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כוכב חיים
ד"ר דיויד גרייבס

הטמפרטורה בליבה של השמש, כך סוברים מדענים, 

היא 16 מיליון מעלות צלזיוס. הטמפרטורה הנמוכה ביותר, 

אשר בה תנועה מולקולרית כמעט ונפסקת, היא האפס 

המוחלט - מינוס 273 מעלות צלזיוס. בטווח האדיר שבין 

16 מיליון לבין מינוס 273, מערכת השמש מכילה כדור לכת 

סלעי קטן, ובו הטמפרטורות נעות בין מינוס 50 לפלוס 50 

כל ימות השנה הסולארית. 100 מעלות מקצה לקצה, טיפה 

בים. ואכן יש לכוכב קטן זה ים, מים במצב נוזלי, חמצן 

והגנה מפני קרינה מסוכנת. בכוכב לכת קטן זה קיימים 

כל התנאים לכך שיקרה בו נס גדול. והנס אכן קרה: כוכב 

הלכת הקטן הזה הפך להיות כוכב חיים. 

ורדה ברגר מבינה היטב את הנס הנפלא של כוכב 

החיים. היא עצמה באה מרקע מדעי מקצועי, כך שהיא 

מבינה היטב את ההסברים הפיזיקליים-סטטיסטיים של 

המדע להיווצרות חיים על פני כדור הארץ, אבל לא נראה 

שהיא מתרשמת מהם במיוחד. ההסבר היבש של המדע 

אינו מספק את תחושת הפליאה אשר מלווה אדם סקרן 

ותאב לחיים במסעו על פני כוכב החיים. הכל שביר כל 

כך. האיזונים כה עדינים והמגוון עצום. למן הצפרדע ועד 

לקרנף הלבן, החיים הם כוח שהשכל קטן מלהבינו והרגש 

צר מלהכילו. ורדה מתרשמת מכך כהוגן, ובצדק.

אולם, טבעו של האדם מושך אותו לכיבוש העולם 

- האין בכך המהות של תרבות באשר היא תרבות? - 

הקונפליקט בין תרבות לטבע הוא בלתי-נמנע. שלא כמו 

הציפורים הנודדות שורדה מציירת, האדם ברובו הפסיק 

לנדוד עם עונות השנה אלא בנה מבני קבע בישובי קבע, 

ובמקום להתאים עצמו לסביבתו הטבעית, החל להתאים 

את הסביבה הטבעית אליו. וכך, הטכנולוגיה של המערב 

המודרני נעשתה כה מפותחת וחזקה, עד אשר התחילה 

להוות איום ממשי על אספקטים טבעיים. זנים שלמים של 

חיות נפלאות, כגון הטיגריס, הקרנף, העיט, הועמדו בסכנת 

הכחדה, כמוהם כוכב החיים כולו.

הסכנה לכוכב חיים באה מתוך עולם התרבות האנושי. 

מתקבל על הדעת שהאחריות להתרעה ולמציאת פתרונות 

תיפול גם היא על כתפי התרבות - וכאן ורדה רותמת את 

אמנותה למשימה. אפשר להתריע בדיבורים ובאורח מדעי 

לתאר את העוול ולהצביע את הסכנה, אפשר גם להראות 

תמונות בעיתון ואפשר גם - וזו האופציה המעניינת ביותר 

- להציג את הבעיה, ולתת מבע לכאב, לגלם את העוול 

ולהגשים אמירה מורכבת ומקיפה אשר תשאיר חותם על 

הרגש ועל השכל בעת ובעונה אחת. את כל זאת עושים 

באמצעות יצירת האמנות. 

באמצעות ציוריה הייחודיים, ורדה מצליחה להצביע 

על הבעיה, להתריע בפני הסכנה ולעורר הן את רגשות 

הפליאה והן את החרדה. הנושאים של ורדה מעידים על 

עצמם: חיות בסכנת הכחדה, חיות שהאדם סתם מעמיד 

אותן בסכנה, ציפורים נודדות שלא ברור אם יהיה להן 

מקום לנחות; ובתוך כל זאת, גם את דמות האישה, על 

ניגודיה ומסתוריה הטבעיים. במהלך שנים רבות של 

עבודה שיטתית ומפוכחת, שכללה ורדה טכניקת ציור 

ייחודית לה, אשר משרתת את מטרותיה. באמצעות צבע 

נזיל אשר מסוגל לזרום בטבעיות, ורדה מצליחה לפתח 

דיאלוג מקסים בין הזורם למקובע, בין החופשי לעצור, 

בין האקראי למכוון. הדימויים שלה קמים לתחיה מתוך 

האנרגיה שנוצרת במפגש בין הניגודים. ורידים חופשיים של 

זרמי צבע משתלבים לתוך הקרניים של היעל, נוצת האנפה 

והרעמה של האריה. צבעים עדינים של חום, אדום וירוק, 

נפגשים ונפרדים במחול מרגש של נימפאות עדינות על פני 

המשטח הלבן של הציור. והנה הדימוי העדין של בעל–חי 

מכוכב חיים נדרס בגסות רוח על ידי נעל או צמיג. נשר 

מוקדש באהבה והערכה רבה לדב אישי.

תודות חמות לד"ר דיויד גרייבס על המאמר 

המתיחס לציורי וכן למשורר יקיר בן משה 

על מאמר ההערכה לשירה.

תודות לפרופ' יוסי לשם ופרופ' גילה בלס,

לריבה רובין ולד"ר דרה ברנאט על עריכת 

 השירים באנגלית, וכן לחברתי דינה רום 

על העידוד וניקוד השירים.

סטודיו דוד טרטקובר עיצוב: 

יקיר בן משה עריכה: 

סטודיו משה כהן צילום: 

סימבה )פרט(, עמ' 51-50 על העטיפה: 

בספר זה קובצו עבודות מהשנים 2012-1996.

העבודות המוצגות בספר זה נעשו בטכניקה 

מעורבת על נייר אלא אם צויין אחרת. 

כל המידות בסנטימטרים, רוחב x גובה. 

