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אֹותּיֹות ִע ְׂב ִרּיֹות,
ּוש ַּתיִם ִ
עֶ ְׂש ִרים ְׂ
חּושים וַּהֲ מֹון צִ ִפּיֹות...
ִ
חֲ ִמ ָּׁשה
ּומ ְׂח ֵשב
עֵ טַּ ,דף ַּ
חֹושב!
ְׂמחַּ כִ ים ְׂדרּוכִ ים לָּׁ ִאיש הַּ ֵ

כְׂ אַּ חַּ ד הָּׁ אָּׁ ָּׁדם מַּ ע ֲִביר אֶ ת יֹומֹו -
נֹושא הּוא ִעּמֹו!
ּותחּושֹות ֵ
חֲ וָּׁיֹות ְׂ
ְׂבמֹוחֹו ִמ ְׂתעַּ ְׂר ְׂב ִלים כָּׁל ָּׁדבָּׁ ר ו ְִׂענְׂ יָּׁן -
ּומ ִלים נִ כְׂ ָּׁתבֹות כְׂ אַּ ְׂבנֵיִ -בנְׂ יָּׁן!
ִ

נִ צַּ ת הָּׁ ַּר ְׂעיֹון וְׂהַּ ִד ְׂמיֹון ְׂמ ַּת ְׂע ֵתעַּ -
יֹודעַּ .
עַּ ל ַּמה יְׂסַּ פֵ ר? ִאיש אֵ ינֹו ֵ
נִ ְׂסחָּׁ ף הַּ ּסֹופֵ ר ְׂבנ ְַּׂפתּולֵ י כְׂ ִתיבָּׁ תֹו;
עַּ ד הָּׁ עַּ ּמּוד הָּׁ אַּ חֲ רֹון  -סֹודֹו ָּׁשמּור ִאתֹו!

הַּ ּסֵ פֶ ר כְׂ בָּׁ ר כָּׁתּוב ,אַּ ְך אֵ ינֹו מּוכָּׁן ע ֲַּדיִן -
נִ ְׂד ָּׁרשֹות לָּׁ ע ֲִשּיָּׁה עֹוד ִמ ְׂספָּׁ ר י ַָּּׁדיִם:
עֹורְךַּ ,דפָּׁ ס ּומַּ גִ יהַּ .
ְׂמאַּ ּיֵרֵ ,
קֹוראָּׁ יו יַּגִ יעַּ !
ּול ְׂ
ִיכ ֵָּׁרְך ,יֵצֵ א לָּׁ אֹור; ְׂ

ֵספֶ ר ָח ָדׁש נֹולָ ד/יָעֵ ל ַס ָתת ©  -ניתוח השיר
הכל מוכן לקראת כתיבת הספר/הסיפור/השיר:
אותיות – יש!
חושים ( ראייה ,שמיעה ,ריח ,טעם ,מישוש) – יש ויש!
עט ,דף ומקלדת המחשב – גם הם בציפיה דרוכה!
נותר האיש  -החושב...
אדם רגיש לסביבות חייו.
בכל יום אנו מתמלאים מחדש בחוויות ובתחושות ,הנספגות לתוכנו ומשפיעות עלינו...
כל אחד מבטא עצמו בדרך משלו.
הסופר ,הרגיש במיוחד לכל הקורה סביבו ובתוכו ,מתרגם את העובר עליו לאוסף של
מילים ,היוצרות סיפור או שיר והן נכתבות ברצף מחשבתי ,כמו בניין הנבנה מאבנים
המשתלבות זו בזו!
רעיון ,דמיון ,חרוזים ואוצר נאה של מילים ,מלהיבים ,סוחפים ומתפתלים בעלילה –
בהתרגשות בלתי רגילה! הסוף לעיתים אינו ידוע מראש .היוצר מתחיל במקום אחד
ומסיים לגמרי במקום אחר...זה סוד הקסם בכתיבה!!!
הספר כתוב ,אך עוד קטע של דרך עליו לעבור :מאייר ,עורך,דפס ,מגיה וכורך יתגייסו
למשימה והספר ייצא לאור!
*השיר מזמן שיחה על שמות בעלי מקצוע ומשימות כתיבה.
*השיר מזמן שיחה על החושים ועל השילוב ביניהם.
*השיר מזמן התיחסות לחרוזים ולאמצעים אומנותיים נוספים המרכיבים יצירת ספרות.
ועוד...
תהנו,
יעל סתת

