חלון | ליקטה ורשמה:
גל קוסטוריצה
הבטיחו שרב .שרב כבד .הבטיחו גל חום קטלני ומתמשך שלא
היה כמותו כבר כך וכך עשרות שנים .הכותרות זועקות" :ישראל
חייבת לגבש נוהלי חירום בדומה לרעידת אדמה או פיגוע
המוני!" "אין ערובה שחברת החשמל תוכל לעמוד באספקת
אנרגיה!" "רבים ישלמו בחייהם!"

מבחר שירים מתוך

סופ״ש
שירה

סיגל בן-יאיר

בעריכת נילי דגן

אמי ואני נוברות
ִאּמִי ו ַ ֲאנ ִי נֹו ְברֹות
ְּבפַח ַא ְׁשּפַת
ִמ ְב ְצעֵי ֲח ִמּׁשָה ּפְִריטִים ְּב ֵתׁשַע ִּת ְׁשעִים ו ְ ֵתׁשַע.
עַל ּגַּבָּה הַ ִּמתְּכֹופֵף נֶחְָרצִים
ְׁשנ ֵי ַּפסֵי הַ ֶּצנ ַע .אֶת ְּתלּוׁשֵי הַ ְּקנִי ָה
הִיא אֹו ֶחז ֶת ָחז ָקְּ ,כבַת הָאֹו ֶחז ֶת ְּב ִׂש ְמלָת ִאּמָּה.

 50מעלות בבקעת הירדן 40 .מעלות בתל אביב .ישראל
חייבת להיערך! לסגור חלונות! להדליק מזגן! להדליק
מאווררים! להצטנן במקלחות! לשתות הרבה! לאכול
מעט! להישאר בבית! למעט בתנועה!
היסטריה.

מתוך :לא מעודן ,הליקון ,סדרת פגסוס 2011
סופ"ש שירה 27.12.2012 ,23

מירי גלעד
שפע בלתי מוכר

צילום :קרן סנטו

הַּקֹולֹות ְמפָֹרׁשִים ּו ְברּוִרים:
ַמי ִםִ ,צּפֳֵרי י ַ ַערַּ ,פעֲמֹונ ִיםְ ,צפִיַרת ְספִינ ָה עַל הָ ֲאג ַם.
נֹוף עָׂשּוי הֵיטֵב ְּכ ַמ ֲעׂשֵה ּבְִרית ּבֵין ָאדָם וְאֵל:
י ַ ַער ,הַרְּ ,כפָר ָרקּום.
ֲאנ ִי ֵעדָה ֻמ ְפ ַּתעַתִ .מּלִים אֵינ ָן מְַרּגִיעֹות.
ֶׁשפַע הָ ֵעׂשֶב ֵמבִיְךַ ,מזְּכִיר ּכֹחָּה ׁשֶל ֲאדָמָה ּבְטּוחָה.
ו ַ ֲאנ ִי ַׁשּיֶכֶת לַּנֹוְדִדים ,לַּבֹוְרחִיםֵ ,אּלֶה ֶׁשּלְעֹולָם ֹלא
יַּׂשִיגּו.
ׁשרּות הַ ֶּׁשפַע,
ַרק ׁשֹו ֲאלִים ַמ ָּבטִים ִּבגְנֵבָה ְל ֶא ְפ ָ
ְלסְִדֵרי עֹולָם ְּתמִימִים עַל ּפִי ֻחּקֵי ּבְִריאָה ְמׁשֹעִָרים.
הַּמָקֹום ֶׁש ֵאלָיו הִּג ַ ְעּתִי סָמּוי ֵמעֵינ ַי.
אּולַי אֵַדע ִלהְיֹות ּבֹו יָמִים ֲאחִָדים.
מתוך :רגע על פני האדמה,
שירים  ,2008-1998הקיבוץ המאוחד 2011
סופ"ש שירה 9.8.2012 ,10
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העקה אוחזת בבית החזה שלה כבר מהצהריים .היא
נועלת .היא מגיפה .היא מדליקה .היא נשכבת .היא מתכסה
בשמיכת צמר קלה .היא נרדמת .שעה .שעתיים .שלוש.
היא חולמת על שני גברים מלאי תשוקה שמתערטלים
לידה כשהיא מדברת על חופש ,ועל גבר נוסף שחומק
מהחדר לבוש בגדי נשים.

