
 חז־נישר. משעול. אני
 תיבת ממנה שניטלה

רדון בר צילום: הוכתה נו

ובות שנים מה  את הקדימו שתיקה של ט

וררת של החדש הספר 1 עול. אגי המש מש
מלאך הקודם, ספרה  אור שראה החדר", "

בצי אסופת היה ,2015ב- ציאה השירה קו  שהו
שור ״מלאך שקדם "ערה", לו. שקדמו וחצי בע  ל

 לא כלומר, שתקה. מאז .2013ב־ יצא החדר",
תוב ממש, שתקה  שלא רק הזמן, כל המשיכה לכ

וננים אם שכתבה. מה את אהבה שק במה מתב
אותן לה רה ידובר השנים ב פשר נראה מיד, ו  שא

קרוא תר הוא יצירתי. משבר לזה ל  אחד, בוקר נפ

רתו בשיר כות לדתי "ליום ש ".71ה־ הו
כר כתב ו בו: נ

חר מוזה "איזו שו כי תב  עכ
וף חל שת ל כ פר פני ע  הכ

חין שבת בי ותב ל יו רגה ע  המד

חיות עם ה
ינג ער מהוה, בטרנ תור ש ס

נשמה גלגול
 ספרים, 16 אחרי - 72 בגיל סוף, סוף
רות ותרגומים כיבודים פרסים, פות לעש  - ש
שעול לאגי  אומרים מה אכפת לא כבר מ
 ספרה צאת לרגל בראיון המבקרים. עליה
 מדוע מסבירה היא בשמונת" לך "מה החדש

 לא היא ולמה בכתיבה החמלה לה חשובה
שוררת מסומנת להיות רוצה וליטית כמ  פ

איזיקוביץ גילי

פים? וקפק
יים זיק עינ ש לא היא ב גו אן תפ  כ
ת לא גם צו  טורקיז נו
ים. לחיי או פוח  ת

טוף מבט  לה יספיק ח
הימלט כל ל עת מ  הד

ות אל שמ ת נ שו תר גוע  יו
וני לא כמ

שת חפ  אהבה מלת שמ

בן שן׳׳. בא שו

מיין קל עול קמה שבו הזה, הרגע את לד  מש
מדרגות על מישיבתה  אל הכפרי ביתה בפתח ה

ינת לון האוכל פ נתי שח ול פי בוע גד המ בה, ק
שר עבודה. חדר לה שמשת לות אפ עלות בק  לה

ששת היא איר בדמיוז חר מג האחת בידה עט א

הבא בעמוד המשך ~
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הקודם מהעמוד תמשך

ריה ספ ני של מ ל. א עו ש ל מ ה ס ק אי ר  / הרא״ש בן דוד / נחמני ושלומי ריינר אביגיל כריכה: עיצוב רחב קו
ביאליק מוסד / המאוחד הקיבוץ הוצאת

ובש סיגריה, לה מדליקה ובשנייה

שבת שהיא עה בת יו כות  השיר את ו
פתח ימים שי בץ את ל שירה קו  ה

ך "מה שלה, החדש )שכ נשמונת" ל
צא ספריה כל מו הוצאת י בה ב קי  ה

ולי רגליה בין מתפתלים המאוחד(,  חת
ספרת היא הבית. לא הזה הרגע על מ ו

הב "פתאום מסכמת: קלה שתיקה חר

 תקועה". אני איפה נתי
יפה יית א תקועה? ה

 שירים של מסוים סוג שיש "הבנתי
 ממני שמצופה ושמה אכתוב לא כבר שאני

צא לא תוב אני מה בעיני. חן מו עכ אכ
יל זמרת עתיק? סיני חכם שירי שיו?  התבונה?" ג

יל למה, ת 70 בג עלמ התשוקה? נ
כול ליבידו נעלם. לא צורה, משנה "זה בוא י  ל

בל מקורות מהרבה קועה הייתי א מצע. ת  מה בא
מר שגילי כתוב לי או טרקטיבי לא ל  בשבילי, א

בל שכתבתי א רד הזה השיר את כ וכי י נך בת  א

קר ניצבת אני כן. המדויק. המקום את שמצא  בנ
אני בי, חיים הגילים כל בי, חי הכל מסוימת, דה  ו

