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צפון – דרום
מפגש שירה

12 לדצמבר 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 
הערס- השירה.  של  הכתיבה  ובדרך  במהות  עיסוק  שפירושו  באלף  "ארס"  ולא  "ערסים" 
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. 

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 
משקמת  מחשבים,  כמדריכת  השומר  בתל  לילדים  החולים  בבית  החינוכי  במרכז  עבדה 

באמצעות מחשב ובנתה סביבות עבודת ממוחשבות לילדים חולים. 

במפגש היום היא מופיעה כמשוררת והיא במקביל גם יוצרת בציור ובפיסול, קו משיק לדודו 
פלמה.

יפה" של  ו"אוריינטאלית  פלמה  דוד  "דיכרון" של  שירים:  שני  למפגש התפרסמו  בקדימון 
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.

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 ָיָפה / אביב

ָהִייִתי ַהֹּכל
חּוץ ִמִּלְהיֹות זֹוָנה

ָהִייִתי ָמרֹוָקִאית ַסִּכין
ָהִייִתי ְטעּוַנת ִטּפּוַח
ָהִייִתי ְטעּוַנת ִקּפּוַח

כּוָנה ָהִייִתי ַיְלַּדת ַהּׁשְ
ָהִייִתי ַאְפָלָיה ְמֻתֶּקֶנת

ָהִייִתי ִמְתַּבֶּיֶׁשת ִּבי
ָהִייִתי ִמְתּבֹוֶלֶלת 

ָהִייִתי ּבֹוֶגֶדת 
ְּבהֹוַרי ֶׁשָּבאּו ֵמֶאֶרץ

אֹוְרְייְנָטאִלית ָיָפה
ַעְכָׁשו ֲאִני

חֹוֶׂשֶפת ִמִּלים

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 

ָאִבי ָעָלה 
ִּבְסָעָרה ַהַּבְיָתה
ֵעיָניו ִהְתרֹוְצצּו

ְּבחֹוֵריֶהן ִּבְׁשִתיָקה
ִנְכַנס ִלְמַקַּלַחת
ִּגֵלח ֶאת ְׂשָפמֹו

ָּיָצא וֵמֵרר ְּבֶבִכי 
ַעל ָאְנֵׁשי ַהִּבָּטחֹון

ֶׁשהֹורּו לֹו ָלֶרֶדת
ֵמָהאֹוטֹוּבּוס
ְוָדְרׁשּו ְמֶמנּו

ְלִהְזַּדהּות.

ָאִבי ָהָיה ָמרֹוָקִאי
ֶאָחד

ֵמֲעְנֵּוי ָהָאֶרץ
ֵהם ָחְׁשדּו ּבֹו
ֶׁשהּוא ֲעָרִבי

ַלְמרֹות
ֶׁשָהָיה לֹו 
ָּדם ָּכֹחל

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

ֲאִני מֹוָדה 
ְּבַאְׁשָמה

ָרַצְחִּתי ֶאת
ַהַּיְלָּדה ַהְּקַטָּנה ֶׁשִּבי 

ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל ִלְגדֹול ְלֹלא 
ַהְּצָלִלים ֶׁשל הֹוַרי 