© כל הזכויות שמורות לורדה ברגר ולהוצאה 

אבן חושן, ספרים לאוהבי ספרים, רעננה

מסת"ב 978-965-537-047-8
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שיריה של ורדה ברגר כובשים אותך בבת-אחת ובלהט גדול. 

Tiger,  tiger,

�ְַרק אֵׁש

חֹוצֶה �ִיָעף

יַַעְרַעד. לֵיל 

ו, נָי ֵעי ד �ִידֹון  ַ�ַער חַ

רֹוֵׁשף, ּדֹולֵק.

Oh tiger,  tiger

וְגַם �ַבְָרא  י  ִׁשּקּו

ָתם �ְַך( )סְ יל ַמְרהִיב מּונָח  ְמעִ

ַעל ֶׁשכֶם.

יש בהם מצע מרהיב ובלתי רגיל של תופעות תרבות וטבע 

גדולות ורחבות, עד כי מי שמביט בשירים הללו נדהם 

משפע "היצורים" המאוכלסים בהם: ג'ונגלים, נמרים ודובים 

שוכנים לצד פרפרי תחרה וזוגות שקנאים; גומות בוץ, עצי 

זית וכלניות לכיש מצויים בינות למטבחי בתים תל אביבים, 

סמטאות במומביי וכפרי-עוני בפקיסטאן; שמי עופרת, 

געגועי אביב וציפורים נודדות נפרשים כמניפה מעל לרחם 

ֵאם - וכל השפע המרשים הזה הופך את ספרה של ברגר 

לפסיפס צבעוני, קסום ומשכר.

 ָׁשם

בָּׂשּום ם הַ ד� אָ  בָּ

ב �ַָעש לֵּ  הַ

ַער בָּ נֶה  סְּ  הַ

י תִ ִי י " הָ נִי ָה לִי "אָ י  ָׁשם ֹלא הָ

י לִּ  כֻּ

י לִּ לְכֻּ  כָּ

ֹות לָכִיש לָנִּי ִמכַּ ת  חַ אַ

יחד עם זאת, כשמסתכלים מקרוב בשיריה של ברגר מתגלה 

אמירה נוקבת, שעומדת לא אחת כנגד המגוון הרחב של 

היצוגים העזים. בשירים הללו מתגלה ברגר לא רק כציירת 

מחוננת, המצליחה להחדיר את המכחול עמוק לתוך הבד 

ולהעלות מקרבו עולם פראי וחושני, אלא גם כמשוררת 

המבקיעה, מבעד לדימוי, ביקורת חדה כנגד כבוש הטבע 

על ידי הציביליזציה. נושאים מופשטים כגון אקולוגיה, 

חברה, מעמד האשה וחתירה לשלום, מצטיירים בעיני ברגר 

כגופים שניתן לדבר עליהם - ואליהם - בנימה מפויסת, 

אמפטית ונוגעת ללב. 

כך למשל פונה המשוררת לגזע כרות של עץ אלה עתיק:

 ְראִיתִיך

ר. יֹום ֹח�רף ַקר, נְִמהָ  בְּ

ה ֲעבָֻתּ  אֵלָה 

ֹופִי, וְי ם  ת ָׁשנִי  ַרבַּ

פַלְט ָׁשחֹור. סְ לִיַטת אַ  פְּ

ְִׁשיָׁשה. י  אֵלָה 

ך בָּ י  תִ ִי ז  חָ

עּוִרים, ָרִׁשים פְּ יבִָרים, ׁשָ  ְקצּוצַת אֵ

ָה י לּו  תְּ

ִם ָׁשַמי ן  י בֵּ �רת   ְמפְַרפֶּ

וָאָ�רץ.

נושא כתר אדום מלכותי כלוא מאחורי גדר ברזל מכוער, 

שקנאי מטונף בבוץ מזוהם המציף את פיסת האוקיינוס 

שלו, שועל מבוהל מחפש את דרכו בין עמודי המתח הגבוה 

וקיפוד תמים לפני ואחרי המפגש עם גלגלי האוטומוביל... 

 אכן, אם תמונה שווה אלף מילים, יצירת אמנות שווה 

אלף תמונות.

 אי–שם בטווח שבין מינוס 200 ל-16 מיליון מעלות 

צלזיוס, אי–שם ברווח בין השמש לאינסוף - מצוי כוכב קטן 

 ומופלא, כוכב חיים. טוב שעוד ישנם כאלה העומדים עבורו 

על המשמר.

 פואטיקה של כוכב חיים
על שירי ורדה ברגר

יקיר בן-משה
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בעולמה של ברגר דבר אינו מונח במקומו בשלווה. וכך גם 

הלשון. שפת השיר נעה במגוון נימות, הבעות ובמשלבים 

מורכבים - מהגבוה אל הנמוך, מהכעס אל החמלה - ושפה 

 זו מעניקה לשירים הללו איכות של רטוריקה אינטימית, 

חד פעמית.

תְמֹול גַָּעׁש  אֶ

ב לֵּ  הַ

ים. ָָּמן ֶׁשל אִירּוסִ ְרג אַ  בְּ

 ַעכְָׁשו,

פִים ַּ�ֹות ְרעָ  ג

ים. ּפֹוְרחִ

היתה לי זכות גדולה ללוות את השירים הללו, שכל קורא 

ימצא בהם עולם פנימי, ממשי - ומלא חיים. 

 לּו ַרק, 

 לּו ַרק,

יְָתה לִי, נַף צִּפֹור הָ  כְּ

י  תִ ִי י ק הָ ָר� י �רת ֵעץ  ֶמּ  ִמצַּ

צֹופָה ָׁשלֹום.
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ופטבע ס

Na t u r e's  E d g e
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אושר 
Happiness

100 x70

 ַ�ְר�ּות ֻמ�ָת ַסנְוִֵרים.

נְַקת  אֲטּוָמה ְלאֶ

דָָמה. אֲ

Civ ilization.