שמונת את שואלת  את שואלת שאת כמו הזאת הנ
גמת הייתי אם שלך. הילד ותו מתר שפה א יבו ל ד
את הייתי רית שמע מה א קור פרה, נ  קורה מה כ
ונת קורה מה שם. שמ תוך הזאת לנ גוף ב  שאני ה

תוך בו חיה יאות וב  המציאות בה, חיה שאני המצ
לנו הספר". יהיה שזה הבנתי אז במדינה. פה ש

מר לו ין כ ני יל ע בר היה הג גם מש לי ו  או

ון? תר הפ
בת אני שזה. מה "זה  בתוך יחפה ׳אני כות

ומה נעלי, במ ממוסגרת אשה בגדי, בתוך עיר
שר עלה כל הדלת, שקוף מת באשמה מודה נו ו

רש עצמו בתוך קפל רש חת ל גלי ת  ההולכים׳. ר
שר עלה כל ראה נו שזה". מה שזה מ

אלפקה עלי ירקה
גיל תר 72 ב שעול נו אוד מעט למ וכיח. מ  לה

אלו נדמה לות השנים ש תגמ  חייה: של ביותר המ
ות מתורגמים שיריה שפ נה ורק רבות ל חרו  לא

צאו טליה, שלה ספרים י בניה באי יה. סלו  ואנגל
רות מצוטטים שלה שירים רות, ביצי  "הראיון אח

חרון" שכול של הא בו א ״שובי נ פשי" ו  של נ
הודית משל, רותם, י אות הם ל וגמ העת ד האח מ

ברה בשנה רונה. ברסיטה קיבלה שע הע מהאוני
על ניומן פרס את ברית מפ  ומאוניברסיטת חיים ל

ילן אר בר־א קטור תו בוד לשם דו עוד כ  לכן קודם ו

וטרה אר ע תו כון גם זה ב צמן ממ ניברסי וי ואו
בוד לה חלקה 2017ב־ אביב. תל טת  הספרייה כ

פקיד אותה כשהזמינה הלאומית יונה את לה  ארכ
ירושלים. האישי ב

שעול וד זוכה רק לא מ כב דות ל מוס  מה

ות ובשנים ומהמחקר, רונ אח זכר אף שמה ה  מו
וכה ושם פה שרית כז שירה בתחום אפ בפ ה
אל רס שר יכת גם היא - י שתי בה מ שכ  דקה ל
רים של שור וכים מ קהל באהבת שז מתב ה ה

רת טאת מכי ריהם. ב שירים מבחר ספ הרא ה
הוציאה, שון כר וחדשים", "מבחר ש כ־ נמ  14ב

לף תקים, א ספר עו מדובר חריג מ פרי כש  בס
רום׳ שירה. ירון, ח פ רך מ וה הספר, את שע  ליו

קיפה במסה אותו ל מ רתה ע "מש והכריז: שי
ול א שייכת, ע לת ספק, לל שוש ררות ל שו  המ

יות ות העבר גדול חל - ה יין, ר שט לוב בד ב וכ  י
סתר בת־מדים, אב, א אה ר ג, ל בר לד ליה גו  ד
ביץ יקו יונה רב לך". ו וו

פני שיצא "נשמונת", עד כחודש ל  לא כה ו
מעט לווה כר ציבור, ביחסי כ בר נמ לף כ עו בא

פני תקים, מו ב ספר עצ תר נאה, מ כש מזה ויו
חזור ואם בשירה. מדובר לאך אחורה, מעט נ  "מ
20מ- החדר" קבל 15 ות הת יקור הבות. בב  נל

תבה מהן, אחת תון שכ עורכת זה בעי משו ה וה
רת ית ר רת אין "עובדה: קבעה בראל, נו שור  מ

רית תר אהובה חיה עב עול" מאגי יו והסבי מש
הבת את רה כך הקהל א  "מצליחים שהשירים ב

יות גיע אישיים לה לה קעית אל ו העצ חקר קר
עת בה אך מי, קו את אליהם לגייס מבקשים ב

עמיק ומזמינים ראיהם שרים הם חקור. לה  מאפ
יין תענ מדים הם כי לה קורא את מל ל ה מצ ע

לו בו ...(ש נו להעניק דיים נדיבים ) ההז את ל

הות הזאת". ד
לא דמה א עד שנ תו ש או וריד שיר ל  ש״ה

עול התקשתה בתוכה, אנך" בל מש הד את לק
פלה היצירתית ממה ליה שנ חרי ע שור א חצי ע  ו