ֶׁשָעלּו ִמַּמרֹוקֹו
ָׁשַמְעִּתי ֶׁשָאְמרּו

ָּלֶהם לא ַּפַעם
ַאֶּתם ֹלא ָׁשִוים

ַאֶּתם ָאָבק ָאָדם
ַוֲאִני ֶהֱאַמְנִּתי

ְּבֶאמּוָנה ְׁשֵלָמה
ֶׁשֶּזה ָנכֹון ְוִהְתַּבַּיְׁשִּתי

ִנים ָחַלְמִּתי ָּכל ַהּׁשָ
ְלַהֲחִליף ֶאת 

הֹוַרי ַהָּמרֹוָקִאים 
ְּבהֹוִרים ַאְׁשְּכַנִּזים

ַעְכָׁשו ֲאִני יֹוֵצאת
ְלַחֵּפׂש ֶאת ַהַּיְלָּדה

ָהֲאהּוָבה ֶׁשל 
ִאָּמא ְוַאָּבא ֶׁשִּלי

ִאיבֹוָנה

אֹוי ְּכָבר ְמֻאָחר
ֲאִני ַמְקִׁשיָבה

ַלָקנֹון ֶׁ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

ָהִיית ָּכל ָּכְך ְקרֹוָבה
ָחֵמׁש ַּדּקֹות ִמַּגן ֵעֶדן

ָחִזיִתי ִּבְתִחַּית ִמיָתֵתְך
ַעְכָׁשו ָאנּו ָׁשבֹות ַלֶדֶרְך

ִעם חֹוֶתֶמת ְרפּוִאית 
ַהֶמַאֶׁשֶרת ָלנּו ָלֶלֶכת

ֹּכל ַאַחת ְלַדְרָּכּה
ֹּכל ַאַחת ְלִמיָּטָתּה
ֹּכל ַאַחת ְלִמיָתָתה

ַאְּת ּפֹוַרַעת ֶחְׁשּבֹונֹות
ֵאיְנסֹוִפִּיים ְקדּוִמים

ִאִּמי
ֵאל ָמֵלא ֵריק 

ְמַרֲחִמים
ָׁשר ָלְך

בדרכים  באופנים,  אותו  מעלים  משוררים  ואדם.  אדם  כל  שמעסיק  נושא  הם  ומוות  חיים 
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 

ֲאִני 
ֲחֵבָרה ַׁשֻּכָּלּה 

ַאְלָמָנה 
ְלֹלא ַטַּבַעת 

ּתֹוֶצֶרת ִמְלֶחֶמת 
יֹום ַהִּכּפּוִרים 

ֵאיְך ֹלא ִהְסַּפְקִּתי 
ָלֶׁשֶבת ִׁשְבָעה 
ְוָדַבק ִּבי ִאיִׁשי 

ְיִחי/ֵאל 
ֶׁשָאִחיו ֶנֱהָרג 

ְּבאֹוָתּה ַהִּמְלָחָמה 
ּוִמָּיד ָהַפְכִּתי 

ְלִגיָסּה ַׁשֻּכָּלּה 
ְוֲעַדִין ַרְחִמי 

רֹוֵטט ִלי ִמַּפַחד 
ַהָּמֶות ֶׁשל 

ַהִּמְלָחמֹות 
ְוֵאין ַרחּום 
ְוֵאין ַחּנּון 

ַרק ַּתֲחנּון 
ּוִמי ַיֲעֹקב 

ַאֲחֵרי ַאְנֶג'לֹו 
ְּבֻסָּלם ַהַּמְלָאִכים? 

אם וילד. אביבית חזק



89

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.

נשימה 

יֹוֵדַע ָאָדם ִלְבנֹות
ֵמָעָפר ּוַמִים ְוֵעִצים

ַוֲאָבִנים ְוָקִנים ּוַבְרֶזל
יֹוֵדַע ָאָדם ִלְכֹּתב

ְלַלֵּקט אֹוִתּיֹות ְלִמִּלים
ּוְלֵהִפיַח ָּבֶהן ַחִּיים

נֹוֵתן ְנִׁשיָמה 
ֵּבין אֹות ְלאֹות

נֹוֵתן ְנִׁשיָמה
ֵּבין ִמָּלה ְלִמָּלה 

נֹוֵתן ְנִׁשיָמה 
ֵּבין ׁשּוָרה ְלׁשּוָרה

ַעד ֶׁשּבֹוֶנה ַּבִית
יֹוֵדַע ָאָדם ְזַמן

ֵראִׁשיתֹו
ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ְזַמן 

ַאֲחִריתֹו

כתיבת שירה וכתיבה בכלל לבד מדרך ביטוי אישי, היא דרך פניה לקהל קוראים. ככלל יוצרים
לאור  יוצאים  יום  שמדי  לתופעה  עדים  כולנו  לאחרים.  בינם  דיאלוג  ליצור  מנת  על  פונים 
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".

