ליקט ורשם :שלומי חסקי

מבחר שירים מתוך

"עֹוד ְמעַט וְהִ ְׁש ַּתּפְכּו ִּבפְָרחִים ְל ָבנ ִים
ׁשנ ִים
ּג ַם נ ְעּוַרי הַ ֲחדָׁשִים ו ַ ֲחלֹומֹותַי הַּי ְ ָ
ּכִי ּג ַם ּבָם נ ָ ְׁשבָה רּו ַח הָ ָאבִיב"...

סופ״ש
שירה

(חיים נחמן ביאליק ,מתוך 'פעמי אביב')

בעריכת נילי דגן

עכשיו אביב.
האצבע של הגליל מקבלת את פני העונה החושנית
בשעטנז צבעים :אדום ,סגול ,לבן ,תכלת ,חום,
כחול ,ירוק .הרבה ירוק .החצבני שוצף כאילו מישהו
מוטרף רץ אחריו; זורם וזורם במין שעטה ,באין-קץ
אופטימיות .החרמון משקיף מלמעלה יהיר  -עדיין
נותרו בו כמה פיסות מהלבן-לבן הזה.

עודד פלד

בשדות צועדים-זוחלים-עפים בשלווה לא מוכרת
אינספור משתוקקים להיות .לחיות .אי-שם למעלה
מתבצעות תצוגות תכלית של להקות ,כאילו עשו
חזרות במשך כל העונה האפורה רק כדי להציג עתה
את מיטב כישוריהן בפני שמים וארץ.

אני רואה הר

דודו פלמה

ֲאנ ִי רֹואֶה יַעַר
ֲאנ ִי אֹומֵר :אֱֹלהִים,
ֲעׂשֵה אֹותִי ְצו ִיחַת ִצּפֳִרים ,רּו ַח ָּב ֲאמִיִרים

סנוניות בדרך לירדן

ֲאנ ִי רֹואֶה ּגֶׁשֶם
ו ְאֹומֵרֲ :עׂשֵה אֹותִי ָצלּול ו ְזֹוֵרם

סְנּונִּיֹות ּגֹוזְרֹות
ְׁשמֵי ֱאלּול ְּכ ֻחּלִים
ִּבתְנּועָה נֶחֱֶרצֶת.

ֲאנ ִי רֹואֶה הַר
ֲאנ ִי אֹומֵר :אֱֹלהִים,
ֲעׂשֵה אֹותִי הַר

ְּכפְַרו ָה זְהֻּבָה ו ְַרּכָה
נָעִים ָּברּו ַח ּגַּלֵי ֵעׂשֶב
ַּבּדֶֶרְך ְלי ְַרּדֵן.
ְלי ַד ּג ֵָדר ׁשֶל ּבְַרז ֶל
רֹואֹות ָּפרֹות
אֵיְך נֵרֹות הֶ ָחצָב
נ ִ ְפ ָתחִים ְלאַט
ְּכפְִרחֵי זִּכָרֹון
ו ְגֹועֹות ְּבעְֶרּג ָה
אֶל ֵעג ֶל נ ִ ְׁשּכַח.
ַצעַר ּגָדֹול ְמ ַט ְפטֵף
ֵמ ֲעטִינ ֵיהֶןְ ,לאַט
ִמ ְת ַעּטֵף הָעֹולָם,
ְ                סתָו.
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אדמו"ר-אביב אוחז בידו האיתנה בשרביט זהב ,מנצח
על הקרנבל הענקי הזה; מונע ממשתתפי ההילולה
לשבת על מקומם ולו לרגע ,כמו מצווה עליהם ברוך
מודגש להפעיל את כל החושים ,בשילוב מדויק ובמינון
מזכך.

אורה ערמוני
*
וְכִי ָתּבֹוא אֶל הָ ֵאלָה
ּׁשעֵן אֶל ּגֶז ַע הָעֵץ,
הִ ָ
ּׁשעֵן ָעלֶיָך.
וְהָנ ַח לֹו ְלהִ ָ
הְַקׁשֵב ַלז ְִּרימָה
ׁשְֵקטָהִ ,א ִטּיתַ ,מ ְתמֶֶדת
נ ִ ְמ ֶׁשכֶת ו ְעֹולָה מֵעֹוְרֵקי הָעֵץ
חֹוֶדֶרת לְעֹוְרֶקיָך
ִמ ְת ַּפ ֶּׁשטֶת ְּבדָמְָך
וְהָי ָה ז ֶה ֶחלְְקָך
ְּבנֶצַח הַהִ ְת ַחּדְׁשּות

המוני פרפרים עטויי צבע מפזמים בשדות המוריקים,
כתלמידים שיצאו ליום שדה של חוגי הגדנ"ע בבית
הספר .הם מביטים על השדות ,נותנים לעיניהם לנוח
המראות והמוסכמות.
ממגדלי בבל של ָ

ענת שרון בלייס

האדמו"ר אביב לא נח לרגע .הוא נותן לשמחה לגאות
בלי תכנון כמו נחל אכזב שהפך לאיתן.
עם שחר מגיחה השמש מעל הרי הגולן ,רומזת לירח
בליטוף מעודן שהגיע זמנו לנוח ,להתכסות בשמיכת
כוכבים ריחנית ודקה.

נעם רחמילביץ
סבא
מַּבּול יֹוֵרד עַל הַּגֹוׁשְִרים,
עַל עֵץ הָאֱגֹוז ,עַל ּבֵית הֶ ָע ְלמִין,
עַל ּג ַג הַּמְכֹונ ִית.
ְׁשמָׁשֹות ְקטַּנֹותְׁ ,שמָׁשֹות ׁשְקּופֹות,
ַמ ְפצִיעֹות עַל הַּז ְגּוג ִית — הִּנ ֵה
ִמצְחֹו הָָרחָב רֹוחֵׁש ַמ ְחׁשָבֹות,
הִּנ ֵה יָדָיו ְׂשרּוטֹות הַּו ְָרִדים
מֹוז ְגֹות לִי ּכֹוס ּתֵה — ּונ ְמֹוגֹות
וְצָצֹות י ֵׁש ֵמ ַאי ִן
ַּבהֲפּוגֹות הַ ַּמּגְבִים,
ַּכ ֶּקׁשֶת הַּזֹו הַּיָפָה הַּנ ִ ְמ ַּתחַת
עַל ְׂשדֹות הַחּולָה
עי ִן —
ְלהֶֶרף ַ
ֶרג ֶל ַאחַת ְּבהַּגֹושְִרים,
הַ ְּׁשנִּי ָה ָּב ֲענָנ ִים.
בימים הקרובים או הרחוקים ,ילכו דברים וישתנו ,כאן
או מצדם האחר של ההרים; ימים בין אופק למחשבה;
ימים שבהם ישתדלו הכל להתכנס למין חגיגה
מאולתרת מראש  -של שמחה או פחד.

*

ֹקֶדם הַ ֻּכ ְתנ ָה
ַאחַר ּכְָך הַ ִחּטָה
ּו ְלבַּסֹוף הַ ַח ָּמנִּיֹות
ז ֶהּו סֵֶדר הַ ְּדבִָרים ָּב ֵעמֶק.
הָ ֲאדָמָה אֵינ ָּה ְרחֹוָקה עֹוד
עֵינ ַי נ ָחֹות מִן הַּׁשְָקִרים.

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.

מארס-אפריל
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