ניגודים במעגל סגור

מבחר שירים מתוך

סופ״ש
שירה

ליקט ורשם :דוד אדלר
לבן על לבן הוא לבן וכך גם שחור על שחור .העין נתפסת לתנועה ,לשינויים,
ויותר מכל לניגודים .כך גם במילים .לא תמיד בין חושך לאור .יותר בין
זריחה לשקיעה ,כמו עונות ,כמו תולדות .אלה תולדות האדם מלידה ועד
מוות .מעגל אחד .סגור.

בעריכת נילי דגן

לאה שניר
עונות .תֹולָדות
ָּבנ ַי נֹו ְלדּו ּבְעֹונ ַת הַּזִּקִּיֹות ָּב ֵעבֶר הָ ַאחֵר
ֲאׁשֶר ַל ֲחרֹון הַ ַּקי ִץִ ,לכְ ָתמָיו.
אֲהּובִי הִּנ ִי ַח ְר ִטּי ַת ָקמֹומִיל עַל ִּב ְטנ ִי
ְלהַ ְׁשּתִיק אֶת הַּדִּמּום
ּו ְל ַעּכֵב אֶת ּתְנּועַת הַּזְמַן הַ ִּמ ְת ַעּקֵׁש
עַל ֶא ְפ ָׁשרּות יְחִידָה ׁשֶל ׁשָָרב.
ו ְַרק ַּבחֶֹרף ּבֹו ָׁשתַל אֶת ּגֶפֶן הַּבָכּות,
ְּב ַתחְּבּולֹות ָחנ ַט ַר ְחמִי ִרְקמַת ַחּי ָה עֲִדינ ָה,
ִאוְׁשַת ְמׁשִי סִין ּבְִריסֵי ִּבּתִי,
ּגְמִיׁשּות ְׂשעָָרּה.
ו ַ ֲאנ ִי ְּבמַאי נֹולְַדּתִיּ .בְאֹותָּה עֹונ ָה ַמּמָׁש
ּבָּה ָּת ֲעתָה לָמּות ּבִירּו ָׁש ַלי ִם ֶא ְלז ֶה ַלסְֶקר ׁשִי ֶלר.
ָאבִי ּכָתַב ּבְיֹומָנֹוּ" :גַם אִם הִיא ּתָמּות ְּבמַאי,
וְחֶֹרף ַא ֲחרֹון ֹלא יְכַּסֶה עֹוד אֶת ְּכ ֵתפֶיהָ ּבְָרעָב ְל ַאהֲבָה,
ְּבכָל זֹאת ֶא ְלז ֶה ֹלא ּתָמּות,
ּכִי מְׁשֹוְרִרים אֵינ ָם ֵמתִים לְעֹולָם".
ּו ַב ְּפ ַסנְּתֵר הַּכָחֹל ׁשֶל הַּנְסִיכָה יּוסּוף,
ְּב ַמ ְח ָׁשבָה ִּב ְלּתִי ְמ ֻא ֶּמנ ֶת
ֲאנ ִי ַמּׂשִיג ָה מְֶרחָק ַרב ְמאֹד ִמּכָאן,
הִ ָּׁש ֲארּות נ ַ ְפׁשָּה ִּב ְסתָו ִמ ְּסתָו נִפְָרם.
סופ"ש שירה מס' 15
מתוך :אולי אשה סובבת כאן ,הקיבוץ המאוחד2007 ,

ספרו של דוד אדלר סקיצות לתמונה בלתי שלמה ,בהוצאת "אבן חושן" ,זכה בפרס
רמת גן לספרות תשע"ג ,בקטגורhית שירת ביכורים.
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וכך גם מעגל האסוציאציות שלנו .לכאורה פרוע ,מלא ניגודים ,אך איכשהו
גם הוא נוטה להסגר .די בביקור בדירה אחת של סבסבתא .ואז טרבלינקה
שלהם היא הים שלנו (גם אם הים של אתמול התחלף לו בצל מאיים אחר).
הורינו נפלטו ,כל עוד נפשם בם ,מלועו השוצף של הר הגעש ואנו יושבים
כאן ,ממתינים ,מול לועו הפעור של הר געש אחר.