Ignoring the elegies of ear th.
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ָׁשם

�ָׂשּום  ם הַ ד� �ָאָ

הַּלֵב �ַָעש 

נֶה �ַָער  ּסְ הַ

י תִ ִי י " הָ נִי ָה לִי "אָ י ָׁשם ֹלא הָ

ּלִי כֻּ

�ָלְ�ֻּלִי

ֹות לָכִיש. ת ִמ�ַלָנִּי חַ אַ

There 

in endless red 

my soul blossomed 

there 

I Iost my me 

there  

I  was one anemone on the red hills of 

Lachish

 אינדרך
Noway 

70x 50
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תְמֹול �ַָעׁש אֶ

הַּלֵב

ים. ְר�ָָמן ֶׁשל אִירּוסִ �ְאַ

ַעכְָׁשו,

פִים �ַ�ֹות ְרעָ

ים. ּפֹוְרחִ

Yesterday, 

my hear t leaped w ith the blush of 

irises, 

now, 

blood tiled roofs are 

blooming.

 איריסים
 Irises

73x55
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י ְרבִיעִ אֶלֶף הַ הָ

ן ּפְִרּפּור י ן ּפְַרּפַר אֵ י אֵ

ֹ�לֶם

סֹוף.

The four th millennium. 

no butterf ly 

no f lutter 

cocoon 

Fin.

קרפד אן?
No Way?

70x50
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<

אינפיל
Elephantnil

70 x100

י מציל הפילים ק י ל ר  " מחווה לד
Homage to 

D r.  L e a k e y  saver of elephants

שמוליקיפוד 
Samuel

50x35

אוסף משפחת אמיר, הרצליה 
Collection of Amir family, Herzliya
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. �ָלֹון ּפֹוֵרחַ ּסִ הַ

כֵלֶת. ָסֹגל ּותְ ֵרי  ִרְקַמת סֹוִדאֹור �ְצָה�

רּוחַ ֶע�רב, 

ּופֵי צֶַּמ�רת. ַפְי י וֶָמִׁשי,  ָרה  ַמַּׁשב ּפְַרּפְֵרי ַ�חֲ

�רפֶׁש ַעל

ִמְד�רכֶת.

בוהן הפנדה 
Panda's Thumb

50x35

ד  ל ו ג  . ג ן  פ ט מחווה לד"ר ס
Homage to D r.  S t e p h e n  G .  G o u l d
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זעקה 
 Scream

100 x70

בִיב. �ַעְ�ּוֵעי אָ

הַַ�ְקנָאִים ָׁשבִים.

וגֹות  ּז זּוגֹות 

ּפֹוְרִׂשים �ַנְפֵי �ְלּולֹות,

ם. ים א�מּונִי ים נְִׁש�ָעִ ְמַרּקְִדים, ָקִדּ

ינְקֹול. אֵ

ּנֹוצָה לֹות חּוֵמי הַ צָה�

נְִק�ְרּו �ַחֹול.

BP.

Mex ico Bay, 2010.
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משק ברשת
Trapped Wing

100 x70

Spring sunset. 

Flock s of pelicans landing , 

feathers f lutter,  

I  saw 

cour ting pairs 

jumping high, bow ing , 

wedding canopies w ide open. 

I  heard them, 

jabbering , confirming their vows.

 

Silence.

The chattering of rare brown pelicans, 

buried in oily sand. 

BP. 

Mex ico Bay, 2010.
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Tiger,  tiger,

 �ְַרק אֵׁש

ף   חֹוצֶה �ִיעָ

יַַעְרַעד.  לֵיל 

ו,  נָי ֵעי ד �ִידֹון   ַ�ַער חַ

רֹוֵׁשף, ּדֹולֵק.

Oh tiger,  tiger,

וְגַם �ַבְָרא  י  ִּׁשּקּו

ָתם �ְַך(  )סְ יל ַמְרהִיב מּונָח  ְמעִ

ַעל ֶׁשכֶם.

Tiger,  tiger,

burning f ire,

lightning spears its eyes,

shaking dark jungles.

Tiger,  tiger,

f ur 

f lattering woman's back and arms.

Oh tiger,  tiger.

ויליאם
William

70 x100
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ו ֶׁשל ִׁשְמׁשֹון  רֹון ּׁשּוָעלָי חֲ אַ

נַי, נִּצֹוד �ְֵעי

יּו חֹוצֶה חֹולֹות ֶׁשהָ

ינָם. וְאֵ

One.

One of Samson's foxes caught my eyes

crossing golden

sands forever

gone.

חולות סמר
Samar sands

100 x70
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.T V  �ְֻרַסת 

ב לָבָן   ּד�

 וְַקְרחֹון צְפֹונִי

ָסדּוק.

Watching T V.

A strip of cracked glacier

and –

a lonely polar bear.

נפחד
 Afraid

70 x100
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ם. יר ָׁשנִי ִת ָעתִ ַי ז ֵעץ 

ָּמה. דָָמה חּוְמחַ ם �ַאֲ ִי חּוז ו אֲ ָׁשָרָׁשי

ים רּוש ְקָמטִ זֵָקן חָ �ֶזַע 

וְַעּצֶבֶת.

ו �ֶֶסף. ָלי ַעְלעָ ים,  סִ ּקָ ו ְמסֻ ֲענָפָי

ָתו ָדם חֹוֶסה �ְצִּלֹו, �ַּסְ אָ

וְַׁשְמנֹו ו,  ָתי ֵי ז ק  יְִמסֹֹ

�ֹו. ְַעּנֵג חִ י

ּוְַלתֹו �ְֵטרּופו, �ַם אִ

יר ַ�ג ְמחִ ָׁשלַח אֵׁש 

כְִריתֹו. לְהַ

�ַיִת וְהַ ִת  ַי ז ֹּפה נְִק�ָר ֵעץ 

�ֹוֵער.

קפקא
Kafka

100 x70
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 אלה עתיקה בת 300 שנה 
נעקרה ונשתלה מחדש באגמון החולה. 

ינואר 2008

גולן
Golan

70 x 50

יך.  ְראִיתִ

ר.  �ְיֹום ֹח�רף ַקר, נְִמהָ

ֲעבָֻ�ה  ָלה   אֵ

ֹופִי, וְי ם   ַר�ַת ָׁשנִי

פַלְט ָׁשחֹור. סְ  ּפְִליַטת אַ

ְִׁשיָׁשה, י ָלה   אֵ

י �ָך תִ ִי ז  חָ

ָרִׁשים ּפְעּוִרים, יבִָרים, ׁשָ  ְקצּוצַת אֵ

ָה י  �ְלּו

ִם  ָׁשַמי ן   ְמּפְַרּפֶ�רת �ֵי

 וָאָ�רץ.