ספרים רבותיי

ַלְּסָפִרים ָהִעְבִרִּיים 
ֵיׁש ַרק ִׁשְבָעה ָיִמים ַלֲחֹגג 

ִּתְראּו אֹוָתם ַּבּדּוָכִנים ֶׁשַּבִּכָּכרֹות
ִטים ֶאת ְּפֵני הִעיר ַּבֲחֻנּיֹות ְמַקּׁשְ
ׁש ּוְלָהִריַח ֵסֶפר ַּכָּמה ָנִעים ְלַמּׁשֵ

ְלַהְסִניף ׁשּורֹות ּוְרַוִחים ְלָבִנים
ָּתַמּה ַהֲחִגיָגה ְוַעְכָׁשו ָמה ?

ִמי ֶׁשֹּלא ִנְמַּכר חֹוֵזר ַלֲאֵפָלת
הַמְחָסִנים ַהְטחּוִבים ֶׁשל הֹוָצאֹות
ַהְסָפִרים ֵהם ִיָּמְכרּו ַעל ַהִּמְׁשָקל

ְּכמֹו ַעְגָבִנּיֹות ַּבּׁשּוק ַההֹוֶמה
ַּבִּמְקֶרה ַהּטֹוב ַההֹוָצָאה 
ִּתֵּתן ְליֹוְצִרים ִהְזַּדְּמנּות 

ִלְקנֹות ֶאת ִסְפֵריֶהם
ה ְׁשָקִלים ַּבֲחִמּׁשָ

ִלְפֵני ֶׁשּגֹוְרִסים

ַרּבֹוַּתי
ָּכאן ֹלא ׂשֹוְרִפים

ְסָפִרים
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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. 

חדר משלך / אביבית חזק
"אישה הכרח שיהיו לה כסף וחדר משלה"/ וירג'יניה וולף

ִּלי ַהֶחֶדר ִמּשֶׁ
הּוא ֹלא ֶׁשִּלי

הּוא ֶׁשל ַהְּסָפִרים
ֶׁשִּנְקְראּו ְוִנְטְמעּו

ְּבֶחְבֵלי ַהִּזָּכרֹון
ֶׁשִּנְפָרם ִעם ַהְּזַמן

ִּלי  ַהֶחֶדר ִמּׁשֶ
הּוא ֹלא ֶׁשִּלי

ה הּוא ֶׁשל ִאּׁשָ
ְּכֻחָּלה ֵעיֹרָמה
ִּבְתנּוַחת ֵונּוס
ֶׁשִּצֵּיר מאטיס

ְוֶׁשל ָנַתן ַזְך
ַהִּמְתּבֹוֵנן ָעֶליָה

ּוְמׁשֹוֵרר ָלּה
ִמּתֹוְך ְּפרֹוְטֵרט 

ָרׁשּום ְּבִמְסֶּגֶרת 
ֶׁשִהיא ֲעַדִין

ִצּפֹור ַרַּבת ֹיִפי
ַלְמרֹות ַהְּזַמן ֶׁשָחַלף

ַהֶחֶדר ֶׁשִּלי 
ִּלי הּוא ֹלא ִמּׁשֶ

הּוא ֶׁשל ִּכְתֵמי ַהְּדיֹו
ֶמׁש ָהעֹוָלה ֵמֶאֶרץ ַהּׁשֶ

ְוֶׁשל לּוַח ְמֻמְחָזר
ָעָליו ְּתלּוָיה ָטְבָלה

ָחְדִׁשית ָּבּה
ֲאִני צֹוֶבֶרת

ָיִמים ֲאבּוִדים

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

לשחרר אחיזה

ִפי ְרִתי ֹדּ בַּ ַזְלִתי. דִּ ַגְדִתי. גָּ ְמִתי. בָּ ָאַשׁ
ְעתי ְּבָזדֹון. ָחַמְסִתי. ִעיָותתי. ִהְרַשׁ

