בין מזרח ומערב
שיחה על אמנות ,שירה ויצירה
משתתפים :המשורר דודו פלמה והמשוררת אביבית חזק
מנחה :ענת איתן

המפגש נערך לרגל הצגת התערוכה :לשם ייחוד צפון דרום 12.12.2015 -
אוצר :חיים מאור

מוזיאון בית אורי ורמי נחושתן ,אשדות יעקב מאוחד

צפון – דרום
מפגש שירה
 12לדצמבר 2015
מפגשי שירה ,מזה זמן ,הם תופעה נפוצה .משוררים מתכנסים יחד וקוראים משיריהם לקהל
שומעים מגוון .המפגשים נערכים על פי רוב על רקע של מכנה משותף בין הכותבים .מאיץ רב
משמעות לחיבורים האלה מהוות הרשתות החברתיות .רבים טוענים כנגד האינטרנט כגורם
להורדת הרמה התרבותית ולשימוש בשפה רזה והנה כאן תופעה הפוכה .הרשת מאפשרת
מפגש וחיבור בין כותבים ,במות וירטואליות מאפשרות מקום להתבטאות וכול העם "אומרים
שירה".
בזמן האחרון רב העיסוק בקבוצת משוררים הקרויה "ערס פואטיקה" .ה"ערס" בעין מלשון
"ערסים" ולא "ארס" באלף שפירושו עיסוק במהות ובדרך הכתיבה של השירה .הערס-
פואטים משוררים בני עדות המזרח שיוצאים כנגד הקיפוח של דור ההורים שנמשך ומשפיע
גם על דור הבנים ,בשל ההתנשאות והשליטה של האליטה האשכנזית בכל תחומי החיים ולא
רק בתחום התרבות.
התערוכה שמתקיימת עכשיו כאן במוזיאון וקרויה "מפגש צפון – דרום" מעמידה זה בצד
זה אמן אשכנזי כביכול ,מול אמן ממוצא מזרחי .בעקבות מפגש זה יזמה רותי שדמון מפגש
שירה מקביל :דודו פלמה הצייר והמשורר שאמור ליצג את צד האחד אל מול אביבית חזק
ממולו.

על אף שאביבית מקפידה לציין שיש בה צורך לחבר ולגשר ולא להתריס ,המציאות שעולה
מבין השורות מעידה על הקושי הרב ,על הקיפוח ,על אובדן תרבות של דור ההורים שהגיעו
בעליה של שנות ה.50-

אוריינטאלית יָ ָפה  /אביב
יתי ַהּכֹל
ָהיִ ִ
חּוץ ִמּלִ ְהיֹות זֹונָ ה
רֹוק ִאית ַסּכִ ין
יתי ָמ ָ
ָהיִ ִ
ּפּוח
יתי ְטעּונַ ת ִט ַ
ָהיִ ִ
ּפּוח
יתי ְטעּונַ ת ִק ַ
ָהיִ ִ
יתי יַ לְ ַּדת ַה ְּשׁכּונָ ה
ָהיִ ִ
יתי ַא ְפלָ יָ ה ְמ ֻת ֶּקנֶ ת
ָהיִ ִ
יתי ִמ ְת ַּבּיֶ ֶׁשת ִּבי
ָהיִ ִ
יתי ִמ ְתּבֹולֶ לֶ ת
ָהיִ ִ
יתי ּבֹוגֶ ֶדת
ָהיִ ִ
הֹורי ֶׁש ָּבאּו ֵמ ֶא ֶרץ
ְּב ַ
אֹוריְ ינְ ָטאלִ ית יָ ָפה
ְ
ַעכְ ָׁשו ֲאנִ י
חֹוׂש ֶפת ִמּלִ ים
ֶ

אביבית חזק התארחה כאן במוזיאון לרגל מפגש שירה עם חיליק ,יחיאל חזק המשורר בן
אפיקים ובין זוגה לחיים.
למדה בסמינר "אוהלו" בעמה"י ,עבדה כ 34-שנים בחינוך ובחינוך המיוחד ,בשנים האחרונות
עבדה במרכז החינוכי בבית החולים לילדים בתל השומר כמדריכת מחשבים ,משקמת
באמצעות מחשב ובנתה סביבות עבודת ממוחשבות לילדים חולים.
במפגש היום היא מופיעה כמשוררת והיא במקביל גם יוצרת בציור ובפיסול ,קו משיק לדודו
פלמה.
בקדימון למפגש התפרסמו שני שירים" :דיכרון" של דוד פלמה ו"אוריינטאלית יפה" של
אביבית חזק.
רבים כאן ודאי זוכרים איך בשנותיה הראשונות של המדינה ,עם העלייה המסיבית העלו על
נס את הצורך במיזוג גלויות .הותיקים מול העולים הכתיבו כללים ואמות מידה תוך ניסיון
לטשטש הבדלים ,למזג ,לאחד .במבט לאחור ברור לכול שנעשו טעויות .אלו מסקנות שבאות
מתוך בחינת הדברים לאחור וכמובן שלצד הביקורת ישנו גם הזעם ועולה הצעקה.
עםרב .אביבית חזק
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תמונה חדה כואבת ומוחשית עולה מן השיר המתאר סיטואציה קשה שנחרטה בזכרון הילדה
מול אביה.

