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ניגודים במעגל סגור
ליקט ורשם: דוד אדלר

לבן על לבן הוא לבן וכך גם שחור על שחור. העין נתפסת לתנועה, לשינויים, 
בין  יותר  בין חושך לאור.  גם במילים. לא תמיד  כך  לניגודים.  ויותר מכל 
זריחה לשקיעה, כמו עונות, כמו תולדות. אלה תולדות האדם מלידה ועד 

מוות. מעגל אחד. סגור.

לאה שניר

עונות. תֹולָדות

ּבָנַי נֹולְדּו ּבְעֹונַת הַּזִִּקּיֹות ּבֵָעֶבר הַָאֵחר
אֲֶׁשר לֲַחרֹון הַַּקיִץ, לִכְָתָמיו.

ֲאהּוִבי הִּנִיַח ְרִטּיַת ָקמֹוִמיל עַל ּבְִטנִי
לְהְַׁשִּתיק ֶאת הַּדִּמּום

ּולְעֵַּכב ֶאת ְּתנּועַת הַּזְַמן הִַּמְתעֵַּקׁש
עַל אְֶפָׁשרּות יְִחידָה ֶׁשל ָׁשָרב.

וְַרק ּבַחֶֹרף ּבֹו ָׁשַתל ֶאת ּגֶֶפן הַּבָכּות,
ְּבַתְחּבּולֹות ָחנַט ַרְחִמי ִרְקַמת ַחּיָה עֲִדינָה,

ִאוְַׁשת מְִׁשי ִסין ְּבִריֵסי ִּבִּתי,
ּגְִמיׁשּות ְׂשעָָרּה.

וֲַאנִי ְּבַמאי נֹולְַדִּתי. ְּבאֹוָתּה עֹונָה ַמּמָׁש
ּבָּה ּתָעֲָתה לָמּות ִּבירּוָׁשלַיִם אֶלְזֶה לְַסֶקר ִׁשילֶר.

אִָבי ּכַָתב ְּביֹוָמנֹו: "ּגַם ִאם הִיא ָּתמּות ְּבַמאי,
וְחֶֹרף ַאֲחרֹון ֹלא יְכֶַּסה עֹוד ֶאת ְּכֵתֶפיהָ ְּבָרעָב לְַאהֲבָה,

ְּבכָל זֹאת אֶלְזֶה ֹלא ָּתמּות,
ּכִי מְׁשֹוְרִרים אֵינָם ֵמִתים לְעֹולָם".

ּובְַּפַסנְֵּתר הַּכָחֹל ֶׁשל הַּנְִסיכָה יּוסּוף,
ְּבַמְחָׁשבָה ּבִלְִּתי ְמאֶֻּמנֶת

ֲאנִי מִַּׂשיגָה ֶמְרחָק ַרב ְמאֹד ִמּכָאן,
הִָּׁשֲארּות נְַפָׁשּה ּבְִסָתו ִמְּסָתו נְִפָרם.
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מתוך: אולי אשה סובבת כאן, הקיבוץ המאוחד, 2007

ספרו של דוד אדלר סקיצות לתמונה בלתי שלמה, בהוצאת "אבן חושן", זכה בפרס 
רמת גן לספרות תשע"ג, בקטגורhית שירת ביכורים.

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

ּובַָּׁשַמיִם צָוְחּו עֲַדיִן ִׁשּיּוֵרי אַלְּבְַטרֹוִסים מְֻׁשּנִים
ֶׁשָּפְרחּו ִמִּסּיּוֵטי הָאֵיָמה ֶׁשל אִִּמי ִעם מֹונֹוְקל
וְזָָקן וְַדִּׁשים מְֻׁשּנָנִים, צְלֵָבי ַּבְרזֶל וְֵעינֵי ְּפלָדָה

מְֻׁשְריָנֹות לְֶרגֶׁש. וְהְִסַּתּגְַרִּתי ִמְּפנֵיהֶם
ּבְִקיתֹון ֶׁשּנַָדף אֹוֶדקֹולֹון ֶׁשל זְֵקנִים ּוִמזְוָדֹות
מִָּׁשם ֶׁשֹּלא נְִפְרקּו וְגְֻּבבּו עַל הָָארֹון ּבְִקרֹון

הְַּבהֵמֹות ֶׁשּלִי ְּבִדיַרת ַסּבַָסְבָּתא ְפִריְׁשָמן 26
קֹוָמה ְׁשלִיִׁשית ֶׁשִּׁשְקֵׁשק וְדָהַר לְִטֶרּבְלִינְָקה

ַּתֲחנָה ִראׁשֹונָה סֹוִּביבֹור ַּתֲחנָה ְׁשנִּיָה הַּיָם
ֶׁשּלְיָדֹו ִחּכִינּו ֶׁשּיָבֹואּו לְהְַׁשלִיְך אֹוָתנּו ְּכמֹו

