משוררת אורבנית או:
להתאהב מעל פחי האשפה
רפי וייכרט משוחח עם ים המאירי
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איך מתקיימים יחסים מול המון ,רחוב .בעיר כמו ניו יורק לעומת עיר
כמו תל אביב ,רומנטיקה וטקסיות שניו יורק מאפשרת בגלל התפאורה
שלה ,לעומת יומיומיות ביחסים התל–אביביים .מישהו כתב בפייסבוק
"אנחנו מנסים כאן להתאהב מעל פחי אשפה" .העיר יוצרת קירבה
פיזית ו"מצופפת" את היחסים באופן מעניין .היא גם מכתיבה צורות
של ביחד ,היא מאפשרת ניכור גדול והיעלמות לתוך ההמון ,מה שלא
אפשרי בצורות חיים קהילתיות יותר .היא ממשיגה ממש את היחסים.
כמו כן אני עוסקת ומתעניינת בשירים גם במיתוסים נשיים ,ובחוויות
גופניות כמטאפורה לחוויות של הנפש.

נתחיל מנגיעה ביוגרפית :מהן התחנות העיקריות של ילדות
והתבגרות בביתו של סופר ומחזאי?
לגדול עם אבא שלי  -ישראל המאירי  -היתה זכות גדולה ,עושר
תרבותי ורוחני עצום .גדלתי במושב אמירים כבת בכורה ,יש לי עוד
אחות ושני אחים .מגיל אפס עד עשר שמעתי מדי לילה סיפורים לפני
השינה .זכורים לי במיוחד מחזות שקספיר לילדים ,סיפורים של לאה
גולדברג ,האחים גרים ואנדרסן ,אוסקר ויילד ועוד.
למדתי לדבר בגיל שמונה חודשים ומגיל שנתיים אבי לקח אותי לצפות
בהצגות .אני זוכרת תמונות מפסטיבל התיאטרון בעכו ,מ'הבימה'
ועוד .כששאלו אותו מדוע הוא מביא עמו תינוקת ,שוודאי תפריע,
אמר שאני לא מוציאה הגה בזמן ההצגה ,וכך היה.
במקביל למה שהפנמתי על העולם הזה כילדה ,למדתי גם על עולמות
מופלאים נוספים .אבא שלי אחראי ל"ויזה" לעולמות הללו ,שהם בעיני
מאז ועד היום מכמנים של יופי ,שפע וכל טוב .אבי מקיים בעיני גם
את הציווי המוסרי של סופר ומחזאי ,במסירות ובצניעות שלו ובאהבת
האדם כאדם ,כאב ,כמורה וכמרצה.
מאז שלמדתי לכתוב כתבתי שירים .עדיין מצויים ברשותי השירים
הראשונים שכתיבתם היתה מלווה בהתרגשות גדולה של מי שעומדת
לפתחו של שער לעולם אחר ,מרהיב ,קיום מחוץ לזמן ולמקום .את
השיר הראשון שלי פרסמתי בעיתון לילדים 'פשוש' בכיתה ב' .זה היה
שיר לכבוד האביב .אבי קונה ספרים כמתנה בכל תירוץ והזדמנות.
בגיל ההתבגרות אחד מספרי השירה הראשונים שאבי קנה לי היה אור
פרא של יונה וולך ,שהלך איתי לכל מקום מאז עם עוד רבות ורבים.
את השיר 'רק כשאתה' משם כתבתי על הקיר של חדר המתבגרת שלי:
"אני ערה /רק /כשאתה קורא לי /או יושנת כל היום ;"...יש לי מחברות
שירה מאז ,מהצבא ,מהשהות שלי כעיתונאית בניו יורק ,בעצם מכל
תקופה עד עכשיו.
הכתיבה ליוותה אותי תמיד .למדתי אמנות ופסיכותרפיה ותואר שני
בספרות ובכתיבה יוצרת באוניברסיטת חיפה .גם בהקשרים של אמנות
הפסיכולוגיה ראיתי בראש ובראשונה השראה לכתיבה של שירים
וסיפורים קצרים.