יך  ְראִיתִ

 ֻמְׁשֶ�לֶת ִמחּוץ לַ�ֵָדר

ּפּול נְִמָרץ  �ַחֶלְָקה לְטִ

חּולָה. גְמֹון הַ ם אַ  �ְ�רחֶ

וְָרַׁשְמִ�י �ֹוץ,  ַעצְִמי לְצִֵדּך �ְגַֻּמת הַ י  ִ�  נַָטעְ

ם ָׁשחֹור, פֶחָ ְּ� 

גֶּזַע חָלּול  אֶצְ�ָעֹות ְקפּואֹות -  ְּ� 

נָף וְעָ ים,  רּוש ְקָמטִ  חָ

 יָתֹום.

פִּלָה: י �ְ  ּוִמלְַמלְ�ִ

ֶה לְָך ֶׁשלֶג חְֶרמֹון מֹוִׁשיַע, י ִהְ  י

בִים  וְִׂשפְֵתי אֹוהֲ

תּוָרה. סְּ ְך הַ ַנְִׁשימּו רּוחֵ  י

,  וְכֵָעת ָׁשנָה

וְצִּפֵָרי ִׁשיר נֹוְדדֹות  ּו  ָנֵּצ י  �ִַדּים 

ך. ִי ן ָׁשַדי בִים �ֵי הָ ְַתּנּו אֲ י
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Pistachio tree 300 years old 
was replanted in Agmon Ha’hula, 

January 2008

אלה עתיקה
Ancient Goddes

100 x70

I watched you on a cold w inter day. 

An ancient Goddess of beaut y and years. 

Desperate f ugitive from black asphalt.  

 

I  watched you. 

Limbs hacked, 

roots ex posed  

hung shuddering bet ween heaven and ear th. 

 

I  saw you interred in a motherly emergenc y womb: 

Agmon Ha’ hula.  

My frozen f ingers drew your por trait: 

Hollow tr unk , or phan branches. 

And more,a prayer, 

may Hermon's snow cap be your sav ior, 

caress your w ithered body. rev ive your soul. 

 

And when we meet again, 

green buds w ill  burst and singing birds  

f ind rest in your 

bosom. 

Halleluyah.
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שועל בודד
Lonely Fox

70 x 50
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אפריקה מפרפרת
Africa Flutters

100 x70

אוסף משפחת שרון, הרצליה
Collection of the Sharon family, Herzliya

מפרפרת ה  ק אפרי

A f r i c a  F l u t t e r s
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פְִריָקה.  אַ

פֵָלה.  יַ�ֶֶׁשת אֲ

י. לְ-חָ כָּ ם   �רחֶ

ם �ור ַ� נֹוׁש,  פְִריָקה ֶע�רׂש א�  אַ

 ְקבּוָרתֹו.

פְִריָקה ֶשּלִי.  אַ

בְַר�ּורֹות נֵָמר, וַחֲ ִרי  גַת אֲ  ַׁשאֲ

פְִריָקה.  אַ

נְגֹו, וְֹאֶדם פְלִָמי  קֹוף 

יִט, וְַע  צָבֹוַע 

ָרף, וְנִטְ  טֹוֵרף 

 ּפִיל וֲַעֵרמֹות 

�ִים. ֶׁשנְהַ

פְִריָקה  אַ

י ה ָׁשם ָראִיתִ  יַ�ֶֶׁשת צְֵמאָ

ִם צְמּוִקים,  ָׁשַדי

ָבֵי מּוגְלָה  ז ִם  ַעפְַעּפַי  צְלָעֹות, 

ן טֶ בֶּ  וְגַם 

 ֵריָקה. 

פְִריָקה.  אַ

ַהֲלֹוִמים. ְי ו �ֹוָרה ְקבִָרים 

,T V פְִריָקה   אַ

ת  לּוחַ ַׁשחְָמט ֻמְׁשחָ

וְלָבָן,  ָׁשחֹור 

 וְָׁשחֹור.

וְלָבָן ם   נֶֶׁשק חַ

 וְדָם.

ּוִמילַת נִָׁשים,  ֹאנֶס 

וְ- ד  ְי י ּפְַרט-הַ ט אַ פְִריָקה ּפֹוסְ  אַ

נֹוַסייד.  גֶ'

פְִריָקה ֶׁשלָנּו.  אַ

ּפֵי ַטם ַטם וְתֻ כֹות   ַמֵסּ

י,  יטִ נֶפְֶרטִ ָּה ֶׁשל  ָפְי ְי ו פְאֶ�רת �ּות אָמֹון  ִ� 

י, וְגָלְגָלְָ�ּה ֶׁשל לּוסִ ירֹוגְלִיפִים   הֵ

יַ�ֶֶׁשת ֶקֶסם ב,  ָהָ ז ּוִמכְ�רה  נֵפְט  ר   �ְאֵ

גֹוֶסֶסת.

פְִריָקה.  אַ

ייְדס. וְאֵ ָה  נֹופֶלֶס, ָמלְַרי  אֲ

ינְַמְרּפֵא-  יַ�ֶֶׁשת אֵ

�רת.  ְמפְַרפֶּ

פֵלָה. פְִריָקה אֲ  אַ

י.  יַ�ֶֶׁשת �ָלְ-חָ

נֹוׁש �ֹור ם עֶ�רׂש א�  �רחֶ

ְקבּוָרתֹו.

לביאה
Lioness

100 x70
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My Africa. 

Elephants. 

Flamingoes` f ire, 

giraffes` tar tans 

lions and deer, 

diamonds and 

genocide. 

 

Africa T V. 

I  saw ribs, 

sunken sticky eyes, 

swollen bellies,  and empt y, empt y 

stomachs, and deep 

despair. 

 

Africa.  Africa 

womb of mankind, 

cradle of culture and black 

coffins.

ניצוד
Hunted

50 x70

>>

סימבה
Simba

70 x100



5253



5455
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<<

יאוש
 Despair

100 x70

<

אפריקה
Africa

100 x70

מי שתיה?
Drinking Water?