ְבתי הכזבתי. זַּ ֶקר ָיַעְצִתי ָרע. כִּ ָטַפְלתי ֶשׁ
ְעִתי. היתלתי. ַשׁ ָמַרְדִתי. ִניַאְצִתי ָסַרְרתי פָּ
ַחתְתי . ְעִתי. ִשׁ ִתי ֹעֶרף. הְרַשׁ ָצַרְרִתי. ִהְקֵשׁ

ְעִתי ְּבמֹוִליַדי ְעתָּ ִעיִתי. תִּ ַעְבִתי. תָּ תִּ
ים ּוַמְרִעיִׁשים. ים רֹוֳעִשׁ הורעשתי. ִהְרַעְׁשִּתי ְרֲעִשׁ

ַעְכָׁשו ֲאִני רֹוָצה ִלְצֹלל ַאל ְּתהֹומֹות ִדְמַמת ְּפַקעֹות 
ַהֲחָצִבים ִלינוק ְמֹטָהַרם ֶאת ַׁשְלַות לֹוֵבן ְּכלּולֹוֵתיֶהם

ֵאין ַמּדּוַע ֵּביֵנינּו ֵאין ָלָּמה ֵּביֵנינּו ֵאין ֲאֵׁשִמים ֵּביֵנינּו
ֵיׁש ַרק ָּכָכה ַהָּככּות ַהִּבְלִּתי ִנְסֶּבֶלת ֶׁשל ֲאִחיָזה

ַּתֶּלֶטת ַעל ְׁשֵתינּו אֹוְּבֶסִסיִבית ַהִמְשׁ

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.

איכה 

ֵאיָכה ָנַפְלנּו
ַּדְוָקא ַהֹּכל ִהְתִחיל ְּבטֹוב ְמֹאד

ֶצֱאָצֵאינּו ֵהם ְקָׁשתֹות ְּבָעָנן ְלַאַחר ַהִּבְלּבּול
יֹוְצִרים ְּפִריחֹות ֶׁשל ּדֹור ָחָדׁש ְוַרֲעָנן

ְּברּוָחם ְּבִנְׁשָמָתם ִּבְנִׁשיָמָתם נֹוְכִחים 
ְצֵמִאים ִלְצִמיָחה ּוְלִתְקָוה ֶׁשֹּלא ֹּתאַבד

ד ַמְצִליַח ָּכל ַּפַעם ֲאָבל ֵאיְך ֶזה ֶׁשַהּׁשֵ
ִלְׁשֹלַח ְּגרּורֹות ְּכמֹו ִּגּדּול ַסְרָטִני

ַאל ִּתְּתּנּו לֹו ְלָהִרים ֹראׁש ּוְלַהְׁשִמיד
ָּכל ֶחְלָקּה טֹוָבה ֶׁשָּבִנינּו

ַעד ֹּכה

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

הוויה

ֵאיֶנִּני עֹוד
ַהְתָחָלה

ֵאיֶנִּני עֹוד
סֹוף

ִּבְמצּולֹוַתיי
ֶמת ִמְתַּגּׁשֶ

ֲהָוָייה
ֶׁשל ָהעֹוָלם 

ֻּכִּלי ֶּגֶׁשר

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.

וכהקדמה למפגש הזה. אבקש ממנו לקרוא את שירו  "דיכרון" כתזכורת  דודו בחר בשירו 
ולהקדים כמה מלים למרות שהמלים מדברות ועוברות מכוח עצמן.