בעה כתיבה של וצע בשטף, ממנה שנ ממ בץ ב  קו
כל שירים ציתי הוא שקרה "מה שנתיים. ב  שח

יל את  בן לא "אני חיוך. בלי אומרת היא ״,70 ג
וגר אדם ותב מב יל כשהייתי הייתי איך על שכ
הצ האשה בי, חיה הנערה בי, חיה הילדה דה;

לן בי, חיה עירה  הזה, בשם חמלה יש בי. חיות כו
ך ׳מה ות כל עם נשמונת׳. ל גיל תחנ  האלה, ה

גוף ילו עדיין הוא ה גי בג ולו רונ  אמר נרודה הכ
גיל רת אף אין ׳ל ונת שיבה׳ שע שמ  היא הזאת ונ

ת". גילי על־
ש משהו הוא הגוף וד שי מר הוצאה בו? ל  ה

תה שלך יוו ספר את ל טקסט ה בר ב די ל ש  ע
ית, זות ב בל בו, היאח ני א עי בית ב את ה ר ש  כ
בת יו ת וף. הוא על הג
כון. " כלת את נ שיו עלי מסת  אשה ורואה עכ

בל בגילי, לדה. גם אני א שנכ שירים פה יש י
כל תבים לים, מיני מ  האלה, הגילים על לא גי

גיל מתוכם, ינת תחנה הוא הזה וה עני  בשבילי. מ
פני בתי ל גשתי הזה הספר את שכת קועה. הר  ת
מר כתבתי, לא זמן המון בתי כלו לא כת  אהבתי ו

רגשה שכהבהי. מה אה  שע" משהו שם ןישא ,ה
כתוב אותי ניין ר. ל ות א

בל מלה את גם א שעול הח ירה, שמ  מזכ
חסת שהיא החמלה  היטב מרגישים לשם, מיי

ספר דיר מה וגם, ב תר שנ בר יו מדו כמשו כש
מור ררים, מי - הו קר עצ כח - בעי  עד שנו

צי כדי חוק פר יאה. רמים צ רקה "פעם בקר  י
לי ותח המשפט הוא אלפקה", ע  "שיר את הפ

ורי פרת שבו ארוך", סיפ רת מס שור ל המ  ע
מפגש רית החיה עם פנים אל פנים ה מדב  ה

מל" של טיוטה "מעין שהיא רקה ג ליה שי ע

תה ירקה הבוז./ כל עם ממש./ של "יריקה  ופנ
דרכה". ממני/ ונת כאמור, וישנה, ל שמ  של הנ

עול לה מש חמלה: שכו

נשמונת
ך "מה שמונת ל  נ

כך פרת את ש פר  מ
וך וא גוף בת תך שה  בי

לו גי נו ש לך, אי גי
ך מה ידה ל כה יח עת שכ תק  נ

רת נה  הזמן במ
חת ור אי צ נד כחולה ביו  ה

ל עם נקה פו  א
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לו אי ין כ די ש בת את ע רה ש  עש
לו אי ול כ הו יכ יש חר מ  א
ות הי ך". ל רל גו

גבוה המקום היא "חמלה תר ה שר ביו  שאפ
תוב שעול משיבה ממנו", לכ שהיא מ לת כ שא  נ

מל האדם אוהב הטון על גוף וחו תובים ה  ט שכ
אפשר הספה שירי כתוב " תוך ל  הוא זעם זעם, מ

רה, טוב השי כל לא פנימי. מטרונום כמו לשי
ותו נכתבים רים  הקומה היא וחמלה המקום מא

ונה, תחת ביותר. הגבוה המקום העלי חמלה מ  ל
מור נמצאים צמי הו מור ע לל והו חשו שהם בכ

מאוד". בים
את בת גם ו ות ות כ בהיר דולה. ב  ג

עבורי רות " רך היא בהי שי יש בכתיבה. ע
תובה אזוטרית, שהיא רה מרחי חידה, ככתב כ

אוד לי קה. שוב מ יות, ח פחות לה הפ ברמת ל
פשט מתחת ברורה. שט,  והסוד הרמז הדרש, יש ל
כל בל קולט, שהוא מה קולט אחד ו  שלי הפשט א

ילו בהיר אפ תר השנים עם ו  משודרים ויותר. יו
כורים צעירים יות שי שרו די השירה, של מהאפ