100 x70

אוסף דניאל כהנא לוינזון
Collection Daniel Cahana Levenson
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ני הש ן  המי

T h e  S e c o n d  G e n d e r
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�ָח.  �ִַּמטְ

ְמַסְלֶסֶלת, ְמַעְרֶסלֶת ְמֻׁשּנָן קֹוֶלפֶת  ן   �ְַס�ִי

 נָחָׁש �ָתֹוְמַ�ם,

 �ְאֶצְ�ָעֹות ְדּבִיקֹות 

לֶת   ְמַעְרטֶ

ב. ָהָ ז  ַ�ּפּוחַ 

ַעז ַמצְַמץ   נֹוזֵל חֲ

 נִַ�ז.

 �ְִׁשִקיָקה,

 יֹונֶֶקת,

רֹון ְמַתְקַ�ק-ַ�ק. חֲ יס אַ  ּפֶלַח ָעסִ

ַי. ּי ִרית חַ ְׁשאֵ

<

כורעת
Crawling

70 x100

בתאבון
Bon Appetite

100 x70
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ָר �ָתּול לָבָן, נְי  ּפֹו�רֶׂשת 

 ּוְמַדֶּמֶמת

 �ְִמ�ְחֹול נֹוֵטף צֶבַע

ָׁשחֹור.

Unfolding white v irgin paper. 

My br ush is bleeding 

black  

paint.

סנדלים
Sandals

100 x70
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 ָראִׁשי

ן �ֵָתף לִזְרֹוַע, ָּמה �ֵי  ָׁשתּול �ְגָֻּמה חַ

חֹוחַ �ּופְָך �ְֹתם  �ֹוַמַעת אֶת נִי

עָָרה. סְּ  הַ

My cheek 

planted on your shoulder, 

inhaling your f lesh after 

the storm.

אדום
Red

100 x70
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ֵרדָה ּפְּ ב הַ ֶׁשר לַהַ  ַרק �ַאֲ

י, חַ ַ�ֶה �ִבְָׂשְרָך הַ  י

ֶמיָך �ַּצָָמא  נִי ִכְְמׁשּו  י ֶׁשר   ַרק �ַאֲ

לֵם ֶׁשּנֻּפַץ-   לַָׁשּ

ז ָ�חּוׁש �ְֹחפֶן הֵָרעּות,  אּולַי אָ

אֵמּון   �ְִמלֹוא ַסל הָ

ְמָּדה חֶ  וְהַ

ר �ַב. חַ ֶׁשהְִׁשלַכְָ� אַ

גב
Back

100 x70

ר ג נ בעקבות א
After I n g r e s
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ארטמיסיה
Artemisia

100 x70

י ק ס ל י ט נ ' ג ה  י ס י מ ט ר בעקבות א
After A r t e m i s i a  G e n t i l e s c h i

י: ה �ְמ�ְמ�ַ ְמטָ  סִ

ֹוַתי י חְ  חַּמּוֵקי אַ

ֵ�ַׁשע- ׁש, הַ ֵׁשּ  �ְנֹות הַ

אֹות עֹולָם ׁשֹוֵתק. ְמטְ ֶׁשק �ְסִ ַעֵּמי חֵ  ַמטְ

An alley in Mumbai. 

My sisters, 

si x ,  nine years old, 

spicy snacks in a narrow street of a dark world.
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�ְ אִָׁשה? יֹפה אַ  אֵ

ה, �ָח לְִמ�ָ ן ִמטְ  ְמֹס�רגֶת �ֵי

ה? ה? ִמְׁשּפָחָ  ִׁשפְחָ

ִמיָתה ידָה ַעד   ִמּלֵ

ה? �ְ אִָׁשּ �ְ - אַ , אַ ְּ� יֹפה אַ אֵ

W here are you woman? 

Knitted from bed to kitchen, 

slave from bir th to death. 

W here are you,y u,u?

ממוסגרת
Framed

70 x70
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ה �ְקּוֵרי ָקלֹוְריֹות.  �ְלּואָ

�ֶרת,  נִגְז

ִרים. יֶמטְ  �ְַסנְטִ

ָתו. יָמנֵי סְ  ַמֲעלִיָמה סִ

ְִך? ַי ּי ּפְָרחּו חַ

Cloned in a calor y web. 

Trimmed in centimeters. 

Lifting autumn's traces. 

Rev ive your barren years? 

סנטימטר
Centimeter

100 x70
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ם.  לֵילֹות לְבָנִי

ן עְֶדֵרי �ְבִָׁשים, �ְַר�ֶלֶת �ֵי  ִמתְ

ם,  נִים ֹלא נִי

ּפֶכֶת ּפֶכֶת ְמהַ הַ  ִמתְ

 ִמּלִים.

 אִָּמא.

יְתֹומֹות. ֹות  ּי  ָׁשֹלש אֹותִ

 קֹוד �ֶַּספֶת ָׁשמּור ְלקֹול, לִתְמּונָה,

ט, וַָמחַ  �ַפְתֹור 

וְצִּמּוִקים,  חֹוחַ ִקּנָמֹון  ְלנִי  ְלאֶצְ�ָעֹות ְמֻקָּמחֹות, 

ט, וַָמחַ  �ַפְתֹור 

 הְִמהּום ִׁשיר עֶ�רׂש

ִיִדיש.  �ְי

 אִָּמא.

 קֹוד לְ�ִּסּופִים 

ָמצָה �ְדֹולָה. חְ ּולְהַ

לא עוד
Never More

100 x70
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 הַּלַהֲָקה הִתְעֹופְפָה,

ים - ְ�, �ַת ִׁשבְעִ  וְאַ

פָה. ְחֵ י נָפָה   אֲ

, נְ�ְ ְרפַ חַ תְ , הִ ַפְ�ְ י  עָ

?ְ�  הִַּססְ

כְַספְ�ְ  �ָנָף הִ

. .  וְאּוף.