גד קינר
אלבטרוסים
ּו ַב ָּׁש ַמי ִם ָצו ְחּו עֲַדי ִן ׁשִּיּוֵרי ַא ְל ַּב ְטרֹוסִים ְמ ֻׁשּנ ִים
ֶׁשּפְָרחּו ִמּסִּיּוטֵי הָאֵימָה ׁשֶל ִאּמִי עִם מֹונֹוְקל
וְז ָָקן ו ְַדּׁשִים ְמ ֻׁשּנָנ ִיםְ ,צ ָלבֵי ּבְַרז ֶל וְעֵינ ֵי ְּפ ָלדָה
ְמׁשְֻרי ָנֹות לְֶרג ֶׁש .וְהִ ְס ַּתּגְַרּתִי ִמ ְּפנ ֵיהֶם
ּבְִקיתֹון ֶׁשּנ ַָדף אֹוֶדקֹולֹון ׁשֶל ז ְֵקנ ִים ּו ִמזְוָדֹות
ִמּׁשָם ׁשֶֹּלא נִפְְרקּו וְגֻּבְבּו עַל הָ ָארֹון ּבְִקרֹון
הַ ְּבהֵמֹות ֶׁשּלִי ּבְִדיַרת ַס ָּב ַס ְבּתָא פְִרי ְׁשמָן 26
קֹומָה ְׁשלִיׁשִית ֶׁשּׁשְִקׁשֵק וְדָהַר ִלטְֶר ְּבלִינ ְָקה
ַּת ֲחנ ָה ִראׁשֹונ ָה סֹוּבִיבֹור ַּת ֲחנ ָה ְׁשנִּי ָה הַּי ָם
ֶׁש ְּליָדֹו ִחּכִינּו ֶׁשּי ָבֹואּו ְלהַ ְׁשלִיְך אֹותָנּו ּכְמֹו
ֶׁשהִ ְבטִיחּו ו ְֹלא ּבָאּו ַּת ֲחנ ָה ְׁשלִיׁשִית ּו ְבכָל ַּת ֲחנ ָה ִסּנ ֵן
ְקרֹון הָאֹוטֹוּבּוס ׂשִין ְׂשמָאלִית אֲֻרּכָה ו ְָרעָה ּו ָפתַח
ֶּדלֶת ְּב ָח ְפז ָה ּכְֹלעֹו ׁשֶל מִי ֶׁשחָׁש ְּבחִילָה
ו ְעֹוצֵר ְּבצַד הַּדֶֶרְך ְלהִָקיא
ו ְֹלא יֹוצֵא לֹו
ֶאּלָא ֲאנ ִי.
סופ"ש שירה מס' 18

לא צריך שטן הׂשֹורה עם מלאך .גם המלאכים המלווים אותנו יכולים להיות
שונים זה מזה :החיוך והצעקה ,האהבה והתימהון הנורא.

עפרה קליגר
על חיוך וצעקה
ְּכ ֶׁשּי ְָדָך ַמ ְחלִיָקה עַל ָּפנ ַי מְַקּנַחַת
אֶת הָ ַעצְבּות ֶׁשּדָבְָקה
ו ְַרגְלְָך ַמ ֲעתִיָקה אֶת ַע ְצמָּה עַל י ְֵרכִי,
ֲאנ ִי רֹואָה אֵיְך צֹו ֵמ ַח ַּבי ִת ּבְתֹוְך הַּגּוף הַ ְּמ ֻׁשּתָף
ו ְאֹור ּגָדֹול ׁשֹוטֵף אֶת ֲחדָָריו.
ְׁשנ ֵי ַמ ְל ָאכִים ְמ ַלּו ִים אֶת הָ ָאדָם ּבְַדְרּכֹו
ִמ ָּקרֹוב נִּתָן ְלז ַהֹות —
חִּיּוְך ּו ְצעָָקה.

