חזית חמה

מבחר שירים מתוך

סופ״ש
שירה

קטעי הקישור הם שורות מתוך מחזור השירים רוחות
מיסטרל מאת נילי דגן

בעריכת נילי דגן
פּוחים ִמ ַּמ ֲא ָמץ נָ ִחים
ּבֹול ִעים נִ ְת ֵחי ֶׁש ֶמׁש /נְ ִ
לּועים ְּכ ֻת ִּמים ְ
ְּד ִ
סּוסים ִמ ְתנַ ְּפ ִצים ִּב ְד ָה ָרה ַה ָּׁש ַמיְ ָמה/
ִּב ְכ ֵבדּות ַעל ָה ֲא ָד ָמהִ /
הֹופְך
עֹולם ֵ
חֹורי ַענְ נֵ י ָה ָא ָבקָּ /כל ָה ָ
ּגִ ְדרֹות ֲה ַד ִּסים נִ ְב ָלעֹות ֵמ ֲא ֵ
ֲחזִ ית ַח ָּמה
ּפֹות ִרים ּתֹוְך ְּכ ֵדי ַה ְפ ָלגָ הֲ /א ָבל ְּכ ָכל
ָח ַׁש ְב ִּתי ֶׁש ְּב ָעיֹות ְ
יֹותרֵ /איְך זֶ ה ֶׁש ְּדגָ ִלים יְ ֻר ִּקים נֶ ְח ָּפזִ ים ּגַ ם
ֶׁש ִה ְת ַר ַח ְקנּו ָּד ַאגְ נּו ֵ
ׁשֹועט ָהמֹון ִּב ְק ִריאֹות ְקצּובֹות
רּוחֵ /איְך זֶ ה ֶׁשּגַ ם ָּכאן ֵ
ָּכאן ָּב ַ
ַא ְל ָלה ַא ְּכ ַּבר!

אמירה הס
וסלחו לי באמת
ו ְ ִסלְחּו לִי ֶּב ֱאמֶת ׁשֶ ֲאנ ִי ּבֹורַחַת
ִסלְחּו לִי ֶּב ֱאמֶת ּו ְב ָתמִים ֲא ַבּקֵׁש ְסלִיחָה ׁשֶ אֵינ ִי עֹונ ָה ְל ֶטלֶפֹונ ִים
ׁשֶ אֵינ ִי ַקּיֶמֶת רַק ִמ ְת ַקּיֶמֶת
ִסלְחּו לִי ׁשֶ ָה ַפ ְכּתִי ַק ֲערָתִי עַל ּפִי ָה ו ְרֹואִים לִי עַּכּוז ִים
ָה ִאּׁשָה
ׁשּגַעַת עַל ְּפסִיכִי ַא ְטרִים
ׁשֶ ָּתמִיד ָהיְתָה ְמ ֻ
וְז ִ ְלזְלָה ַּב ֲה ָבנָתָם
עֹוׂשָה ֶּבדֶק ַּבי ִת
ַל ְּסדָקִים ׁשֶ ּבְתֹוכָּה.
ׁשבִים
ֶארֶץ ָא ְכלָה ּתֹו ָ
ּׁשבִים ְּב ַד ְעּתָם.
ִמ ְתי ַּׁשְ בִים ְמי ֻ ָ
ֶארֶץ ִהּגְרָה ֲאנ ָׁשִים מִּתֹוְך ַע ְצמָם
ּׁשנ ִים ּדָם ִמ ְדיָנ ִי.
ֶארֶץ ִּד ְּממָה ּכָל ַה ָ
ְמ ַד ֶּממֶת ָה ָארֶץ ּכָל ַהּזְמַן וְאֵין לָּה ַמי ִם ַּב ִּכּנֶרֶת.
ּו ַבּתִיכֹון ׁשֶ ּלָּה ִמזְרָח יֹו ֵקד.
מתוך כמו בכי שאין לו עיניים להיבכות ,הוצאת עם עובד ( 2014סופ״ש
שירה )55
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אורן אגמון
תהלוכת לפידים
ּומָה יַעֲׂשּו ַה ְּכ ָלבִים
אִם י ֵ ָעלְמּו ִּפתְאֹום חֲתּולֵי ָהרְחֹוב
אִם ֹלא י ִ ְהי ֶה ִּפ ְתאֹם ַאחַר מִי ִל ְרּדֹף
אִם ֹלא יִּוָתֵר ָלהֶם ָק ְרּבָן
ַהאִם י ֵאֹותּו ְל ָהטִיל ַמי ִם עַל עֵץ ו ְ ַל ְחזֹר ַה ַּביְתָה
ַהאִם י ִ ְס ַּתּפְקּו ְּבנ ִ ְבלַת ַחּי ָה ּדְרּוסָה
ַהאִם י ִ ְת ַּפּלְׁשּו ּבְצֹואַת חַּיֹות ֲאחֵרֹות
ַהאִם י ִ ְס ַּתּפְקּו ְּבלִּקּוק ֲח ָל ַצי ִם
ְּב ִרחְרּו ַח אֲחֹורָיו ׁשֶל ֶּכלֶב ַאחֵר
אֶת מִי יַחְׁשִיבּו ְּכמֵת ְמ ַהּלְֵך
אְַך ְּכ ָלבִים ְּכ ָלבִים הֵם
וְאֵין יְכָ ְלּתָם ַמּגַעַת ֶאּלָא עַד חֲתּולִים
עַל ּכֵן י ַ ְמצִיאּו ָלהֶם חֲתּולִים ֲא ֵחרִים.
מתוך הכל מיהר לדרכו הסודית ,הוצאת פרדס ( 2014סופ״ש שירה )50

