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המשוררת שולמית אפפל פרסמה 
שבעה ספרי שירה. היא זכתה 

בפרסי שירה, בהם פרס היצירה 
לסופרים ולמשוררים ע"ש לוי 
אשכול בשנים 1987 ו־2013 ופרס רמת גן 
לספרות לשנת 2014. בשנת 1975 הקימה 

אפפל את גלריית האמנות נינווה בתל אביב 
וניהלה אותה, ובשנות ה־90 הייתה פעילה 

בתחום התיאטרון וזכתה להצלחה.

השירה משחררת
בשונה מהגדרת הוורד

ְּכִפי ֶׁשֻּנְסָחה ִּביֵדי ֶגְרְטרּוד ְשַֹטְין
ַהֵּיאּוׁש, ְוֶזה ְּביֹום ֶׁשָרִציִתי ָלרּוץ ְלַסֵּפר ָלְך ֶׁשּטֹוב 

ּדֹוֶמה ְלִהְתּבֹוְננּות ְלתֹוְך ְׁשלּוִלית
ְּבִלי ֶחְדַות ַהִּגּלּוי

ֶׁשעֹוד ַאְסִּפיק ִלְהיֹות ַנְרִקיס
ְועֹוד ֶאְזֶּכה ִלְקרֹא ֶאת ַהִּׁשיר ֶׁשֹּלא ַאֲאִמין ֶׁשָּכַתְבִּתי

גרטרוד שטיין הייתה סופרת יהודייה 
אמריקאית שחיה בעיקר בפריז. אמירתה 
"ורד הוא ורד הוא ורד הוא ורד" הופיעה בשיר 

"אמילי הקדושה" משנת 1922. בשונה 
מהשלמות של הוורד, שאינה רוצה לחרוג 

 מגבולות עצמה ומייצגת קבלה ואולי 
אף שמחה מהמצב הקיים - הייאוש 

 מאופיין ב"חסר" ומשול לשלולית שאין 
 בה פוטנציאל לנרקיס או לסוג אחר 

 של התפעמות עצמית מ"ַהִּׁשיר ֶׁשֹּלא 
ַאֲאִמין ֶׁשָּכַתְבִּתי". 

נקודות מעניינות נוספות הקשורות בשטיין 
הן החלטתה להישאר בפריז על אף הסכנות 

מצד הנאצים, האופן שבו התמודדה עם 
המאורעות הטרגיים של תקופתה והאופן 

שבו אלה פוגשים את אפפל. 
"השירה משחררת אותי מתחושה 

עמוקה של דיכוי", אומרת אפפל. "אני 
מודעת לעוצמת ההדף שלה ומבינה את 

מי שמתקשה לקרוא שיר. השירה, גם 
לקוראים, היא סוג של חשיפה, ואני לא 

משוררת מעודנת. לאחרונה השירה שלי 
נהפכה לדוקומנטרית". 

הכתיבה ממלאת
החלל המחריד הנפלא 

ִהְתַּפֵּלאִתי ֶׁשַהְּיָלִדים ֶׁשָּלֶהם ְׂשֵמִחים. צֹוֲחִקים 
ְּבקֹול. ְמַחִּכים

ְליֹום ַהֻהֶּלֶדת. ַמִּטים ֶאת ָהרֹאׁש ּוְמַקְּבִלים ְּבָרצֹון 
ְלִטיָפה. ִׂשְמָחה

ֹלא ָּגְרָמה ָלֶהם ְמבּוָכה. ֵהם ָהיּו ְמבָֹרִכים. ִחּכּו 
ָלֶהם ְּבִהָּוְלָדם

ּוְבָכל יֹום ָׂשְמחּו ָּבֶהם. ֵהם ָּדמּו ְלהֹוֵריֶהם ָהיּו 
ִנּנֹוִחים ְוִחְּיכּו

 ְּבַרּכּות. ְּכֶׁשַהֲחֵבִרים ֶׁשִּלי ָהיּו ְיָלִדים ַּגם ֲאִני 
ָהִייִתי ַיְלָּדה 

ֲאָבל ַרק ֵמחֶֹסר ְּבֵרָרה. ְוִׂשְמַחת ַהַחִּיים ֶׁשִּלי 
ִאְלָמֵלא ָהְיָתה

ֲחבּוָיה, ֹלא ָהִייִתי ׂשֹוֶרֶדת. ֶהָחָלל ַהַּמְחִריד ַהִּנְפָלא
ִנְמָלא ְּכֶׁשֲאִני ּכֹוֶתֶבת

 בעוד בשיר הקודם השלולית היא מעין 
 חלל שלא מתגלה בו נרקיס, בשיר הזה 

יש חלל "מחריד ונפלא" שאפשר למלא 
באמצעות כתיבה.