ִדיָּכרֹון 

י ַוְיֻכּלּו ַהָשַּׁמִים  יֹום ִׁשּׁשִ
ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם,

ִאָּמא יֹוֶׁשֶבת ַעל ַהַּסָּפה ַהְּכֻחָּלה 
ַהְּמֻכָּסה ַנְילֹון ֶנֶגד ָהָאָבק ְוַהְּיָלִדים 
י ְוצֹוָפה ַּבֶּסֶרט ָהֲעָרִבי ֶׁשל יֹום ִׁשּׁשִ

ִאָּמא ֹלא ְמִביָנה ִמיָלה ְּבַעְרִבית,
ִהיא ְמֹׂשַחַחת ִעם ֲאָנִׁשים 

ֶׁשֵּמתּו ְּכָבר ִמְּזַמן ְּבִסּיּוֶטיָה 
ּוְמַטֶּיֶלת ִעָּמם ִּבְׂשֵדרֹות 

ָהָאִביב ֶׁשל לּוְּבִלין ְּבָקִהיר,
עֹוד ְמַעט ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה 

ַיֲהְפכּו ְלִמְסָּפִרים ְוִיְפְרחּו ַּכֲעַׁשן 
ִמְּבַעד ַלֲאֻרּבֹות ַמְׁשִחירֹות

ִאָּמא ִמְתמֹוֶגֶגת ִמְּדָמעֹות 
ֶׁשהֹוְלכֹות ּוְמִציפֹות ֶאת ֵעיֶניָה 

ְּכֶׁשִהיא צֹוָפה ַּבֶּסֶרט ָהֲעָרִבי 
י  ֹחר ָלָבן ֶׁשל יֹום ִׁשּׁשִ ַּבּׁשָ

ְּבַאְׁשדֹות ַיֲעֹקב ַאַחר ָצֳהַרִים ֶאָחד

ְוִהיא ּבֹוָכה ְמִהְזָדהּות ְוֵלב ָׁשבּור 
ּוְמַהֹחם ַהּלֹוֵהט ְּכמֹו ִּכְבָׁשן ַּבִּמְפָרץ ַהַּפְרִסי

על אף שזימנו מפגש צפון-דרום או בלשון אחרת מזרח ואשכנז, לפי התרשמותי למרות שדודו 
ולסמן  אוהד את מאבקם של המשוררים הזועקים את הקיפוח, הוא מעדיף להרחיק לכת 
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.

לכל אלה יש שם

ְוָרֵחל ָלְקָחה ִאָּתּה ֶאת ֵאל ֶׁשִּנְקָרא ִאּלּו
ְוֲאֵשָׁרה ֶׁשִּנְקְרָאה ַרַּבת ֲעִתיַרת ָים

ּוָבַעל ֵאל ַהְּגָׁשִמים ַהְסָערֹות ְוַהְּבָרִקים
ְוַטַּלי ַּבת ַרב ֵאַלת ַהָּטל ִּבּתֹו ֶׁשל ָּבַעל

ּוִּפְדַרי ַּבת אֹור ֵאַלת ָהֲעָרֶפל ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ָּבַעל
ְוַאְרַצי ַּבת ְיַעְבַדר ֵאַלת ֶהָעָפר 

ְוֶגֶּפן-ַואּוָגּר ְׁשִליחֹו ַהַּנַער ֶׁשל ָּבַעל
ְוַעְשְׁתּרֹות ֵאַלת ַהֹּיִפי ַהִּפְריֹון ְוַהְּתׁשּוָקה

ְוֲעָנת ֵאַלת ַהַּצִיד
ֶמׁש ָמאֹור ָהֵאִלים ִּבָּתם ֶׁשל ֵאל ְוֲאֵשָׁרה ְוֶׁשֶמׁש ֵאַלת ַהּׁשֶ

ְוֵאיְך ָיְכָלה ָלֵצאת ַלֶּדֶרְך 
ַפע ָהֱאִליִלי ַהַּמְרִהיב ַהֶּזה ְּבֹלא ָּכל ַהּׁשֶ
ַהּנֹוֵצר ְועֹוֵטף אֹוָתּה ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים

ֵמָאז נֹוְלָדה ְּבֶאֶרץ ְּבֵני ֶקֶדם 

ְּבַטּבּורֹו ֶׁשל עֹוָלם ַעִּתיק רֹוֵחׁש
ֵאִלים ְוֵאלֹות ֶּבָהִרים ּוִביָערֹות ִּבְנָהרֹות 