ּומ ַא ֵּבד ֵמ ִחּיּותֹו/
הֹולְך ְ
נַ ֲע ֵרי ַה ִּסּפּון ְמ ַה ְּד ִקים ֲח ָב ִלים /אֹור ַהּיֹום ֵ
ׁשּוטי ְלתֹוְך
/אל ִּת ְפ ֲח ִדיִ /.
ָק ֶׁשה ִל ְראֹות ַמה ִּמ ְת ַר ֵחׁש ֵמ ֵע ֶבר ַ
ָהא ֶֹפל וְ ִׁש ִירי ָּכל ַהּזְ ַמן

רירי סילביה מנור

ׁשֹוטטּות ֶׁשל ָׁשנִ יםִ /ל ְפ ָע ִמים
ַּב ֲעלֹות ַה ַּׁש ַחר ַרגְ ַלי ֵלאֹות ְּכמֹו ְל ַא ַחר ְ
אֹותנּוִ /אם נִ ְר ֶצה אֹו ֹלא.
ֶה ָע ָבר ַמ ְד ִּביק ָ

ג׳ניס רביבו

היום
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הַּיֹום
ָהי ִיתִי יֹותֵר ִמּדַי ָמ ָחר,
ָהי ִי ָת יֹותֵר ִמּדַי ֶאתְמֹול,

ַההִיסְטֹו ְרי ָה ַהּי ְהּודִית ֹלא הֹובִילָה
ׁשלֹוׁש ֶאפֶס ׁשֵׁש
אֶל מֹותֵנּו ְּב ֶחדֶר ָ
ּבְיֹום ֲחמִיׁשִי ַאחַר ַה ָּצ ֳהרַי ִם
ֹלא ִה ְתנ ַ ַּפצְנּו ַּבּו ִ ְטרִינ ָה ֲערֻּמִים
מּול אֹורֹות הַּבּו ְרּגֶר קִינ ְג
ּתֵלָ -אבִיב ַהּמְתּוחָה נ ִ ְרּגְעָה
אַט אַט ְל ַאחַר ּבּום ְסרָק
ַּב ֶּסנְטֶר וְנ ֶׁשֶק אֹוטֹו ָמטִי
ַא ֲחרֵי ָה ַעזְרִי ֵאלִי ִל ְפנ ֵי ַה ִּק ְרי ָה
ַאמְּבּו ַלנְסִים נַעֲׂשּו ַאמְּבּו ַלּנְסִים
ו ְ ֶההָרּוג ַהיְחִידִי ָאכַל אֹותָּה
ְּבו ַאדִי ָערָה

נִּסִינּו ְלהַׁשְ לִיְך ֵמעַל ַהּסִּפּון אֶת ַה ְּכ ֵאבִים
ְּכפִי ׁשֶ ּמַׁשְ לִיכִים ַלּי ָם אֶת ַה ַּמ ָּלחִים ַה ֵּמתִים.
ַה ַּמי ִם ֲחכָמִים ִ -ה ְת ַעּלְמּו ֵמהַחֹורִים ׁשֶ ְּב ֶבטֶן ָה ֳאנִּי ָה
ְּכדֵי ְל ַאפְׁשֵר לָנּו לָצּוף עֹוד זְמַן מַה.
מתוך הגיל המדומה  -שירים ,הוצאת הקיבוץ המאוחד ( 2014סופ״ש
שירה )52

מתוך אחרי העזריאלי לפני הקריה ,הוצאת כרמל ( 2004סופ״ש שירה )7

ַה ַחּיִ ים ְּכ ָבר ֹלא נִ ְר ִאים ְמ ֵל ֵאי ֶא ְפ ָׁש ֻרּיֹותְּ /כ ֶׁשּיֵ ׁש ְלָך ַמה ְּל ַא ֵּבד/.
נֹופיםַ /הּכֹל ִמ ְׁש ַּתּנֶ ה ְּכ ֶׁש ְּמ ַׂש ֵחק ַה ָּמוֶ ת
ֲעיָ רֹותְּ ,כ ָפ ִריםָׂ ,שדֹותִ ,
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רגע
ָה ֶרג ַע הַהּוא ַה ַּמ ְטרִים אֶת ַה ָּמו ֶת
ָה ֶרג ַע ּבֹו חֹו ְלפִים ַה ַחּי ִים ְּב ִא ְבחָה
אֹו ְמרִים ׁשֶ ָארְּכֹו ְּכ ֹארְֶך ַחּי ָיו
ׁשֶל ּגַפְרּור ׁשֶ ּנ ִׂשְ רַף
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נ ִׂשְ רְפּו לִי ׁשָֹלׁש ֶא ְצּבָעֹות
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