וזהו סוף הזיכרון
ָא ִבי ָעלָ ה
ִּב ְס ָע ָרה ַה ַּביְ ָתה
רֹוצצּו
ֵעינָ יו ִה ְת ְ
יהן ִּב ְׁש ִת ָיקה
חֹור ֶ
ְּב ֵ
נִ כְ נַ ס לִ ְמ ַקּלַ ַחת
ּגִ לֵ ח ֶאת ְׂש ָפמֹו
ומ ֵרר ְּב ֶבכִ י
ּיָ ָצא ֵ
ַעל ָאנְ ֵׁשי ַה ִּב ָּטחֹון
ֶׁשהֹורּו לֹו לָ ֶר ֶדת
ֵמ ָהאֹוטֹוּבּוס
וְ ָד ְרׁשּו ְמ ֶמנּו
לְ ִהזְ ַּדהּות.
רֹוק ִאי
ָא ִבי ָהיָ ה ָמ ָ
ֶא ָחד
ֵמ ֲענְ ּוֵ י ָה ָא ֶרץ
ֵהם ָח ְׁשדּו ּבֹו
ֶׁשהּוא ֲע ָר ִבי
לַ ְמרֹות
ֶׁש ָהיָ ה לֹו
ָּדם ּכָ חֹל

הצורך כילדה להיטמע ,הבושה בשל מוצא ההורים והרצון לשכוח ולהשכיח אותו ,נתפסים
היום בהבנה מאוחרת תרתי משמע .איבונה הפכה לאביבית והמוסיקה שממלאה את עולמה
מעוגנת בתרבות האירופאית .לעיניה תלוי ציורו של מאטיס והשירה העברית הסובבת אותה
היא של יחיאל חזק ונתן זך.
מודה באשמה מתוך אנתולוגיה זכויות יוצרות בהוצאת פיוטית .הוקרא ברדיו בקול ישראל
בתוכנית רגע של שיר

הצהרה
מֹודה
ֲאנִ י ָ
ְּב ַא ְׁש ָמה
ָר ַצ ְח ִּתי ֶאת
ַהּיַ לְ ָּדה ַה ְּק ַטּנָ ה ֶׁש ִּבי
ּכְ ֵדי ֶׁשאּוכַ ל לִ גְ דֹול לְ ֹלא
הֹורי
ַה ְּצלָ לִ ים ֶׁשל ַ
ֶׁש ָעלּו ִמ ַּמרֹוקֹו
ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶׁש ָא ְמרּו
ּלָ ֶהם לא ַּפ ַעם
ַא ֶּתם ֹלא ָׁשוִ ים
ַא ֶּתם ָא ָבק ָא ָדם
וַ ֲאנִ י ֶה ֱא ַמנְ ִּתי
ְּב ֶאמּונָ ה ְׁשלֵ ָמה
ֶׁשּזֶ ה נָ כֹון וְ ִה ְת ַּבּיַ ְׁש ִּתי
ּכָ ל ַה ָּשׁנִ ים ָחלַ ְמ ִּתי
לְ ַה ֲחלִ יף ֶאת
רֹוק ִאים
הֹורי ַה ָּמ ָ
ַ
הֹורים ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ ים
ְּב ִ
יֹוצאת
ַעכְ ָׁשו ֲאנִ י ֵ
לְ ַח ֵּפׂש ֶאת ַהּיַ לְ ָּדה
הּובה ֶׁשל
ָה ֲא ָ
ִא ָּמא וְ ַא ָּבא ֶׁשּלִ י
ִאיבֹונָ ה
אֹוי ּכְ ָבר ְמ ֻא ָחר
יבה
ֲאנִ י ַמ ְק ִׁש ָ
לַ ָקנֹון ֶׁשל פאכלבל
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העיסוק במוצא משני ומתגמד לנוכח המציאות האישית .בחזרה אל אמה ,אביבית רושמת
תמונה של מציאות חיים קשה.

חמש דקות מגן עדן
רֹובה
ָהיִ ית ּכָ ל ּכָ ְך ְק ָ
ָח ֵמׁש ַּדּקֹות ִמּגַ ן ֵע ֶדן
ית ֵתְך
יתי ִּב ְת ִחּיַ ת ִמ ָ
ָחזִ ִ
ַעכְ ָׁשו ָאנּו ָׁשבֹות לַ ֶד ֶרְך
פּואית
חֹות ֶמת ְר ִ
ִעם ֶ
ַה ֶמ ַא ֶׁש ֶרת לָ נּו לָ לֶ כֶ ת
ּכֹל ַא ַחת לְ ַד ְרּכָ ּה
יּט ָתּה
ּכֹל ַא ַחת לְ ִמ ָ
ית ָתה
ּכֹל ַא ַחת לְ ִמ ָ
ּפֹור ַעת ֶח ְׁשּבֹונֹות
ַא ְּת ַ
דּומים
סֹופּיִ ים ְק ִ
ֵאינְ ִ
ִא ִּמי
ֵאל ָמלֵ א ֵריק
ְמ ַר ֲח ִמים
ָׁשר לָ ְך

6

אם וילד .אביבית חזק

חיים ומוות הם נושא שמעסיק כל אדם ואדם .משוררים מעלים אותו באופנים ,בדרכים
ובהיבטים שונים.
השירה מאפשרת לכותב חשיפה שלעתים הוא אינו מעז לומר אותה בדרכים אחרות .המלים
הכתובות מאפשרות לומר ולגעת בנימים ובמצוקות אינטימיות .אביבית ,כמו כל אחד בארץ
הזאת עוברת טראומות אישיות מול ההתרחשויות ,האירועים והמלחמות .היא מספרת על
עצמה סיפור חיים כואב נוסף.

טרנספורמציה
ֲאנִ י
ֲח ֵב ָרה ַׁשּכֻ ּלָ ּה
ַאלְ ָמנָ ה
לְ ֹלא ַט ַּב ַעת
ּתֹוצ ֶרת ִמלְ ֶח ֶמת
ֶ
ּפּורים
יֹום ַהּכִ ִ
ֵאיְך ֹלא ִה ְס ַּפ ְק ִּתי
לָ ֶׁש ֶבת ִׁש ְב ָעה
יׁשי
וְ ָד ַבק ִּבי ִא ִ
י/אל
יְ ִח ֵ
ֶׁש ָא ִחיו נֶ ֱה ָרג
אֹותּה ַה ִּמלְ ָח ָמה
ְּב ָ
ּומּיָ ד ָה ַפכְ ִּתי
ִ
יסּה ַׁשּכֻ ּלָ ּה
לְ גִ ָ
וְ ֲע ַדיִ ן ַר ְח ִמי
רֹוטט לִ י ִמ ַּפ ַחד
ֵ
ַה ָּמוֶ ת ֶׁשל
ַה ִּמלְ ָחמֹות
וְ ֵאין ַרחּום
וְ ֵאין ַחּנּון
ַרק ַּת ֲחנּון
ּומי יַ ֲעקֹב
ִ
ַא ֲח ֵרי ַאנְ גֶ 'לֹו
ְּב ֻסּלָ ם ַה ַּמלְ ָאכִ ים?
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אמן יוצר יש לו דרכים לומר שמייחדות אותו ,אם בכתיבה  ,בציור ,בפיסול או בכל דרך ביטוי
אחרת.
בשיר "נשימה" אביבית מתארת תהליך יצירה ,בניה שכמוהו כנשימה ובסופו הוא בית.

