַהח ֶֹשׁ ְך,
כּוֹכ ִבים ְ
ֵעת ָכּל ַה ָ
ֵ
חוֹלם ַה ְצּ ִבי ַה ֵמּת ַעל יְ ִדידוֹ ַהטּוֹב.
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ִפּיָ Net -ח ַרז ְַרזִ יר
מדור זה נועד לשעשוע עם מילים ,חרוזים ובצחצוחי לשון שירה.
מעשיה מחורזת ,נושא מבדח ,סיפורון מפתיע ,כל אלה תוך הקפדה על חרוז ומשקל מחד,
מקוריות ודמיון – אפילו דמיון פרוע – מאידך.
מטבע היות מדור זה "משחק" ,אני מזמין אתכם להשתעשע עם המילים והשפה ולשלוח
אלינו את יצירותיכם .יתכן שתיווכחו שדווקא שירה היתולית ולעתים חסרת הגיון צרוף,
המכונה בז'רגון השירי "שירת נונסנס",או "שירי ִאיגָיוֹן" ,אינה כה קלה לכתיבה.

משובת השבשבות
ֵרים ָרזִ ים ְבּ ָזרֻיּוֹת
מוּזָר ִלזְ רוֹת ז ַֹהר ז ִ
וּל ַשׁנּוֹת ָלשׁוֹן
ִל ְרשֹׁם ִר ְשׁ ִמית ִשׁיר-רֹ ֶשׁם ָרשׁ ְ
ַה ַה ְל ָשׁנָה  -מוּל ַה ַמּ ְראָה  -רוֹאָה ֲחזִ ירֻיּוֹת
וּמ ֻשׁנֶּה ָלשׁוּב ִלישֹׁן.
שׁוֹנוֹתָ ,שׁנָהָ -שׁנָהְ ,
ָקל,
ְבּקוֹל ִל ְדלֹק ָק ִלילִ ,ל ְדלוֹת ָכּל ֶדּ ֶלק ְבּנ ֵ
שׁוּבת ַה ַשּׁ ְב ָשׁבוֹת
ָל ֶשׁ ֶבת שׁוּב ַשׁ ָבּתְ ,קשׁוּבְ -מ ַ
ִמ ְלמוּל ָע ִלים ַעל ֲע ִלילוֹת ִע ְלעוּל ֶשׁ ִמּ ְת ַע ֵקּל
וֹחק ְל ִמ ְשׂ ָח ִקי ַבּ ַמּ ְח ָשׁבוֹת.
וּבוֹשׁ-יֵבוֹשׁ שׂ ֵ
ַל ִתּי ָכּ ָר ִגיל
ְבּ ֵס ֶבר ְפּ ֵני ַמ ְס ִבּיר ֻמ ְרגָּלִ ,רגּ ְ
ָע ַר ְכ ִתּי ַמ ַע ְר ֵכי ֶע ְר ִכּי ְבּחוּשׁ ִשׁ ִשּׁי ֲח ַשׁאי,
לוֹחשׁ ִפּ ְרפּוּר ַתּ ְר ִגּיל-
חוּשׁי ַפּ ְר ַפּר ֵ
ָפּ ַר ְע ִתּי ְבּ ֵ
מוֹר ֶשׁת ֶר ַשׁעִ .בּ ְר ְ
ֶ
שׁוּת ֶכםָ :שׁרוּי ִלי וְ ַר ַשּׁאי.
אַחרוֹנָה
ָשׁר ִבּישׁ ֶֹרת ֲ
ַה ָשּׁר ְבּי ֶֹשׁר שׁוּב נ ַ
ֻשׁ ַחר,
ַחת ַ -שׁ ַחר ִשׁיר י ְ
נוֹחוֹת ָה ֲאנָחוֹת ַלנּ ַ
ירהִ ,ל ְראוֹת גַּם ְפּ ִרי ְבּ ִפ ְרעוֹ ָנהּ,
ִכּי ְל ָשׁ ֵרת ִשׁ ָ
ַענוּ ָה ֲענ ִָנים ָ -בּע ִֹני ֵאין ָמ ָחר.
ַ -עד י ֲ

