ליקט ורשם :יואב איתמר
חירות על הלוחות
ובחלומי הייתי חופשי ,חופשי כמו הטבע ,כמו אגל טל.
לא עוד מטלות היומיום ,לא עוד ציפור הנחבטת בחלון
זכוכית ומביטה בחלון כמו הר נבו ,אל הארץ שתראה
ואליה לא תבוא ,אלא חופש ללכת לאן שארצה ולעשות
מה שארצה ,כמו ילד על אופניו.

מבחר שירים מתוך

סופ״ש
שירה
בעריכת נילי דגן

עודד פלד

אני נושא את עברי במזוודה ,את
מורשתי ,את ארצי ,את מי שאני
ואין צורך להתבייש בכך ,אולי
אפילו יש צורך להתגאות בכך.

וְאִם לְַדּי ֵק,
ּתְנּועַת ֶּדלֶת נ ִ ְפ ַּתחַת לְִרוָחָה
ֶל ֱאסֹף ְּפנ ִימָה נְגֹהֹות ֶׁשמֶׁש,
ּו ְתרּועַת עֹוְרבִים
ַּכחֲצֹו ְצרֹות ִמ ְל ָחמָה;

מרואן מח'ול

ואם לדייק

אִם לְַדּי ֵק,
ׁש ַמי ִם ַחּפִים ֵמ ָענ ָן
ַעכְׁשָו ָ
וְעֵץ ַאּלֹון ,מּול
הַ ַחּלֹוןַ ,מּׁשִיר
ַּבּלּוטָיו;
אִם לְַדּי ֵק,
יֹונ ָה לְכּודָה ַּבחֲַדר
הַ ְּכנ ִיסָה ,אֲחּוז ַת
ֶּבהָלָה ְּתפְַרּפֵר
ִּבכְנָפֶיהָ ְּבאֵין מֹוצָא
ּג ַם עֵת ִּת ָּפתַח ֶּדלֶת
ו ְיּוסַט ַחּלֹון לְִקֹרא
לָּה ְּדרֹור;
ׁשעָה נֹואֲׁשֹות
ֲחצִי ָ
ְּתפְַרּפֵר עַד י ִ ָמצֵא
לָּה ֶּפתַח וְתָנּוס
עַל נ ַ ְפׁשָּה.

ערבי בנמל התעופה
בן גוריון

וְאִם לְַדּי ֵק,
ֵאּלֶה ְּפנ ֵי הַ ְּדבִָרים:
ּתְנּועַת ֶּדלֶת
נְגֹהֹות ֶׁשמֶׁש
ְּתרּועַת עֹוְרבִים
חֲצֹו ְצרֹות ִמ ְל ָחמָה
ׁש ַמי ִם ַחּפִים ֵמ ָענ ָן
ָ
עֵץ ַאּלֹון ַמּׁשִיר ַּבּלּוטָיו
יֹונ ָה לְכּודָה
ּתָנּוס עַל נ ַ ְפׁשָּה
וְכָל הַ ְּׁשאָר
עֹוד י ְ ֻסּפַר:
ּדָבָר ּדָבּור
עַל ָא ְפנ ָיו