כתיבת שירה וכתיבה בכלל לבד מדרך ביטוי אישי ,היא דרך פניה לקהל קוראים .ככלל יוצרים
פונים על מנת ליצור דיאלוג בינם לאחרים .כולנו עדים לתופעה שמדי יום יוצאים לאור
ספרים חדשים וקשה להדביק את הקצב ואפילו אין אפשרות לעקוב אחר השפע .יש צד חיובי
לכך שרבים עוסקים בכתיבה ,על אף שקשה להתעלם מהגרפומניה שנלווית לכך.
קיימים היום ביטאונים אינטרנטיים רבים שמשמשים במות סיפרותיות ,שאינן מבטלות את
הרצון להוציא לאור ספר .מי שמכיר יודע שזה עניין לא פשוט כלל ועיקר לעבור את התהליך
כולו עד ההופעה של הספר הכתוב .ואז ,חל תהליך שאביבית מכנה בשם" :ספרים רבותיי".

נשימה

ספרים רבותיי

יֹוד ַע ָא ָדם לִ ְבנֹות
ֵ
ּומיִ ם וְ ֵע ִצים
ֵמ ָע ָפר ַ
ּוב ְרזֶ ל
וַ ֲא ָבנִ ים וְ ָקנִ ים ַ
יֹוד ַע ָא ָדם לִ כְ ּתֹב
ֵ
אֹותּיֹות לְ ִמּלִ ים
לְ לַ ֵּקט ִ
יח ָּב ֶהן ַחּיִ ים
ּולְ ֵה ִפ ַ
ימה
נֹותן נְ ִׁש ָ
ֵ
ֵּבין אֹות לְ אֹות
ימה
נֹותן נְ ִׁש ָ
ֵ
ֵּבין ִמּלָ ה לְ ִמּלָ ה
ימה
נֹותן נְ ִׁש ָ
ֵ
ׁשּורה
ׁשּורה לְ ָ
ֵּבין ָ
ַעד ֶׁשּבֹונֶ ה ַּביִ ת
יֹוד ַע ָא ָדם זְ ַמן
ֵ
אׁשיתֹו
ֵר ִ
יֹוד ַע זְ ַמן
וְ ֵאינֹו ֵ
ַא ֲח ִריתֹו

לַ ְּס ָפ ִרים ָה ִע ְב ִרּיִ ים
יֵ ׁש ַרק ִׁש ְב ָעה יָ ִמים לַ ֲחגֹג
אֹותם ַּבּדּוכָ נִ ים ֶׁש ַּבּכִ ּכָ רֹות
ִּת ְראּו ָ
העיר
ַּב ֲחנֻ ּיֹות ְמ ַק ְּשׁ ִטים ֶאת ְּפנֵ י ִ
יח ֵס ֶפר
ּכַ ָּמה נָ ִעים לְ ַמ ֵּשׁׁש ּולְ ָה ִר ַ
לְ ַה ְסנִ יף ׁשּורֹות ְּורוַ ִחים לְ ָבנִ ים
ָּת ַמּה ַה ֲחגִ יגָ ה וְ ַעכְ ָׁשו ָמה ?
ִמי ֶׁשֹּלא נִ ְמּכַ ר חֹוזֵ ר לַ ֲא ֵפלָ ת
הֹוצאֹות
חּובים ֶׁשל ָ
המ ְח ָסנִ ים ַה ְט ִ
ַ
ַה ְס ָפ ִרים ֵהם יִ ָּמכְ רּו ַעל ַה ִּמ ְׁש ָקל
הֹומה
ּכְ מֹו ַעגְ ָבנִ ּיֹות ַּבּשּׁוק ַה ֶ
הֹוצ ָאה
ַּב ִּמ ְק ֶרה ַהּטֹוב ַה ָ
יֹוצ ִרים ִהזְ ַּד ְּמנּות
ִּת ֵּתן לְ ְ
יהם
לִ ְקנֹות ֶאת ִס ְפ ֵר ֶ
ַּב ֲח ִמ ָּשׁה ְׁש ָקלִ ים
ּגֹור ִסים
לִ ְפנֵ י ֶׁש ְ
ּבֹוּתי
ַר ַ
ׂשֹור ִפים
ּכָ אן ֹלא ְ
ְס ָפ ִרים
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"אישה הכרח שיהיו לה כסף וחדר משלה" מלים אלה של וירג'יניה וולף הן מוטו לשיר "חדר
משלך".
השפעות התרבות קרי ,הספרים ,הציורים ,השירה ,המוסיקה ועולם הרוח בכללותו שוקעים
ונטמעים פנימה במהלך הזמן העובר.

החיים מורכבים .אביבית מודעת לקשיים ,לרעשים לתעיות ולחרדות ומעל לכול לצורך
להמשיך לעבור ,לפעמים להרפות ,לשחרר אחיזה ולמשוך הלאה.