ָח ַר ְז ַז ְר ִזיר
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עי ן ערך תהלים
על הקשר בין שירה ומוזיקה
עודד פלד
רובנו ,כותבי שירה וקוראיה ,נוטים לשכוח לעתים קרובות שהשירה נועדה לאוזן בראש
ובראשונה; שהרי טרם המצאת הדפוס ,טרם כתיבה על מגילות קלף וכתב היתדות הקדום,
סביר להניח שאנשים קדמונים ,ובוודאי ההומו-סאפיינס המודרני ,שראשיתו לפני כ 45-אלף
שנה ,שוכן מערות או מחוץ להן ,שר את שיריו בהתאם ליכולתו הלשונית ,אף אם היתה
דלה.
אם ידע לצייר על קירות מערותיו עלילות ציד ,בין אם כשבח והלל לאחר מעשה ובין אם
כמשאת-נפש להצלחה טרם מעשה ,קרוב לוודאי שידע גם שירי שמחה וקינות אבל על
המתים ובני השבט שניספו בציד .עם גילוי האש ,הפכה מדורת השבט למקום כינוס שבו
ֶמר
התפתחה השפה ונולדו האפוסים הראשונים .בדרך זו ,משחר האנושות ,היתה השירה לז ֶ
המגולל סיפורי מעשה
מי היו כותבי המיתוסים הקדמונים? עלילות גילגמש ,האופאנישדים ,המיתולוגיה היוונית,
רוֹלן" ואת " ֶסר
המאיָה? מי חיבר את "שירת ָ
הרומית ,הקלטית ,הנורדית ,ה"פּוֹפּוֹל ווּ" של ָ
סופרי מלכים ,פייטנים ,ושמא
ֵ
גָּאוִ וין והאביר הירוק" ,שנכתבו ככל הנראה בימי הביניים?
כוהנים משמשים בקודש? תהא אשר תהא זהות המחברים ,מכנה משותף אחד לכל היצירות
הללו .הן סופרו תחילה בעל-פה והועברו מדור לדור .ולא זו בלבד – היסודות המוזיקליים ,הן
כחלק אימננטי של היצירה והן כליווי או זִ מרת מקהלה ,היו נשמת אפו של השיר ,האפוס,
המיתוס .בניגוד לאפלטון ,שביקר בחריפות את הפייטנים ואף ציווה לגרשם מן המדינה
האידיאלית שלו ,משום שסבר שהפייטן אינו מחקה את אמיתוֹת המציאות אלא את בבואתן
]הווה אומר ,חיקוי המצוי במרחק דרגה שלישית מן האמת[ ,אריסטו הכחיש את קיומם
הנפרד של 'עולם אידיאות' ו'עולם חומרי' .במשנתו ,האידיאה ]הצורה[ טבועה בתוך החומר,
ובניגוד למושג החיקוי האפלטוני ,הפייטן של אריסטו הוא חקיין נעלה שמלאכתו היא יצירה,
ַמ ָבּע אמנותי .ובכל אמנויות הפיוט שהוא מונה טבועות המוזיקה ושירת המקהלה ]נגינה
ונעימה[ כחלק בלתי נפרד מן היצירה .משקלה הסגולי של המוזיקה מגיע לשיאו ב'קתרזיס' –
מונח רפואי מושאל מן האסכולה ההיפוקרטית ] ֲה ָר ָקה ,שלשול[ ,שיש לו גם משמעות
אסתטית-פסיכולוגית ומוסרית-דתית ]טוהרה[ .אליבא דאריסטו ,נפש האדם נוטה
ל'היפעלויות' ,כלומר ,התרשמויות והשפעות המעוררות בו חמלה ,פחד ,התלהבות .הוא גורס
שהנוטים להתלהבות סוחפת נרגעים כאשר הם מאזינים לנעימות קדושות ,כמו קיבלו טיפול
של קתרזיס רפואי .כך גם אצל אלה הנוטים לרגשות חמלה ופחד .הקתרזיס מביא להם הקלה
לא ֶלּה של המוזיקה והרפואה גם יחד.
ומזור .בדרך זו מקיש אריסטו את הקתרזיס של הפיוט ֵ