ְרְ� לָעּוף.  חַ אֵ

אנפה
Heron

70x43
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ם.  ֹלא לִפְנֵי ִר�ֹוא ָׁשנִי

ן, טָ ן, ּפַקיסְ  �ְפָר ָקטָ

ת, מּוכְַתאר ַמאי, חַ  אִָּׁשה אַ

נְָסה.  נֶאֶ

ן צֶֶדק �ֻּצַע �ָּה" י  "ִדּ

ְָׁשבָה  י �ְפָר   מֹועֶצֶת הַ

נְָׁשּה: ְָרה עָ וְגָז  �ַ"ִּמְׁשּפָח" 

 ׁשֹוַשן �ּופָּה הַָ�חּום-ֹ�פֶר

. . ֵעי.  ִׁשּלּוִמים ַעל ּפְִׁשּ

. יהָ חִ  אָ

. . ִרים עָלּו �ַ�ֹוָרל. נִבְחָ ְר�ָָעה   אַ

ִריעּו, הִּסו ִרים, ָסבְבּו, הֵ חֵ  אֲ

 צֲַעָקָתּה.

 אַצְִדיַע לְָך אִָּׁשה ְמחּוָקה

זֶַרע,  ִמתְ�ֹוֶסֶסת �ְִׁשלּולִית 

�ַ�ְֵך. ב, �ְלִָּמה חֹוְרצִים אֶת   �ְאֵ

ָּמעּוך  ְֵך הַ �ֵו �ְ זֹוֶקפֶת אֶת   וְאַּ

נֶגֶד.  �ְְמִריָמה ֹראׁש 

�ְַר�ְ אָלֶף וְֹלא �ַָתבְ�ְ �ֵית - , ׁשֶֹּלא הִ ְ�  אַ

 ִׁשיר אִָׁשיר לְָך

י ַמאי, אִָׁשיר ַעל חֹותִ  אֲ

 לְׁשֹונֵך ֶׁשֹלא �ֻ�ְָקה -

ּמֹולִיכָה צְעָָקה  הַ

וְַעד  ִמְּקצֵה עֹולָם 

ָקצֵהּו.

מוכתאר מאי תושבת אזור שבטי בפקיסטן, 
 נדונה לאונס קבוצתי ככופר על אשמת 
אחיה בן ה-12, שהציץ לעבר אשה זרה 

מבנות הכפר. מאי, שלא ידעה קרוא וכתוב, 
נעזרה, ותבעה למשפט את מועצת הכפר 

והאונסים, תביעתה והמשפט לאחריו הגיע 
לכל כותרות העתונות והמדיה בעולם. 
 בתרומות הרבות שקבלה פתחה בית 

 ספר לנערות הכפר. 

לאחרונה יצא ספרה בעברית "מחוללת".

כרותה
Cut

100 x70
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גבולות ללא  ם  י כנפי

Wings Without Borders
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 ְׁשֵמי עֹופֶ�רת. 

ִרים  ֶ�פֶר ַמְרּפֵא ֻמפְלָא ֶׁשל צִּפ�

נֹוְדדֹות.

Heavy leaded sky. 

A healing stitch of wandering gray cranes. 

עפים
Flying

100 x70

אוסף משפחת אורטס 
Collection of Ortasse family
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בִים ְׁשחֹוָרה. ּפַת עָ  חֻ

 ַקר לְָך

 ַקְרר ַקְרר.

ים  �ֲַעגּועִ

�ִמים, ִדים אֲ לָה צֹוהֶלֶת ֶׁשל ָקְדק�  ְלַמְקהֵ

ֹפִרים. ֲעגּוִרים אֲ

Dark cold cloud canopy. 

Crav ing the jubilant chor us of red-capped 

gray cranes.

עגורים אפורים
Gray Cranes

100 x70



8889

אנפה אדומה
Red Heron

68x30



9091

ים. יסִ  סִ

ְלבָנָה יר  ים �ְִׁשֵמי עִ יסִ  סִ

נֶת.  סֹואֶ

ה. ם ֶׁשל ִׁשְמחָ רֹונִי  ִמסְ

 �ַם ָׁשלֹום?

Sw ifts. 

Sw ifts sw irling in the sky 

of a white spring cit y. 

Tw ittering , 

summoning bells of peace?

חסידות
Storks

100 x70
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נוצת השקנאי
Pelican's Feather

70 x50

ִדּיִרים ִם אַ ַמּי  נַחְׁשֹול 

ְלַמֲעָרב, ִמזְָרח  ן  י �ֵי �ָה �ַּדּור חָצּו  הִ

ן ֵטרֹור י בֵּ  ְמפְַרּפֵר 

ב.  ְלָרעָ

ה �ָאָ  �ַל ַמ�ּול �ָֹאה 

ָה  י וְרּופְּ יּורּו   ַעל 

נֵי אֵל ִמי י ַמאֲ ְלפֵ וְגֹולֵל אַ ף   ָסחַ

 )וְגַם לא(.

�ַּדּור עָצַר חּוגֹו  הַ

 לְ�רגַע,

יף ָׁשחֹור, ה צָעִ בֵל, ה�ֶעטָ  הָלּום עֶצֶב, אָ

ה ֶסד. �רֶׁשת ְמלֵאָ וָחֶ ְמלָה   ְמֻׁש�ָץ נִיצֹוצֹות חֶ

חֹוִרים.
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שקיעה
Sunset

100 x70
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בז
vulture

100 x70

ם. ִּי י �ּלְַדנו לְחַ  י

ם, ן ְׁשכֵנִי י ם, �ֵ ִי ּי �ּלְַדנו לְחַ  י

 נֹוַעְדנו לָמּות, �ְֵׁשיבָה, ֹלא

ְ ו  עָֻקִּדים ַעל ְקדּוַׁשת ֵׁשם 

ָדָמה.  אֹו אֲ

Born to life  

to die in peace. 

Not sacrif iced on alters of God or 

Land.
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ִרים נֹוְדדֹות.  צִּפ�

זָָרה. �ַּדּור ְלָקצֵהּו, ּובְחֲ  ִמְקצֵה הַ

ִרים ַר�ִים. ר עֹונָה, ִקילֹוֶמטְ חַ  עֹונָה אַ

 ֹלא ֶדּלֶק,

 ֹלא ֶדּגֶל,

דָּת,  ֹלא 

 לא�ְבּול.

