החמצות

מבחר שירים מתוך

סופ״ש
שירה

מבחר שירים מסופ"ש שירה
ליקטה ורשמה :נילי דגן

(דברי הקישור הם שורות מתוך מחזור שירים)

בעריכת נילי דגן

כמה קשה להשיל מעלינו
כל מה שמעיק עלינו/
ילדינו שבגרו רובצים על
כתפנו /כתמי הגיל באים
בהפתעה /זיכרונות נתלים
בנקודות הכאב.

רפי וייכרט
ריקוד נבלם
ִאי ֶא ְפ ָׁשר ֶׁשֹּלא ִל ְראֹות
ֶאת ַמה ֶּׁש ָהלְַך ְל ִאּבּודְ .ל ָפנַי,
ְּב ֶמ ְר ַחק ְּפ ִסיעֹות,
ָׁשים ֶׁש ָהיּו הֹורַי.
ֲאנ ִ
ֲבל ֶא ְפ ָׁשר ִל ְראֹות ֶאת ָה ִרּקּוד נ ְִבלָם.
אָ
ַאף ֶׁשעֹודֶּנּו ּכָאןִ ,מ ְׁש ָּפ ָחה ְל ֶרגַע,
ַאחר ְצ ִליל נ ְֶעלָם
ַּׁשׁש ַ
ירּואט ְמג ֵ
ַה ִּפ ֶ
ו ְַה ַּצ ַעד נִגְ רָר.
מֹוצא
ַּבם אֹוזֵל ֶאל ָ
רֹואה ֶאת ּג ָ
ֲאנִי ֶ
ָה ְרחֹובְּ .ד ֻמּיֹות־ ֶערֶב ְּב ָז ִוית ַחּיַי.
ְּכמֹו ָהיִינּו ְמ ֻׁשּלָׁש ַחי
ֵאֹומ ְט ְריָה ֶׁשל ַה ְח ָמ ָצה.
ּובכָל זֹאת ּג ֶ
ְ

וכמו צמא המניע עדר
פילים לצעוד אלפי
קילומטרים בזיכרון
בורות מים קדומים/
אנחנו מתחקים אחר
הנעורים שלנו.

הדס גלעד
בחלוף הימים
אֹוה ֶבת אֹותֹו.
ָּמה ֲאנִי ֶ
ֶה ָח ֵבר ָה ִראׁשֹון ֶׁש ִּלי ָׁשַאל ל ָ
ָהיָה ַליְלָהַ .הּלֵב ָּב ַערָׁ .ש ַת ְק ִּתי.
ָדיו ַעל ַה ֶהגֶה
ָאה ְב ִּתי ֶאת ַמּנָח י ָ
ַ
יפיו
ָאה ְב ִּתי ֶאת ֻח ְצ ַּפת ַהּנ ִָּצנִים ְּב ִז ָ
ַ
ֶאת ֶהּנֵף ז ְִק ָּפתֹו.
ִיחֹוח ַה ָּב ֵצק ַה ָּבחּוׁש ְּבעֹורֹו
ָאה ְב ִּתי ֶאת נ ַ
ַ
ּלֹותיו
ָאה ְב ִּתי ֶאת נ ְֶחרָצּות ִמ ָ
ַ
ֶאת ִמּדַת ַנעֲלָיו.
עֹוד יֵעֹורּו לֵילֹות
יקה
ֶא ֱהפְֹך ַּב ְּׁש ִת ָ
הֹופ ִכין.
ִּכ ְב ֶא ֶבן ֶׁש ֵאין לָּה ְ
מתוך הספר כל אור בעצם ,הוצאת פרדס 2013

מתוך האסופה גג החשכה ,הוצאת אבן חושן 2013
(סופ"ש שירה )45
(סופ"ש שירה )4
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גליון 375-6

מדוושים לאורך ואדי קלט עד
מסגד נבי מוסא /זיעה מבצבצת
מנקבוביות העור/
נחל חותר בתוך החום והצהוב.

סיון הר–שפי
הטבע שלי
אֹותָך ֶׁש ֲאנִי עֹונ ִָתית.
ִהז ְַה ְר ִּתי ְ
ָאדי
ַע ְכ ָׁשו ַה ְּז ַמן ָל ֶרדֶת ֶאל ַהּו ִ
ִׁש ְפ ַעת ֶח ְלמֹונִּיֹות
ָמה
ְּפ ָקעֹות ִּבגְ רֹון ָהאֲד ָ
ּוב ִכי ָצהֹב
ְ
ַאחר ּכְָך ֶא ְפ ַקע וְָאפּוג
ַ
ֲריְך
ְּכ ַתא ִ
ֶׁשל ּגְ אֻּלָה
מתוך מה שקהלת לא ידע ,הקיבוץ המאוחד ,ריתמוס 2014
(סופ"ש שירה )45

גושי עננים לבנים רובצים בין גבעות /המחשבות מפוזרות/
נוף מתחלף מתחרה על תשומת הלב.

טובי סופר
אנשים שהכרנו
ַרנּוָ ,עזְבּו.
ָׁשים ֶׁש ִהּכ ְ
ֲאנ ִ
ָאה ְבנּוֹ ,לא ּכָאן.
ֵאּלֶה ֶׁש ַ
ָע ְברּו ִמּפֹה — ְל ָׁשם,
ּומּזֶה — ְל ַה ָּבא.
ִ
נֹות ְרנּו ַּב ַחּלֹוןַ ,מ ְמ ִּתינִים ְלאֹות.
ַ
מתוך עם כל הכבוד לגשם ,פואטיקה 2014
(סופ"ש שירה )45

לאן שלא תסתכל זה העולם שלנו טובל
באור זרוע /כשאתה מותח גשר מהשדות
 /עוצר בנקודה בה יורדת חשכה /משככת
כאבים.

יוסי יזרעאלי
ברושים
ְּוכמֹו ְּב ִמ ְב ֶׁשלֶת ֵׁשכָר ַהח ֶֹׁשְך
נֹופ ִלים
ּכֹוכ ִבים ְ
רֹוׁשיםָ .
ָתח ּכָל ַה ַּליְלָה ַּב ְּב ִ
רַ
אֹותּה
ָּפ ְרחּו ֶּב ָח ֵצר ְּכמֹו ְּכ ִוּיֹותְ ,מ ִא ִירים ָ
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.

חֹוריםְּ ,כ ֶׁשּכָל ָה ֵעתְּ ,כמֹו
ְּב ַח ְׁש ַמ ִּלים ְׁש ִ
רֹוׁשים
ֲארֻּבֹות ֶׁשל ֵּבית ֲחר ֶֹׁשת רַעַ ,ה ְּב ִ
ִּפּיְחּו ֶאת ַה ַּליְלָה.
מתוך ניסוי הצופרים של המיגרנה ,הוצאת הקיבוץ המאוחד 2002
(סופ"ש שירה )26

מאי-יוני
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