ה bard-של ימי הביניים היה פייטן-נודד שגולל בלשון שיר מתנגנת עלילות גבורה ואהבה,
בלאדות ורומאנסות על מעשי כשפים ונסים ואבירים שהצילו גבירות מידי עריצים ודרקונים
יורקי-אש .מאז ימי קדם ,בגלגולי צורה שונים ומשונים ,נתפס המשורר כמספר הסיפורים של
השבט ,כבדרן ]במובן החיובי של המילה[ ,כחוזה ומרפא .אלא שלא היה ואין לאמנותו קיום
ללא מוזיקה .לא רק מוזיקה כאמצעי פואטי – מצלול ,חריזה ,תחבולות רטוריות – אלא
מוזיקה הרוחשת בקרבי-קרביה של השירה .נסו לקרוא בקול תרגום של בודלר או רמבו
לאנגלית ,למשל .מדויק ככל שיהיה ,השיר הצרפתי יישמע חלול ,יבש ,מת .המוזיקליות
הת ֶפר של
המופלאה של השפה הצרפתית הולכת לאיבוד ,ואיתה ִקסמו של השיר .בקו ֶ
הדיכוטומיה המסורתית שאנו מתווים בין קלאסיקונים ורומנטיקנים במובן של שימת דגש
על שכל או רגש ,נשכח לחלוטין המרכיב הפיזיולוגי של הכתיבה :הגוף .היה זה אלן גינזברג
שתיאר את התהליך הספונטאני שראשיתו במקלעת השמש ,בפעימות דם מואצותֵ ,מ ֵעין
תיפוף פנימי המטפס דרך קנה הנשימה אל הלוע ,שם מתחבר אליו המוח ,מעצב ומתרגם
אותו לתרשים שכלי/רגשי/חושי של מילים הנפלטות החוצה אל היד הרושמת.
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הסוריאליסטים כינו זאת 'כתיבה אוטומטית' .וולט ויטמן נשם שורות ארוכות כסוס דוהר
למבנה של קבוצות
בשדה פתוח .גינזברג שכלל את המודל הוויטמני והפך את השיר הארוך ִ
נשימה מופרדות זו מזו באמצעות מקפים .התהליך הוא ספונטני ,והשירה היא הרפתקה,
מסע ,אודיסיאה רוחנית .המשורר רושם מילים בודדות ,מעלה על הכתב שורות ראשונות,
האוֹדה ,האלגיה ,הקונצ'רטו,
ָ
ולעולם אינו יודע לאן יגיע ,היכן ואיך יסתיימו הפואמה,
הסונֶטה/סונָטה ,הסימפוניה .כל מי שהספיק להשתמש במכונת כתיבה יודע שחרף יתרונותיו
העצומים של המחשב ,השימוש במקלדת מתגמד ליד האפקט של מקשי מכונת הכתיבה.
כותב שורות אלה השתמש בשעתו ב'אריקה' מזרח גרמנית ,גוש ברזל יצוק .פעולת ההקשה
מעין ַטםַ -טם שהפיח רוח קצב פראית בהברות ,במיליםָ ,תּ ַחם מקטעי נשימה,
דמתה לתיפוףֵ ,
ָס ְך תחושת ֶשׂגֶב ,התעלוּת נשמה .השירה במיטבה ,בגדולתה ,היא פיוט ,תפילה ,שיח שבין
נַ
אדם לבורא עולם ,וגם אם הוא אינו איש מאמין ,זהו שיח שבין אדם למקום ,לטבע ,לסביבה,
שחוברים בו החצנת הפנים והפנמת החוץ במארג אחד .לשירה כזו יש כוחות מרפא .היא
יכול להביא מזור לכותב ולקוראיו/מאזיניו .לא במקרה משמשת המילה העברית 'שירה'
להגדרת ז'אנר ספרותי מחד ,ולזִ מרה ,לרבות פיוט דתי ,מאידך .משוררינו הקדמונים היו
הלוויים ששרו מזמורים בבית המקדש  -אלה המיוחסים ברובם לדוד המלך שכתבם בנקיקים
ובמערות בבורחו מפני שאול .שירה ,מוזיקה ,פיוט ,מזמור – עיין ערך 'תהלים'.