�ֹוכָב, פֹות אֶת הַ  ְמלַ�ְ

. וְרּוחַ  �ָנָף 

Wandering birds 

nor th to south and back . 

Season after season 

millions of miles 

no f uel 

no f lag 

no religion and 

noborders. 

 

A fraternit y of feathers 

caressing the planet.

רעב
Hunger

100 x70
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 לָעּוף,

ָך לֶאֹונְַרדֹו,     לָעּוף עִם נֹוצָתְ

ן אָמֹוץ,          ָלעּוף לְצְִּדָך, �ֶ

ק,  ְרחֵ                              הַ

בֶן, אֶ                   ֵמַעל חֹומֹות הָ

ם, נִי ֵמֵעבֶר לַָׁשּ                            

וְָלַדַעת ִָמים  ּי ִרית הַ חֲ ְלאַ                             ָלעּוף 

                                              ָלַדַעת ָׁשלֹום.

Fly ing w ith your feathers, 

        Leonardo, f ly ing , 

                       beside you Isaiah, 

                   above the dark abyss, 

                                     no bloody borders, 

                                  passing over time 

                                           to the End Of Days 

                                                      To touch Peace.

חסידות, בית שאן
Storks, Bet Shean

100 x70
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ּום. ִמילֶנְי ר   ַׁשחַ

נֹוש ִמילְיַאְרד �ְנֵי א�  ִׁשבְָעה 

יֵָרחַ - י  ם א�לֵ  ְמַדּלְגִי

. ֶה ז זֶה לְִקַראת  ֹלא צֹוֲעִדים 

Millennium's dawn.  

Seven billion people 

hubbling in space, 

v isited the moon – 

did not pace towards each other

ממעל
Above

100 x70
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 לּו ַרק, 

 לּו ַרק,

יְָתה לִי,  �ְנַף צִּפֹור הָ

י  תִ ִי י ק הָ ָר� י  ִמּצֶַּמ�רת ֵעץ 

צֹופָה ָׁשלֹום.

If only,  if  only 

I had the w ings of a bird 

I might from a green tree-top see 

peace.

שלושת הגרציות
The Three Graces

100 x70
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יְִר�ַץ" וְנֵָמר עִם �ְִדי  ב עִם �ֶבֶש  ְאֵ ז "וְגָר 

)ישעיהו י"א, ה'(

ינֵָמר.  וְאֵ

 וְַרק,

ב. ְאֵ ז דָם  ְלאָ ָדם  אָ

" The wolf also shall  dwell  w ith the lamb, 

And the leopard shall  lie down w ith the kid."

(Isaiah 11:6)

And no leopards. 

But – 

Homo homini lupus.

נשר
Eagle

70 x100
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וְנֹוְקִמים ם   הֹוְר�ִי

וְנֹוְקִמים ם   הֹוְר�ִי

ם,  וְהֹוְר�ִי

יבָה. ְרחֶ�רת ּדִָמים וְָקרֹוֶסַלת אֵ חַ  סְ

ם וְַקְרנָפִים. יגִי ַמנְהִ �ֶלֶת  אִ

Kill  and revenge 

kill  and revenge 

and kill , 

carousel of blood and hatred. 

Leaders'  folly and rhinomen.

ישעיהו
Isaiah

100 x70
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יד. ָחִ י  �ֶלֶא 

ם-ָּדם  ד אָד� חָ  וְַרק �ֶבֶל אֶ

ָדם. ִכְֹ�ל אָ  י

בֶל ַט�ּורֹו.  וְחֶ ם אִּמֹו  �רחֶ

Only his mother 's womb and 

his own red-blood navel cord should chain a 

man.

קרנפיש
Rhinoman

100 x70

ו ק ס נ ו י ן  י ' ג ו י מחווה למחזאי 
Homage to the playwright E . I o n e s c o



112113

ן אֶ�רץ לְצֶֶדק, ים �ֵי ְטִ  ְמַׁשּי

 צֹולְלִים �ְִמבֹוכֵי �ֶנֹום,

ִת, ַּי ז ק ֶׁשל  ָר� י  עָלֶה 

ק  ָרחַ

יָ-ָדם. ִמ�ַף 

Sailing towards Mars, 

div ing deep into genomes. 

But – 

an olive-leaf their bloody hands 

too shor t 

to reach.

עץ זית
Olive Tree

100 x70
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 �ֹוכָב אֶ�רץ

ן, ד ָקטָ חָ  �ְפָר אֶ

י ִקְדָמה -  ִרּמֹון נְאֹורּות, ּפִלְאֵ

 �ַּדור ָעגֹול אָכּול

ה? ִרָּמּ

My planet, 

one small  v il lage, 

summit of culture, 

miracles of science, 

or 

a rotten Eden Apple?

תזמורת מיתרים
String Orchestra

100 x70
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אגמון החולה
Agmon Ha'hula

80 x140
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Breger's world is not tranquile, nor is the language. 

It moves with a variety of tunes, expressive combination 

of registers, from high to low, from anger to compassion 

that give the poems an intimate unique rhetoric quality.

Yesterday,

my hear t leaped w ith the blush of

irises,

now,

blood tiled roofs are

blooming.

I had the great privilege of editing these poems so 

that every reader will find in them an inner tangible 

world full of life.

If only,  if  only

I had the w ings of a bird

I might from a green tree-top see

peace.

Translated by Noa Margalit
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gentle nymphs across a white pool of paper. Then, 

suddenly, the gentle image of an animal from Planet 

Life is rudely trod upon by a dirty boot or run over 

by a filthy tire. A regal vulture proudly bearing a 

red crown is cooped up behind a crude link fence. A 

pelican encrusted in the oil that spilled out upon his 

little patch of sea. A frightened fox timidly irking his 

way through a jungle of high-voltage power lines. An 

innocent little hedgehog before and after his tragic 

rendezvous with the wheels of a car… In the midst of 

all these, Varda strikes a distinct balance between the 

beautiful and the ugly that gives one serious pause 

for thought. Indeed, one of her paintings is worth a 

thousand pictures and a thousand thousand words.