פשר סמלים; מויים, שפת שיכור להיות א השי מ
תחילת ככה הייתי אני גם רה. בל הדרך, ב  לאט א

שטת אני לאט הצורך מתפ וון הזה מ כי  המהות ל
רך לי אין העירומה. כל צו  של הזאת הדרך זה. ב

רך היא השירה כל מבחנים עם מרתקת, ד לב ב  ש
רך של  והשירה המלים עם שלי פנימיים גם הד
עולם עם וגם חיצוני ה  והתקבלות. ביקורת של ה

כל המ עם אחר מאבק יש הזאת בדרך תחנה ב
אך כל ל לה הרף פעם ו ועולה". עו

את מה רת? ו אומ
הבי יותר, מודעת את יותר, קשה נהיה "זה

לך קורת ריפה ש  על חוזרת לא את איך יותר. ח
ייריסטית, נהיית לא את איך עצמך, יש האם מאנ

הגיד? חדש משהו לך אן חדשה? צורה ל לכי ל  ת
שיו? יד עכ שיו נג חברת לי יש עכ אני ריקה מ  ו
מרת ולתי רק א לעצמי, או הציץ יכ ות ל רא  את ול

עוד הזאת המחברת רבע ב מר היא הדרך שנים. א
כל תקת ליה נקודה ו  אחר". מבחן היא ע

הנפץ חמור
גיע עד בינתיים, וד שת  מכאן שנים ארבע לע

ברת עם עול מחזיקה מלאה, מח גרת מש כתי בש

עות כותבת היא קבועה. בה כתב הבוקר, בש  יד, ב
ברת מיוחד שקנתה ובעטים במח למ והקדישה ב

גיע המחשב אל שימה. חוש אם כך, אחר רק ת  ת

מריא חשוב מה שדבר מהשורות. מ
בית הולמת אסטרטגית נקודה זוהי  הקרקע ב

מוך פר הנ רת היא שבו מרדכי, בכ גור בע עם מת
גדוד לה תולים. שישה של ו ינת ח הנקו האוכל, פ
שבת היא שבה דה תוב יו יושבות - לכ  אנחנו גם ו

שיו ל משקיפה - לשיחה עכ סמו־ מטע ע אפר  ה
גדל הזוג. בני של נים פית מ ליו נקבע קטן תצ  בשו

בית, הסמוכים שביו מאפשר ל ות ליו צפ מנו ל  מ
אל האופק אל גע העומדים העצים ו  עירומים כר

עלה. שול שמאלה המבט את כשמסיטים מ מה
שקף חן, לון נ וף הסמוך הסלון מח דות נ החי ש
 לביתה. שסמוכים הזאת, בעת מאוד הירוקים טה
חוריה, המקרר, על נות מא  והנכדים: הילדים תמו

 מדי מופיעה היא שאיתה מוזיקאית מאיה, בתה
רת פעם גור מת כאן רחוק לא ו  משפחתה, עם מ

ורי ובנה שפחתו, א שיו ששוהים ומ גואה. עכ ב
עול ולי הורים של בתם היא עצמה מש  ניצ

עלתה רומניה ילידת שואה,  כשהיתה הוריה עם ש
רבע בת גדרה, א ישוב אז ל  לא בביתם קטנטן. י
תוב החלה היא ושירה ספרים היו של אחרי לכ
שוררת של משיריה ספר קיבלה המצווה בת  המ

פשרות רחל, ומר והא  שפת שאינה בשפה משהו ל
לפ החלה שירה קובצי עולמה. את הפכה דיבור

שנות רסם הקו־ ,80ה־ שנות ובסוף 70ה־ ב  כש
תר בהוצאת אור ראה מטע" "יומן בץ ריכ כ בע
צבור החלה וינפלד, דוד של תו ופול הכרה ל ופ

דלו הלכו אלה ריות.  בפרס 1995ב־ שזכתה עד וג
 וכן עמיחי ! 111! ! ׳ בפרס כך אחר הממשלה, ראש

תף החלה  שה־ ומחיקאים אמנים עם פעולה לש
חינו משיריה. ל

דעת לא אני זה_ "כתיבה שאני אני מי יו  לא כ

בת, מה היא עושה", שאני הדבר הציר, זה כות
הרת וך "זה בקול. ר  חסד, או מחה כוח, באיזה כר
דיו כמעט, דתי משהו לע בכ קורים לא דברים ב