ֶׁשהִבְִטיחּו וְֹלא ּבָאּו ַּתֲחנָה ְׁשלִיִׁשית ּוְבכָל ַּתֲחנָה ִסּנֵן
ְקרֹון הָאֹוטֹוּבּוס ִׂשין ְׂשָמאלִית ֲאֻרּכָה וְָרעָה ּוָפַתח

ּדֶלֶת ְּבָחְפזָה ּכְֹלעֹו ֶׁשל ִמי ֶׁשחָׁש ְּבִחילָה
וְעֹוֵצר ְּבצַד הַּדֶֶרְך לְהִָקיא

וְֹלא יֹוֵצא לֹו
אֶּלָא ֲאנִי.
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מרץ-אפריל

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

ּכְֶׁשּיְָדָך ַמְחלִיָקה עַל ּפָנַי מְַקּנַַחת
ֶאת הָעְַצבּות ֶׁשּדָבְָקה

וְַרגְלְָך מַעֲִתיָקה ֶאת עְַצָמּה עַל יְֵרכִי,
ֲאנִי רֹוָאה אֵיְך צֹוֵמַח ּבַיִת ְּבתֹוְך הַּגּוף הְַּמֻׁשָּתף

וְאֹור ּגָדֹול ׁשֹוֵטף ֶאת ֲחדָָריו.
 

ְׁשנֵי מַלְאָכִים מְלַּוִים ֶאת הָָאדָם ְּבַדְרּכֹו
מִָּקרֹוב נִָּתן לְזַהֹות —

ִחּיּוְך ּוצְעָָקה.
 

ִחּיּוְך עַל ֻקְרטֹוב ֶׁשל ַאהֲבָה
ּוצְעָָקה עַל הִַּתָּמהֹון הַּנֹוָרא.
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כאן ושם. יש עתיד. אין עתיד. מלכות וגלות, וחוזר חלילה.

רחל הרפז

ממעוף היונה

הַּגַיְא ְמפַּלֵס ַמּסָעֹו הָעֲַקלְַקל ְּבצֵל ֲאְדנּות הַהַר
ְרעִַפים נֱֶאָחזִים בְּגַּגֹות ּדֹוִמינֹו

יְֹרֶקת הָעַלְוָה ַמְסוָה ֶאת ֵּביִתי ִמְּפנֵי הַֹּלא נֹודָע
ּגֹוזָּלַי הֶעֱִתיקּו ֶאת ֲחלֹוָמם לְִמחֹוזֹות זִָרים

הֵם ְמַדְּבִרים ִמן הַַּקְרַקע, ִמן הִַמכְמֹורֹות, הֲַחִפירֹות,
ֵמהֲמֻּלַת הַּׁשּוק, ִמּבְלִיל הָָאדָם,

וְאֹוְמִרים, אֵין ּפֹה עִָתיד.
וַהֲלֹוא ֵמאָז ִקּנַנְִּתי ּכָאן

יַָדְעִּתי עִָתיד
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מתוך: לגלות את הבדולח, הוצאת עקד 2012

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

תמיד יורד.

יערה בן דוד

ּבְֶטֶרם

ַׁשל נְעָלֶיָך וְלְֵך לְאַט
עַל ִרְצַּפת הָעֵץ הַחֹוֶרֶקת ְּבֵבית הָעֵץ

ְּבּבּוְדגַנְיָה וַאס ּבֹואֲכָה הַּיַעַר וְנַכְלּולָיו
ּכָאן ָׁשְרֵׁשי הֵָעִצים ֹלא מְעָֻּפִרים ּבֲָאוִיר
ַּתּגִיד ִקנְָאה ּבְָׁשָרִׁשים ֹלֹא ֶׁשלְָּך ּולְעֹולָם

ֹלא יִהְיּו ֶׁשלְָּך.
ּבְָׁשְרֵׁשי הֶַּׁשֶקט ּדִנְּדּון יָֹרק

מְֹלא ֶמְרַחב הַָעיִן ּכָל ַמה ֶּׁשָּתדּוג ִמן הַהֵד ּבַּגַיְא
ֶׁשִּתְׁשמַע, מְֹלא נְִחיַריִם מַּלֵא ֶאת הִָריק

ֵצידָה לְֶאֶרץ ְרחֹוָקה
לְִפנֵי ֶרֶדת הַָּמסְָך
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מתוך: סוס טרויאני מבטן התודעה, כרמל 2011 

מדור סופ"ש שירה בעריכת המשוררת 
ומארח,   2012 במאי  נפתח  דגן  נילי 
משוררים  ממאתיים  למעלה  כה,  עד 
היוצרים אנתולוגיה מקוונת ומגוונת של 
בין  מופצים  השירים  ישראלית.  שירה 

קהל שוחר שירה ברחבי האינטרנט.


