
  

  

  . נימוקי השופטים לקבלת פרס מתנאל למשורר אלי אליהו

  "אבל מוכרח האדם להשאיר אחריו סימנים של מאבק"

אביב -בוגר אוניברסיטת תל. נולד בתל אביב וגדל ברמת גן, 1969יליד , אלי אליהו

 ותלמד שנתיים עריכה ותרגום במסגרת תכנית מלג. בפילוסופיה יהודית ובספרות עברית
שזכה בפרס " אני ולא מלאך"עד עתה פרסם שני ספרי שירה בהם  .של מכללת עלמא

אליהו מתפרנס . בהוצאת עם עובד "עיר ובלהות"ו .לספר ביכורים של משרד התרבות

  :ובאחד הראיונות אמר דברים על השירה". ארץ"הבועורך מעריכה ועריכה לשונית 

אני שואף אפוא בשירים שלי . ומוסיקהחוכמה , חושב ששירה היא שילוב של יופי
כשאני כותב אני מתייחס למלה לא רק . לתת ביטוי לשילוב הזה עד כמה שניתן

הקשר עם , כלומר המצלול, מבחינת משמעותה אלא מבחינת כל המרכיבים שלה
שיר בעיני הוא . האסוציאציות שהיא מעלה ועוד, המלה שעומדת לפניה וזו שאחריה

הרי שמלים שכבר , כאשר קוראים מאמר או ידיעה בעיתון. חי, כמעט דבר אורגני
בשיר לעומת זאת השורה הרביעית עומדת . כפגרים בצד הדרך, קראנו צונחות ומתות

וכל המלים עומדות בקשר הדוק זו עם , בקשרים חזקים והדוקים עם השורה הראשונה
ישירה ולא , אני אוהב כתיבה פשוטה. הן אינן מתות גם אחרי שקוראים אותן. זו

  ".מתחכמת ומשתדל לכתוב כך

  . על השירהיכול לדבר כך משורר רק אין ספק ש

הוציא ו, הוא בן פחות מארבעים וחמשאלי אליהו , בהתאם לקריטריונים של פרס מתנאל

זו , להדגיש שהמגבלה על שני ספרי שירה ולא רק אחד נווכאן עלי. עד כה שני ספרי שירה
מתוך רצון  להפריד את הפרס הזה , "כיסופים"ת השיפוט של מגבלה שהחלטנו עליה בועד

למשורר או פרס הניתן , אלא, נו פרס ביכורים לספר ראשוןנזהו אי. מכל פרס ביכורים

, וכך מצאנו את אלי אליהו ,שמוציא בעקביות ספר שני ומוכיח התמדה והתפתחות, סופר
כראוי , עריכה ובתרגום, יבהכתב שחייו הם בתוך השדה הספרותי, כותב בעל קול ייחודי

  . לפרס מתנאל

, לאדם הסמוי מן העין ,עשירות מבע רגשי ורגישות לאחר שירתו של אלי עשירת מבע
 ,מילים מפתיעים הוא יוצר מטאפורות וצירופי בכתיבתו ,  לאדם בשוליים החברתיים

נדמה שואבות מהמקורות ולפעמים הוא לעיתים . מטאפורות ללא גבולות של מקום וזמן
הוא יכול לכתוב . להתבוננות ולכתיבה נמלה או כלי אכילה טובים בעיניו, שכל פרט בעולם

ואין לדעת האם המציאות " הציפור הצבועה"בבטן הטנק אפשר לקרוא את שורה בה 
העין . . יוצרת מצרפים חדשים או שאלי אליהו רואה ובוחר מה שאחרים אינם רואים

עֹוד ":  הות יוצרות צירופים טבעיים לשפה וחדשים לשירבוחנת והלשון הבוררת מילים חד
  : רשיאו ב  )פסטיבל..(, ִּבְבָׂשָרם/ ְמַעט יְִקְראּו ְּבקֹוֵלי קֹוָלם ְוַסִּכינֵי ַהַּמָּבט יִּנֲָעצּו



ֹו ְּכמֹו ֶׁשְּמַוְּתִרים ְליֶֶלד ָקָטן /ַעד ֶׁשִּוֵּתר, ַהָּמֶות/  ָּכל ַהַּליְָלה נֱֶאַבק ְּבַמְלָא):המלאך
  . ְּכגֶֶבר ֶׁשֵאין לֹו הֹוְפִכין/,ָהיָה ּגּופֹו ֻמּנָח, ְּכֶׁשָעָלה ַהַּׁשַחר/ְּבִמְׂשָחק/