"נולדתי במחנה עקורים בקפריסין וגדלתי 
כבת למשפחת עולים בחיפה של שנות 

ה־50 של המאה הקודמת. התקופה הזאת 
עיצבה אותי - חיים בתוך חברת מהגרים 

מרובת שפות ולשונות. בספרי האחרון 
עד כה, 'תדמייני שאת כוכבת', שחזרתי 

את השכונה בעיר התחתית בחיפה ונתתי 
לילדים פה לדבר ולשון להביע", אומרת 

המשוררת, שבשיר זה מפרידה עצמה 
מאותם ילדים. 

השיר קונקרטי
כל הדרך לברצלונה 

ָחַלְמִּתי ֶאת ַהְרֶמֶלְך ְמֻהָּדר ְׁשלֹוָׁשה ֲחָלִקים ֲחִליָפה 
ְּבַדְרּכֹו ְלִמְׂשַרד ְנִסיעֹות ְּבִכַּכר ִציָּנה. הּוא ִיַּקח אֹוִתי

 ַלֵּתַאְטרֹון הּוא יֹוִׁשיב אֹוִתי ַּבֲאִוירֹון ָּכל 

ַהֶּדֶרְך ְלַּבְרֶצלֹוָנה. 
ְּבַמה ַאְּת ְמַהְרֶהֶרת ִיְׁשַאל ַהְרֶמֶלְך ְוָאִׁשיב ִּבְמאּום

 ֵאיֶזה אֶֹׁשר ָּכל ַחַּיי ָחַלְמִּתי ְּכמֹו ְּגדֹוָלה 
ָלמּות ִמִּׁשֲעמּום

ארבע נשים 
ַאְרַּבע ָנִׁשים ִמְתַאְּבדֹות ִּבְּקִפיָצה ִמּקֹוָמה ְּגבֹוָהה

ֵהן ִמְתעֹוְפפֹות ְּכמֹו ִׂשְמָלה ְּגדֹוָלה ַעל ַאף ֶׁשֵהן
לֹוְבׁשֹות ִמְכָנַסִים. זֹו ֶׁשנֹוֶחֶתת ְלָיִדי ֶנֱאֶבֶקת

ָּבֲאִויר ְּכמֹו סּוס ֵמרֹוץ ֶׁשָרִאיִתי ְּבֶסֶרט
ִהיא ֹלא רֹוָצה ַלְחזֹר ַהַּבְיָתה 

ִהיא ָּתמּות עֹוד ְמַעט
ִנְׁשֲארּו ָלּה ְּדָמעֹות 

ְוִהיא ּבֹוָכה אֹוָתן

שני השירים האלה מתייחסים לתעופה, 
לתנועה בחלל, בהקשר של מוות. ואולם, 
בשיר "ארבע נשים" יש תפנית - השלמה 

וויתור על החלל, על התעופה באוויר, 
לטובת הנחיתה, שמאפשרת לדמעות 

שנשארו להיבכות - "ִנְׁשֲארּו ָלּה ְּדָמעֹות / ְוִהיא 
ּבֹוָכה אֹוָתן".

"צפיתי בהרבה סרטי קולנוע כילדה 
ובמשך כל חיי הבוגרים", אומרת אפפל. 

"הכול השפיע עליי בקולנוע של הגל החדש 
הצרפתי - פרנסואה טריפו, ז'אן־לוק גודאר 

ואחרים. מפדריקו פליני למדתי שדמיון 
הוא מנוע חיפוש. לעתים הכתיבה דומה 

לבימוי של סצנה. 
"השיר לא עף ואין לו אדווה כי הוא אינו גל 
מים. הוא קונקרטי. יש לו התחלה ואמצע, 
והסוף הופך אותו על פניו. אני משתעממת 

בקלות. אני מניחה לשיר להפתיע אותי". 