לשחרר אחיזה
חדר משלך  /אביבית חזק
"אישה הכרח שיהיו לה כסף וחדר משלה" /וירג'יניה וולף
ַה ֶח ֶדר ִמ ֶּשּׁלִ י
הּוא ֹלא ֶׁשּלִ י
הּוא ֶׁשל ַה ְּס ָפ ִרים
ֶׁשּנִ ְק ְראּו וְ נִ ְט ְמעּו
ְּב ֶח ְבלֵ י ַהּזִ ּכָ רֹון
ֶׁשּנִ ְפ ָרם ִעם ַהּזְ ַמן
ַה ֶח ֶדר ִמ ֶּשּׁלִ י
הּוא ֹלא ֶׁשּלִ י
הּוא ֶׁשל ִא ָּשׁה
ּכְ ֻחּלָ ה ֵעיר ָֹמה
נּוחת וֵ נּוס
ִּב ְת ַ
ֶׁש ִּצּיֵ ר מאטיס
וְ ֶׁשל נָ ַתן זַ ְך
יה
ַה ִּמ ְתּבֹונֵ ן ָעלֶ ָ
ׁשֹורר לָ ּה
ּומ ֵ
ְ
רֹוט ֵרט
ִמּתֹוְך ְּפ ְ
ָרׁשּום ְּב ִמ ְסּגֶ ֶרת
ֶׁש ִהיא ֲע ַדיִ ן
ִצּפֹור ַר ַּבת י ִֹפי
לַ ְמרֹות ַהּזְ ַמן ֶׁש ָחלַ ף
ַה ֶח ֶדר ֶׁשּלִ י
הּוא ֹלא ִמ ֶּשּׁלִ י
הּוא ֶׁשל ּכִ ְת ֵמי ַה ְּדיֹו
ֵמ ֶא ֶרץ ַה ֶּשׁ ֶמׁש ָהעֹולָ ה
לּוח ְמ ֻמ ְחזָ ר
וְ ֶׁשל ַ
ָעלָ יו ְּתלּויָ ה ָט ְבלָ ה
ָח ְד ִׁשית ָּבּה
צֹוב ֶרת
ֲאנִ י ֶ
בּודים
יָ ִמים ֲא ִ

ָא ַש ְׁמ ִתיָּ .בגַ ְד ִתיָּ .גזַ ְל ִתיִּ .ד ַּב ְר ִתי ּדֹ ִפי
ִעיוָ תתיִ .ה ְר ַש ְׁעתי ְּבזָ דֹוןָ .ח ַמ ְס ִתי.
ָט ַפ ְלתי ֶש ֶׁקר יָ ַע ְצ ִתי ָרעִּ .כ ַּז ְבתי הכזבתי.
יא ְצ ִתי ָס ַר ְרתי ָּפ ַש ְׁע ִתי .היתלתי.
ָמ ַר ְד ִתי .נִ ַ
תתי .
הר ַש ְׁע ִתיִ .ש ַׁח ְ
ָצ ַר ְר ִתיִ .ה ְק ֵש ִׁתי ע ֶֹרףְ .
מֹול ַידי
יתיִּ .ת ְע ָּת ְע ִתי ְּב ִ
ִּת ַע ְב ִתיָּ .ת ִע ִ
יׁשים.
ּומ ְר ִע ִ
רֹוע ִשׁים ַ
הורעשתיִ .ה ְר ַע ְׁש ִּתי ְר ֲע ִשׁים ֳ
רֹוצה ִל ְצֹלל ַאל ְּתהֹומֹות ִד ְמ ַמת ְּפ ַקעֹות
ַע ְכ ָׁשו ֲאנִ י ָ
יהם
לּולֹות ֶ
ֵ
לֹובן ְּכ
ַה ֲח ָצ ִבים ִלינוק ְמט ָֹה ַרם ֶאת ַׁש ְלוַ ת ֵ
ּדּוע ֵּבינֵ ינּו ֵאין ָל ָּמה ֵּבינֵ ינּו ֵאין ֲא ֵׁש ִמים ֵּבינֵ ינּו
ֵאין ַמ ַ
יֵ ׁש ַרק ָּכ ָכה ַה ָּככּות ַה ִּב ְל ִּתי נִ ְס ֶּב ֶלת ֶׁשל ֲא ִחיזָ ה
יבית ַה ִמ ְש ַּׁת ֶּל ֶטת ַעל ְׁש ֵתינּו
אֹוּב ֶס ִס ִ
ְ

דליה רביקוביץ׳ .דודו פלמה
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ואני חוזרת לראשית .פתחנו כזכור ב"אוריינטאלית יפה" .כשפניתי לאביבית בהכנה למפגש
היא חזרה והדגישה שוב ושוב שהיא נגד הצעקה ,נגד ההתרסה הבוטה ,החשוב בעיניה הוא
ליצור גשר ,לחבר ,לצמוח ולהצמיח דור חדש ולא לאבד תקווה.

אביבית אומרת על עצמה" :כולי גשר" בשיר "הוויה"

הוויה

איכה
ֵאיכָ ה נָ ַפלְ נּו
ַּדוְ ָקא ַהּכֹל ִה ְת ִחיל ְּבטֹוב ְמאֹד
ֶצ ֱא ָצ ֵאינּו ֵהם ְק ָׁשתֹות ְּב ָענָ ן לְ ַא ַחר ַה ִּבלְ ּבּול
יֹוצ ִרים ְּפ ִריחֹות ֶׁשל ּדֹור ָח ָדׁש וְ ַר ֲענָ ן
ְ
ימ ָתם נֹוכְ ִחים
רּוחם ְּבנִ ְׁש ָמ ָתם ִּבנְ ִׁש ָ
ְּב ָ
ֹאבד
יחה ּולְ ִת ְקוָ ה ֶׁשֹּלא ּת ַ
ְצ ֵמ ִאים לִ ְצ ִמ ָ
יח ּכָ ל ַּפ ַעם
ֲא ָבל ֵאיְך זֶ ה ֶׁש ַה ֵּשׁד ַמ ְצלִ ַ
ֹלח ּגְ רּורֹות ּכְ מֹו ּגִ ּדּול ַס ְר ָטנִ י
לִ ְׁש ַ
ַאל ִּת ְּתּנּו לֹו לְ ָה ִרים רֹאׁש ּולְ ַה ְׁש ִמיד
טֹובה ֶׁש ָּבנִ ינּו
ּכָ ל ֶחלְ ָקּה ָ
ַעד ּכֹה

