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 ת"פ

  1981 -  1894     אסתר ראב

  שנים למותה25

   ,יהודה ראב המייסד בתו של,  שנים הלכה לעולמה אסתר ראב המשוררת הצברית הראשונה25החודש לפני 

 ,15בהיותה בת .  הביאה להפסקת לימודיה1909 -רפורמה בחינוך ב . והיתה ילדה שובבה1894 -אסתר נולדה ב

לוש ל למשך לימודיהך המש הביאה לית הספר החקלאי פתיחת ב.ללמוד בבית הספר המעורבאביה אסר עליה 

 .שנה בעקבות מחלהחזרה אחרי  מנהמ ,לחיות בדגניה עברה ההשניי ההעליימתוך הערצה לאנשי  . נוספותשנים

  בבן שמןבשלהי מלחמת העולם הראשונה עבדה כמורה"...כבר חזרתי מן המרחקים הכחולים"כתבה ביומנה 

   .םוהתחילה בכתיבת שירי קמשוני

   .נהגה לומר" אני שונאת את העדר: "אסתר ראב הייתה דמות יוצאת דופן במושבה והתגאתה בעצמאותה

. לצבעיה ולנופיה,  לריחותיה-הרגישה קשר עמוק לארץ ישראל אסתר  .אישיותה המיוחדת משתקפת בשירתה

סתר העריצה את אביה  א.ואכן קוצים ודרדרים זוכים בשירתה למקום מיוחד" דרדר השדה"היא תפשה עצמה כ

  .העידה על עצמה" אני בת אבי ולא בת אמי: "הערצה רבה

 לארץחוזרת היא  .חמש שניםבמצרים שם נישאה לאייזק גרין ושהתה , באמצע שנות העשרים שלה נסעה לקהיר

ת בית שהיה מקום מפגש לסופרים ולציירים בראשית שנו" הוילה האדומה"בחולות תל אביב  בעלה בנה להש לבית

  .30-ה

  .מאז המשיכה לכתוב שירים ופרוזה ו חידשה כתיבתה1947-רק ב, במשך שנים לא פרסמה משיריה

במקומות  עברה להתגוררו ,אחרי קום המדינה מסרה את רכושה לקרן קיימת תמורת הכנסה קבועה למחייתה

שירי "ספרה  ".דבר לילדים"הילדים שהתפרסמו ב וכמה משירי" שועלה"באבן יהודה כתבה את שירה  ,שונים

  .הביא לה הצלחה גדולה" אסתר ראב

  .סוף התיישבה בטבעון עד יום מותהאסתר המשיכה בנדודיה עד שלב

על מצבתה  פתח תקוה–  ונקברה בחלקת ראשונים בסגולה 87 והיא בת 1981-א "אסתר נפטרה באלול תשמ

   "נשורת "נחרטו השורות  מתוך שירה

  "ענני שמייך/כאשר מתקו לי-מולדת/ו לי רגבי עפרךמתק"

  
 

 -"המיית שורשים " ,1972 -"תפילה אחרונה"  ,1964  -"שירי אסתר ראב" ,1930 -"קמשונים: "ספריה
  " גן שחרב  ",1976

   "שירת אסתר ראב", "ימים של לענה ודבש", " כל הפרוזה", " כל השירים :  "ספרים נוספים
הציפורים אינן יודעות ושני עיטים ותאנה  ,משאלות, חלמתי: רק מעטים משיריה של אסתר ראב הולחנו ובהם

  .אחת
  .2001,א"קיבל את פרס שר התרבות מתן וילנאי לספרי מופת לשנת תשס"  הפרוזהכל"הכרך 

 ,בש חייה היו שנות ילדותה במושבהד" דות חייה בספר ימים של לענה ודבשאחיינה אהוד בן עזר פרסם את תול
-תה חשוכתוהיו, ערירותה, שנות שתיקתה,  אלה היו אכזבות אהבותיה ונישואיה-וימי לענה ,  שיריה-ויותר מכל 

  ."ילדים
   . פתח תקוהת קיבלה את התואר יקיר1978בקיץ 

  .בשכונת נווה גן" שירת אסתר"העיר פתח תקוה הנציחה אותה ברחוב  
  . מוזיאון פתח תקוה-" לאה ונחום גם,אסתר "-תערוכה

  
  :ביבליוגרפיה

        il.co.walla.pedia://http/ .אסטרולוג,מהדיר אהוד בן עזר,כל הפרוזה,אסתר ראב
       .אסטרולוג,מהדיר אהוד בן עזר,כל השירים,אסתר ראב
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אסתר בילדותה עם 

 בני משפחתה

  1928-,דיוקן אסתר ראב
  חיים גליקסברג
http://www.petachtikvamuseum.com  

  ?  מה מייחד את שירתה של אסתר ראב ממשוררים אחרים בתקופתה-
  ?  אילו משיריה הוקדשו לפתח תקוה ולאיזה אירועים-
 ?  על איזה מתיאוריה בשירה ובפרוזה ניתן עדין להבחין בפתח תקוה-