לוהים כמו קצת זה לל.  הוא הדתי, האדם עבור א
צא לא שם נמ את שהיא או לך. מחזיר ו  או נמצ
יוד אני כי אכתוב לא פעם אף נמצאת, לא שהיא

תוב. עת ריכה לכ יות צ רות השראה, לה  שיש למ
שבת אני כתיבה. שגרת  שחרית. כמו בוקר, כל יו

צאות אם גם  חשמל, ביניהן שיש מלים שתי לי יו
גישה אני  כל לא היום. טוב משהו שעשיתי מר
צא יום שטיח כמו מתיישבת אני אבל משהו יו  ל

שבת תפילה, חת פה יו פות הכ הצ׳אקרה, את ו

מקשיבה מתיישבת אני תר. רצף וחשוב ו  הזה. ה
בור היא שירה יחה אני שבו שונה, כזה, די  מצל

אחרים". גם נהיית שאני אני, כך כדי עד להיות
הו יש רח מש או ך החיים ב טון פה של  וב

לך כתיבה ש חק ב תר צינה שמ רה של מהס  שי
גואים בים מי של ומהא רכי סצינה. את שמ ה

לא פה גרה שאני "זה תל ו טוב זה אביב ב ל
חמת. לא אני תי. ספ מוציאים שלי תלמידים נל

משעול רים שירה הספר בית את בעבר ניהלה )  ל
אופן שירה ומלמדת הליקון כיף וזה ג״א( קבוע, ב

<

הבא בעמוד המשך
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עמוד ך המרו זדם ק ח מה

היות לי ות מיילדת, ל רא לי השכר את ל עמ אצ ל
שת לא אני לם. תפל צרי לא אני הזאת. בבצה מ
לא זה את כה הבת ו שקו דבר עוד זה זה. את או
רגישה אני - נהדר והוא הגיל עם רה  שניטלה מ

פש הוכחה. חובת ממני לא, חו ושה לא את נפ  ע

שבון  הייתי חשבון. עשיתי צעירה וכשהייתי ח
עת יינת לפעמים, נפג  היום השני. הצד את מדמ

רור וזה הזה הדבר את לי אין לתי שח רגיל". ב
שעול, דאי למ וא היה להזכיר, כ החו מל

יות פן תנגשו ירית. בזירה ועימותים ה כל הש  כ
חרו שהצליחה, יות הת ולנ ות שני בק בנו קול

לו ישנם אחד מצד אליה. גע  אותה המהללים א
מור לשזור היכולת את בקול, שירי הו  אהבה, ב
דיר "עניין שהוא שירה רק לא נ רית, ב לא העב  א

ליה שכתב כמו העולמית", בשירה גם ופ׳ ע  פו־
אל בקר הירשפלד, ארי תר בין שירה, מ עיסו י

תיארה 2011מ־ בכתבה קיו, תה את ש כמ עליי
מית שוררת לאו  נתן כמו "משוררים החדשה. ה

ליה או זך קוביץ, ד צלם יש איפה רבי ומור? א  ה
שבילי עול אגי של השירים ב הסי אהת הם מש

טובות בות ארץ, לחיות ה  השפה שבו במקום ב
יות יכולה רחים לא מדויק". כך כל כלי לה  מוכ

רחיק מוע כדי 2011 עד לה בות לש מש על טו
רות שתי עול. כניות ביקו התפ "נשמונת" על עד

בני יותם כתב "ספרים" במוסף כה. עד רסמו  ראו
שעול כי שעבר בשבוע יחה "מ ין מצל עני  את ל

רך הקוראים נות ד בונ מוכ בדברים היקפית הת
פכת רים ...(מוזרים לדברים אותם שהו  שיריה )

שומת שמבקשת מחשבה, מעוררים  זמן גם לב ת
ילו הספר". הנחת אחרי רב דיעות וא חרו ב״י א

תב נות"  "גדוש הוא כי הירש אלי הספר על כ
עול וכי נפלאים" שירים  שוב: זה את "עושה מש

אינו חדש ספר מפרסמת פל ש קוריותו נו וב במ
קודמיו כוחו שרטט מעטים, הלא מ  חדש פרק ומ

רות אחת של במסעה שור  או - שמחות הכי המ
חות הכי תרצו, אם לות פ השירה - סוב העב ש

ידעה". רית
לא  מציין, שהירש מה מול האחר, הצד שמן א
מול הסבל, חוסר השמחה, עול שרואים מה ו מש  ב