ּוַבְּגָבעֹות ַּבְּסָלִעים, ָּבֵעִצים ּוַבְּסָערֹות
ּוְבקֹול ַהְּדָמָמה ַהַּדָּקה ֶׁשָּיבֹוא ַאֲחֵריֶהם
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העיסוק במקורות, בדמויות מן המקרא עולה ומתחבר לכאן למציאות העכשיוית. כך למשל 
לעקדה  המוריה  להר  בדרכם  ויצחק  אברהם  צעדו  בו  בירושלים  הקונקרטי  המקום  תיאור 

מתואר כפי שהוא כיום בירושלים "באמצע הדרך/ מגן העצמאות לגן הפעמון" .

עיר האלוהים

ֵאיֹפֶׁשהּו ְּבֶאְמַצע ַהֶּדֶרְך 
ִמַּגן ָהַעְצָמאּות ְלַגן ַהַּפֲעמֹון

ָלַקח ַאְבָרָהם ֶאת ֲעֵצי ָהֹעָלה 
ְוָׂשם ַעל ִיְצָחק ְּבנֹו, 

ָלַקח ְּבָידֹו ֶאת ָהֵאׁש ְוֶאת ַהַּמֲאֶכֶלת 
ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו.

ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו ַוָּיֹבאּו ֶאל ַהָּמקֹום 
ֲאֶׁשר ָאַמר לֹו ָהֱאֹלִהים 

ַוִּיֶבן ָׁשם ַאְבָרָהם ֶאת ַהִּמְזֵּבַח 
ַוַּיֲעֹרְך ֶאת ָהֵעִצים ַוַּיֲעֹקד ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו. 

ַוָּיֶׂשם ֹאתֹו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ִמַּמַעל ָלֵעִצים  
ַוִּיְׁשַלח ַאְבָרָהם ֶאת ָידֹו 

ַוִּיַּקח ֶאת ַהַּמֲאֶכֶלת ִלְׁשֹחט ֶאת ְּבנֹו
ְוֹלא ָקָרא ֵאָליו ַהַמְלַאְך 

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:

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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מופיעים  שיריו  לאורך  ולאקטואליה.  לנוף  מתחברים  המקורות  מן  דמויות תשתית  רק  לא 
איזכורים ליוצרים מן התרבות העולמית: פיקאסו, רנה מגריט ומיכאל אנג'לו .

 אצל דודו, כמו אצל אביבית וכמו אצל רבים בארץ הזאת, מלחמת יום כפור היוותה פרק קשה 
והחיים לאחר מכן הם "חיים אחרי המבול".

"אלהי מיכאל אנג'לו"

ָּפַגְׁשִּתי ּבֹו ָלִראשֹוָנה ַּבָקֶּפָלה הִסיְסִטיִנית ִּבְׁשַנת 

1978 ַּבֵמָאה הקֹוֶדֶמת, ִלְפֵני 36 ָשִנים.

ֶזה ָהָיה ָחֵמׁש ָׁשִנים ָרעֹות ִמַדי ַאֲחֵרי ִמְלֶחֶמת יֹום ִּכּפּור ַוֲאִני

ָיָצאִתי ְּבִמְׁשַלַחת ִמַטַעם ַעְצִמי ְלַגלֹות הֵיׁש ַחִיים ַאֲחֵרי ַהַמּבּול.

רֹוָמא ִקְּבָלה ֶאת ָּפַני ְגׁשּוָמה ּוְמֻערֶּפֶלת, ַהִמְפָלצֹות ַהִמְׂשָתְרגֹות

ְּבִמְזְרקֹות ָהֶאֶבן ָיְרקּו ַּבֲאִדיׁשּות ִסילֹוֵני ַמִים ָּבֲאִויר ַהַקר ְוַהָזר,

ִּבְפִנים ַהִתְקָרה ַהֶנהָדָרה ִנפְרָׂשה ֵמָעַלי ְּכֻחַּפת ְיקּום ִמְסַתְחֵרר, ַמָבִּטי

ׁשֹוֵטט ָרצֹוא ָושֹוב ְּכַכדּור ְמֻסְנָור ֶשָהַלך ְלִאּבּוד ְּברֹוֶלָטה קֹוְסִמית,

ְלֶפַתע ָרִאיִתי ֵמָעַלי ֶאת ְּפֵני ֱאֹלָהיו ַהִמשתֹוֵקִקים ָלַגַעת ֶשל

ַהַּמְלָאְך ִמיָכֵאל, ּוֵמָאז, ֵמָאז ֲאִני ֹלא עֹוֶׂשה ִלי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָניו.