לבד מהכתיבה את גם חוקרת ספרות .איך היית מגדירה את תחום
עיסוקך האקדמי ולמה בחרת דווקא בכיוון זה?
אני מתעניינת במשוררות אמריקניות כמו אן סקסטון וסילביה פלאת'
ובזרם האמריקני שנקרא "שירה וידויית" ,שפתח פתח לכתיבה
שונה של נשים .משום מה לא נעשו בארץ הרבה מחקרים על שירה
אמריקנית ועל המשוררות החשובות הללו ,וזה חסר .מאוד מעניין
אותי כיצד האינדיווידואלי והפנימי מתגלה ו"מתחכך" בציבורי ,בחוקי
העולם ובשרירותיות שלו לעתים ,ואיך משוררות חוות את ה"דפנות"
של האישי הזה כשהוא בא במגע עם מה שהחיים מציבים בפניהן
ובפנינו .כיצד העולמות והקונפליקטים האלה מתגלמים בשירה .כמובן
שהשירה שלהן נוגעת בתמות של מיתוס ומוות ,של מגדר וכאב ושל
פמיניזם בדרמה הגדולה ביותר והאישית ביותר של החיים .לדעתי
הרלוונטיות שלהן עבורנו עצומה גם כעת וגם בעתיד הנראה לעין.

בשנים האחרונות את חיה ויוצרת בתל אביב בתחומים שונים (שירה,
עיתונות ,אוצרּות בגלריה) .האם את רואה את עצמך כמשוררת
אורבנית? מה התמות המרכזיות שבהן עוסקת שירתך?
תמיד עסקתי בכתיבה :התחלתי כעיתונאית תרבות ב'וואלה' ,ב'העיר',
והייתי כתבת של 'הארץ' בניו יורק .היום אני ממשיכה לעסוק בכתיבה
ולאצור תערוכות .חלק הארי מתפקידי הוא חיבור טקסטים על ובעקבות
אמנות פלסטית .כמו כן אני ממשיכה לעסוק בטיפול פסיכולוגי דרך
אמנות וספרות.
כל אלה משמשים לי כאמור השראה לכתיבה .הנושאים שבהם הכתיבה
עוסקת ,בין היתר ,הם יחסים בין אישיים בתפאורה של עיר וכיצד
הסביבה האורבנית כמעטפת משפיעה עליהם ,שכן היחסים מתקיימים
בחללים שונים של פנים דירות עירוניות ,או תפאורה של רחוב .אני
בודקת באיזה אופן הם מהדהדים את החללים הפנימיים של הנפש.

האם יש קשר בין הצד היצירתי שבך לעיסוקייך הפדגוגיים?
יש קשר עמוק כי העיסוקים קשורים ליצירה ולאמנות .טיפול באמנויות
הוא מאוד יצירתי .אני חושבת שבאופן כללי האג'נדה החינוכית
והטיפולית שלי היא להציע יצירה וחשיבה יצירתית כאורח חיים,
מחשבה והתבוננות .דרכים להגמיש את הכלים הרגשיים והמנטליים.
זה משהו שגם חשיפה לתרבות תורמת לו ,אבל לא רק .העבודה שלנו
היא להבין מה זה אומר כשמדובר בחיים ,ביחסים ,בהתנהלות .אני
חושבת שככל שמשכללים את הכלי הזה ,מכל צד ,אפשר להסתגל
בצורה טובה יותר למה שהחיים מזמנים .יש ביטוי באנגלית שאומר
"כשהחיים זורקים לך כדור מסובב" (כמו בכדור–בסיס) ,והם כל הזמן
זורקים ,ואנחנו גם צריכים לרפא כל הזמן פצעים קודמים .זה נשמע
אולי קצת כללי ואולי מובן מאליו אבל זה לא מובן מאליו כשזה הופך
לפרקטיקה מורכבת ועמוקה.
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ים המאירי ,צילום :נדב הראל

מיהם המשוררים בשירה העברית ובשירת העולם שמהם את מושכת
חוטים ליצירתך?
יש משוררים רבים שגדלתי עליהם ,בראש ובראשונה משוררות כמו
לאה גולדברג ,זלדה ,דליה רביקוביץ ויונה וולך ,וגם ישראל פנקס ,נתן
זך ,נתן אלתרמן ,דוד אבידן ,יאיר הורביץ ועוד.