ֵאינֶ ּנִ י עֹוד
ַה ְת ָחלָ ה
ֵאינֶ ּנִ י עֹוד
סֹוף
צּולֹותיי
ַ
ִּב ְמ
ִמ ְתּגַ ֶּשׁ ֶמת
ֲהוָ יָ יה
ֶׁשל ָהעֹולָ ם
ּכֻ ּלִ י ּגֶ ֶׁשר

תפילת האדם .אביבית חזק
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וממול ניצב דודו פלמה ,איש כותב ומעורב  -משורר ,פרוזאיקן ,מחזאי ,צייר ומתווה דרך.
כידוע כאן לכולם דודו הוא בן אשדות יעקב שחי כיום בכפר הנשיא.
דודו בחר בשירו "דיכרון" כתזכורת וכהקדמה למפגש הזה .אבקש ממנו לקרוא את שירו
ולהקדים כמה מלים למרות שהמלים מדברות ועוברות מכוח עצמן.

על אף שזימנו מפגש צפון-דרום או בלשון אחרת מזרח ואשכנז ,לפי התרשמותי למרות שדודו
אוהד את מאבקם של המשוררים הזועקים את הקיפוח ,הוא מעדיף להרחיק לכת ולסמן
שורשים במחוזות אחרים .השירים שבחר מחברים אותו ואותנו בני הארץ הזאת למקורות
התרבות והאמונה ,למיתוסים קדומים ,לראשית האמונה באלים ואלות של עולם עתיק שמהם
צמחו שורשי התרבות העברית .לדמויות מן המקרא קין והבל ,רחל והתרפים ,אברהם ויצחק
ובמקביל הנוף המקומי שנשזר ברצף ההיסטורי ,בתולדות כובשי הארץ ,מאבקיה והמלחמות
המתנהלות בה לאורך הדורות ,השנים וימינו אלה.

ִדיּכָ רֹון
ש ַׁמיִ ם
יֹום ִׁש ִׁשּי וַ יְ כֻ ּלּו ַה ָ ּ
וְ ָה ָא ֶרץ וְ כָ ל ְצ ָב ָאם,
יֹוׁש ֶבת ַעל ַה ַּס ָּפה ַהּכְ ֻחּלָ ה
ִא ָּמא ֶ
ַה ְּמכֻ ָּסה נַ יְ לֹון נֶ גֶ ד ָה ָא ָבק וְ ַהּיְ לָ ִדים
צֹופה ַּב ֶּס ֶרט ָה ֲע ָר ִבי ֶׁשל יֹום ִׁש ִׁשּי
וְ ָ
ִא ָּמא ֹלא ְמ ִבינָ ה ִמילָ ה ְּב ַע ְר ִבית,
ִהיא ְמׂש ַֹח ַחת ִעם ֲאנָ ִׁשים
יה
ּיּוט ָ
ֶׁש ֵּמתּו ּכְ ָבר ִמּזְ ַמן ְּב ִס ֶ
ּומ ַטּיֶ לֶ ת ִע ָּמם ִּב ְׂש ֵדרֹות
ְ
לּוּבלִ ין ְּב ָק ִהיר,
ָה ָא ִביב ֶׁשל ְ
עֹוד ְמ ַעט ָה ֲאנָ ִׁשים ָה ֵאּלֶ ה
יַ ֲה ְפכּו לְ ִמ ְס ָּפ ִרים וְ יִ ְפ ְרחּו ּכַ ֲע ַׁשן
ִמ ְּב ַעד לַ ֲא ֻרּבֹות ַמ ְׁש ִחירֹות
ִא ָּמא ִמ ְתמֹוגֶ גֶ ת ִמ ְּד ָמעֹות
יה
ּומ ִציפֹות ֶאת ֵעינֶ ָ
ֶׁשהֹולְ כֹות ְ
צֹופה ַּב ֶּס ֶרט ָה ֲע ָר ִבי
ּכְ ֶׁש ִהיא ָ
ַּב ָׁשּחֹר לָ ָבן ֶׁשל יֹום ִׁש ִׁשּי
ְּב ַא ְׁשדֹות יַ ֲעקֹב ַא ַחר ָצ ֳה ַריִ ם ֶא ָחד
וְ ִהיא ּבֹוכָ ה ְמ ִהזְ ָדהּות וְ לֵ ב ָׁשבּור
ּלֹוהט ּכְ מֹו ּכִ ְב ָׁשן ַּב ִּמ ְפ ָרץ ַה ַּפ ְר ִסי
ּומ ַהחֹם ַה ֵ
ְ
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לכל אלה יש שם
וְ ָר ֵחל לָ ְק ָחה ִא ָּתּה ֶאת ֵאל ֶׁשּנִ ְק ָרא ִאּלּו
וְ ֲא ֵש ָׁרה ֶׁשּנִ ְק ְר ָאה ַר ַּבת ֲע ִת ַירת יָ ם
ּוב ַעל ֵאל ַהּגְ ָׁש ִמים ַה ְס ָערֹות וְ ַה ְּב ָר ִקים
ָ
וְ ַטּלַ י ַּבת ַרב ֵאלַ ת ַה ָּטל ִּבּתֹו ֶׁשל ָּב ַעל
ּוּפ ְד ַרי ַּבת אֹור ֵאלַ ת ָה ֲע ָר ֶפל ִא ְׁשּתֹו ֶׁשל ָּב ַעל
ִ
וְ ַא ְר ַצי ַּבת יְ ַע ְב ַדר ֵאלַ ת ֶה ָע ָפר
וְ גֶ ֶּפן-וַ אּוגָ ּר ְׁשלִ יחֹו ַהּנַ ַער ֶׁשל ָּב ַעל
ׁשּוקה
וְ ַע ְש ְׁתּרֹות ֵאלַ ת ַהּי ִֹפי ַה ִּפ ְריֹון וְ ַה ְּת ָ
וְ ֲענָ ת ֵאלַ ת ַה ַּציִ ד
וְ ֶׁש ֶמׁש ֵאלַ ת ַה ֶׁשּ ֶמׁש ָמאֹור ָה ֵאלִ ים ִּב ָּתם ֶׁשל ֵאל וְ ֲא ֵש ָׁרה
וְ ֵאיְך יָ כְ לָ ה לָ ֵצאת לַ ֶּד ֶרְך
ְּבֹלא ּכָ ל ַה ֶׁשּ ַפע ָה ֱאלִ ילִ י ַה ַּמ ְר ִהיב ַהּזֶ ה
ּוב ַר ֲח ִמים
אֹותּה ְּב ֶח ֶסד ְ
עֹוטף ָ
ּנֹוצר וְ ֵ
ַה ֵ
ֵמ ָאז נֹולְ ָדה ְּב ֶא ֶרץ ְּבנֵ י ֶק ֶדם
רֹוחׁש
ְּב ַטּבּורֹו ֶׁשל עֹולָ ם ַע ִּתיק ֵ
ּוב ָיערֹות ִּבנְ ָהרֹות
ֵאלִ ים וְ ֵאלֹות ֶּב ָה ִרים ִ
ּוב ְּס ָערֹות
ּובּגְ ָבעֹות ַּב ְּסלָ ִעיםָּ ,ב ֵע ִצים ַ
ַ
יהם
ּובקֹול ַה ְּד ָמ ָמה ַה ַּד ָּקה ֶׁשּיָ בֹוא ַא ֲח ֵר ֶ
ְ
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העיסוק במקורות ,בדמויות מן המקרא עולה ומתחבר לכאן למציאות העכשיוית .כך למשל
תיאור המקום הקונקרטי בירושלים בו צעדו אברהם ויצחק בדרכם להר המוריה לעקדה
מתואר כפי שהוא כיום בירושלים "באמצע הדרך /מגן העצמאות לגן הפעמון" .

