
ציפי מתפייטת...
מחייכת... מתפעמת...

מגירות הנפש

הסתיו הגיע
הרגע המרענן של סוף הקיץ והופעת הסתיו הוא הקסום ביותר בעונות השנה בארץ.

חשתי תמיד, ואחר כך קיבלתי סימוכין בשירתם של משוררים רבים.
3/10/1980

  

היְַלדּות שנמוגה
מחוויות היְַלדּות עם יקי בני )לימים ד״ר יעקב דולגופולסקי גבע, חוקר מקרא מוערך(.

לאבישי יער, מלחין ומשורר, מתלמידיי האהובים ביותר.
04/1987

  

מכתב למיכל לניר 
עם מיכל לניר ושולה )שולמית הירשפלד(, נוצר קשר הדוק בשנות ההוראה האחרונות 

שלי במכללת לוינסקי. שתיהן נשות חינוך ותרבות מפליאות לעשות. 

עם מיכל אפשר היה לשוחח על כוס קפה עד עומק בינת הלב, לכן כתבתי לה בהתפעמות 
את המכתב הזה תוך כדי תהליך ההלחנה של הסימפוניות השנייה והשלישית.

אני כותבת למיכל לניר תוך שנכנסת לדרפט של הסימפוניה השלישית לקראת השלמת 
הלחנתה; דברי ממש פורצים מתוכי.

23/01/2000
  

מכתב לדורית פלדמן 
מכתב של ציפי פליישר לאמנית הוויזואלית דורית פלדמן, שנכתב כבר לאחר מותה.

ביצירתה של האמנית המנוחה בלטו השכבתיות הרב-תרבותית, עומק המבט והדייקנות - 
וכל אלה היוו נדבך עמיד לשיתוף הפעולה בין השתיים.

2020



3.10.803.10.80  יום ו׳  שעת צהריים, חיפה, הר הכרמל, רחוב עובדיה.  יום ו׳  שעת צהריים, חיפה, הר הכרמל, רחוב עובדיה.

רוח סתווית איתנה, ממשית, מנשבת בחוץ. רוח סתווית איתנה, ממשית, מנשבת בחוץ. 

נעמי שמר כתבה ב״שלומית בונה סוכה״ על פירות הסתיו.נעמי שמר כתבה ב״שלומית בונה סוכה״ על פירות הסתיו.

מה אני שוב כל כך מתפלאת שהגיע... שהלילה ירד היורה.מה אני שוב כל כך מתפלאת שהגיע... שהלילה ירד היורה.

עם מנות עם מנות coldexcoldex וכמות סבירה של מנוחה, ועם מעטפת בגדים הגונה, ועם שתיקה, וכמות סבירה של מנוחה, ועם מעטפת בגדים הגונה, ועם שתיקה,

ולאחר המכתב הגדול של הלילה ליונת*, מחברותיי האהובות, אני נרגעת, מתאוששת.ולאחר המכתב הגדול של הלילה ליונת*, מחברותיי האהובות, אני נרגעת, מתאוששת.

ויש שלכת נמרצת, כאן בחלוני.ויש שלכת נמרצת, כאן בחלוני.

* יונת אוסמן קלר )* יונת אוסמן קלר )klarrklarr( - היתה רקדנית, כוריאוגרפית, שחקנית. לימים מחנכת בתחום הקניית( - היתה רקדנית, כוריאוגרפית, שחקנית. לימים מחנכת בתחום הקניית
חוויות השואה לנוער בישראל ופעילה חברתית למען שיוויון נשים בחברה הערבית.חוויות השואה לנוער בישראל ופעילה חברתית למען שיוויון נשים בחברה הערבית.

הסתיו הגיע
הרגע המרענן של סוף הקיץ והופעת הסתיו הוא הקסום ביותר בעונות השנה בארץ.

חשתי תמיד, ואחר כך קיבלתי סימוכין בשירתם של משוררים רבים.  



היְַלדּות שנמוגה
מחוויות היְַלדּות עם יקי בני )לימים ד״ר יעקב דולגופולסקי גבע, חוקר מקרא מוערך(.

אבישי יער, מלחין ומשורר, מתלמידיי האהובים ביותר.  4/1987



מכתב למיכל לניר 
עם מיכל לניר ושולה )שולמית הירשפלד(, נוצר קשר הדוק בשנות ההוראה האחרונות שלי 

במכללת לוינסקי. שתיהן נשות חינוך ותרבות מפליאות לעשות. היכרתי אותן במכללה לא בהקשר 
עם עבודתי שם כאשת חינוך מוזיקלי אלא בהקשר תרבותי כללי.

עם מיכל אפשר היה לשוחח על כוס קפה עד עומק בינת הלב, ואימצנו לנו שיח שוטף כשההבנה 
האינלקטואלית ההדדית מרקיעה לשחקים. לכן כתבתי לה בהתפעמות את המכתב הזה תוך כדי 

תהליך ההלחנה של הסימפוניות השנייה והשלישית.

צוק העתים אילץ אותי לכתוב את הדרפטים במשך שבוע ימים בדצמבר 1998 בבית דניאל )זכרון 
יעקב(, ולחזור לעוד שבוע להשלמת התהליך הקומפוזיטורי כעבור כשנה )ינואר 2000( בחוף 

נחשולים. אני כותבת למיכל לניר תוך שנכנסת לדרפט של הסימפוניה השלישית לקראת השלמת 
הלחנתה; דברי ממש פורצים מתוכי.  23/01/2000



מכתב לדורית פלדמן 
מכתב של ציפי פליישר לאמנית הוויזואלית דורית פלדמן, שנכתב כבר לאחר מותה.

ביצירתה של האמנית המנוחה בלטו השכבתיות הרב-תרבותית, עומק המבט והדייקנות - וכל אלה 
היוו נדבך עמיד לשיתוף הפעולה בין השתיים. 2020

לדורית פלדמן,

את יפה ורעננה כתמיד. כל שעשית הוא סמל לאמנות הצרופה, שזורה

בידע והתעניינות עם עומקים שזורחים מעלה מעלה. מלכות התרבות. 

יום אחד נפגשנו, התאהבנו, ואז הדייקנות חסרת הפשרות היתה לנו

לחוט מקשר ונטוותה הריקמה האישית שלנו. 

עבודתך התלויה על קיר ביתי - תלווה אותי עד יום מותי.

ביצירתך יש איחוי לרבדים אינסופיים, על משענת פילוסופית איתנה.

"הקדימה את זמנה" ואני אומרת "על זמנית" וחובקת עולמות.

בנוסף לכך - האנושיות שלך והחום שתמיד שפע ממך.

"הרקמה האישית שלנו" היא עבודתך )וידאו ארט( 

"ששפת האבנים הנני" בעקבות יצירתי "נערה פרפר נערה":

קולאז' הטקסטים הוא של משוררים עכשוויים מלבנון ומסוריה

והמילים מושרות במספר שפות, מתוך הגרסאות המוקלטות

של היצירה, לבחירתך בעברית, ערבית, צרפתית.

את נמצאת כל הזמן, נערצת.       

אני ממשיכה ללמוד אותך.       

                  ציפי פליישר

מתוך ״ששפת האבנים הנני״

  לאתר דורית פלדמן

https://www.doritfeldmanartist.com/
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