האם השירים שכתבת עד כה ,שחלקם נדפסים בצמוד לשיחה בינינו,
משמשים לך בסיס לספר ביכורים? מתי את מתכננת לפרסמו?
בהחלט כן .אני מתכוונת לפרסמו בקרוב .אני מרגישה שהגיע הזמן
ללידות .חלק מהשירים עוסקים בתהליך הזה של ההבשלה ,של ביסוס
התחושה שיש לי משהו ללחוש/לומר ,בלי קשר ובלי תלות באף אחד
					
ובשום דבר אחר.

.

ים המאירי
רישום של עיר

סי טריין דאונטאון

ַמ ְל ְּב נ ִים נ ִ ְד ָחקִים ז ֶה ָל ז ֶה
ֶּבג ֶד ְמכֻּו ָץ ִמ ְת ַאּבֵד
ִמּג ַג,
אִיׁש ִמ ְצ ַט ְמצֵם ְלקַו ַּבחֲלֹום.

הָ ִאּׁשָה ַּב ֲעלַת הַ ַּמ ְסרֵגֹות הַ ֻּמכְסָפֹות
ָס ְרג ָה לְֹלא הֲפּוג ָה
ַלמְרֹות הָרַ ֶּכבֶת הַ ַּמ ְחלִיקָה ו ְנ ֶ ֱע ֶצרֶתַ ,מ ְחלִיקָה
ּו ִמ ְת ַמּלֵאת ָאדָם.

ִעּפָרֹון נ ִ ְלחָץ עַל נְי ָרִ ,לכְדֵי
ׁשחֹר ׁשֶל הַ ְח ָמצָהַ ,מחַק
רִּבּו ַע ָ
ְמ ָפרֵק אֹותֹו ְלפֵרּורִים ׁשֶל ְּכמִיהָה -
ִל ְׂש ָפ ַתי ִם לֹוחֲׁשֹות נֹוצֹות
ִמ ְׁש ַּת ְרּבְבֹות
ּבֵין ּפִּסֹות צָחֹות עַל ְּתכֵלֶת ַּב ְׂשרָ נ ִית
ְלרֵיחֹות קֹוקֹוס ּו ַמ נ ְּגֹו ְמ ַׁש ְּכרֵי נְחִירַי ִם וְדָם
הָעֹולִים ֵמחֲנּות הַּסַּבֹו נ ִים
ְל ִמ זְרָקָה ְׁש ָללִית ׁשֶל יָרֹק וְכָתֹם ו ְ ָסגֹל
ִמ ְת ָּפ ֶרצֶתְּ ,ב ַתחֲנּו נ ֵי ֶּב נ ְז ִין ,עַל ִמ ְדרָכָה.

הִ ְב ַח נְּתִי ּבָּה ְּבקֹׁשִי ְּבעֵי נ ִי הַ ֲח זָקָה
ּבְעֹוד ֶׁש ְּבעֵי נ ִי הַ ַח ָּלׁשָה הָפְכּו הַחּוטִים נ ְ ָחׁשִים לֹו ֲחׁשִים,
הַ ְּמ ַב ְּקׁשִים ִלהְיֹות ְל ֶאחָד.
ְּבהַּבִיטִי ַמּטָה ְּבעֵי נ ִי הַ ֲח זָקָה הִ ְב ַח נְּתִי ָּב ֲע ֵקבִים ַּדּקִיקִיםְּ ,בעֵי נ ִי הַ ַח ָּלׁשָה
ְּב ִאּׁשָה ְמ ֻׁש ֶּספֶת ְמ ֻצ ֶּלקֶת ָּפ נ ִיםִ ,מ ְת ַחּנ ֶנ ֶת ִל ְדבַר מָהֶׁ ,שאֵי נ ִי יֹו ַדעַת ׁשְמֹו.
ַעכְּבָר ְמבֹהָל נ ָע ִּב ְמהִירּות ִמ ַּתחַת ,עַל ַּפּסֵי הָרַ ֶּכבֶת הַ ִּמ ְת ָק ֶרבֶת
" ז ֶה ַמ ְראֶה רָג ִיל ּכָאן" נ ֶ ֱאמַר לִי.