נושא עקדת יצחק עובר בשירה העברית לכל אורכה ורוחבה .וכך גם בשיריו של דודו פלמה.
אצלו המאכלת מונפת לא רק על יצחק ,היא מונפת בלשונו "על שני בנים עקודים על הר
מוריה אחד" (.)33
על צוואר שני בניו של אברהם,
ולכך נוספת עקדת הימים האלה ,עקדתו  -רציחתו של יצחק רבין:

עיר האלוהים
ֵאיפ ֶֹׁשהּו ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ֶּד ֶרְך
ִמּגַ ן ָה ַע ְצ ָמאּות לְ גַ ן ַה ַּפ ֲעמֹון
לָ ַקח ַא ְב ָר ָהם ֶאת ֲע ֵצי ָהעֹלָ ה
וְ ָׂשם ַעל יִ ְצ ָחק ְּבנֹו,
לָ ַקח ְּביָ דֹו ֶאת ָה ֵאׁש וְ ֶאת ַה ַּמ ֲאכֶ לֶ ת
יהם יַ ְח ָּדו.
וַ ּיֵ לְ כּו ְׁשנֵ ֶ
יהם יַ ְח ָּדו וַ ּיָ בֹאּו ֶאל ַה ָּמקֹום
וַ ּיֵ לְ כּו ְׁשנֵ ֶ
ֹלהים
ֲא ֶׁשר ָא ַמר לֹו ָה ֱא ִ
וַ ּיִ ֶבן ָׁשם ַא ְב ָר ָהם ֶאת ַה ִּמזְ ֵּב ַח
וַ ּיַ ֲערְֹך ֶאת ָה ֵע ִצים וַ ּיַ ֲעקֹד ֶאת יִ ְצ ָחק ְּבנֹו.
וַ ּיָ ֶׂשם אֹתֹו ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַח ִמ ַּמ ַעל לָ ֵע ִצים  
וַ ּיִ ְׁשלַ ח ַא ְב ָר ָהם ֶאת יָ דֹו
וַ ּיִ ַּקח ֶאת ַה ַּמ ֲאכֶ לֶ ת לִ ְׁשחֹט ֶאת ְּבנֹו
וְ ֹלא ָק ָרא ֵאלָ יו ַה ַמלְ ַאְך

יצחק נעקד ואף נשחט ,בשמך אללי,
בככר שנקראה מלכי ישראל,
בשמך הנורא השבח לאל" מתוך" :אל מלא רחמים" (.)31
ובשיר אחר יגאל עמיר
" ....יורה דעתו
ביצחק
ושוב יורה בו ושוב
וצוחק" .מתוך "יורה דעה" ()22
והוא מסכם " "..על משמעות קיומך יה.
עולמנו יכול היה
.....
להיות כמעט מושלם
אלמלא היית קים"" .אל מלא רחמים" ()31

(בציטוטים האלה חרגתי מעט מבחירותיו של דודו למפגש).

בדידותו של החורש למרחקים ארוכים .דודו פלמה
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לא רק דמויות תשתית מן המקורות מתחברים לנוף ולאקטואליה .לאורך שיריו מופיעים
איזכורים ליוצרים מן התרבות העולמית :פיקאסו ,רנה מגריט ומיכאל אנג'לו .

גם שדה נושא אתו אסוציאציות של ייאוש וצעקה מקראיות של קין והבל ודם ובהיבט נוסף
ישנו גם החיבור לרנה מגריט הצייר הסוריאליסטי .במהותו שדה רגבים נושא קונוטציות
שונות מהחזות הנראית לעין .הנוף טעון ,השדה טעון העבר וההווה טוענים זה את זה.