הסיפורים מעירים
כשהיה הווה

ֲאִני זֹוֶכֶרת ֶׁשָהָיה ֶעֶרב ַקִיץ 
ֲעַדִין ֶׁשֶמׁש 

 עֹוד ֹלא ָקְראּו ִלי ַלְחזֹר ַהַּבְיָתה
ָהאֹוטֹוּבּוס ֶׁשִהִּסיַע ּפֹוֲעִלים ֲעָרִבים ֵמֵחיָפה ְלָנְצַרת

 עֹוד ֹלא ָעַצר
ְּבָּקֶפה "ִיְׂשָרֵאל" ֹלא ִהְדִליקּו ֶאת ָהאֹורֹות 

 ֲאָבל ְּכָבר ִהְבִעירּו ֶאת ָהֵאׁש ֶׁשִּתְצֶלה ֶאת ַהַקַּבאּב
 ִחִּכיִתי ְּבקֶֹצר רּוַח ַלּמּוִסיָקה ֶׁשַּתִּגיַע ָלֵעץ 

ּתּוִתים ֶׁשִּלי 
 ְוִהְסַּתַּכְלִּתי ְּבָחֵצר ֶׁשַּסָּבא ִּגֵּדר ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּבִית

 ִהְתרֹוֵצץ ָׁשם ָּכל ִמיֵני אֶֹכל ֶׁשָּסְבָתא עֹוד 
 ֹלא ִּבְּׁשָלה

ָהִייִתי ַּבת ָחֵמׁש ּוְקָצת 

בשיר זה אפפל מציגה את הדברים 
הטריוויאליים שטרם קרו, ומסיימת עם 
הדבר הטריוויאלי המחריד - מעין ביטוי 

ל"בנאליות של הרוע".
"בנעוריי קראתי בעיקר פרוזה - ספרות 
רוסית וצרפתית, כי זה מה שתרגמו אז. 

הסיפורים הקצרים של אנטון צ'כוב ושל 
אלבר קאמי, עם 'הזר' שלו, העירו את 
לבי. הספרים הטובים ביותר הם אלה 

שמתרחשים סביבנו", מעידה המשוררת. 

השתיקה מתבטאת
באתי בשביל הסרדינים 

ָנַסְענּו ִלְנַתְנָיה ְּכֵדי ֶׁשַאָּבא יּוַכל ְלַׂשֵחק ֶרִמי ְוִאָּמא 

ִּתְפּגֹׁש ֲאָנִׁשים
ֲאִני ָּבאִתי ִּבְׁשִביל ַהַּסְרִּדיִנים ֶׁשּדֹוָדה ּפֹוָלה ִׁשְטָחּה 

ַעל ֶלֶחם ָׁשחֹר 
ָמרּוַח ְּבַמְרָּגִריָנה. ֹלא ִהַּכְרִּתי ַאֲהָבה ִמּסּוג ַאֵחר 

ְוָלַמְדִּתי ִלְסמְֹך ַרק
ַעל ַמה ֶּׁשֶאְפָׁשר ְלַהְכִניס ַלֶּפה ְוִלְבֹלַע. ַּבִּמְפָּגׁש 

ָהָיה ַאָּבא ׁשֹוֵמר ַעל
ִאּפּוק ְוֹלא ִמְתַרְבֵרב, אּוַלי ִמְּפֵני ֶׁשֻּכָּלם ִהְסִּכימּו 

ֶׁשהּוא ַהַּׂשְחָקן 
ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר ֶׁשָּבַרח ִמְקָרקֹוב ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ְלרּוְסָיה 

ּוְלִהָּמֵלט ֵמַהָּצָבא 
ָהָאדֹם. ְואּוַלי ָהָיה ָרגּוַע ִּכי ָאִחיו ָהָיה ָׁשם ְוֶאת ָאִחיו 

ֶׁשְּבַעְצמֹו ָעָׂשה 
ָּכַמּה ְּבִריחֹות ֶׁשְּבסֹוָפן ִהִּגיַע ְלָּפֶלְׂשִּתיָנה ְוִהְצָטֵרף 

ַלְּבִריָגָדה ָלַמד 
ַאְנְּגִלית ְּכמֹו ֶּבן ָאָדם ּוְלָיִמים ָעַזב ְלָאֶמִריָקה ְוַחי 