גיא שירן

נוף צבעוני
אַר ִצי
תוֹך ְ
עוֹני ְבּ ְ
ֲא ִני נוֹף ִצ ְב ִ
נוֹף ֶשׁ ִמּ ְת ַח ֵלּף ִמ ָשּׁ ָעה ְל ָשׁ ָעה
נּוֹת ִנים ַח ִיּים,
ְכּמוֹ ַמיִ ם ַה ְ
אוֹתי ְבּאוֹר
ְכּמוֹ ֵאשׁ ַה ְמּ ַמ ְלּאָה ִ
בוּלהּ.
נּוֹתנֶת ִלי יְ ָ
ְכּמוֹ ָה ֲא ָד ָמה ַה ֶ
אַר ִצי.
תוֹך ְ
עוֹני ְבּ ְ
ֲא ִני נוֹף ִצ ְב ִ
נוֹף ֶשׁ ִמּ ְת ַח ֵלּף ֵמעוֹנָה ְלעוֹנָה.
רוּח
ָפיו ִמ ַטּ ְל ְט ִלים ָבּ ַ
ְכּמוֹ ֵעץ ֶשׁ ֲענ ָ
קוּפה ֶשׁ ִנּ ֶבּ ֶטת ֵמ ַה ְשּׁ ִביל
ְכּמוֹ ֶא ֶבן זְ ָ
חוּמה
ְכּמוֹ ָה ֲא ָד ָמה ָה ַר ָ
רוֹאה
ֶיה ֲא ִני ֶ
ֶשׁ ְבּ ֵעינ ָ
ִפּיּוּס וְ ֶח ְמ ָלה.
על עצמי :גיא שירן .בן  .14השיר נכתב לתחרות הראשונה של סופרת הילדים ריקה ברקוביץ .השיר זכה
להיכלל בספר הראשון":ספר היצירות של ילדי ישראל" בעריכתה של ריקה ברקוביץ ,לפני שנתיים .מיד לאחר
הזכייה הופיע בתוכנית הטלביזיה "החדר של חני" בערוץ  23של הטלביזיה החינוכית.
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עדי ליבוביץ'

לצאת מן המגרה
לקראת סוף כיתה ט' ראיתי מודעה על לוח-המודעות של החטיבה שלי עם הכותרת "רגע
לפני שמחשיך" ,ערב קריאת שירה לבני נוער ,מכיתה ט – י"ב  .מתחת לפרטים הטכניים של
הערב נכתב שיר מקסים על יציאה מהמגירה .התברר לי מאוחר יותר שעמית מאוטנר ,מנחה
הקבוצה ,כתב אותו.
עד לרגע זה ,מעולם לא קראתי את השירים שלי מול קהל  ,אבל תמיד חלמתי לעשות זאת.
במידה מסוימת ,אפשר להגיד שאחרי שקראתי את המודעה הזו ,הכתיבה שלי השתנתה .או
שיותר נכון להגיד שהיחס שלי לכתיבה השתנה .עד אותו רגע  ,כל מה שכתבתי היה בשבילי.
אחריו התחלתי להסתכל על השירים שלי דרך עיניים של אחרים .מה הם היו חושבים על
השיר הזה? האם הוא היה מוצא חן בעיניהם?
כשחזרתי הביתה הפכתי את המגירה שלי ועברתי על כל דף שהיה שם .התבוננתי בהם
בעיניים של אחרים .לבסוף בחרתי שני שירים על אהבה .שני השירים הכי חדשים שלי ,אותם
לא הקראתי בפני אף אחד עד לאותו רגע.
צלצלתי לעמית ונרשמתי להקריא בערב .הגעתי לבד .השירים היו על אהבה  ,ולכן לא רציתי
שאמא שלי תבוא .האנשים שיכולתי לחשוב עליהם היו בטח מעקמים את האף למחשבה על
ערב שירה .זה לא בילוי פופולארי לנוער בגיל .14
עליתי על הבמה .זו הייתה חוויה מפחידה ,אבל לא הייתי הראשונה שהקריאה ,והחושך של
אכסדרת היכל-התרבות תרם לי להרגיש קצת יותר בטוחה על הבמה.
אני לא חושבת שהקראתי טוב .כל השהייה על הבמה עברה מולי ואפילו לא עצרתי לרגע שם
כדי להעריך את הרגע .אבל מחסום קטן בי נשבר .אני יכולה לעלות על במה מול זרים ולדבר
אליהם דרך השירים שלי ,זה אפשרי.
לאחר כמה שבועות ראיתי את עמית ,שגם הנחה את הערב ,במרכז הנוער העירוני בכפר-
סבא .ציינתי בפניו שמאוד נהניתי בערב ,והוא הזמין אותי להשתתף בסדנאות של "שורה
חדשה" בקביעות.
התחלתי להגיע לסדנאות .בזמנו ,הייתי בין הצעירים ביותר בקבוצה .השירים שלי רובם
נכתבו בחריזה וללא עריכה .כשהוצע לי במסגרת הסדנאות לערוך את השירים שלי,
הזדעזעתי מהרעיון .הרגשתי ששיר שנכתב הוא קדוש .כל עריכה עלולה להרוס את הייחוד
של השיר ואת המקום שממנו הוא נכתב.
אני לא יודעת מתי בדיוק שיניתי את דעתי ,אבל היא השתנתה בהדרגה .התחלתי לערוך את
השירים שלי ,בדרך כלל מיד אחרי שכתבתי אותם או אחרי כמה ימים של מרחק וצינון .
בשורה הכרתי עוד אנשים  ,חובבי המילה הכתובה ונחשפתי לעולם שלם של דיונים על איך
לערוך את השיר  ,סוגים של שירים וכתיבה של עוד אנשים בגילי .הכרתי שם כמה חברים
טובים.
בסוף כיתה י"א ,בהמלצתו של עמית ,התקבלתי אחרי תהליך מיון קצר לקורס כתיבה של
חמישה ימים במתא"ן .בקורס קיבלתי עוד כלים לעבוד על השירים והכרתי עוד כמה
משוררים וסופרים שהעבירו ביקורת על הכתיבה שלי .כל אחד מהנערים בקבוצה שלי היה כל
כך מיוחד .העברתי חמישה ימים בשיחה עם כל מי שהזמן לי .על אומנות ,על השירים שלנו,
על ספרות בכלל...
בסוף הקורס נבחרתי לקרוא בערב הסיום של כלל החוגים במתא"ן בתיאטרון "תמונע" בת"א.
שם למדתי קצת ואיך לקרוא בפני קהל.
המשכתי ב"שורה חדשה" עד הגיוס ,וגם לאחריו אני ממשיכה להגיע לערבי קריאה ולאירועים
אחרים שהפכו למסורת.
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אני פחות מרגישה כיום צורך בהדרכה כיצד לערוך את השירים שלי ,אפשר להגיד שאני עושה
את הסדנאות בבית .רק מדי פעם קצת ביקורת על-ידי עמית או אדם אחר שחובב את המילה
הכתובה.
כשניתנת לי ההזדמנות להקריא במקום חדש ,אני שוב מרגישה כמו שהרגשתי בפעם
הראשונה ,אבל כיום כשאני עולה על הבמה יש לי יותר בטחון ואני מצליחה לקחת נשימה,
להסתכל לקהל בעיניים וליהנות מהרגע הזה .לשתף את עצמי טוב יותר.