כאן ושם .יש עתיד .אין עתיד .מלכות וגלות ,וחוזר חלילה.

רחל הרפז
ממעוף היונה
הַּגַי ְא ְמ ַפּלֵס ַמּסָעֹו הָעֲַקלְַקל ְּבצֵל אְֲדנּות הַהַר
ְר ַעפִים נ ֶ ֱא ָחז ִים ְּבג ַּגֹות ּדֹומִינֹו
י ְֹרֶקת הָ ַע ְלו ָה ַמ ְסו ָה אֶת ּבֵיתִי ִמ ְּפנ ֵי הַֹּלא נֹודָע
ּגֹוזָּלַי הֶ ֱעתִיקּו אֶת ֲחלֹומָם ִלמְחֹוזֹות ז ִָרים
הֵם מְַדּבְִרים מִן הַּקְַרַקע ,מִן הַ ִמכְמֹורֹות ,הַ ֲחפִירֹות,
ֵמהֲ ֻמּלַת הַּׁשּוקִ ,מ ְּבלִיל הָ ָאדָם,
ו ְאֹומְִרים ,אֵין ּפֹה ָעתִיד.
וַהֲלֹוא ֵמאָז ִקּנַנְּתִי ּכָאן
י ַָד ְעּתִי ָעתִיד
סופ"ש שירה מס' 18
מתוך :לגלות את הבדולח ,הוצאת עקד 2012

חִּיּוְך עַל ֻקְרטֹוב ׁשֶל ַאהֲבָה
ּו ְצעָָקה עַל הַ ִּתּמָהֹון הַּנֹוָרא.
סופ"ש שירה מס' 3

כשאתה כאן אתה מתאווה לשם ולהיפך .הדשא שם ירוק יותר .אבל הוא
לא שלך .חזור לכאן ,כי כאן מקומך .ואז המעגל ייסגר והמסך ירד .הוא
תמיד יורד.

יערה בן דוד
ְּבטֶֶרם
מדור סופ"ש שירה בעריכת המשוררת
נילי דגן נפתח במאי  2012ומארח,
עד כה ,למעלה ממאתיים משוררים
היוצרים אנתולוגיה מקוונת ומגוונת של
שירה ישראלית .השירים מופצים בין
קהל שוחר שירה ברחבי האינטרנט.

ׁשַל נ ְ ָעלֶיָך וְלְֵך ְלאַט
עַל ִר ְצּפַת הָעֵץ הַחֹוֶרֶקת ְּבבֵית הָעֵץ
ּבְּבּוְדגַנְי ָה ו ַאס ּבֹו ֲאכָה הַּיַעַר וְנַכְלּולָיו
ּכָאן ׁשְָרׁשֵי הָ ֵעצִים ֹלא ְמ ֻעּפִָרים ָּב ֲאו ִיר
ַּתּגִיד ִקנְאָה ְּבׁשָָרׁשִים ֹלֹא ֶׁש ְלָּך ּולְעֹולָם
ֹלא יִהְיּו ֶׁש ְלָּך.
ְּבׁשְָרׁשֵי הַּׁשֶֶקט ִּדנְּדּון יָֹרק
מְֹלא מְֶרחַב הָ ַעי ִן ּכָל מַה ֶּׁש ָּתדּוג מִן הַהֵד ַּבּגַי ְא
ֶׁש ִּת ְׁשמַע ,מְֹלא נְחִיַרי ִם ַמּלֵא אֶת הִָריק
צֵידָה ְלאֶֶרץ ְרחֹוָקה
ִל ְפנ ֵי ֶרֶדת הַ ָּמסְָך
סופ"ש שירה מס' 22
מתוך :סוס טרויאני מבטן התודעה ,כרמל 2011
מרץ-אפריל
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