שלגיה

לאדם וחוה

מחוך

הָ ֲאדָמָה ֹלא יָכְלָה ִל ְסּפֹג אֹותִי ֲע ַדי ִן
אָז ַׁש ְבּתִי ַל ַחּי ִים
ְּבכָל יֹום ֲא נ ִי אֹו ֶספֶת
טִּפֹות ַמ זְג ָן ּדַּקֹות ֶׁשּי ִ ְקּפְאּו
וְיָג ֵּנּו ָעלַי
ְּכ ִׁשכְבָה ָעבָה ׁשֶל ְמעִילֵי עֹור ׁשְקּופִים
ִּב ְפ נ ִים ֲא נ ִי ֶאהְי ֶה ַחּי ָה ,אִיׁש
ֹלא יִהְי ֶה ּבָטּו ַח ְּב ֵמאָה אָחּוז
ָעמֹק ְל ַמּטָה ,יִהְיּו ְׂש ָפתַי ֲאדֻּמֹות ְמאֹד ּו ְׂש ָערִי י ַ ְברִיק ,אִיׁש
ֹלא יּוכַל ְלהִ ְת ַּפעֵל
ִמּדֵי ָאבִיב ָארִי ַח אֶת רֵי ַח הָהָר
ֶא נְצֹר אֶת זִכְרֹון הָרֵי ַח ְּב ִלּבִי ֶׁשּיַהֲֹלם לֹו
ִמ ַּתחַת ַל ְּד ָממָה
הַּג ַ ָּמדִים י ִ ְׁשמְרּו ָעלַי ,עַד
ֶׁשהַ ִּב ְלּתִי נ ִ ְמ נ ָע י ִ ְקרֶה

ָלכֶםֶׁ ,שהֱי ִיתֶם עֲטּופִים ּבְעֹור,
עַד ְל ַאחַר הַּנְג ִיסָה.
עֵי נ ֵיכֶם רָאּו אֶת ֱאמֶת הָעֹור.

ׁש ַמי ִם ּכָל ּכְָך צְפּופִים ,רַק
ָסרַג ְ ָּת ָ
ְּבקֹׁשִי נ ֶ ֱח ַל ְצּתִי:
הִ ְצ ַל ְב ָּת קִּׁשּורִים ְמ ֻפ ְּקקֵי נְׁשִימָה
ְמהַ ְּפכִים ּג ַ ְלּגַּלֵי עֵי נ ַי ִלרְאֹות ֲע ָלטָה,
ֶׁשאֵין ּבָּה ְּתכֵלֶת ,וְאֵין ּבָּה חִּלּופִים וְאֵין ּבָּה ֲא נָחָה.
ֹלא הִּג ַ ְׁש ָּת לִי ִמ ְלחֵי הֲרָחָה.
ָצ נ ַ ְחּתִי ֲח זָרָה לְתֹוְך הַחֲלֹום,
ֶא ְצּבָעֹות ֶא ְצּבָעֹות ִמּׁשְׁשּו אֶת עֹורִי
"הַּגּוף ֶׁשּלְָך קַרָ ",א ְמרָה הָרֹו ְפאָה ּבְקֹול נ ְז ִיפָה,
"הַּגּוף ֶׁשּלְָך קַר".

ו ַ ֲא נ ִי ֵמאָז ֹלא ַמ ְבּדִילָה ּבֵין אֹור לְעֹור
עֵי נ ֵי הָעֹור ֶׁשּלִי רֹואֹות ּכָתְנֹות עֹור
וְיֹפִי ְמ ֻסּמָא ְמ נ ַ ְצ נ ֵץ מֵעֹור
וְהַ ֶּׁשמֶׁש ְמ ַס נְוֶרֶת אֶת עֵי נ ֵי הָעֹור ֶׁשּלִי
ׁשחֹר.
הַּמְׁשּוכֹות ְּבקַו ָ
הָרִיסִים הָ ֲארֻּכִים ֵמ ֲעלֵיהֶן
ְמ ַמ ְצ ְמצִים
עֹוד ו ְעֹוד ִמצְמּוץ עַד
ׁשֶּיֹורֵד הַ ַּליְלָה.

ים המאירי ,סופרת ומשוררת ואוצרת אמנות.
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