עול החלומות

חדרי

יוֹתר
וּל ִע ִתּים ַה ְגּ ִניחוֹת ֶשׁ ִלּי ְשׁ ֵקטוֹת ֵ
ְ
רוֹעמוֹת
ְל ִע ִתּים ֲ
תוֹכי
ָהעֹל ְבּ ִ
ימי ֵשׁנָה וְ ִה ְת ַע ְמּלוּת
ֶע ָלם ְבּ ֵמ ֵ
נֱ
ֶפשׁ.
ֶשׁל כּ ַֹח ַהנּ ֶ
ַכּ ָמּה ֶשׁ ָה ַל ְכ ִתּי עוֹד לֹא
יתי ֶאת ָהא ֶֹפק
ָר ִא ִ
אַחרוֹנָה
אָפנָה ָה ֲ
לוֹבשׁ ֶאת ָה ְ
ֵ
ֶשׁל ַק ְס ְטרוֹ ְל ָמ ָשׁל.
ֻסּה ִבּ ְשׂ ִמיכוֹת ֶצ ֶמר
ַפ ִשׁי ְמכ ָ
נְ
ָעבוֹת ֵמ ַע ְצ ָמהּ
זֶה לֹא עוֹזֵר ִבּ ְכ ָלל
ֶד ִרים
חוֹד ֶרת ִמ ַבּ ַעד ְלח ֵֹרי ְסו ֶ
רוּח ֶ
ַ
ֶשׁר ַה ְפּ ָשׁ ָרה
מוֹצאת ֶאת גּ ֶ
ַא ִני לֹא ֵ
וֲ
תוֹכי ְל ֵבין ַחיַּי,
ֵבּין ָהעֹל ְבּ ִ
יאוּתי ִמ ַדּי.
ַהכֹּל ְמ ִצ ִ