Somewhere in the vast gulf that lay bare between 

plus 16 million and minus 273 degrees centigrade, 

somewhere in between the sun and the infinite, is a 

small miraculous planet. Planet Life. It is comforting to 

know that there are still good people watching over it.

– show the problem, give expression to the pain, 

embody the injustice, all at once, thus manifesting a 

message that is so complex and concise that it leaves 

well its mark upon both the heart and the head. 

This is done by creating a work of art. By way of her 

unique paintings, Varda successfully puts her finger 

on the problem, warns against the inherent dangers, 

while arousing feelings of wonder on the one hand, 

and anxiety on the other. She brings the forces of 

life and death together through the artistic dialogue 

between beauty and ugliness. If a picture is worth a 

thousand words, dare I say that a painting is worth a 

thousand pictures? 

Varda’s topics speak for themselves: Animals under 

the threat of extinction, animals that mankind simply 

puts under threat, migratory birds making their way 

to a summer home that may no longer exist, and 

amongst all this, the image of Woman, her natural 

mysteries and contradictions intact. Over the course 

of many years of systematic and sober work, Varda 

has perfected her unique style, a technique that 

serves her well. With the use of freely running paint 

that can flow naturally, Varda succeeds in developing 

enchanting dialogues between the flowing and the 

fixed, the free and the inhibited, the random and 

the deliberate. Varda’s images come to life from 

the energy generated by such unions of opposites. 

Streaming veins of color mingle with the antlers 

of a deer, the mane of a lion, and the feathers of a 

heron. Delicate tones of brown, green and red come 

together and fall apart in a tantalizing dance of 

You are touched at once by Varda Breger's 

overwhelming poems.

Tiger,tiger,

beast

 burning fire,

lightning spears its eyes,

shaking dark jungles.

Tiger, tiger,

fur

 flattering women's backs and arms.

Oh Tiger,tiger.

A spectacular variety of cultural and natural wide 

phenomena can be found in them. 

Reading these poems you are amazed at the 

abundance of life in them: Jungles, tigers, bears side 

by side with lacey butterflies and pairs of pelicans, 

olive trees, red anemones among kitchens in Tel-Aviv, 

alleys of Mumbai and poor villages of Pakistan. 

"Leaded sky", spring yearning and wandering birds 

are spread like a fan over mother's womb. 

This great abundance transforms Breger's book into a 

magic, colorful, intoxicating mosaic.

There 

in endless red 

my soul blossomed 

there 

I Iost myme 

there  

I was one anemone on the red hills of 

Lachish 

When you study carefully the poems and the 

paintings, a deeper statement is revealed. 

A statement that contrasts with the bold 

representations. 

In these poems Breger is shown to be not only as 

a gifted artist, whose brush creates a wild sensual 

world, but a poet, who goes beyond the image, 

criticizing the conquest of nature by civilization. 

Abstract themes as ecology, social relations, womens' 

status and the striving for peace – are subjects which 

can be talked about and can be talked to in an 

emphatic and touching tune. Thus the poet turns to 

an old amputated Pistachio tree:

I watched you on a cold winter day.

An ancient Goddess of beauty and years.

Desperate fugitive from black asphalt. 

I watched you.

Limbs hacked,

roots exposed 

hung shuddering between heaven and earth…

Planet of Life / 
Varda Breger's Poems
Yakir Ben–Moshe
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Planet of Life
Dr. David Graves

The temperature at the core of the sun, so say 

the scientists, is roughly 16 million degrees Celsius. 

The lowest possible temperature, at which virtually 

all molecular motion ceases, is called Absolute Zero, 

and stands at minus 273 degrees Celsius. Somewhere, 

in the vast gulf that lay bare between 16 million and 

minus 273, the system of Sol contains a small rocky 

planet, where the temperatures range from minus 50 

to plus 50 degrees centigrade all year round. A mere 

100 degrees, from extreme to extreme, it is but a drop 

in the sea. And, indeed, this little planet has seas, 

oceans of liquid water. And oxygen. And protection 

from dangerous radiation. This little planet has all the 

right conditions for a great miracle to occur. And that 

miracle did occur. This little planet is Planet Life.

Varda Breger understands the miracle of Planet 

Life all too well. She herself comes from a professional 

scientific background, so she has a firm grasp on the 

physicalist-statistical explanations science gives for the 

creation of life on earth. She grasps them well, and 

seems to remain somewhat unimpressed by them. 

The dry technical explanation of science cannot satisfy 

the sense of wonder that accompanies a curious and 

life-affirming person upon her journey across Planet 

Life. It’s all so fragile. The balances are so delicate. 

The variety is mind-boggling, from the bull frog to 

the white rhino, life is a force that the intellect fails 

to comprehend and the emotions fail to contain. This, 

however, impresses Varda immensely, and rightly so.

However, it is of the very nature of Man that he 

tries to conquer the wonderful world of Nature. 

For that is the very essence of culture as such. The 

conflict between the world of Nature and the 

world of Culture is, therefore, inevitable. Unlike the 

migratory birds that Varda loves to paint, Man has 

largely given up the nomadic lifestyle, no longer 

trekking across plains, deserts and mountains with the 

seasons of the year. Man has built himself permanent 

dwellings in permanent settlements, and instead of 

adapting himself to the dictates of Nature, he tries 

to force Nature to adapt herself to the desires of 

Man. Working the land soon became enslaving the 

land, that is what we call ‘agri-culture’. Technological 

developments over the years, designed to improve 

Man’s quality of life, often times did so at the expense 

of natural resources. The technological prowess of 

the modern West has become so great, that it actually 

has begun to threaten natural aspects. Entire species 

of magnificent animals, like the tiger, the rhinoceros, 

and the eagle, have been brought to the brink of 

extinction. Planet Life is in danger.

The danger looming over Planet Life comes from 

the cultural world of Man. It makes sense that the 

same cultural world should bear the responsibility for 

warning against and warding off that danger. This 

is where Varda comes into the picture. Literally. She 

harnesses her art to the task at hand. One may issue a 

verbal warning. One may offer scientific explanations 

of the wrong-doings and detail the dangers. One may 

also print up some photographs in the newspaper, 

for they say that a picture is worth a thousand words. 

One may also – and this is our most significant option 
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