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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 
קירבה  יוצרת  העיר  אשפה".  פחי  מעל  להתאהב  כאן  מנסים  "אנחנו 
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.

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' 
לכתיבה  פתח  שפתח  וידויית",  "שירה  שנקרא  האמריקני  ובזרם 
שונה של נשים. משום מה לא נעשו בארץ הרבה מחקרים על שירה 
מעניין  מאוד  חסר.  וזה  הללו,  החשובות  המשוררות  ועל  אמריקנית 
אותי כיצד האינדיווידואלי והפנימי מתגלה ו"מתחכך" בציבורי, בחוקי 
העולם ובשרירותיות שלו לעתים, ואיך משוררות חוות את ה"דפנות" 
בפניהן  מציבים  שהחיים  מה  עם  במגע  בא  כשהוא  הזה  האישי  של 
ובפנינו. כיצד העולמות והקונפליקטים האלה מתגלמים בשירה. כמובן 
שהשירה שלהן נוגעת בתמות של מיתוס ומוות, של מגדר וכאב ושל 
לדעתי  החיים.  של  ביותר  והאישית  ביותר  הגדולה  בדרמה  פמיניזם 

הרלוונטיות שלהן עבורנו עצומה גם כעת וגם בעתיד הנראה לעין. 

האם יש קשר בין הצד היצירתי שבך לעיסוקייך הפדגוגיים?
יש קשר עמוק כי העיסוקים קשורים ליצירה ולאמנות. טיפול באמנויות 
החינוכית  האג'נדה  כללי  שבאופן  חושבת  אני  יצירתי.  מאוד  הוא 
חיים,  כאורח  יצירתית  וחשיבה  יצירה  להציע  היא  שלי  והטיפולית 
מחשבה והתבוננות. דרכים להגמיש את הכלים הרגשיים והמנטליים. 
זה משהו שגם חשיפה לתרבות תורמת לו, אבל לא רק. העבודה שלנו 
אני  בהתנהלות.  ביחסים,  בחיים,  כשמדובר  אומר  זה  מה  להבין  היא 
להסתגל  אפשר  צד,  מכל  הזה,  הכלי  את  שככל שמשכללים  חושבת 
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.

משוררת אורבנית או: 
להתאהב מעל פחי האשפה

רפי וייכרט משוחח עם ים המאירי

ילדות  של  העיקריות  התחנות  מהן  ביוגרפית:  מנגיעה  נתחיל 
והתבגרות בביתו של סופר ומחזאי?

עושר  גדולה,  זכות  היתה   - המאירי  ישראל   - שלי  אבא  עם  לגדול 
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 
מ'הבימה'  בעכו,  התיאטרון  מפסטיבל  תמונות  זוכרת  אני  בהצגות. 
תפריע,  שוודאי  תינוקת,  עמו  מביא  הוא  מדוע  אותו  כששאלו  ועוד. 

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. 
השירים  ברשותי  מצויים  עדיין  שירים.  כתבתי  לכתוב  מאז שלמדתי 
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 
והזדמנות.  תירוץ  בכל  כמתנה  ספרים  קונה  אבי  האביב.  לכבוד  שיר 
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 
שירים  של  לכתיבה  השראה  ובראשונה  בראש  ראיתי  הפסיכולוגיה 

וסיפורים קצרים. 

בשנים האחרונות את חיה ויוצרת בתל אביב בתחומים שונים )שירה, 
כמשוררת  עצמך  את  רואה  את  האם  בגלריה(.  אוצרּות  עיתונות, 

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 
וכיצד  עיר  של  בתפאורה  אישיים  בין  יחסים  הם  היתר,  בין  עוסקת, 
הסביבה האורבנית כמעטפת משפיעה עליהם, שכן היחסים מתקיימים 
בחללים שונים של פנים דירות עירוניות, או תפאורה של רחוב. אני 
הנפש.  הפנימיים של  אופן הם מהדהדים את החללים  באיזה  בודקת 

        ים המאירי, צילום: נדב הראל
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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?

כן. אני מתכוונת לפרסמו בקרוב. אני מרגישה שהגיע הזמן  בהחלט 
ללידות. חלק מהשירים עוסקים בתהליך הזה של ההבשלה, של ביסוס 
ובשום דבר אחר.             .התחושה שיש לי משהו ללחוש/לומר, בלי קשר ובלי תלות באף אחד 

ים המאירי  

רישום של עיר

ַמְלְּבנִים נְִדָחִקים זֶה ָלזֶה
ֶּבגֶד ְמכֻּוָץ ִמְתַאֵּבד

ִמּגַג,
ִאיׁש ִמְצַטְמֵצם ְלַקו ַּבֲחלֹום.

 
ִעּפָרֹון נְִלָחץ ַעל נְיָר, ִלכְֵדי

רִּבּוַע ָׁשחֹר ֶׁשל הְַחָמצָה, ַמַחק
ְמפָרֵק אֹותֹו ְלֵפרּורִים ֶׁשל ּכְִמיהָה -

ִלְׂשפַָתיִם לֹוֲחׁשֹות נֹוצֹות
ִמְׁשַּתרְְּבבֹות

ֵּבין ִּפּסֹות צָחֹות ַעל ְּתכֵֶלת ַּבְׂשרָנִית
ְלרֵיחֹות קֹוקֹוס ּוַמנְּגֹו ְמַׁשְּכרֵי נְִחירַיִם וְדָם

הָעֹוִלים ֵמֲחנּות הַַּסּבֹונִים 
זְרָקָה ְׁשלִָלית ֶׁשל יָרֹק וְכָתֹם וְסָגֹל  לְִמ