רון וגם הירשפלד אל מי בר יל המצוטטים ו  - לע
נות מי שישנם נדמה תכו אלו שה ור בדיוק ה ג

צץ. להם מות תפו אוספי אחד את לה  השירים מ
עול של אל כינה מש רי רך מוקד, גב  ומבקר, עו

תר הגרוטסקיים המסמכים "אחד ות ביו לד תו  ב
לות מח ברית ה חרונות". בשנים הע את הא שי ו

ות, עד "בינוניים כינה ריה  השראה כל חסרי כל
צוץ ביל כישרון של וני וף שירי )...(מו שות נ  ואי

שול ות ובי פני חמדים, וגו ות שבין נ אב יר גוי ו
מות קישואים כיים, לגי נע עם תה ו רפ נע במ
עטו אדם מוקד, סות". ליף, ש  לבד. היה לא מצ
ציעו ניתוח אלי תמי שה שר ערה י חורי וי בכ ש

שנת ״מטעם״ העת תב גדיר 2005 ב  שירתה את ה
 ונעימים, פנאי של הוא ש״עולמה פנאי" "שירת

טות. מתחזה היוקרה בו סג של שירה זוהי לפש
יבת שאינה חיים, נון לת לדבר, מתחי הבע זו

ות יוצג עולם העולם, על ל עות המ פצי באמצ  ח

חורי נדמה כיום יוקרה". זרת שש מהדב בה חו
דות השנים מאז, השתנה "המון רים:  שהיא מלמ

שוררת שה קוראים לה שיש ואהובה השובה מ
פיעה. עבורם יקרה שלה שירה  ראויה היא ומש

שראלית השירה של בהיסטוריה למקום הח הי
תבתי מה דשה. לית מהשירה נבע אז שכ ומ הכל

נו שהיו חשבות שת אני היום אז. ל  דק לה רוח
תוח היה זה וכבוד. הערכה  מקום, לו שהיה ני

פעה שהתבונן בל יותר, רחבה בתו לא אתה א

לא יוצא זאת קריאה קורא ו לא כ ול א ורר מ  מש
ות לפני היה זה שהיא. כפי ומשמעותי, חזק  שנ

ולי דור". אמת וא עול של הבחירה זו היתה ב  מש
התמקד מעט ל מיד כ שירה ת שית ב הביאה אי  ש

ליה קורת. את ע נות העובדה האם הבי ור שש  ד
לפו מרת כפי מאז, ח ות אמורה שחורי, שא שנ  ל

עול "אגי אליה? הממסד יחס את משו היא מש

רת באופן מירון. ח היום אומר מצוינת", ר ר "  מ
אוד זר חנו בפרסים זכתה לא היא מ  •גילים שאנ

רים לייחס שור  פרס קיבלה לא היא חשובים. למ
יין ביאליק אני עד אויה שהיא חושב ו רס ר  לפ
ראל. דע כך כל לא אני יש קיב לא היא למה יו

לי לה יש אותם, לה לחה או קרב מדי רבה הצ  ב
ראים קהל רר וזה רחב קו הר קנאה, הרבה מעו

כול מתח. בה בי משו שהיא כך על מלמד זה כ
רת ית ר לר פו מובן פו בל המלה, של טוב הלא ב  א

מרי זה כון לא לג לדעתי". נ
ל חטפת אתה גם ך התמיכה ע בה. של

בה, התמיכה על ומשם מפה חטפתי אני "גם
ררת היא בודד. לא אני אבל משו ית ה לר  הפופו

ותר ות היום. בי פולרי סמכת הזאת הפו צי על נ
נות רוף תכו מע הומור, הרהור, שלה: הייחודי ה

חדת היא פנטזיה. שיות, ריך אני במינה. מיו  מע
מאוד". אותה

שעול אומ הסתם", מן עלי, גם השפיעה "מ
עת רת אל. כ טת היתה "היא בר המשו בין בול

ות ות רר פעיל שנות ה  היה .שיר 90וה- 80ה- ב
צלה יין א שוט ענ מחויך פ תר ו אשר יו צל מ אח א

הלך כל רות. חיב כזה מ צל המנעד את מר  מי א

קורא מצב ומצוי ש רת גם דיפוזי. ב יוצ  צעירה כש
מרת ייצרת היא לא׳ - ׳כזה או לך מ  דיפוזי. מה