יח ֶכּה.
ַעמֹד ִבּ ְמקוֹמוֹ וִ ַ
ַח ְד ִרי י ֲ
אָהוּב נוֹאָשׁ
ַחם ַבּיּוֹם ְבּ ַק ְרנֵי ֶשׁ ֶמשַׁ ,בּ ֲא ַבק
ִמ ְתנ ֵ
תוּח ַמ ְמ ִתּין ַעל ִמ ָטּ ִתיַ ,דּ ְל ִתּי
ָס ִדין ָמ ַ
יה
נוֹע ֶלת ְשׂ ָפ ֶת ָ
ֶ
נוֹפל
ַעל ַה ַחלּוֹן ָבּא ַה ַלּיְ ָלה וְ ֵ
אוֹר ִנ ְשׁ ָפּ ְך ַעל ִקירוֹת
יח
ַר ְג ַלי ַה ְקּ ַטנּוֹת ְמ ַל ְכ ְלכוֹת ֶאת ַה ָשּׁ ִט ַ
יהן
אַח ֵר ֶ
פּוֹרר ֲ
ִעם יוֹם ֶשׁ ִמּ ְת ֵ
יע ֵא ָליו ְכּ ָבר
ַרק ְל ַה ִגּ ַ
ֶפח גּוּפוֹ
ְבּנ ַ
ְל ִה ְת ָפּ ֵרק.
* נכתב ב2007-

* נכתב ב2003-
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עידן ברזילי

תחילת חופשת הפסח
ילת ֵאשׁ ִראשׁוֹנָה
ְט ִב ַ
תוֹך ְדּ ִלי ַמיִ ם.
ְבּ ְ
וְ חֹם ְבּ ֶל ָה ָבה ֶשׁל ַה ָתּ ָכה,
יטת ְס ַמ ְרטוּט
ְס ִח ַ
יך ַה ָתּ ָשׁה
ְכּ ֵח ֶלק ִמ ַתּ ֲה ִל ְ
יע סוֹף ַה ָשּׁ ָעה,
וְ ִה ִגּ ַ
קוּפים,
ַעמֹד זְ ִ
נֲ
ַשּׁ ִפים
זוּפים ִמ ְתנ ְ
ְשׁ ִ
יבי
ִמ ַמּ ֲא ָמץ ִפיזִ י ָפּ ִס ִ
ֵדע ְבּ ֶר ֶדת ָה ֶע ֶרב
וְ נ ַ
כּוֹכב ֶשׁזֶּהוּ
ילת ָ
וּנ ִפ ַ
ְ
ָה ֶרגַע ִל ְנשֹׁק וְ ָל ֶל ֶכת.

נועם באב"ד

לא הייתי שם

על עצמי :עידן ברזילי כתב "בשורה חדשה"
בשנות התיכון .נולד בכפר סבא בשנת .1988
גיבש יחודיות כחלק מהשקפת עולם
המסתכלת מבחוץ פנימה ,כתיבתו משלבת
דמיון "פנטזי" לבין מציאות עגומה.

יתי ָשׁם
לֹא ָהיִ ִ
יתי ֶאת ָה ֶרגַע
לֹא ָחוִ ִ
קוֹרס
עוֹלם ֵ
ַשׁ ִתּי ֶשׁ ָה ָ
לֹא ִה ְרגּ ְ
לֹא ָע ַמ ְד ִתּי ְבּ ֶפה ָפּעוּר
גּוֹרלוֹ.
לֹא יִ ַלּ ְל ִתּי ַעל ַמר ָ
יתי ָשׁם
לֹא ָהיִ ִ
יתי ֶאת ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ַח ְס ַרת ַהיּ ַ
לֹא ָר ִא ִ
ֶשׁע,
דוֹלים
ָשׁים ַה ְגּ ִ
יתי ֶאת ָה ֲאנ ִ
לֹא ָר ִא ִ
בּוֹכים,
יצים ִ
אַמּ ִ
סוֹנים וְ ָה ִ
ַה ֲח ִ
יתי ֶאת ַה ֵסּ ֶבל ָה ַרב
לֹא ָר ִא ִ
יתי ָשׁם
לֹא ָהיִ ִ
יתי ֶאת ַה ַחיּ ִָלים,
לֹא ָר ִא ִ
בּוֹכים
ַה ַחיּ ִָלים ֶשׁ ָלּנוּ ִ
ַע ַקת ַה ְכּ ֵאב ֶשׁל ָה ָעם
לֹא ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶאת ז ֲ
עוֹלם.
יתי אוֹתוֹ ְל ָ
לֹא ָר ִא ִ
יתי ָשׁם.
לֹא ָהיִ ִ
על עצמי :נועם באב"ד ,בת  ,11מתגוררת בטבעון.
לומדת בכיתה ה' ,בבית ספר"רימונים" .מגיל מאוד
צעיר אהבה לספר סיפורים  .כשלמדה לכתוב ,החלה
לכתוב סיפורים קצרים ולאחרונה גם שירה ) .הכל
נשאר במסגרת כתיבה למחברת( .את השיר הנוכחי
כתבה נועם בעקבות שיחה על יצחק רבין ז"ל – על
העצרת ,רצח ,הלוויה וכל מה שמתלווה לכך.
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ורד כהן

