ן־א ִס יף
לֹומ ית ּכ ֵֹה ָ
ְׁש ִ

ּפּור יםְ ,ס ָפ ִר ים וְ ִׁש ִיר ים)
ֵא ילּו יְ ִצ ירֹות ִ(ס ִ
ן־א ִס יף ַא ֶת ם ַמ ּכִ ִיר ים?
לֹומ ית ּכ ֵֹה ָ
ֶׁש ל ְׁש ִ

ַמ ֲא זִ ינִ ים
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ן־א ִסיף נוֹ ְל ָדה ִּב ׁ ְשנַ ת ְּ 1948ב ִע ַיראקְּ .כ ׁ ֶש ָהיְ ָתה ַּבת
ׁ ְשלוֹ ִמית ּכ ֵֹה ָ
יה ָל ָא ֶרץְ ׁ .שלוֹ ִמית ָג ְד ָלה
ׁ ָשנָ ה וְ ַא ְר ָּב ָעה ֳח ָד ׁ ִשים ָע ְל ָתה ִעם הוֹ ֶר ָ
ָּב ִעיר חוֹ לוֹ ןְּ .כ ׁ ֶש ָהיְ ָתה יַ ְלדָּ ה ְק ַט ָּנה ִהיא ׁ ָש ְמ ָעה ִס ּפוּ ִרים ַר ִּבים
ֵמ ַא ָּבאִ ,מ ַּס ָּבא וְ ַגם ֵמ ַהדּ וֹ ָדה ְפלוֹ ָרהַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ָ ּג ְד ָלה ָוּב ְג ָרה ִהיא
ִה ְת ַ ּג ְע ְ ּג ָעה ַל ִּס ּפוּ ִרים ׁ ֶש ָּל ֶהם וְ ָאז ֵה ֵח ָלה ִל ְכ ּתֹב ְל ַע ְצ ָמ ּה ׁ ִש ִירים
אשוֹ נִ ים ׁ ֶש ָּכ ְת ָבה ֵה ֵח ָלה ְל ַפ ְר ֵסם
וְ ִס ּפוּ ִריםֶ .את ַה ּׁ ִש ִירים ָה ִר ׁ
ְּכ ׁ ֶש ָהיְ ָתה ְק ִצינָ ה ַּב ָ ּצ ָבאֵ .מ ָאז ּ ִפ ְר ְס ָמה ׁ ְשלוֹ ִמית ַעשְׂ רוֹ ת ְס ָפ ִרים
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּב ֶהם ִס ּפוּ ִריםִ ׁ ,ש ִירים וְ ַא ָ ּגדוֹ ת .יְ ִצירוֹ ת ַר ּבוֹ ת ׁ ֶש ָּל ּה ָה ְפכוּ
ְל ַה ָ ּצגוֹ ת ,וְ זַ ָּמ ִרים יְ דוּ ִעים ׁ ָש ִרים ׁ ִש ִירים ַר ִּבים ׁ ֶש ָּכ ְת ָבהְ ׁ .שלוֹ ִמית
ן־א ִסיף זָ ְכ ָתה ִּב ְפ ָר ִסים ִס ְפרוּ ִת ִ ּיים ֲח ׁש ִוּבים.
ּכ ֵֹה ָ
ָּב ִעיר חוֹ לוֹ ן יֵ ׁש ַ ּג ֵּני ִס ּפוּ רַּ .ב ַ ּג ִּנים ָה ֵא ֶּלה ֻמ ָ ּצ ִבים ּ ְפ ָס ִלים ׁ ֶש ֻע ְ ּצבוּ
ְּב ַה ׁ ְש ָר ַאת ִס ְפ ֵרי יְ ָל ִדיםֶ .א ָחד ִמ ַ ּג ֵּני ַה ִּס ּפוּ ר ֻע ַ ּצב ְּב ַה ׁ ְש ָר ַאת ִס ְפ ָר ּה
"ה ַא ְרנָ ב ָממוּ ׁ ִשי".
ָ

ן־א ִס יף
לֹומ ית ּכ ֵֹה ָ
יה ֶׁש ל ְׁש ִ
ֲא ָח ִד ים ִמ ְס ָפ ֶר ָ
ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת ׁ ֶש ֵאינָ ן רוֹ צוֹ ת ִל ׁישֹן.1979 ,
ימת ַמ ְלכוּ ת.1981 ,
ֲח ִצי ְ ּג ִל ַ
ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ָּל ַב ׁ ְש ִּתי ּ ִפ ָיג ָ'מה.1982 ,
ִ ּג ְב ַעת ַה ַּכ ְפ ּתוֹ ִרים.1985 ,
ָה ַא ְרנָ ב ָממוּ ׁ ִשי.1988 ,
מוֹ ֵכר ָה ֲענָ נִ ים.1989 ,
דֻּ ִּבי דֻּ ִּב ָיג ָ'מה.1989 ,
יבר.1989 ,
ַה ּסוֹ ד ׁ ֶשל ָה ַע ְכ ָּבר זַ נְ זִ ַּ
ִל ְפ ָע ִמים ַּב ֶ ּג ׁ ֶשם ִל ְפ ָע ִמים ַּב ֵּלב.1990 ,
ִס ּפוּ ר ׁ ֶש ַּמ ְת ִחיל ִּבנְ ׁ ִש ָיקה וְ נִ ְג ָמר ְּב ִח ּבוּ ק.2003 ,
ִצ ּפוֹ רְ ,ל ָאן ַא ְּת נוֹ ַס ַעת? .2010
ַ ּגם ַל ָ ּי ֵר ַח יֵ ׁש ֻ ּג ּמוֹ ת ֵחן.2013 ,
ַה ֶ ּצ ַבע ַה ּׁ ְש ִמינִ י.2014 ,

