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כֶּת ֵאיִמים  ְמַהלֶּ

עֶֹמק ים ּובְּ רַֹחב ַהנִּסִּ ים בְּ ָברִּ  ַהדְּ

ַהֶלֶכת ֵאימִּ  יםֲאנִּי מְּ י וְַּעל ֲאֵחרִּ מִּ  ,ים ַעל ַעצְּ

י מַ  ים אֹו דה לְּ וְֵּאין לִּ  םיהֶ מֵ ֹוַחֵפׂש ֲאֵשמִּ

י מַ וְֵּאין  ים מֵ ה לְּ לִּ ים יָפִּ  -- םהֶ ַפנְֵּטז ַעל יָמִּ

ָשר ים ֶשֶאפְּ ילִּ בִּ ָכל ַהשְּ  ֲאנִּי הֹוֶלֶכת בְּ

צֹא כְֶּשַהֶבֶרז  מְּ  לִּ

ָגר  .נִּסְּ

 

עידית , ארגוני -בשיאה של  קריירה בעולם הפרקטי של יעוץ בעולם הניהולי

האבדן . שתמיד היו שם, לאהבת המילים וחדוות הכתיבה, חוזרת לעולם הרוח

היוו , שנים ספורות לאחר מות אמה, בטרם עתהטרגי של אחיה , הפתאומי

 ".בעור הזמן"גורם דוחף משמעותי לפניה לכתיבת שירה ולהולדתו של הספר 

 

 שירה ארצישראלית, אדטו היא שירה של ירקּות ושל בוַהק-שירתה של עידית שומן"

בכל , עץ בהדרו"ושל " תלמים לא מסתיימים"של , אך גם מפוכחת מאוד, מובהקת

אדטו גם כאשר היא עוסקת -ניחוח שדות הילדּות עולה משיריה של שומן". מאודו

והוא מלווה אותה במסעותיה אל ארצות הים , בנושאים עירוניים למהדרין

עובר בספר ה, בזכרון הילדות החושי הזה. פסטורלי-הרחוקות ואל ההווה הבלתי

שירי , יש כדי לרכך במעט אפילו את שירי ההספד והאבל קורעי הלב, לכל אורכו

האלגברה של "את  שהשלימהומאם , פרידה מאח אהוב שעונתו היתה קצרה מדי

אדטו כותבת את שיריה מתוך -שומן. מאחור את שדותיה רחוקים הוהותיר" החיים

 -מסורת השירה המודרנית  שליטה צורנית מרשימה ומתוך היכרות מעמיקה עם

והכל עכשווי . מדן פגיס ועד אברהם סוצקעווער, מדליה רביקוביץ ועד פיליפ לרקין

כבמרובע היפהפה , והכל נמס עם השמש לכתום, והכל עכשווי וחי מאוד וחי מאוד

 : מתוך מחזור קטן המוקדש לארבע עונות השנה, הזה



 ַקִיץ

 ְוחֹם ָהֲאָדָמה ְכחֹם ַהּיֹום

ש ַלָכתֹםַעד ש   מ   .ִתַמס ַהש 

 ְוֵזָעִתי ִתְזלֹג ַלָּים ְכִאּלּו

 " .זֹו ְבֵעַרת יֹוִמי ָהַאֲחרֹון

 

  דורי מנור ר"ד

 

 

הוא ספר , ספר השירים הראשון של עידית שומן אדטו

במושב בית שערים  4691נולדה ב . ביכורים באמצע החיים

פסיכולוגיה למדה . בעמק יזרעאל בת למייסדים וחקלאים

ולימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה ותואר שני במדעי 

היא מייסדת ושותפה ת ידיע. בטכניון ,ההתנהגות והניהול

אסטרטגיות לפתוח  -לוטם" בחברת היעוץ הניהולי

 ת קבוצותבהנחי, הנהלותעוסקת ביעוץ ארגוני ל". ארגונים

  .אם לשלושה. ובניהול

 