הצעיף של ענת
רוּך.
ִנ ְק ָרא לוֹ ָבּ ְ
הוֹרים:
רוּך ֵישׁ ְשׁנֵי ִ
ְל ָב ְ
אַבּא ֶצ ֶמר-חוּם
ָ
וְ ִא ָמּא ֶצ ֶמרְ -תּ ֵכ ֶלת.
וּת ֵכ ֶלת.
ֵיהם ֶשׁל חוּם ְ
רוּך ִכּ ָלּה ֶאת חוּט ַחיּ ֶ
ָבּ ְ
נוֹצר ְבּ ַת ֲה ִל ְ
רוּך ַ
ָבּ ְ
יך ְס ִריגָה ְמ ַעיֵּף:
לוּלאָה;
לוּלאָה ְבּ ָ
חוּט ְבּחוּט ָ
רוֹמוֹזוֹמים.
ִ
ִשׁ ְחלוּף ְכ
וּת ֵכ ֶלת
ַעיִ ן ַע ְק ָשׁ ִנית רוֹאָה ֶאת חוּם ְ
רוּך
תוֹך ָבּ ְ
ְבּ ְ
רוּך.
וְ לֹא רוֹאָה ֶאת ָבּ ְ
רוּך ִנ ְכ ָר ְך ְס ִביב ַצוָּאר ֶשׁל
ָבּ ְ
ַחיִּים ֶשׁ ֲ
רוּך.
בּוֹח ִרים ֶאת ָבּ ְ
רוּך ִבּ ְתקוּפוֹת ָקרוֹת ,וְ ִל ְפ ָע ִמים
לוֹק ִחים ֶאת ָבּ ְ
ַה ַחיִּ ים ְ
רוּך ָבּאָרוֹן ְל ַבד ַל ְחשֹׁב ,וְ ִל ְפ ָע ִמים
ירים ֶאת ָבּ ְ
ֵהם ַמ ְשׁ ִא ִ
רוּך ְבּתוֹכוֹ.
שׁוּך ְל ָב ְ
ָח ְ
רוּך
ַה ַחיִּ ים חוֹזְ ִרים ָל ַק ַחת ֶאת ָבּ ְ
יכים אוֹתוֹ,
ְכּ ֶשׁ ֵהם ְצ ִר ִ
יכים אוֹתוֹ;
ִאם ֵהם ְצ ִר ִ
רוּך
שׁוֹכ ִחים ֶאת ָבּ ְ
ִאם ַה ַחיִּ ים לֹא ְ
ֹשׁ ְך ֶשׁל ָהאָרוֹן.
ַבּח ֶ
וּפ ַחד
ָבּאָרוֹן ִפּ ְשׁ ְפּ ִשׁים ֶשׁל ִשׂ ְנאָה ַ
רוּך
אוֹכ ִלים ֶאת ָבּ ְ
ְ
דּוֹלפוֹת:
ְדּ ָמעוֹת ֶשׁל ְר ִטיבוּת ְ
רוּך ִמ ְת ַק ֶשּׁה.
ַבּשׁ ְל ַבסּוֹף ָבּ ְ
ְכּ ֶשׁהוּא ִמ ְתי ֵ

על עצמי :ורד כהן ,בת  ,15מזל סרטן ,לומדת בביה"ס
לידה )התיכון שליד האוניברסיטה בירושלים( ,תלמידת
"אופק" מכיתה ב' או ג' .בעלת אופקים רחבים מאד,
מצטיינת במקצועות הריאליים ,בשפות אנגלית
וערבית אוהבת לקרוא ,אוהבת לדעת .מנהלת בלוג
פופולארי שמושך אליו הרבה קוראים .לומדת טאי
קוואן דו בשעות הפנאי.

