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 שיח רוקמות / דינה מימון

כבר לפני שנים אהבתי לרקום ואהבתי להתקשט בבגדים רקומים, אולי מפני שזה היה 

סגנון הלבוש בתנועת הנוער. אחרי קום המדינה הלך הסגנון הזה  -הסגנון שחייתי בו אז

 סיתי לעמוד נגד הנטישה הזאת עד שלבסוף גם אני נכנעתי בצער.יונעלם אפילו בקיבוצים. נ

רון וכך גם הטמנתי אהבה זו חבויה על אש קטנה . הסתפקתי קמה  באהטמנתי את לבוש הר

קמה אבל זה כבר לא היה אותו דבר. המודה חיפשה בר יובני יבכך שניסיתי לקשט את בנותי

קמה דורשת זמן ויחס. כשראיתי דבר רקום, יפה, ור 02אולי דברים מהירים בקצב המאה ה

 ה וכך עברו חלפו להם השנים...עלתה מדי פעם בליבי אותה אהבה והופחה אותה אש קטנ

קמת עדות והנה לפני כשלש שנים סיפרה לי מגינה חברתי הטובה שהיא משתתפת בחוג לר

 שנערך אצל זוהר וילבוש. 

נותי בתולדות הישוב שמעתי על מעשיו יהשם הזה לא אמר לי דבר. מהתעני -זוהר וילבוש 

שמן, ושם משפחתה -ח"ר לשמן בבןופועליו של האינג'ינר וילבושביץ שהיה קשור בהקמת ביה

 ל.ושל זוהר הזכיר שם זה, אבל זה הכ

לתי גם אני...אבל זה היה לי מאד וקנאתי התעוררה. אילו יכובר אי"רקמת עדות" זה ד  אבל

, אלמד אני ממך. אבל גם זה נראה לי כל מה שתלמדי את שם -רחוק מאד. אמרתי למגינה 

 כ"כ לא מעשי וחסר סיכוי.

 -מה קאם תיוצר קבוצה שמעוניינת בר -גינה והיא אמרה לי :"את יודעת מהלא כך חשבה מ

תן לנו את יאזמין אותם אלי הביתה וגם אותך. ואת זוהר נשכנע שתבוא אלינו פעם בחודש ות

 הרקע". וכך היה! נוצר החוג וגם אני הגעתי.

יאה עמה אנחנו החלטנו באיזה ארץ לעסוק. זוהר באה הראתה מפות, הראתה שקופיות, הב

גם דברי רקמה ממש שיכולנו במו עיננו לראות ובמו ידינו למשש . לראות את התכים בזכוכית 

מגדלת , להתרשם מן הצבעים , להתפעל ולגרות את התיאבון שלנו ולנסות לפעול . ואז 

בשבועות הבאים נהגנו להיפגש ולרקום. הייתי באה לחוג היישר מן העבודה בת"א, עמוסה 

 עד מוות ומתעוררת לגמרי לחיים. האש החבויה שבה ונדלקה... תיקים, עייפה

 וכאן אני רוצה לספר סיפור קטן: 

מעשה בגביר יהודי גדול ורב נכסים שהיה נוהג לנסוע לעסקיו לעיר הגדולה שם בין היתר 

 היה קונה גם מתנות לבני ביתו ובשובו מן הנסיעה היה מחלק אותן לשמחת לב כולם.

המשרתת שעובדת בבית טורחת כ"כ קשה סביב הפחת האש בתנור  שם לב כייום אחד 

 -והחליט להקל עליה את המלאכה. באחת מנסיעותיו מקנה אף לה מתנה  -לחימום הבית 

 . מפוח



וכך  -חזר האיש לביתו וכרגיל חלק את מתנותיו . גם למשרתת נתן וכולם שמחו מאד והודו לו 

שרתת עצובות. מה קרה? והרי רק גם המשרתת. בבוקר קם האיש משנתו והנה פני המ

 תה השמחה כ"כ גדולה?!יאתמול הי

מצליחה  אמרה לו המשרתת: אני יודעת שאתה התכוונת לטוב, אבל ראה, למרות רצוני , איני

להשתמש במה שהבאתי לי , ואיני מצליחה להדליק את האש בתנור. הנה ראה. התבונן 

 ובלי ניצוץ אין אש! -הגביר במעשיה וראה שפשוט היה חסר הניצוץ 

היא היצירה היהודית האומנות ומלאכת -המתנות שופע  הגביר זהו כמובן סיפור משל . 

 המחשבת.