ליך יש טגרציה של תה  אני במה וספרציה. אינ
רות שונה שור טות מהמ בול דו אני ובמה היום ה

שפעה כך מה. יין היא שה  של וגם משיכה של ענ
שר אי דחייה. שפעת להיות אפ דב מלאה מו ול ג

דליה רג, ביץ מ יקו שה דור עוד כאן היה וזהו. רב

נות לפרסם תחיל  שירה ספרי כאן .היו 70ה- בש
שהייתי חדשים רה. ואשה נערה כ אפ של צעי

רון של מישורי, רת של בז׳רנו. מאיה של אס, ש  ו
תר קירבה שהרגשתי ברור משעול. אגי לשמ יו
מובנים אדף, עון ליד רבים שב רת, אצלי הו שור  מ

שר אי אבל עלם אפ חות להת הנוכ שעול של מ  מ
שוררת כאן טת כמ ביות בשנים בול  של הפורמטי
שלי". הדור בני

השואות בין
בגרות חמלה, שירי רק לא אבל מור הת  והו

מלאים ופנ פעם לא כאמור, "נשמונת". את מ ה
פי ביקורת תה עול כל צון אי על מש נכו הר וה
עסוק נות שוררת היותה על בפוליטי, ל  פנאי". "מ
רתה הבליחו אמנם ושם פה מורי לשי  כמו נפץ, ח

בשירה זה פגעים" היו "לא ש לה ,2014מ- נ  שעו
ש השמימה פגו ות, 72ב- ל תונ בל א כון א  הוא נ

מעט שהיא חקת תמיד כ טית. משירה מתר  פולי
כל תר זאת, וב פיע למצב מהד יו  השיר בספת מו

 הפושטים העטלפים על מספר למשל, "עטלפים",
ל בהמוניהם צי ע תאנה ע תות ה ות וה יל וש בל

ות בבוקר בים פאים כרוח תתר ר הנ במסגד להס
קצקים "צפופים הסמוך, טוש פורו את ומצ  של סי

כפר - בשיט ערבי ה על ה תיו ש רבו  חיים". אנו חו
מוד ששיבצה השיר או הע "הבום על הסמוך, בע

לת הד מום", פי ולח הטיל, נ לה כלבתה את שש
תחת תחבא פות או מלים "ושום לבית מ  לא לטי
ושי אף על ירגיעו והעי הזנב של ההודיה כשכ

שחורות ניים משתקפת". אני שבהן ה
עול, בעצמה מש ומת את מסבה ש  הלב תש

ירים אל יים הש ליט בץ, הפו בקו לה ש תג מ

מצווה לבת ספר בלובשטיין. רוזל

משעול על מהביקורת בה וזזרה שוזורי. יערה
נזילרוד מוטי צילום:

ממשעול הושפעה שידתה ברעל. נוית
אפלבאום תומר צילום:

יש. מוזמוד פוליטית סומן דרוו
^13ו)6ז 030)!□ / צילום:

טית ולנ מביו שא. כא  עם ראיון פעם "קראתי לנו
ליו באו שבו שלו מאיר נות, א ומנים למה בטע  בר

 יפה. מאוד תשובה לו היתה פוליטיקה. אין שלו
רש, בלי רוצה׳ לא אני ׳כי אמר: הוא לה בלי לפ

גונן, כון משהו יש כלום. ת שאיר נ  המוזה את בלה
פשייה, לא רתומה לא חו יחד דברים. משרתת ו

שר אי רגיש, אדם אתה אם זה, עם  פה לחיות אפ
חל בלי חל חלחל, מה אליך שי  שלי בשירים שמ

ות אפשר רא  זה החדש. בספר גם מחלחל, שזה ל
לחל כול לא משורר אף כשפה, מח מציא היה י  לה

מור כמו ביטוי אות זו נפץ, ח המ ממציאה. המצי
אות לנו צי ייצרת ש רות מ אפו  משורר ששום מט

ול לא לכת השפה כל להמציא. היה יכ ומת ההו
נות לו שיש אדם פה, כבסת כול לא למלים אנט  י
לוט שלא בץ לק לש זה". את ו

ך במקרה ות צורך אין של טנ אנ שות ב גי  ר

מעתם באמת הבומים את מדי, בכפר. פה היטב ש
טית לא שלי "השירה ולי  אני ישיר, באופן פ