אצל דודו ,כמו אצל אביבית וכמו אצל רבים בארץ הזאת ,מלחמת יום כפור היוותה פרק קשה
והחיים לאחר מכן הם "חיים אחרי המבול".
"זה לא שדה"
("זה לא מקטרת" רנה מגריט)
ָׂש ֶדה הּוא ָמקֹום ּבֹו זִ כְ רֹו ֶׁשל
הֹופְך אֹותֹו לְ ֶא ְפ ָׁש ִרי
ָהר ַֹע ֵ
"אלהי מיכאל אנג'לו"
יס ִטינִ ית ִּב ְׁשנַ ת
הס ְ
ָּפגַ ְׁש ִּתי ּבֹו לָ ִראשֹונָ ה ַּב ָק ֶּפלָ ה ִ
הקֹוד ֶמת ,לִ ְפנֵ י ָ 36שנִ ים.
ֶ
ַּ 1978ב ֵמ ָאה
זֶ ה ָהיָ ה ָח ֵמׁש ָׁשנִ ים ָרעֹות ִמ ַדי ַא ֲח ֵרי ִמלְ ֶח ֶמת יֹום ּכִ ּפּור וַ ֲאנִ י
אתי ְּב ִמ ְׁשלַ ַחת ִמ ַט ַעם ַע ְצ ִמי לְ גַ לֹות היֵ ׁש ַחיִ ים ַא ֲח ֵרי ַה ַמּבּול.
יָ ָצ ִ
רּפלֶ תַ ,ה ִמ ְפלָ צֹות ַה ִמ ְׂש ָת ְרגֹות
ּומ ֻע ֶ
ׁשּומה ְ
רֹומא ִק ְּבלָ ה ֶאת ָּפנַ י גְ ָ
ָ
ְּב ִמזְ ְרקֹות ָה ֶא ֶבן יָ ְרקּו ַּב ֲא ִדיׁשּות ִסילֹונֵ י ַמיִ ם ָּב ֲאוִ יר ַה ַקר וְ ַהזָ ר,
פר ָׂשה ֵמ ָעלַ י ּכְ ֻח ַּפת יְ קּום ִמ ְס ַת ְח ֵררַ ,מ ָב ִּטי
הד ָרה נִ ְ
ִּב ְפנִ ים ַה ִת ְק ָרה ַהנֶ ָ
קֹוס ִמית,
ׁשֹוטט ָרצֹוא וָ שֹוב ּכְ כַ דּור ְמ ֻסנְ וָ ר ֶש ָהלַ ך לְ ִאּבּוד ְּברֹולֶ ָטה ְ
ֵ
שתֹוק ִקים לָ גַ ַעת ֶשל
ֵ
ֹלהיו ַה ִמ
יתי ֵמ ָעלַ י ֶאת ְּפנֵ י ֱא ָ
לְ ֶפ ַתע ָר ִא ִ
ֹלהים ֲא ֵח ִרים ַעל ָּפנָ יו.
עֹוׂשה לִ י ֱא ִ
ּומ ָאזֵ ,מ ָאז ֲאנִ י ֹלא ֶ
ַה ַּמלְ ָאְך ִמיכָ ֵאלֵ ,

ֹאמר ַקיִ ן ֶאל ֶה ֶבל ָא ִחיו
וַ ּי ֶ
"א ִחי,
יֹותם ַּב ָּשׂ ֶדהָ ,
וַ יְ ִהי ִּב ְה ָ
יטיב ְׂש ֵאת
זֶ ה ָׂש ֶדהִ ,אם ֵּת ִ
וְ ִאם ֹלא ֲהׁש ֵֹמר ָא ִחי ָאנֹכִ י".
יֵ ׁש ָׂש ֶדה ִאיׁש יִ ְמ ָצא ּבֹו
ּומת
נַ ֲע ָרה וְ ֶה ֱחזִ יק ָּבּה ֵ
ֲא ֶׁשר ָׁשכַ ב ִע ָּמּה לְ ַבּדֹו
ּש ֶדה ְמ ָצ ָאּה ָצ ֲע ָקה
ּכִ י ַב ָ ׂ
מֹוׁש ַיע לָ ּה.
ַהּנַ ֲע ָרה ֵאין ִ
דֹודי
יֵ ׁש ָׂש ֶדה ֲאנִ י לְ ִ
ׁשּוקתֹו ,נֵ ֵצא ַה ָּשׂ ֶדה
וְ ָעלַ י ְּת ָ
נָ לִ ינָ ה ַּבּכְ ָפ ִרים" .זֶ ה ֹלא ָׂש ֶדה"
צֹוחק
אֹומר ֵרנֶ ה ַמגְ ִריט וְ ֵ
ֵ
"זֶ ה ָׂש ֶדה ֶׁשל ִׁשיר ַה ִּשׁ ִירים".
ּוב ֶא ְמ ַצע ּכָ ל ַהּיֵ אּוׁש ַהּזֶ ה
ְ
מֹוּבילֶ ה נִ ְצ ִחי –
ֶּפ ְר ֶּפטּום ִ
עֹורג ֶאל ְרגָ ָביו ַהּכֵ ִהים
ָׂש ֶדה ֵ
ַרּכִ ים נִ ְפ ָּת ִחים לְ ַאט לִ ְק ַראת
ַהח ֶֹרף ּכְ מֹו ֶּפ ַצע יָ ָׁשן
ֶׁשּנִ ְד ֶמה ָּת ִמיד יֶ ְׁשנֹו ָׁשם
יח זֹוכֵ ר וְ ַחד ּכְ ַסּכִ ין.
לְ ָהגִ ַ

(מתוך 'כמו שור בלי ראש' ,ספר שירים ,ראה אור בהוצאת 'פרדס')
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"מי שחי כאן נדון ללמוד את סוד השנאה
למרות ובגלל שנצרף באש כבשנים"
זו מסקנה קשה במציאות החיים של הארץ הזאת .הנוף הגלילי הנשקף סביב כפר הנשיא הוא
תזכורת תמידית למלחמות ולכובשים השונים לאורכה של ההיסטוריה המקומית .מציאות
שאינה מניחה ואינה מרפה עד עצם היום הזה.