איננו אלא משרתות עניין גדול וחשוב  אנחנו הרוקמותד. היא המפוח והניצוץ גם יח וזוהר

 נו ובמורשתנו העממית בכלל והיהודית בפרט. תבחברתנו, בתרבו

קמה אצל כל עדות ישראל ועמי המזרח כצורך אמיתי וכצורך זוהר פתחה בפנינו את שערי הר

את מדה אותנו להתבונן, לחשוב, ולשאול שאלות: ממה יוצרים יאסתטי גם יחד. היא ל

ויריעות בד הן צרות. איך מחברים אותן החוטים? איך טווים? איך צובעים ואיך אורגים? 

צורך ממשי  -ליריעת בד רחבה? באיזה תך חיבור? החיבור צורך ממשי. צורת החיבור 

צורך ממשי. צורת החיזוק  -ואיפה רוקמים? במקומות שמתרפטים . החיזוק ואסתטי גם יחד.

הרע. בצבעים, במילות -א צורך ממשי ואסתטי. ויש להגן מפני עיןקמה הובאמצעות תכי הר

הדמיון פורח... וגם... הדחף לנסות ולעשות  וההכרה שיש להחזיר עטרה  -קסם, בצורות 

 ליושנה.

זוהר הפכה אותנו למגלי עולם יחד עם זוהר "נסענו" על המפה לארצות רחוקות וקרובות 

 נו וטעמנו משהו מתרבותן החומרית.נשמנו והתרשמ -ומבלי להיות שם פיזית 

 -טונים תימן היא גם צנעא ושרף וחבן וחצרמוות.  -תימן?! תימן לא התחילה באור עקיבא

מונח ומאוחז ואיזה  בס"הכ -ה. ובוכרה יפיהיא יפי -קמת טול. מרוקו היא צבעוניות ועדינות ור

פרחים ואיזה יופי . וקורדיסטאן?! ושכנינו הערבים וארצות הודו ותורכיה והבלקן ומקדוניה. 

הלכנו  -העולם גדל ונפתח ועמים בסך לעינינו עוברים ועמהם בצעד בטוח ובליווי זוהר

 בדרכים.

 הודו. -בדרך מקרה הייתה הארץ הראשונה שזוהר פתחה שעריה לפנינו 

קמה של זו ממש מכת ברק. אש גדולה . כמה יופי , כמה צבעוניות וכמה שמחה בר תהילי הי

  עם עני ומרוד זה.

וכיוון שנפתח לי השער שוב לא יכולתי לצאת ממנו בחזרה. נתעוררו בי סקרנות עצומה ורצון 

 ללמוד ולנסות עוד ועוד. והתוצאה מדברת לעיניכם גם בתערוכה זו .

המראות שלהם אינן "נוצצים" הן מביאות את האור ואת  -ש הודו, עם עובדי האש והשמ

השמש גם למקדשים האפלים ואנחנו אין לנו הסטוריה של עובדי שמש?! צרעה שוכנת על יד 

 בית שמש העתיקה.

קמה שלהם בחוטי משי ובהם רקמו על בדי כותנה ומשי. את ההודים עשו את עבודת הר

 אל אחר. -בעיים ובטאו אלים שונים. כל צבעהבדים והחוטים צבעו הם בעצמם בצבעים ט



אבל המצחיק  שבכל העניין הוא שאחד הדברים שעוררו את סקרנותי יותר מכל עד כדי 

היה תך זר להודו. תך תחרה שאינו אלא תך ארמני. תך שאומץ ע"י ההודים  -חקירה ממש 

מערבי במפרץ  שנה בלבד. תך זה היה ידוע בשני מקומות בהודו, בחוף הצפון 522לפני כ 

בין קוצ'י וקתיבה. התך אומץ שם ע"י איכרים ורועים . זהו תך תחרה יוצר צלב. ההודים למדו 

 קמה שלהם כקישוט לתשמישי בית. ת התך הזה ושילבו אותו בעבודת הרא

הם לא קיבלו אותו במהותו הדתית כפי שעשו עמים אחרים. להיפך, הם אימצו אותו ברגע 

קמתם עוד בל הם באמצעות תך זה העשירו את רא מלית הדתית.הס ושאיבד את משמעות

יותר ויצרו בו ואריאציות שונות בהתאם לצורך ולמקום ברקמה ברצועות , בעיגולים ומרובעים 

 בהרכבים שונים ומגוונים המרהיבים את העין ביופיים.

את  -וכך התחלתי מהלכת וקולטת את הצורות הגיאומטריות והפולחניות, את הצבעים 

חלוקת השטח, את המוטיבים החוזרים ובהשפעתם התחלתי גם לצייר דוגמאות חדשות תוך 

 שאני שומרת על המוטיבים ועל הרוח הכללית.

בהתלהבות הזו הדבקתי סביבי גם אחרים ואני מקווה שכך זה גם ימשך ועל כך התודה 
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