תנועה במרחב התרבותי  תשליטה קל, בשיר מועט שורות זה מראה אלי אליהו
  . ית ועומק התבוננותיכולת לשונלצד  ,יהודית, והאסוציאטיבי של השפה והתרבות העברית

בשיריו עדות למאבק הפואטי והאישי שלו להתקיים כאן כמשורר וכאדם כונןמאלי אליהו 
  . ולשפה לתרבות, רגיש למקום הישראלי

הוא מעיד על מוצאו , " הארץ"בראיון ל" עיר ובלהות"בדברים שאמר  בעקבות צאת ספרו 
חברה הישראלית על המטענים התרבותיים הקשים ועל יחסה של ה, המזרחי

, לדבריו. ית ראייה שונה ורעננהואלה דברים מזו. דבריו אינם נשמעים צפויים.למזרחיים
  :הסיטואציה הזאת טומנת בחובה מטענים תרבותיים קשים

. והשפיעו אבל אני יכול לחשוב שאולי בתת מודע הדברים חילחלו, לא הרגשתי קיפוח"
כשאתה בן למשפחה מזרחית ואתה מסתכל על פסגת השירה העברית ורואה שם רק 

שבאו מבית , שמדברים קצת אחרת, ששייכים לתרבות אחרת, אנשים שהם יוצאי אירופה
כמו שהיית רואה בקולנוע רק בלונדינים עם . אתה מרגיש קצת לא שייך, שונה משלך

אולי זה גורם . אין מודל הזדהות. קולנוע לא תהיהעיניים כחולות אז היית יודע שכוכב 
אני לא . אולי למישהו שהוא לא מזרחי קל יותר להגיע או להאמין שהוא שייך, מעכב

אבל כשאתה רואה שמשהו אחד הוא הנכון והוא המסלול , הרגשתי קיפוח שעוצר בעדי
  ".אתה מרגיש לפעמים שאתה קצת בחוץ

על , לה מקום ודרך בין דור ילידי שנות השישים על שירתו העמוקה והאיכותית שסללה
על עינו הבוחנת , נת בתחום השירהיעל עבודתו ונוכחותו העקבית והמעניו, קולו הייחודי

" כיסופים"ומעורבותו החברתית כעורך ובעל דעה ועשייה חברתית החלטנו להעניק בכנס 
  . השנה את פרס מתנאל למשורר עברי

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 הציפור הצבועה

  ,ֲאנִי 4א ִהֵּכיִתי ֶאת ַהָּקִׁשיׁש ֶׁשָּדם ִהְכִּתים ֶאת ֻּכְתנָתֹו ַהְּלָבנָה

  .ְו4א ֲאנִי יִָריִתי ָּבִאיׁש ֶׁשָעַמד ַעל ַּגג ַהִּמְסָּגד ּוְביָָדיו ְלֵבנָה

  וְּבֶעְמַּדת ַהְּׁשִמיָרה" ַהִּצּפֹור ַהְּצבּוָעה"ְבֶבֶטן ַהַּטנְק ָקָראִתי ֶאת 

  ).יְַׁשְחֵרר ִמן ַהּׁשּוָרה, יַָדְעִּתי, ַרק ַהָּמֶות(יָרה ָּכַתְבִּתי ׁשִ 

  נְַפִׁשי ָהיְָתה ְצרּוָרה, ֲאָבל ַּבֵּלילֹות ִהְתַּכֵּסיִתי ְּכִליָמה ֲאיָֻּמה

  טֹוב ֶׁשָהיְָתה. ְוַהַּפַחד ִּכְרֵסם ְּכמֹו ֻחְלָּדה ְרֵעָבה, ִּבְצרֹור ָהַאְׁשָמה

  ּוְלַהְקִׁשיב, ִהי ְלִהְתַקֵּׁשר ֵאֶליהָ ְּכלֹוַמר ִמיׁשֶ , ְלָפחֹות ַאֲהָבה

  ְּכיֶֶלד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ֵּבן ְּתמּוָתה, ְלֵתל ָאִביב ַהּצֹוֶחֶקת ָּבּה

 