ככלות הזכרון
ּובגְ לַ ל ֶׁשּנִ ְצ ַרף ְּב ֵאׁש ּכִ ְב ָׁשנִ ים,
לַ ְמרֹות ִ
נֹוׂשא ַעל ּגַ ּבֹו ָה ַע ִּתיק
נֹודד ַּבּזְ ַמןֵ ,
ֵׁש ֶבט ֵ
ּכְ מֹו ַא ֲח ֵרי לֵ יל ַא ֲה ָבה ְּפ ָר ִאי ֶאת ְׂש ִריטֹות ַה ִח ָּבה
רֹוצה ּכָ ל ּכָ ְך
ֶׁשל עֹולָ ם ָא ִדיׁש לְ ֶע ֶצב ִקּיּומֹוֶׁ ,ש ֶ
נּוחַ ,רק לָ מּות ּכְ ֶׁש ַּט ַעם ַה ְּד ַבׁש ֶׁשל
סֹוף סֹוף לָ ַ
נֹוטף ַעל ְׂש ָפ ָתיו ַההֹולְ כֹות וְ כָ לֹות.
ֵּפרֹות ַחּיָ יו ֵ

יבים ֵּבין ּגַ ּלֵ י ֲא ָבנִ ים ְׁשחֹורֹות
ָׂשדֹות ַמ ְצ ִה ִ
ַּפלְ גֵ י ַמיִ ם זַ ּכִ ים נִ ּגָ ִרים ֵמ ָה ִרים ַע ִּת ִיקים
לִ ְהיֹות ַמ ְעיָ נֹות נִ ְס ָּת ִרים ְמ ַפּכִ ים לְ ַאט
לִ ְתהֹום ֹלא ַה ְר ֵחק ִמּכָ אן ,הֹולְ ִמים ֲח ִׁש ִׁשּינִ ים
ַּבּזְ ַמן ַה ָּשׁקּוףִ ,צלְ צּול קֹולֹות ִמלְ ָח ָמה
ּדֹורס
ַסלַ אח ַא ִ-דין ִּב ְׁשלַ ל ִּדגְ לֵ י ַס ַהר ֵ
ֶאת ְמ ַצד ֲע ֶת ֶרת ֵס ֶמל ַא ֲחרֹון לְ ַמ ְמלֶ כֶ ת
ׂשֹור ֵטי ְּב ַׂשר ְׁש ֵמי ַה ְּתכֵ לֶ ת
רֹוׁשים ְ
ְּב ִ
יה ַהּגֵ ִאים
ּומלָ כֶ ָ
רּוׁשלַ יִ ם ְ
ֶׁשל ַמלְ כּות יְ ָ
ֶׁש ַּפ ַעם ָחלְ מּו ּכָ אן ִמזְ ָרח ִּתיכֹון ָח ָדׁש.

(מתוך 'כמו שור בלי ראש' ,ספר שירים ,ראה אור בהוצאת 'פרדס')

ֹלא ָרחֹוק ֵמ ַה ָּמקֹום ֶׁש ָהיָ ה ֵּבית ְק ָברֹות
לְ ַחלְ לֵ י אֹויֵ ב ָצ ַעד ּגֵ ֶאה ַּב ֲא ַבק ַהּכֻ ְרּכָ ר
ּגֹוט ְפ ִריד ִמּבּויֹון ֶׁשֹּלא ָר ָצה לְ ַה ִּמיר
ַהּלָ ָבן ְ
ּקֹוצים ְּבכֶ ֶתר ַמלְ כּות ַעד ֶׁש ָהיָ ה
ֶאת זֵ ר ַה ִ
ּכֹוב ִׁשים
יהם ֶׁשל ְ
ּגַ ם הּוא לְ ָא ָבק ַּת ַחת ַרגְ לֵ ֶ
ֶׁש ָּבאּו וְ נֶ ֶעלְ מּו ִּב ְתהֹום ֶׁש ֵאין ִמ ֶּמּנָ ה ֲחזָ ָרה
לְ ֹלא ֶה ֶרף ָעלּו וְ ָח ְרבּו ְמצּודֹות נִ ְׂשּגָ בֹות
יסים
ֲאנָ ִׁשים נֹולְ דּו וְ ָהיּו ּכְ ֹלא ָהיּו ַמ ְת ִר ִ
ּיּומם ּכִ ְצלִ ילָ ּה ָה ַא ֲחרֹון ֶׁשל
ֶאת ֲא ָר ִעּיּות ִק ָ
רּוח.
יה ִה ְת ַּפּזְ רּו לְ כָ ל ַ
ִּתזְ מ ֶֹרת ֶׁש ָּתוֶ ָ

נֹוׂשאת
אדי ֵ
רּוח ַקּלִ ילָ ה עֹולָ ה ֵמ ַהּוָ ִ
ַעכְ ָׁשו ַ
יחת ָה ָר ֵקטֹות
ימת ַה ִּשׂנְ ָאה ֶׁשל ְצ ִר ַ
ֶאת נְ ִׁש ַ
יְ לָ לָ ה ַּד ָּקה וְ ַח ָּדה ֶׁשל ּכְ ֵאב ַה ִּמזְ ָרח ֶׁש ֵאין לֹו
ּומ ֲח ִריׁש ָאזְ נַ יִ ם
סֹוף ָּבא ָּת ִמיד ְּב ִרּסּוק ּגָ דֹול ַ
ִמי ֶׁש ַחי ּכָ אן נִ ּדֹון לִ לְ מֹד ֶאת סֹוד ַה ִּשׂנְ ָאה
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יונים .דודו פלמה
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עד כאן השירים שדודו בחר למפגש הזה .שירים שמצטרפים לתמונות התערוכה .שירים
שכואבים את מציאות החיים בארץ ושל אלה החיים בה .וכמשורר הוא רושם את השורות
הבאות:
"ולפעמים היה מי מאתנו אומר נואש
שם קץ לחייו או כותב שיר
או חורש שדה או בונה בית
רק שנאות אפלות נאגרו
במסתרי חומות הלב
ולא יכולנו להביט עוד
איש בעיני רעהו"
(מתוך קטע מהשיר 'בצפיה לברברים' מתוך 'כמו שור בלי ראש',
ספר שירים ,ראה אור בהוצאת 'פרדס').

הכתיבה-היצירה היא מפלט ,היא טעם הדבש ,זו דרך יוצרת ובונה למרות הזעם ,למרות
השנאה ולמרות מערכות היחסים הקשות שבין אדם לאדם.
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