ואז הבנתי שלכל מקום שלא אלך
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ֲאנ ִי עֲָרבִי!
הִכְַרזְּתִי ְּב ֶפתַח נְמַל הַּתְעּופָה
לְטֹובַת הַ ְמ ַא ְב ַטחַתׁ ,שֶֹּלא ִּת ְצטֵָרְך ִלטְֹרחַ.
נִּג ַ ְׁשּתִי ֲאנ ִי ו ְ ָאמְַרּתִי :חְִקִרי אֹותִיַ ,רק
ׁשרִ ,מ ְּפנ ֵי ֶׁש ֲאנ ִי ֹלא ְמ ֻענְי ָן
ּבְִקצָָרה ,אִם ֶא ְפ ָ
ְל ַאחֵר ַלּמָטֹוס.
ׁש ֲאלָהֵ :מאֵיפֹה ַאּתָה?
ָ
ּפָָרׁשַי הֵם ִמ ֵּׁשבֶט גַסָא ְסנ ָה מֵָרמַת הַּגֹולָן — ָאמְַרּתִי
ּו ְׁשכֶנְּתִי הִיא זֹונ ָה מִיִריחֹו
ֶׁשּגִ ְּלתָה לִיהֹו ֻׁש ַע אֶת הַּדֶֶרְך ַלּגָדָה הַ ַּמעֲָרבִית.
ַאחֲֵרי ֶׁשּכָבַׁש אֹותָּה ּבָא ּתֹור הַהִיסְטֹוְרי ָה
ִלכְּבׁש אֹותָּה ֵמ ָחדָׁש.
ֵמ ַא ְבנ ֵי הַּגָז ִית ׁשֶל ֶח ְברֹון ְקרּוצֹות ּתְׁשּובֹותַי
נֹולְַדּתִי ּבִימֵי ְּבנ ֵי מֹואָב הַּנ ְסֹוג ִים ִמ ְּפנ ֵיכֶם,
ְּבאֶֶרץ הַּזְמַן הַּכָנּועַ,
ָאבִי ִמ ְּכנַעַן
ו ְ ִאּמִי הִיא פֵינ ִיִקית ֶׁש ָּבאָה ִמ ְּדרֹום ְלבָנֹון,
ִאּמָּה ֵמתָה ִל ְפנ ֵי חְָד ַׁשי ִםִ ,אּמָּה ׁשֶל ִאּמִי,
ׁשלֹוםִ ,אּמִי,
ו ְֹלא נִפְְרדָה ִמ ֶּמּנ ָה ְל ָ
ָּבכִיתִי ְּבחֵיָקּהֶׁ ,ש ִּת ְמצָא נ ֶ ָחמָה ּבֵָרעּות ִּבפְִקיעִין
ְּביָמִים ׁשֶל ּפְָרעֹות וְׁשֶל הַכְָרעֹות,
ְלבָנֹון ,אֲחֹותִיֹ ,לא ּתָׁשּוב ִלהְיֹות ,ו ַ ֲאנ ִי
אֵם יְחִידָה ְל ִאּמִי
ַּבּצָפֹון.
תרגם :יותם בנשלום

ואז הבנתי שהחופש האמיתי ,איננו החירות המשתקת אלא החופש לבחור
את גבולותיך ,וכבליך ,לא ללכת בעקבות אושר מזויף ,אולי עדיף להישאר
במקום.

ענבל אשל כהנסקי
משל המערה
אִם ַמּׁשֶהּו ּבִי י ִ ְׁש ַּתחְֵרר וְיֵצֵא אֶל הַחּוץ הַּלַח
ֹלא ַא ֲאמִין ֶׁשּי ֶ ְׁשנ ָּה לַחּות ּבַחּוץ.
ּג ַם אִם ַמּׁשֶהּו ּבִי יָבִיא ֵאלַי
צּוף מָתֹוק ִמּפִי צִּפֹוִרים ִצבְעֹונִּיֹות,
ֹלא ַא ֲאמִין ֶׁשּיֶׁשְנֹו צּוף.
ּׁשאֵר ְקׁשּוָרה ַּב ְּמעָָרה.
ָּתמִיד ַאעֲִדיף ְלהִ ָ
לפעמים ,בבקרים ,אני חולם שיכול היה להיות אחרת ,לנסוע דרומה ,לחיות
חיים אחרים ,אלא שהגבורה האמיתית נמצאת בחיי היומיום ,ביום קטנות.