יֵ ׁש לִ י ַה ְר ֵּב ה ְׁש ֵא לֹות
רֹוצ ה לִ ְׁש אֹל
ית י ֶ
ֶׁש ָה יִ ִ
ן־א ִס יף.
לֹומ ית ּכ ֵֹה ָ
ֶא ת ְׁש ִ

גַ ם לִ י יֵ ׁש.
רֹוצ ה
ית י ֶ
לְ ָמ ָׁש לָ ,ה יִ ִ
אֹות ה:
לִ ְׁש אֹל ָ
ֵא יְך עֹולִ ים לָ ְך ַר ֲע יֹונֹות
ּכֹות ֶב ת?
לַ ִׁש ִיר ים ֶׁש ַא ְת ֶ

רֹוצ ים לִ ְׁש אֹל
ית ם ִ
ּכִ ְת בּו ַּב ַמ ְח ֶּב ֶר ת אֹו ַּב ַמ ְח ֵׁש ב ְׁש ֵא לֹות ֶׁש ֲה יִ ֶ
ן־א ִס יף.
לֹומ ית ּכ ֵֹה ָ
ֶא ת ְׁש ִ

59

ן־א ִס יף
לֹומ ית ּכ ֵֹה ָ
ִה ְת ַּפ ּיְ סּות ְׁ /ש ִ

"ה ְת ַּפּיְ סּות"?
ּכֹות ֶרת ֶׁשל ַה ִׁשיר ִ
ימה לַ ֶ
ֵאיזֹו ְתמּונָ ה ַמ ְת ִא ָ
ַס ְמ נּו.

ֵא יְך ַא ֶת ם ִמ ְת ַּפ יְ ִס ים ִע ם ָח ֵב ר?
ַצ יְ רּו אֹו ַס ְּפ רּו.
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ַמ ֲא זִ ינִ ים

ִה ְת ּ ַפ ְ ּיסוּ ת

ן־א ִסיף
ׁ ְשלוֹ ִמית ּכ ֵֹה ָ

רוֹ ֶצה ְל ִה ְת ּ ַפ ֵ ּיס ִעם יוֹ נָ ָתן
וְ לֹא יוֹ ֵד ַע ֵא ְ
יך.
ּכוֹ ֵתב לוֹ ִמ ְכ ָּתבּ ,כוֹ ֵתב ֶאת ָה ֱא ֶמת
ֶאת ַהדַּ ף ְמ ַק ֵּמט.
ֲאנִ י ַּב ֶח ֶדר ִמ ְת ַה ֵּל ְךַ .צ ַעד ָ ּגדוֹ לַ ,צ ַעד ָק ָטן
ׁשוֹ ֵרק ֶאת ַה ּׁ ְש ִר ָיקה ׁ ֶש ִּלי וְ ׁ ֶשל יוֹ נָ ָתן.
ַה ֶּט ֶלפוֹ ן ְמ ַצ ְל ֵצלֲ ,אנִ י ְמ ַמ ֵהר ַל ֲענוֹ ת
ֲא ָבל זֶ ה לֹא יוֹ נָ ָתן.
אשוֹ נוֹ ת
ְמ ַח ֵ ּיג ׁ ָשלוֹ ׁש ְס ָפרוֹ ת ִר ׁ
וּ ְמ ַה ֵּסס
וְ ׁשוּב ֵמ ִרים ֶאת ַה ּׁ ְשפוֹ ֶפ ֶרת וְ חוֹ ׁ ֵשב:
ֵא ְ
יך ְל ִה ְת ּ ַפ ֵ ּיס?
ַא ַחר ָּכ ְך ֲאנִ י ְמ ַח ֵ ּיג ְּב ִלי ִה ּסוּ ס
״ח ַ ּי ְג ִּתי ֵא ֶל ָ
יך
וְ יוֹ נָ ָתן עוֹ נֶ הִ :
ַה ַ ּקו ׁ ֶש ְּל ָך ָּתפוּ ס".

״א ֲח ֵרי ׁ ֶש ָּל ַב ׁ ְש ִּתי ּ ִפ ָיג ָ'מה״
ִמ ּתוֹ ְך ַ

דּוע ?
יֹוד ַע ֵא יְך לְ ִה ְת ַּפ יֵ סַ .מ ַ
ַה יֶ לֶ ד ֶׁש ַּב ִׁש יר ִמ ְת לַ ֵּב ט :הּוא ֵא ינֹו ֵ
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ּכִ ְת בּו ִמ ְס ָּפ ִר ים לְ ִפ י ֶר ֶצ ף ַה ָּב ִת ים ַּב ִשׁיר.

1
דֹובר?
יצד ִה ְת ַּפיְ סּו יֹונָ ָתן וְ ַהיֶ לֶ ד ַה ֵ
ּכֵ ַ
ימ ה.
ַס ְמ נּו ֶא ת ַה ְת מּונָ ה ַה ַמ ְת ִא ָ

ַהיֶ לֶ ד ֶׁש ַּב ִׁשיר ִה ְת ִחיל לִ כְ תֹב ִמכְ ָתב לְ יֹונָ ָתן.
ַה ְׁש לִ ימּו ֶא ת ַה ִמ כְ ָת ב.
ָׁש לֹום יֹונָ ָת ן,
ית י לְ ַה גִ יד לְ ָך ֶׁש ...
ָר ִצ ִ
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