גם שדה נושא אתו אסוציאציות של ייאוש וצעקה מקראיות של קין והבל ודם ובהיבט נוסף 
קונוטציות  נושא  רגבים  שדה  במהותו  הסוריאליסטי.  הצייר  מגריט  לרנה  החיבור  גם  ישנו 

שונות מהחזות הנראית לעין. הנוף טעון, השדה טעון העבר וההווה טוענים זה את זה.

"זה לא שדה"
)"זה לא מקטרת" רנה מגריט( 

 
ָׂשֶדה הּוא ָמקֹום ּבֹו ִזְכרֹו ֶׁשל

ָהֹרַע הֹוֵפְך אֹותֹו ְלֶאְפָׁשִרי
 

ַוֹּיאֶמר ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו
ֶדה, "ָאִחי, ַוְיִהי ִּבְהיֹוָתם ַּבּׂשָ
ֶזה ָׂשֶדה, ִאם ֵּתיִטיב ְׂשֵאת

ְוִאם ֹלא ֲהֹׁשֵמר ָאִחי ָאֹנִכי."
 

ֵיׁש ָׂשֶדה ִאיׁש ִיְמָצא ּבֹו 
ַנֲעָרה ְוֶהֱחִזיק ָּבּה ּוֵמת

ֲאֶׁשר ָׁשַכב ִעָּמּה ְלַבּדֹו  
ֶדה ְמָצָאּה ָצֲעָקה  ִּכי ַבּׂשָ
ַהַּנֲעָרה ֵאין מֹוִׁשיַע ָלּה. 

 
ֵיׁש ָׂשֶדה ֲאִני ְלדֹוִדי

ֶדה ְוָעַלי ְּתׁשּוָקתֹו, ֵנֵצא ַהּׂשָ
ָנִליָנה ַּבְּכָפִרים. "ֶזה ֹלא ָׂשֶדה"

אֹוֵמר ֵרֶנה ַמְגִריט ְוצֹוֵחק
יִרים." "ֶזה ָׂשֶדה ֶׁשל ִׁשיר ַהּׁשִ

 
ּוְבֶאְמַצע ָּכל ַהֵּיאּוׁש ַהֶּזה
ֶּפְרֶּפטּום מֹוִּביֶלה ִנְצִחי – 

ָׂשֶדה עֹוֵרג ֶאל ְרָגָביו ַהֵּכִהים 
ַרִּכים ִנְפָּתִחים ְלַאט ִלְקַראת 

ַהֹחֶרף ְּכמֹו ֶּפַצע ָיָׁשן 
 

ֶׁשִּנְדֶמה ָּתִמיד ֶיְׁשנֹו ָׁשם 
ְלָהִגיַח זֹוֵכר ְוַחד ְּכַסִּכין.

 )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

ָׂשדֹות ַמְצִהיִבים ֵּבין ַּגֵּלי ֲאָבִנים ְׁשחֹורֹות
ַּפְלֵגי ַמִים ַזִּכים ִנָּגִרים ֵמָהִרים ַעִּתיִקים
ִלְהיֹות ַמְעָינֹות ִנְסָּתִרים ְמַפִּכים ְלַאט

יִנים ִלְתהֹום ֹלא ַהְרֵחק ִמָּכאן, הֹוְלִמים ֲחִׁשּׁשִ
קּוף, ִצְלצּול קֹולֹות ִמְלָחָמה ַּבְּזַמן ַהּׁשָ
ַסַלאח ַא-ִדין ִּבְׁשַלל ִּדְגֵלי ַסַהר ּדֹוֵרס

