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ְׁשלֹוִמית ֹּכֵהן־ָאִסיף

ֵאילּו ְיִצירֹות )ִסּפּוִרים, ְסָפִרים ְוִׁשיִרים( 

ֶׁשל ְׁשלֹוִמית ֹּכֵהן־ָאִסיף ַאֶתם ַמִּכיִרים? 

ַמֲאִזיִנים
ת  ָהְיָתה ּבַ ׁשֶ ִעיַראק. ּכְ ַנת 1948 ּבְ ׁשְ לֹוִמית ּכֵֹהן־ָאִסיף נֹוְלָדה ּבִ ׁשְ
ָגְדָלה  לֹוִמית  ׁשְ ָלָאֶרץ.  ָעְלָתה ִעם הֹוֶריָה  ים  ֳחָדׁשִ ָעה  ְוַאְרּבָ ָנה  ׁשָ
ים   ַרּבִ ִסּפּוִרים  ְמָעה  ׁשָ ִהיא  ה  ְקַטּנָ ה  ַיְלּדָ ָהְיָתה  ׁשֶ ּכְ חֹולֹון.  ִעיר  ּבָ
ִהיא  ּוָבְגָרה  ְדָלה  ּגָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְפלֹוָרה.  ֵמַהּדֹוָדה  ְוַגם  א  ּבָ ִמּסַ א,  ֵמַאּבָ
יִרים  ׁשִ ְלַעְצָמּה  ִלְכּתֹב  ֵהֵחָלה  ְוָאז  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ּפּוִרים  ַלּסִ ָעה  ְעּגְ ִהְתּגַ
ְלַפְרֵסם  ֵהֵחָלה  ְתָבה  ּכָ ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים  יִרים  ִ ַהּשׁ ֶאת  ְוִסּפּוִרים. 
ְסָפִרים  רֹות  ַעׂשְ לֹוִמית  ׁשְ ְרְסָמה  ּפִ ֵמָאז  ָבא.  ּצָ ּבַ ְקִציָנה  ָהְיָתה  ׁשֶ ּכְ
ָהְפכּו  ּה  ּלָ ׁשֶ ַרּבֹות  ְיִצירֹות  דֹות.  ְוַאּגָ יִרים  ׁשִ ִסּפּוִרים,  ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ
לֹוִמית  ְתָבה. ׁשְ ּכָ ים ׁשֶ יִרים ַרּבִ ִרים ׁשִ ִרים ְידּוִעים ׁשָ גֹות, ְוַזּמָ ְלַהּצָ

ים ֲחׁשּוִבים.  ְפָרִסים ִסְפרּוִתּיִ ּכֵֹהן־ָאִסיף ָזְכָתה ּבִ
בּו  ֻעּצְ ָסִלים ׁשֶ ִבים ּפְ ה ֻמּצָ ים ָהֵאּלֶ ּנִ ּגַ י ִסּפּור. ּבַ ּנֵ ִעיר חֹולֹון ֵיׁש ּגַ ּבָ
ָרַאת ִסְפָרּה  ַהׁשְ ב ּבְ ּפּור ֻעּצַ י ַהּסִ ּנֵ ָרַאת ִסְפֵרי ְיָלִדים. ֶאָחד ִמּגַ ַהׁשְ ּבְ

י".  "ָהַאְרָנב ָממּוׁשִ
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ֲאָחִדים ִמְסָפֶריָה ֶׁשל ְׁשלֹוִמית ֹּכֵהן־ָאִסיף
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ר, 1989. ר ַזְנִזיּבַ ל ָהַעְכּבָ ַהּסֹוד ׁשֶ
ב, 1990.  ּלֵ ם ִלְפָעִמים ּבַ ׁשֶ ּגֶ ִלְפָעִמים ּבַ

ִחּבּוק, 2003. יָקה ְוִנְגָמר ּבְ ְנׁשִ ְתִחיל ּבִ ּמַ ִסּפּור ׁשֶ
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ֵיׁש ִלי ַהְרֵּבה ְׁשֵאלֹות 

ֶׁשָהִייִתי רֹוֶצה ִלְׁשֹאל 

ֶאת ְׁשלֹוִמית ֹּכֵהן־ָאִסיף.