רחל חלפי
אז למה אינני לוקחת
אָז
ָלּמָה אֵינֶּנ ִי לֹוַקחַת אֶת הַּפֶעַקאלְַך
ו ְאֹוֶרז ֶת הַּכֹל ּובֹוַרחַת ַלעֲָרד —
ְּכׁשֶעֹו ְמדֹות ִלּפֹל ִּפ ְצצַת חְַרּדָל
ּו ִפ ְצצַת ּג ַז ֲע ַצּבִים
ּו ִפ ְצצַת ַחי ְ ַּדּקִים הֹוְרג ִים?
ּכִי
ֹקֶדם י ֵׁש ּבַּסּוּפֶר ְלהַ ֲחלִיף ג ֶ' ָלטִין
ו ְֹקֶדם צִָריְך ִל ְתלֹות ּתַ' ְּכבִיסָה
ו ְֹקֶדם צִָריְך ַלעֲׂשֹות ׁשִעּור ג'ּודֹו ,הַּי ֶ ֶלד,
ִּב ְׁשבִיל ִלהְיֹות ָחז ָק
ו ְֹקֶדם צִָריְך לְַדּבֵר עַל ז ֶה עִם ַא ָבּא
ו ְֹקֶדם ֲאנ ִי צְִריכָה ִלגְמֹר ּתַ' ֶּסנ ְ ְּדו ִיץ'
ּו ִבכְלָל
ּכִי
הַ ַחּי ִים
ז ֶה ּדָבָר
ְמהַ ְּפנ ֵט
ּכִי
ֹקֶדם צִָריְך ֶׁשהַּנַּזֶלֶת ַּת ֲעבֹר
ו ְֹקֶדם צִָריְך ְלהֵָרׁשֵם ַלּבְֵרכָה
ּו ְל ַׁשּלֵם ּתַ' ֶּטלֶפֹון ַאחֶֶרת יְנַּתְקּו
וְכָל ז ֶה
ּכִי
הַ ַחּי ִים ז ֶה ּדָבָר ְמהַ ְּפנ ֵט

אז מה מגיע לנו על עצם זה שאנחנו חיים את
החיים שאנחנו חיים? אולי ציון לשבח.

גיורא פישר
ציון לשבח
ֲאנ ִי חֹוׁשֵב ֶׁש ַּמּגִי ַע לָנּו צִּיּון ְל ֶׁשבַח.
ֹלא ִּבז ְכּות ַמּׁשֶהּו ְמיֻחָד ֶׁש ָעׂשִינּו
ו ְֹלא ִּבז ְכּות מַה ּׁשֶאּולַי עֹוד נ ַ ֲעׂשֶה
ִּבגְלַל הַ ֲחלֹומֹות -
ַמּגִי ַע לָנּו.
הַ ֲחלֹומֹות ֶׁש ָח ַלמְנּו ַּב ַּליְלָה
וְכִּבִינּו ּבַּיֹום.
ִּבגְלַל הַ ַּמ ְחׁשָבֹות ֶׁש ָח ַׁשבְנּו
ו ְֹלא הֵ ַעז ְנּו
ְלהַּבִיט ַאחַר ּכְָך ּבְָראִי
ִּבגְלַל הַּדָבָר הַהּוא
ֶׁשּקָָרה
ו ְָקבְַרנּו אֹותֹו
ִמ ְּבלִי ְלהַ ְׁשאִיר צִּיּון
ּו ִמ ְּבלִי ְל ַסּפֵר ְלאִיׁש
ּכָל ֵאּלֶה —
ַׁש ְל ְׁשלָאֹות ּבְַרז ֶל עַל ַרגְלֵינּו
ֶׁשעִם ִמׁשְָקלָן
ֲאנַחְנּו ַמ ְצלִיחִים ְּבכָל ּבֶֹקר
ְלהִָרים אֶת הַָרג ְ ַלי ִם,
ָל ֶלכֶת
ִל ְפ ָעמִים ּג ַם לְִרֹקד
ִּבגְלַל ז ֶה
מדור סופ"ש שירה בעריכת המשוררת
נילי דגן נפתח במאי  2012ומארח,
עד כה ,למעלה ממאה וחמישים
משוררים היוצרים אנתולוגיה מקוונת
ומגוונת של שירה ישראלית .השירים
מופצים בין קהל שוחר שירה ברחבי
האינטרנט.

מאי-יוני
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