ֶאת ְמַצד ֲעֶתֶרת ֵסֶמל ַאֲחרֹון ְלַמְמֶלֶכת
ְּברֹוִׁשים ׂשֹוְרֵטי ְּבַׂשר ְׁשֵמי ַהְּתֵכֶלת

ֶׁשל ַמְלכּות ְירּוָׁשַלִים ּוְמָלֶכיָה ַהֵּגִאים
ֶׁשַּפַעם ָחְלמּו ָּכאן ִמְזָרח ִּתיכֹון ָחָדׁש.

 

ֹלא ָרחֹוק ֵמַהָּמקֹום ֶׁשָהָיה ֵּבית ְקָברֹות
ְלַחְלֵלי אֹוֵיב ָצַעד ֵּגֶאה ַּבֲאַבק ַהֻּכְרָּכר

ַהָּלָבן ּגֹוְטְפִריד ִמּבּויֹון ֶׁשֹּלא ָרָצה ְלַהִּמיר
ֶאת ֵזר ַהּקֹוִצים ְּבֶכֶתר ַמְלכּות ַעד ֶׁשָהָיה

ַּגם הּוא ְלָאָבק ַּתַחת ַרְגֵליֶהם ֶׁשל ּכֹוְבִׁשים
ֶׁשָּבאּו ְוֶנֶעְלמּו ִּבְתהֹום ֶׁשֵאין ִמֶּמָּנה ֲחָזָרה

ְלֹלא ֶהֶרף ָעלּו ְוָחְרבּו ְמצּודֹות ִנְׂשָּגבֹות
ֲאָנִׁשים נֹוְלדּו ְוָהיּו ְּכֹלא ָהיּו ַמְתִריִסים

ֶאת ֲאָרִעּיּות ִקּיּוָמם ִּכְצִליָלּה ָהַאֲחרֹון ֶׁשל
ִּתְזֹמֶרת ֶׁשָּתֶויָה ִהְתַּפְּזרּו ְלָכל רּוַח.

 

ַעְכָׁשו רּוַח ַקִּליָלה עֹוָלה ֵמַהָּואִדי נֹוֵׂשאת
ְנָאה ֶׁשל ְצִריַחת ָהָרֵקטֹות ֶאת ְנִׁשיַמת ַהּׂשִ

ְיָלָלה ַּדָּקה ְוַחָּדה ֶׁשל ְּכֵאב ַהִּמְזָרח ֶׁשֵאין לֹו
סֹוף ָּבא ָּתִמיד ְּבִרּסּוק ָּגדֹול ּוַמֲחִריׁש ָאְזַנִים

ְנָאה ִמי ֶׁשַחי ָּכאן ִנּדֹון ִלְלֹמד ֶאת סֹוד ַהּׂשִ

ַלְמרֹות ּוִבְגַלל ֶׁשִּנְצַרף ְּבֵאׁש ִּכְבָׁשִנים,
ֵׁשֶבט נֹוֵדד ַּבְּזַמן, נֹוֵׂשא ַעל ַּגּבֹו ָהַעִּתיק

ְּכמֹו ַאֲחֵרי ֵליל ַאֲהָבה ְּפָרִאי ֶאת ְׂשִריטֹות ַהִחָּבה
ֶׁשל עֹוָלם ָאִדיׁש ְלֶעֶצב ִקּיּומֹו, ֶׁשרֹוֶצה ָּכל ָּכְך
סֹוף סֹוף ָלנּוַח, ַרק ָלמּות ְּכֶׁשַּטַעם ַהְּדַבׁש ֶׁשל
ֵּפרֹות ַחָּייו נֹוֵטף ַעל ְׂשָפָתיו ַההֹוְלכֹות ְוָכלֹות. 

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

יונים. דודו פלמה
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שירים  התערוכה.  לתמונות  שירים שמצטרפים  הזה.  למפגש  בחר  שדודו  השירים  כאן  עד 
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'(.

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


