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תחקירים

מאת :אסטר שטרית גיליון22/03/2012 ,2542 :

פלילים
מגזין
חברתי
תרבות
ספורט
דעות
גוף ונפש
מיסטיקה
תדמית
פרסומי

« כתבות נוספות
« המהפכה הבריאה
של 'יוספטל'
« בית ספר לבריאות
« הולכים עם הרצון
« חיה בשירים

תתארו לכם פיה המגשימה לכם חלומות ,איזה חלום הייתם בוחרים להגשים? לאברי
אטיאס ,היה חלום ,להוציא את שיריו לאור .וכשבמסגרת פרויקט 'מגשימים חלום'
ברשת 'ישרוטל' ,שאלו אותו מה הוא רוצה להגשים ,התשובה היתה ברורה ,אך
ההפתעה היתה גדולה .אברי ,טיפוס אילתי ססגוני ,העובד כמנהל חוף ובריכה במלון
ה'רויאל ביץ'' ,מסתובב כבר שבוע עם ספר שיריו כשכולו עולץ ושמח .כעת הוא
מתפנה למאבק האמיתי ,על בריאותו וכבר מפנטז על החלום הבא .כי לפעמים ,כמה
שזה נשמע בנאלי ,חלומות אכן מתגשמים

מכתבים למערכת
קולנוע
גלריות לילה
מדור לילה
לוח ערב ערב
מדריך העסקים
מגזינים
קטנטנים
תשבצים
בטן גב
Sea & Sun
ארכיונים
חיפוש
גיליונות
גיליונות וירטואלים
וידיאו
מן העיתונות
פורום
הכרויות
סקרים

"אני זוכר כמעט ורק מעט /מקופת חולים שהיינו ילדים /טור של מספרים מגולגל ותלוי על
המשקוף/ומספרים בו עד חמש לא לדחוף /ובתור למרקחת קבלנו בקבוקון של יוד כחול/
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שהכתים את הבגדים הידיים והכול /וכעת היום במרכז הרפואי שלי /על כורסא מרווחת
ומחובר למכונה /שואבת מנקה ומסננת ,פועלת בשקט /והכול לטובתי ,מחזקת תומכת
מעודדת /ומחזירה לי את הצבע לחיוך" )א.אטיאס( .
כך כתב אברי אטיאס ) ,(54מנהל חוף ובריכה של מלון 'רויאל ביץ'' ,באחד משיריו שנכתבו
לאחרונה.
"דרך הכתיבה אני מרגיש שמילים פשוטות ,רגילות ,מקבלות נופך ומשמעות אחרת" ,הוא
מנסה להסביר את אהבתו לכתיבה" ,המילים מקבלות משמעות נוספת ,עמוקה יותר המביאה
את המילים למקום גבוה יותר".

ספר בהפתעה
חצי יובל שנים עברו מאז נכנס אטיאס לרשת 'ישרוטל' .הוא לא האמין שביום מן הימים הם
יגשימו לו את חלומו הגדול .במסגרת פרויקט חדשני של רשת 'ישרוטל'' ,הגשמת חלומות',
נערך לאחרונה טקס מכובד באולם של מלון 'רויאל גרדן' ,אליו הגיעו מנהלי הרשת מכל
הארץ .שלושה מהם זכו להגשמת חלומם .אטיאס לא האמין למשמע אוזניו כשנקרא אל
הבמה והבין שהוא אחד מהם .בתוך קרטון ארוז חיכו לו חמישה ספרים כרוכים ומעוצבים .היה
זה ספר שהכיל את שיריו ,ואם לא די בכך ,הוא זכה ל 40עותקים ממנו .בכריכת הספר
מופיעה תמונתו של אטיאס קורא על חוף הים והקדשה מרגשת ממלון 'רויאל ביץ''  .את
העותקים כבר הספיק לחלק לחבריו לעבודה ולמשפחה שהתלהבה ובקרוב ידפיס עותקים
נוספים בניסיון למכור אותם.
איך הצליחו להפתיע אותך?
"במסגרת הפרויקט ,סיפרתי שחלומי הוא להוציא ספר שירים ,אך לא האמנתי שאהיה זה
שייבחר .עובדי המלון עשו הכל בשקט ,לא היה ניתן להבחין .התמונה שעל הכריכה צולמה
בחוף המלון בטענה שמצלמים לכבוד פורים את כל העובדים ,ואת השירים המצויים בספר
השיגה אחת העובדות ממשאבי אנוש ,שצילמה אותם מבלי שאשים לב .כשהבנתי שזה ספר
עם השירים שלי ,נמלאתי אושר וחיוכים .קיצרו לי את הדרך להגשמת החלום" .
מישהו כבר קנה את הספר?
"כן" ,הוא מחייך ומספר במבט צנוע" :ישבתי עם העובדים בחוף והראיתי להם את הספר
שעשו לי .אחד מהם הציע לי שאנסה למכור אותו וכבר באותה השיחה עובד סודני אמר לי
'אני רוצה לקנות אותו' .הם דיברנו ביניהם ,סיכמו על מחיר בכמה דקות .הוא קנה את הספר
מתוך אהבה לשירים והערכה כלפיי .מאוד התרגשתי ,כתבתי לו הקדשה בה ציינתי  'אזכור
אותך לנצח' .הכוונה הייתה שאזכור אותו ואת המחווה שעשה למעני גם אחרי שיחזור לסודן".