ַגם ִלי ֵיׁש. 

ְלָמָׁשל, ָהִייִתי רֹוֶצה 

ִלְׁשֹאל אֹוָתה: 

ֵאיְך עֹוִלים ָלְך ַרֲעיֹונֹות

ַלִׁשיִרים ֶׁשַאְת ּכֹוֶתֶבת? 

ִּכְתבּו ַּבַמְחֶּבֶרת אֹו ַּבַמְחֵׁשב ְׁשֵאלֹות ֶׁשֲהִייֶתם רֹוִצים ִלְׁשֹאל 

ֶאת ְׁשלֹוִמית ֹּכֵהן־ָאִסיף. 
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ִהְתַּפְּיסּות / ְׁשלֹוִמית ֹּכֵהן־ָאִסיף

ֵאיזֹו ְתמּוָנה ַמְתִאיָמה ַלּכֹוֶתֶרת ֶׁשל ַהִׁשיר "ִהְתַּפְּיסּות"?

ַסְמנּו.

ֵאיְך ַאֶתם ִמְתַּפְיִסים ִעם ָחֵבר?

 ַצְירּו אֹו ַסְּפרּו. 
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ס ִעם יֹוָנָתן  ּיֵ רֹוֶצה ְלִהְתּפַ
ְוֹלא יֹוֵדַע ֵאיְך. 

ב, ּכֹוֵתב ֶאת ָהֱאֶמת  ּכֹוֵתב לֹו ִמְכּתָ
ט.  ף ְמַקּמֵ ֶאת ַהּדַ

דֹול, ַצַעד ָקָטן  ְך. ַצַעד ּגָ ֶחֶדר ִמְתַהּלֵ ֲאִני ּבַ
ל יֹוָנָתן.  י ְוׁשֶ ּלִ ִריָקה ׁשֶ ְ ׁשֹוֵרק ֶאת ַהּשׁ
ֶלפֹון ְמַצְלֵצל, ֲאִני ְמַמֵהר ַלֲענֹות  ַהּטֶ

ֲאָבל ֶזה ֹלא יֹוָנָתן. 

לֹוׁש ְסָפרֹות ִראׁשֹונֹות  ג ׁשָ ְמַחּיֵ
ס  ּוְמַהּסֵ

ב:  פֹוֶפֶרת ְוחֹוׁשֵ ְ ְוׁשּוב ֵמִרים ֶאת ַהּשׁ
ס?  ּיֵ ֵאיְך ְלִהְתּפַ

ִלי ִהּסּוס  ג ּבְ ְך ֲאִני ְמַחּיֵ ַאַחר ּכָ
י ֵאֶליָך  ְגּתִ ְויֹוָנָתן עֹוֶנה: ״ִחּיַ

פּוס." ָך ּתָ ּלְ ו ׁשֶ ַהּקַ

סּות ּיְ ִהְתּפַ
לֹוִמית ּכֵֹהן־ָאִסיף ׁשְ

יָג'ָמה״ י ּפִ ּתִ ַבׁשְ ּלָ ִמּתֹוְך ״ַאֲחֵרי ׁשֶ

ַמֲאִזיִנים

ַהֶיֶלד ֶׁשַּבִׁשיר ִמְתַלֵּבט: הּוא ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיְך ְלִהְתַּפֵיס. ַמדּוַע? 
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יר. ִּכְתבּו ִמְסָּפִרים ְלִפי ֶרֶצף ַהָּבִתים ַּבִשׁ

ֵּכיַצד ִהְתַּפְיסּו יֹוָנָתן ְוַהֶיֶלד ַהדֹוֵבר?

ַסְמנּו ֶאת ַהְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה. 

ַהֶיֶלד ֶׁשַּבִׁשיר ִהְתִחיל ִלְכֹתב ִמְכָתב ְליֹוָנָתן. 

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִמְכָתב.  

1

ָׁשלֹום יֹוָנָתן,

..  ָרִציִתי ְלַהִגיד ְלָך ֶׁש.


