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בחזרה לתחום המושב

שאגאל חוזר

ים המוות 

שירה

ציור

קולנוע

המשורר ועורך מעריב דורון כהן חוזר לשכונת 
שפירא בה גדל, בערב מיוחד שמארגנת עיריית תל 
אביב ביום רביעי הקרוב, 15 בינואר )20:00(. כהן 
ירצה בספרייה של המרכז הקהילתי בשכונה ברחוב 
27 על ספר השירה שלו "תחום המוו  ישראל מסלנ ט
שב". הכניסה חופשית. לקראת סוף ינואר מתכננת 
הספר  בעקבות  בשכונה  סיורים  להשיק  העירייה 
ברחבי  יוצבו  הקרובים  בימים  המחבר.  בהדרכת 

והשכונה של טים מיוחדים שבהם צי טו טים מהשי
רים שמתייחסים למקומות שמוזכרים בספר – בית 
הספר שורשים, בית הכנסת ישועת ישראל ותחנת 

קו 17 )בתמונה( – שם יעברו הסיורים. ד

"סולם יעקב" - ציורו המפורסם של האמן מארק 
שאגאל, שנגנב בו1996 מבית המכירות הפומביות 
23 שנה - יוצע למו  "גורדון" והתגלה שוב לאחר

כירה פומבית בבית המכירות הפומביות "תירוש" 
25 בינואר. הציור מתאר את אחד הסיפורים המו וב

קראיים החשובים: סיפור הנבואה האלוהית שיורדת 
אל בני האדם. מדובר בציור משנות הו70, שמחירו 
ההתחלתי הוא 800 אלף שקלים. בישראל כבר יש 
התרגשות גדולה בקרב אספנים ומוזיאונים, מאחר 
20 שנה לא הועמד ציור של שאגאל למו ושיותר מ

כירה בישראל. ד

ה טל ענקית  "הנערים",  הסדרה  ולאחר 
מקומי,  בכישרון  להשקיע  וויזיה HBO ממשיכה 

ווהפעם ב"היום שאחרי לכתי" - סר טו של התסרי
 טאי והבמאי נמרוד אלדר, בכיכובם של מנשה נוי 

ווזוהר מידן. הסר ט עוקב אחר אב חדוהורי בגיל הע
מידה )נוי(, המתמודד עם דחף בלתי נשל ט של בתו 
המתבגרת )מידן( לשים קץ לחייה. על רקע נופי 
המדבר הקדום שמקיף את ים המוות, לצד בולעני 
ענק ואדמה פצועה, עוברים השניים תהליך משותף 
של גילוי עצמי והדדי, שמחבר אותם מחדש. עוד 
משחקים בסר ט: אלון נוימן, שרית וינו אלעד, מירי 
אלוני, שרון הכהן וקלאודיה דוליצ'י לרנר. הסר ט 
יעלה לאקרנים בישראל בו13 בפברואר 2020. ד

ואתנשא  ואתרומם/  הלוואי 
ואשת ואתהלל  וואתעלה/ 

הנפש  ממחלת  לעילא/  בח/ 
שיש לי/ בעגלא ובזמן קריב/ 
ואמור/ אמן" )נהיר ליבי, "קדיש יתום", 

מתוך האנתולוגיה "נפש"(.
אי שם בעשורים הראשונים של המאה 
תומאס:  דילן  המשורר  כתב  קודמת, 

ו"העולם הוא אינו אותו עולם אחרי שנ
כתב שיר  טוב. שיר  טוב מסייע לשינוי 
הצורה ומשמעות היקום. מסייע לכל אדם 
להרחיב את הבנת משמעות קיומו וקיום 

העולם שסביבו".
וומהי הרחבת הקיום אם לא כניסה לנ
ובכי הנפש והניסיון להבינה? אולי כהמ

שך ישיר לכך, רואה אור בהוצאת כרמל 
דו של  בעריכתה  "נפש",  והאנתולוגיה 

רית ויסמן. 200 שירים, פרי יצירתן של 
77 משוררות ויצירתם של 46 משוררים, 

מכונסים בה.
ישראלית  שירה  של  מבחר  התוצאה: 
נפש,  ובמחלות  נפש  במצבי  שעוסקת 

ועל כל הכרוך בכך. בספר שמונה שע
רים: "אני ארץ מתה" – שירים של איבוד 
דרך ומצבי נפש קיצוניים; "החלון סגור" 
מייזלון  "מייזל  דיכאון;  על  שירים   –

ופסיכיא טרוש שלי" – שירים על  טיפו
לים פסיכולוגיים; "כשבאתי לבקר בבית 

והמשוגעים" – שירים על אשפוזים; וש
ערים נוספים עם שירים על דמויות, על 

הב הצעד  ועל  פסיכיא טריות  ותרופות 
לתי הפיך – התאבדות. השער האחרון, 
"אני מחבקת אותך", כולל שירי עידוד 

ותקווה. 
"ימי  בפס טיבל  תושק  האנתולוגיה 
שירה במדבר" )16ו18 בינואר(, בניהולה 
בוקר.  שדה  במדרשת  שחף,  אילנה  של 
במרחב  שנה,  כמדי  יתקיים,  הפס טיבל 