ַעד ֶׁשֵּמת ַעל ֶרְנָטה 
ִמֶּגְרַמְנָיה אֹותֹו ֲאִבי ָאַהב יֹוֵתר ִמָּכל

לא ביער 
ֹלא ַּבַּיַער 

ֹלא ַעל ְּגַדת ָנָהר 
ַּבַּבִית

ַּבֶחֶדר 

ְלַיד ַהֻּׁשְלָחן
ְלֵעיֵני ִאִּמי 

ֶׁשִּתְקָּפא
ְוֹלא ּתֹוִציא ֶהֶגה 

ְּכֶׁשהּוא ָיִרים ֶאת ַהָּיד 
ְוִיְדּפֹק ִלי ֶאְגרֹוף ָּברֹאׁש

"שני הספרים האחרונים שלי נכתבו בפרק 
זמן קצר לאחר אלם של כמעט 20 שנה", 

מספרת אפפל. ייתכן כי ההצטברות הזאת 
של שנות השתיקה השפיעה על אופן הביטוי 

של המשוררת. "אני מגדירה את הכתיבה 
כחיים עצמם", היא מוסיפה.

הדיבור מכסה
אני כבר לא לקפה

ר  ר. ֹלא ֲאַדֵבּ ב ְלַדֵבּ ֹּלא ִנָּפֵגׁש ְוֵנֵשׁ ָרִציִתי לֹוַמר ֶשׁ
יב ֹלא ַאְקִשׁ

ֶרְך  ִית ֹלא ֵאָחֵשׂף עֹוד ַלצֹּ ֹלא ָאבֹוא ֹלא ֵאֵצא ֵמַהַבּ
ָלט ְלִּתי ִנְשׁ ַהִבּ

ַמְעָּת ה ָשׁ ְלַכּסֹות ַעל ַהּבֹור ּוְלהֹונֹות ֶאת ַעְצִמי. ִהֵנּ
ֵאין ֱאֶמת ַאֶחֶרת, ֲאִני ְּכָבר ֹלא ְלָקֶפה

אם אפפל מגדירה את הכתיבה כ"חיים 
עצמם", נראה שהדיבור הוא היפוכם - דרך 

לכסות על הבור, על החלל, ולא אמצעי 
להצמיח מתוכו משהו חדש. עם זאת, בשיר 

יש קריאת תיגר ואין לדעת אם יש או אין 
"אמת אחרת". 

הקריאה חשובה
עזה כריסטינה

ַצְפִּתי ְּכַׂשִּקית ֵּתה ְּבַאְמָּבט ָוִניל ְוִקָּנמֹון
ֹלא ְנִהָּיה לי חֶֹׁשְך ָּבֵעיַנִים ֶאֶבן ַסִּכין ּוִמְסָּפַרִים

ֹלא ִנְזַקְקִּתי לְמַנת עֹור ְלַכּסֹות ַעל ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות
ִבְמקֹום ִמְנָעד ְּפָחִדים ּוְקָׁשתֹות

ָמִניִתי ַּבּגֹוְּבֶלן ֶׁשַעל ַהִּקיר ְּפָרִחים ּוָפרֹות ְּדֵׁשנֹות 
 ַּבָּמלֹון ֶׁשל ַעָּזה ְּכִריְסִטיָנה ַהֶאַווְנֶגִליְסִטית 

ַקְמִּתי ִלְחיֹות

כשאני מבקשת מאפפל טיפ לכותבים היא 
אומרת: "הכתיבה נעשית מתוך בעירה 

פנימית ואישית מאוד. לכן, איני רואה טעם 
לתת עצות כלליות לכותבים, חוץ מהעצה 

להרבות בקריאה של ספרות טובה".

מאת: שירה כהן 

משורר לרוחי 

עוצמת ההדף
 "השירה משחררת אותי מתחושה עמוקה של דיכוי. אני מודעת לעוצמת ההדף שלה ומבינה את מי שמתקשה 

לקרוא שיר", אומרת המשוררת שולמית אפפל. "השיר לא עף ואין לו אדווה; הוא קונקרטי. יש לו התחלה ואמצע, 
והסוף הופך אותו על פניו"

* השירים לקוחים מתוך הספרים "פחות מאמת אין טעם לכתוב", הוצאת ספרא, 2013, ו"תדמייני שאת כוכבת", הוצאת פטל, 2017.
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