הוֹרים:
רוּך יֵשׁ ְשׁנֵי ִ
ְל ָב ְ
אַבּא ֶצ ֶמר-חוּם
ָ
וְ ִא ָמּא ֶצ ֶמרְ -תּ ֵכ ֶלת.
רוּך.
ֲא ִני ָס ַר ְג ִתּי ֶאת ָבּ ְ
ִמי ָס ַרג ֶא ְת ֶכם?
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מאי אבידן

אבק של אהבה
ֶשּׁם ְמ ַט ְפ ְטפוֹת ַעל ַה ַחלּוֹן
ִטפּוֹת ַהגּ ֶ
ַקּה ָבּ ֲארוֹנוֹת.
אָבק ֶשׁל זִ ְכרוֹנוֹת ֶשׁ ִמּ ְתנ ֶ
ְכּמוֹ ָ
אַה ָבה
מּוֹחק לוֹ ֶאת סוֹד ָה ֲ
ְס ַמ ְרטוּט ֶשׁ ֵ
נוֹפל ָל ִר ְצ ָפּה.
ַסּה ְל ַט ֵפּס ,אַך ֵ
ְמנ ֶ
ַבּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ָקם ֵמ ַה ִמּ ָטּה
ָטרוּד ִמ ַמּ ְח ָשׁבוֹת.
ָקן ַה ִמּ ְת ַח ְכּ ִכים ָבּ ֶא ְצ ָבּעוֹת
יפי ז ָ
קוֹלוֹת זִ ֵ
ְכּמוֹ ְדּ ִקירוֹת ְק ַטנּוֹת.
בוֹהים.
ַה ְצּ ָע ִדים ִמ ְת ַח ְזּ ִקים ִעם ֲע ֵק ִבים ְגּ ִ
ַא ִני פֹּה ְל ַבד,
וֲ
צוֹפה ָבּ ֲענ ִָנים.
ָ
על עצמי :מאי אבידן ,תלמידה בבית ספר עירוני א' לאמנויות,
כיתה ט'  – 4השיר "אבק של אהבה" ראה אור בקובץ שירים
"מדברים שירה" של תלמידי החינוך העל-יסודי תל-אביב-יפו.
בעריכת רפי וייכרט ,אביב .2005

ליאור פייגון

יונה
ַעד ֶשׁ ֵיּ ַקלּוּ ַה ַמּיִם
ִמ ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה
ֵח ֵשׂף ֵעץ ַהזַּיִ ת
וְ י ָ
ֲא ִני ָל ְך ֶדּ ֶקל
ָשׁ ְר ִשׁי ַבּ ֶסּ ַלע
טוֹבים
וְ ַה ְתּ ָמ ִרים ִ
ָפיִ ם ֲעיֵפוֹת.
ִל ְכנ ַ
בּוֹאי
ִ
ְכּ ֶשׁיּ ִַגּיעוּ ַמיִ ם
ֶפשׁ
ַעד נ ֶ
נוּח
ָל ַ
ִמ ִדּ ְמעוֹת ַה ָשּׁ ַמיִ ם.
על עצמי :ליאור פייגון .בן 17
בוגר תיכון "כצנלסון" ,כפר סבא
שרבטן.
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סדנאות לכתיבה יוצרת לבני נוער

מתא"ן –מפעל תרבות ואמנות לנוער מאתר ומטפח בני נוער בעלי כשרון באמנויות ,עוסק
בהעשרה ובקידום העשייה האמנותית במתנ"סים ובמסגרות של החינוך הבלתי פורמלי.
http://www.matan-arts.org.il/Index.asp?CategoryID=39
כתיבה אינטואיטיבית – יצירתית – לתושבי חיפה
http://www.hoogle.co.il/activity_details.asp?activity=4737
עת לעט – כתיבה יוצרת בהנחיית נרי אלומה
http://www.nerialuma.com/products.html
כתיבה בתהליך אישי – סדנה לכתיבה יוצרת לבני נוער – איזור המרכז
http://www.hoogel.co.il/activity_details.asp?activity=17224
ביטוי בכתיבה לבני נוער – מדרשת רופין
http://www.hoogel.co.il/activity_details.asp?activity=11489&farea=&fcat=12&scat=107&fage=&fcity=&fregion_type

לכתוב מהבטן – סדנא לכתיבה אינטואיטיבית
http://www.hoogel.co.il/activity_details.asp?activity=14346&farea=&fcat=12&scat=107&fage=&fcity=&fregion_type

"ביכורי שירה" במרכז הנוער "מגדלור" בבת ים
http://www.bat-yam.muni.il/show_item.asp?levelId=57777&itemId=2480

נשמח לקבל מידע נוסף לגבי קיומן של סדנאות לכתיבה יוצרת לבני נוער בכל רחבי הארץ.
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