ויציע פעי צין,  נחל  נגב, לשפת  ורמת 
ספרות,  שירה,  בנושאי  מגוונות  לויות 
דרמה ומוזיקה. האירוע, שמאורגן בידי 
שחף, יישא את השם "שפיות בתוך איו
שפיות", והוא ייערך בשבת בצהריים, 18 
בינואר, בהשתתפות אורית גידלי, אנה 
רות  מינצר,  ארל ט  כהן,  אלפרד  הרמן, 
קוגן  רי טה  פלר,  אתי  עוז,  דניאל  נצר, 

וגולן שחר. 
20 בערך, אולי קצת לפני כן, התו  בגיל
ברר לויסמן שהאדם הקרוב אליה ביותר, 

ובן משפחה שהיה לה לדמות מופת, מעור
ער בנפשו. "לא הבנתי איך ייתכן שבאותו 
אדם נקשרו כל התכונות ה טובות יחד עם 
מצבי נפש קיצוניים. זה לא הוריד בעיניי 
מאומה מהדמות המופתית שאהבתי, אבל 
הכניס ממד חדש לחיי", מסבירה ויסמן 
את מניעיה להוצאת האנתולוגיה. "מאז 

במח שקשור  מה  בכל  מתעניינת  ואני 
לות נפש ובחולי נפש. נפשי יצאה אל כל 
החלכאים והנדכאים שראיתי במחלקות 
השונות של מרפאות הנפש. הספר נולד 
כעשור.  שנמשכה  ליקו ט  עבודת  מתוך 
היה בי משהו שהתעקש לאסוף כל שיר 
שהיה קשור לנושא. האנתולוגיה למעשה 

בראה את עצמה. היא נולדה מתוך כורח 
פנימי שלי, בעקבות החיבור שלי לנושא, 
וגם מתוך תודעה חברתית: אני מאמינה 

ושעצם העלאת העניין כנושא פתוח ומ
דובר, תשפר את התדמית של חולי הנפש 

וומחלותיהם, ותעזור למצוא אמצעי רי
פוי יעילים ואנושיים יותר – ואין הכוונה 

לתרופות".
המשוררות  היו  המייסדות"  ה"אמהות 
להן  "יש  רביקוביץ'.  ודליה  וולך  יונה 
בתחום  שנגעו  חשופים,  רבים,  שירים 
זה  "אצל רביקוביץ'  היא אומרת.  הזה", 
יותר בין השורות, אבל עדיין חזק; וגם 

משורר, אלמוני להערכתי, בשם שמואל 
ורבינוביץ'. מה שנוכחתי לדעת הוא שי
יותר משוררות שכותבות על הת ושנן 

בנושא.  האישיות  וחוויותיהן  נסויותיהן 
משו הן  באנתולוגיה  המשתתפות  ורוב 

שהכתיבה  למדתי  עוד  צעירות.  ררות 
והעוסקת בנושא התעצמה בשנים האחרו

נות, ומידת ההומור בשירים אלו – עלתה 
גם כן עם הזמן. למשוררים רבים אחרים 
יש שירים ארוכים מאוד, או הרבה שירים, 
שגם הם מתמקדים בתחום הזה - מרדכי 
גלילי, אלחנן ניר, מיכל הירשונוי, שרה 
כוי, יונה מוס ט, ארל ט מינצר, גל נתן. יש 
כמה משוררות ומשוררים שעיקר מסת 

והכתיבה שלהם היא על המחלה הזו, המ
עסיקה אותם: בראשם גליה אבןוחן, נהיר 
ליבי וחיה לוי. ליבי ולוי הם שמות ע ט, 

וזה חומר למחשבה".
איך מלקטים שירים לפרויקט כזה?

"אני יכולה לומר שעיסוק בתחום של 
200 השירים באנתוו יש בשפע.  הנפש 
לוגיה הם ייצוג לא מקיף ולא מייצג של 
מה שנכתב היום בארץ בעניין. פשו ט יש 

והגבלה בהיקף של אנתולוגיה כזו. כשא
נמ הליקו ט  עבודת  זה,  על  חושבת  וני 

צאת בסתירה ליצירה האישית. זו עבודה 
מסודרת, אחראית, יש לנהל רישומים, יש 
לקבל רשות ולהשיג את זכויות ההעתקה 
שקריאת  ייתכן  ביורוקר טית.  עבודה   –

והמסה הגדולה של שירה שימשה כ טרי
גר לכתיבת שירה משלי, אך בדרך כלל 

ועבודת הליקו ט מתנגשת ביצירה, שמ ט
בעה היא אינ טואי טיבית, קופצנית ולא 

עושה חשבון". ד
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 דורית ויסמן, עורכת האנתולוגיה "נפש", חושפת מה הניע אותה ללקט 200 

שירים ישראליים שצוללים לנבכי הנפש האנושית ואל מחלותיה השונות 
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"בראה את עצמה". כריכת הספר