נידאא ח'ורי

טל ניצן

חלון מזרחי

עוד נוקטורן
ַּבּקֶַרע הַּזָעִיר ׁשֶל ּכָל יֹום
אלחנדרה פיסארניק
צילום :איריס נשר

הַ ַּתי ִל הֶחִָריף ׁשֶל הַּי ֵָר ַח
הַ ִּמ ְת ַעּקֵל ּכְמֹו ִל ְתלֹות ָעלָיו ִּד ְמעָה,
ַּבהֶֶרת ְּכ ֻתּמָה ׁשֶל ָּפנ ַס ְרחֹוב עַל הִָר ְצּפָה,
מַה ֶּׁשּנֶחְָרְךָ ,עצֵל ּו ְמ ֻסּכָן —
ּכֹוס ּתֵהְּ ,ת ֵאנ ָה ו ַ ֲאנ ִי
ְמ ַמּי ְנֹות ַמנְּגִינֹות:
ֵאּלֶה ֶׁש ֶא ְפׁשָר ָלׂשֵאת
ו ְ ֵאּלֶה ׁשֶַרק נֶפֶׁש ֲח ֻסּנ ָה ּתּוכַל
וְהָ ְלאָה ִמּז ֶה
הְַרחֵק ִמ ִּמסְּתֹור הַ ַּבי ִת
הָעֱנּות ֶׁש ְּכבָר נִחַר קֹולָּה
ֶׁשאִיׁש אֵינֹו ׁשֹו ֵמ ַע עֹוד —
הֲֹלא ֶא ְפׁשָר לֹומַר אֶת ז ֶה וְלֹומַר
עַד זֹוב ּדָם
מתוך :לשכוח ראשונה ,עם עובד 2009
סופ"ש שירה 6.7.2012 ,5

עכשיו היא קמה .הבית אטום .העקה מכבידה .היא פונה למטבח,
מכינה לעצמה קפה (אפילו כוס אחת של מים לא הביאה היום אל
פיה) .מחפשת משהו מתוק .פותחת את המקרר ,מוצאת רק תפוח.
בוצעת אותו פרוסה-פרוסה בסכין ישנה .מנסה לנשום פנימה מעט
שלווה ,למוסס את גוש הלחץ.
אבל הבית חשוך.

ַחּלֹון ָקטָן ְמ ֻׁשּבָץ ְלחִיׁשֹות
ַמ ְלׁשִין ָעלֶיָך ְּב ָאזְנ ֵי הַ ֲח ֵׁשכָה
ְמ ֻבּקָׁש
הִּתִירּו אֶת ּדָמְָך
הֵכִינּו לְָך ִאּׁשָה ֲחרּוכָה
ִמ ְת ַעּנֶג ֶת עַל ַמכְאֹובֵי הָרּו ַח
ּפֹוֶרצֶת ְׁשעֶָריהָ ו ְנֹוגֶסֶת
ַּבּמְֶרחָב
תרגמה :חנה עמית־כוכבי
מתוך :בגוף אחר ,קשב לשירה 2010
סופ"ש שירה 27.12.2012 ,23

היא ניגשת לחלון .מעיזה לפתוח תריס.
נדמה לה שיש קצת רוח .היא פותחת עוד
תריס .ועוד אחד .ועוד אחד .היא פותחת את
כולם .היא פותחת את כל החלונות לרווחה
ועוצמת עיניים.
לח 27 .מעלות ובריזה מערבית .היא מתיישבת
על אדן המרפסת .לוגמת יין .אחר כך מורחת
על בהונותיה לק אדום.

פנינה פרנקל
על המפתן

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

הֶ ָחצֵר הָאֲחֹוִרית ֶׁשּלָנּו זְרּועָה ִּבנ ְ ָבטִים ׁשֶל ּתַּפּוחֵי ֲאדָמָה
ׁשתַל ׁשָם אֶת זִכְרֹונֹותָיו ִל ְׁשמֹר ָעלֵינּו
ַאּבָא ָ
ִמ ְּפנ ֵי הָָרעָב הַּגָדֹול.
ו ַ ֲאנ ִי עֹוד יֹו ֶׁשבֶת יֹום יֹום עַל הַ ִּמ ְפּתָן
ְמ ַצּפָה ְלהֵד ְצ ָעדָיו
ו ְ ִלתְׁשּובַת ִרגְבֵי הָ ֲאדָמָה.
מתוך :שירים לסידור החדר ,ספרי ׳עתון 77׳2009 ,
סופ"ש שירה 27.9.2012 ,16
ספטמבר-אוקטובר
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