תוב לא אל אכ בל פצצה׳, תזרקו ׳  שזורה היא א
מים בדימויים כשפה, ורים. מופעים יש ולפע  בר

 פה שלי המוזה על שמגן אסקפיזם בין נעה אני
צון בכפר, ונן ר תג לא לה מוע ו  הרעש, כל את לש
יח לא שזה אפשר אי דיפוזי, כך כל זה שני ומצד
חל  בדיוק כותבת לא אני להגיב. שלא אפשר ואי ל
בל מה, ידי בא זה א  אי האלה, הדברים ביטוי ל

לחל, לא שזה אפשר רת לא אני אם גם יח שור  מ
קת פוליטית צוע  פעם קיים. עדיין זה בשער, ש

פעתי מניה הו חמוד עם בגר וויש. מ  היה הקהל דר
ובו רבי קהל בר יש ע רוו  טבע, על שירים קרא וד

רשו הם אהבה. על שמ כמו שירה שיקרא ממנו ד

מצוקה שהוא ראיתי מדרוויש. צופה אח מזה. ב
קנו זה רי נית חל  רוצה היה שהוא אמר והוא מו

תוב בל אחרים, דברים לכ ופה א מנו מצ כתוב מ  ל
טית. שירה אילו הוא פולי בר כ אני סומן כ  לא ו
יות רוצה מסומנת". לה

פי חשה שהיא מה את ולי קשה המדינה כל  א
ציא בור ממנה להו בל בדי שר א מצוא אפ  בספת ל

רת שהקדישה שיר שור לר "פוסט בשם רחל, למ
 לשיריה. המתייחסת מלאי ספירת מעין הוא חל",

נרת מרת שפלי הדקלים מתייבשת, הכי חמת צ  מ
קונית דקל חד רק ה לדים ח שים עוד י רמון גול  מח

ורי בזה זה ומיידים הסבא שלג. דמי כד שתד מ
חנו עי". שוחחות אנ מש־ הבית על רחל, על מ  ש
ול דלה ע על בו ג לומות ו דות ח  מביאה והיא היל

מדף חוק מ את ישן ספר ר קור  אי שכתבה שיר ו
לו אז. לו כו אי  היא נוסטלגית; הזיה או חלום כ

מדת רת ילדותה בקיוסק עו בוח יוד ממתק, לה ו
ול חלום "שיר רוצה, היא מה עת  כמו בו, שיש גד

נג, שאמר אלה יו גדולה". ש

דעת את בר יו צה? את מה כ רו
אלות יש השאלה, עם הולכת "אני טו שהן ש

שאלות, בות אלה פעם מדי כ שכת כזאת ש בכ מו
אלה זו אותה. מזמנת פעם מדי ואני בגדך, נף  ש

אלה, שחשובה רוצה". את מה כש

שיו מה צה? את עכ רו
דעת לא "אני ות יו  אסירת אני השאלה. על לענ

לי לי. שיש מה כל על תודה צו בת אני כי או לני
עצמי מזכירה אני שואה לי  על הטוב מזלי את ל
על וגג בית לי שיש כך  יש חצר, לי יש הראש, מ
לדים לי עת אני נכדים, ושישה י ייעוד מה יוד  ה

ריאה. אני עושה, אני ומה בחיים שלי  הרבה ב
מרת אני פעמים מי או  זה עם יחד פה׳. ׳הכל לעצ

ול הכל נות יכ שת רגע. לה  שקרו שנה לי היתה ב

ציר עת איזו טובים, דברים המון בה  בה שקרו ק
טפת אני נהדרים. דברים מלי פרי את קו ואומ ע

עצמי רת בדתי ל שיו השנים כל קשה שע  אני ועכ
שר אי זאת, עם יחד קוצרת. עת. אפ  פתאום לד

חדת אני מלחמה, תבוא  וממה ממלחמה מאוד מפ

כרת אני כאן. תעשה שהיא  ׳אני בשיר שכתבתי זו
שואות׳ בין שחיה  למה זה. מה הבנתי לא ואז ה

תבתי ואות. בין כ פחדת, אני פחד, לי יש הש  כן. מ
עת אני עד לא שזה יוד לעצ מזכירה ואני חוסן ל

0 הטובים״. הדברים את הזמן כל מי
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