שירים מהנשמה
אטיאס ,יליד חיפה ,הגיע לקיבוץ סמר בשנת  '77בהיותו חייל בעקבות הציונות" .כשהייתי
צעיר ,הרגשתי שאני חייב לעזור בבניית הארץ" ,הוא מסביר .שמונה שנים לאחר מכן ,הוא
עבר לעיר אילת והחל בלימודי מלונאות ולפני כ 25שנה ,נכנס לרשת 'ישרוטל' .מזה  20שנה
הוא מנהל חוף ובריכה של מלון ה'רויאל ביץ''" .אני אוהב את העיר ואת החוף בעיקר .הים
כבר הפך לחלק ממני" ,הוא מספר .את אהבתו לאמנות החל כבר בגיל קטן .בילדותו פיסל
בגבס ובחמר ובהיותו נער ,נהג למלא את מחברותיו בשירים ובסיפורי ילדים ,אך לא עשה
דבר שהבין כי עליו לקדם את עצמו.
בשנת  ,2010נבחר אטיאס לעובד מצטיין בתחום התיירות בתחרות מטעם עיתון 'ידיעות
אחרונות' ,ההמלצות החמות הגיעו מחבריו לעבודה .לאחר שעבר סלקציה ומספר ראיונות,
הוא נבחר וזכה במגן נחושת ,בשיק ובעיקר בתואר המכובד" .זה מאוד מרגש לדעת
שמעריכים את העבודה שאתה עושה .זה גרם לי להתרוממות רוח ולהרגשה טובה .זה חידד
אצלי את הדרך להוציא החוצה את כל החומרים שאני כותב ולתמצת אותם לשירים ,מתוך
תחושה שעליי להמשיך ולקדם את עצמי".
השירים ,שנכתבו ממעמקי נשמתו של אטיאס ,נכתבו על גלעד שליט ,העיר אילת ,יחסים
ואפילו על היצר הרע ,אך השיר הראשון שיצא לאור היה שירו על דיוויד לואיס ז"ל ,מייסד
רשת 'ישרוטל' ,אשר תורגם לאנגלית ופורסם בספר שיצא לזכרו.
"ואני ככולם ראיתי בו כאבא /חזק ומוצק והחלטי /למענו ובשבילו הקדשתי שנים על החול/
ובשבילו עשיתי הכול /כמגדל אור על החוף ניצב והאיר /דרכם של משקיעים לעגון בעיר /זכות
ולא בחסד נתקבל כיקיר העיר" )א.אטיאס(.

העיקר זה החיים
אטיאס עוד לא התאושש מההתרגשות של הגשמת חלומו וכבר הספיק למצוא חלום חדש
למכור את הספר ולתרום מחצית מהכנסותיו לבית החולים 'יוספטל' ,מחלקת דיאליזה" .אני
חושב שאני והם צריכים להתחלק שווה בשווה בהכנסות כי הם חצי מהחיים שלי ,זאת
התחושה".
ארבעה חודשים עברו מאז גילה אטיאס כי הוא סובל מכליות שלא מתפקדות .כיום ,הוא
מחכה שיפתרו מספר בעיות רפואיות ואחריהן ייבצע השתלת כליה ,בתקווה לתורם מתאים.
מזה כחודש ,הוא עובר טיפולי דיאליזה ,עדיין מעכל את מהלך הטיפול ואת כאב הדקירות,
ובכל זאת מסתכל על הצד הטוב ושומר על שמחת החיים .הוא כבר הספיק להקדיש שיר
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לצוות המחלקה ולא שוכח להודות ולו לרגע" .הנס הזה קורה שלוש פעמים בשבוע ,ארבע
שעות בכל טיפול" ,הוא מסביר" .המכונה הזו מצילה חיים ,לולא המכונה הזו ,הרבה אנשים
לא היו איתנו היום .נראה לי שלולא המכונה הזו הייתי עכשיו מתחת לאדמה .היא עוזרת
לשמור על אורח חיים בריא .בנוסף ,הטיפולים שינו אצלי את כל הראייה על שירות .מזה 25
שנה אני רגיל לשרת אנשים ,לדאוג שיהיה להם טוב ופתאום עושים בשבילי .אחרי שאתה
נמצא בצד השני כל כך הרבה זמן ,כשמישהו שם עלייך סדין ,אתה מודה לו ומוקיר אותו .כל
הזמן אני מגיע למחלקה עם עוגות וכיבוד .זה המעט שאפשר לעשות לאנשים שעושים כל כך
הרבה בשבילי".
איך שומרים על אופטימיות כזו?
"המראה מאוד מרתיע והדם עוד חם .אתה אוחז בצינור ומרגיש חום שיוצא ממך ,מהגוף
שלך .זה מפחיד .גם החיפוש אחר ורידים בזרוע מפחיד .כדי להגביר את קצב הדם יש לחבר
את אחד הורידים לעורק ,אם לא יוצא דם משחקים עם המחט וזה מאוד כואב ,אבל זה רק
בהתחלה של הטיפול .כל ההתחלות קשות .ובכל זאת ,כל זה עדיף על מצב בו לא הייתה
מכונה כלל .שידקרו גם עוד אלף פעמים ,העיקר שאנחנו חיים".
שאיפות לעתיד?
"אני שואף להמשיך לרכז חומר ולצרף אליו גם סיפורים קצרים .השאיפה הגדולה היא
שהספר יימכר ואנשים יכירו את השירים מתוך אהבה ,זו גאווה עבורי .ספר שירים מהווה
אקסטרה לרוח".

תגובות
אין תגובות לכתבה זאת.
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