ְזִין, ַעל ִמְדרָכָה. ִמְתּפָרֶֶצת, ְּבַתֲחנּונֵי ֶּבנ
 
 

שלגיה

הֲָאדָָמה ֹלא יָכְלָה ִלְסּפֹג אֹוִתי ֲעדַיִן
ָאז ַׁשְבִּתי ַלַחּיִים

ְּבכָל יֹום ֲאנִי אֹוֶסֶפת
ִטּפֹות ַמזְגָן ּדַּקֹות ֶׁשּיְִקְּפאּו

וְיָגֵּנּו ָעַלי
ְּכִׁשכְבָה ָעבָה ֶׁשל ְמִעיֵלי עֹור ְׁשקּוִפים

ִּבְפנִים ֲאנִי ֶאהְיֶה ַחּיָה, ִאיׁש
ֹלא יִהְיֶה ּבָטּוַח ּבְֵמָאה ָאחּוז

ָעמֹק לְַמָּטה, יִהְיּו ְׂשפַָתי ֲאדֻּמֹות ְמאֹד ּוְׂשָערִי יְַברִיק, ִאיׁש
ֹלא יּוכַל ְלהְִתַּפֵעל

ִמֵּדי ָאִביב ָארִיַח ֶאת רֵיַח הָהָר
ֶאנְצֹר ֶאת זִכְרֹון הָרֵיַח ְּבִלִּבי ֶׁשּיַהֲֹלם לֹו

ִמַּתַחת ַלּדְמָָמה
הַּגַָּמִדים יְִׁשְמרּו ָעַלי, ַעד

ֶׁשהִַּבְלִּתי נְִמנָע יְִקרֶה

סי טריין דאונטאון
 

הִָאָּׁשה ַּבֲעַלת הַַּמְסרֵגֹות הַֻּמכְסָפֹות
סְָרגָה ְלֹלא הֲפּוגָה

לְַמרֹות הָרֶַּכֶבת הַַּמְחִליקָה וְנֱֶעֶצרֶת, ַמְחִליקָה
ּוִמְתַמֵּלאת ָאדָם.

 
זָקָה הְִבַחנְִּתי ּבָּה ְּבקִֹׁשי ְּבֵעינִי הֲַח

ְּבעֹוד ֶׁשְּבֵעינִי הַַחּלָָׁשה הְָפכּו הַחּוִטים נְָחִׁשים לֹוֲחִׁשים,
הְַּמַבְּקִׁשים ִלהְיֹות ְלֶאָחד.

 
זָקָה הְִבַחנְִּתי ּבֲָעֵקִבים ּדִַּקיִקים, ְּבֵעינִי הַַחּלָָׁשה ְּבהִַּביִטי ַמָּטה ְּבֵעינִי הֲַח
ְּבִאָּׁשה ְמֻׁשֶּסֶפת ְמֻצֶּלֶקת ָּפנִים, ִמְתַחּנֶנֶת ִלְדַבר ָמה, ֶׁשֵאינִי יֹודַַעת ְׁשמֹו.

ַעכְּבָר ְמבֹהָל נָע ּבְִמהִירּות ִמַּתַחת, ַעל ַּפֵּסי הָרֶַּכֶבת הִַּמְתקָרֶֶבת
"זֶה ַמרְֶאה רָגִיל ּכָאן" נֶאֱַמר ִלי.

 

לאדם וחוה 

ָלכֶם, ֶׁשהֱיִיֶתם ֲעטּוִפים ְּבעֹור,
ַעד ְלַאַחר הַּנְגִיסָה.

ֵעינֵיכֶם רָאּו ֶאת אֱֶמת הָעֹור.
 

וֲַאנִי ֵמָאז ֹלא ַמְבִּדילָה ֵּבין אֹור ְלעֹור
ֵעינֵי הָעֹור ֶׁשִּלי רֹואֹות ּכְָתנֹות עֹור

וְיִֹפי ְמֻסָּמא ְמנְַצנֵץ ֵמעֹור
וְהֶַּׁשֶמׁש ְמַסנְוֶרֶת ֶאת ֵעינֵי הָעֹור ֶׁשִּלי

הְַּמׁשּוכֹות ְּבַקו ָׁשחֹר.
הָרִיִסים הֲָארִֻּכים ֵמֲעֵליהֶן

מְַמצְְמִצים
עֹוד וְעֹוד ִמְצמּוץ ַעד

ֶׁשּיֹורֵד הַַּליְלָה.

מחוך

סָרַגְָּת ָׁשַמיִם ּכָל ּכְָך ְצפּוִפים, רַק
ְּבקִֹׁשי נֱֶחַלְצִּתי:

הְִצַלְבָּת ִקּׁשּורִים ְמֻפְּקֵקי נְִׁשיָמה 
ְמהְַּפכִים ּגְַלּגֵַּלי ֵעינַי ִלרְאֹות ֲעלָָטה,

ֶׁשֵאין ּבָּה ְּתכֵֶלת, וְֵאין ּבָּה ִחּלּוִפים וְֵאין ּבָּה ֲאנָָחה.
ֹלא הִּגְַׁשָּת ִלי ִמְלֵחי הֲרָָחה.

ָצנְַחִּתי ֲחזָרָה ְלתֹוְך הֲַחלֹום,
ֶאְצּבָעֹות ֶאְצּבָעֹות ִמְּׁשׁשּו ֶאת עֹורִי

ְזִיפָה, "הַּגּוף ֶׁשּלְָך ַקר," אְָמרָה הָרֹוְפָאה ְּבקֹול נ
"הַּגּוף ֶׁשּלְָך ַקר."

 

ים המאירי, סופרת ומשוררת ואוצרת אמנות.


