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ליקט ורשם: שלומי חסקי

"עֹוד מְעַט וְהְִׁשַּתְּפכּו ּבְִפָרִחים לְבָנִים
ּגַם נְעּוַרי הֲַחדִָׁשים וֲַחלֹומֹוַתי הַּיְָׁשנִים

ּכִי ּגַם ּבָם נְָׁשבָה רּוַח הָאִָביב..."

)חיים נחמן ביאליק, מתוך 'פעמי אביב'(

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

אני רואה הר  

ֲאנִי רֹוֶאה יַעַר
ֲאנִי אֹוֵמר: אֱֹלהִים,

עֲֵׂשה אֹוִתי ְצוִיַחת ִצֳּפִרים, רּוַח ּבָאֲִמיִרים
 

ֲאנִי רֹוֶאה ּגֶֶׁשם
וְאֹוֵמר: עֲֵׂשה אֹוִתי צָלּול וְזֹוֵרם

 
ֲאנִי רֹוֶאה הַר

ֲאנִי אֹוֵמר: אֱֹלהִים,
עֲֵׂשה אֹוִתי הַר

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.                         
                   

דודו פלמה

סנוניות בדרך לירדן 
 

ְסנּונִּיֹות ּגֹוזְרֹות
ְׁשֵמי אֱלּול ְּכֻחּלִים
ִּבְתנּועָה נֱֶחֶרֶצת.

 
ּכְַפְרוָה זְהֻּבָה וְַרּכָה

נִָעים ּבָרּוַח ּגַּלֵי עֵֶׂשב 
ּבַּדֶֶרְך לְיְַרּדֵן.

 
לְיַד ּגֵָדר ֶׁשל ַּבְרזֶל

רֹואֹות ָּפרֹות 
אֵיְך נֵרֹות הֶחָצָב

נְִפָתִחים לְאַט
ּכְִפְרֵחי זִּכָרֹון

וְגֹועֹות ּבְֶעְרּגָה
אֶל ֵעגֶל נְִׁשּכַח.

 
צַעַר ּגָדֹול ְמַטְפֵטף

מֵעֲִטינֵיהֶן, לְאַט 
ִמְתעֵַּטף הָעֹולָם,

                ְסָתו.

מבחר שירים מתוך  

סופ״ש 
שירה 

בעריכת נילי דגן
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מארס-אפריל 

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

האינטרנט.

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 הָאֵלָה
הִָּׁשֵען אֶל ּגֶזַע הָעֵץ,

וְהָנַח לֹו לְהִָּׁשֵען עָלֶיָך.
הְַקֵׁשב לַזְִּריָמה

ְׁשֵקָטה, אִִטּית, ַמְתֶמֶדת
נִמְֶׁשכֶת וְעֹולָה מֵעֹוְרֵקי הָעֵץ

חֹוֶדֶרת לְעֹוְרֶקיָך
ִמְתּפֶַּׁשֶטת ְּבדְָמָך

וְהָיָה זֶה ֶחלְְקָך
ְבּנֶַצח הַהְִתַחּדְׁשּות

המוני פרפרים עטויי צבע מפזמים בשדות המוריקים, 
כתלמידים שיצאו ליום שדה של חוגי הגדנ"ע בבית 

הספר. הם מביטים על השדות, נותנים לעיניהם לנוח 
ממגדלי בבל של הָמראות  והמוסכמות.  

ענת שרון בלייס

*

ֹקֶדם הַּכְֻתנָה
ַאַחר ּכְָך הִַחָּטה

ּולְבַּסֹוף הַַחָּמנִּיֹות

זֶהּו ֵסֶדר הַּדְבִָרים ּבֵָעמֶק.

הֲָאדָָמה אֵינָּה ְרחֹוָקה עֹוד
ֵעינַי נָחֹות ִמן הְַּׁשָקִרים.

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

ַמּבּול יֹוֵרד עַל הַּגֹוְׁשִרים,
עַל עֵץ הָאֱגֹוז, עַל ֵּבית הֶעָלְִמין,

עַל ּגַג הְַּמכֹונִית.
ְׁשמָׁשֹות ְקַטּנֹות, ְׁשמָׁשֹות ְׁשקּופֹות,

ַמְפִציעֹות עַל הַּזְגּוגִית — הִּנֵה
ִמְצחֹו הָָרָחב רֹוֵחׁש ַמְחָׁשבֹות,

הִּנֵה יָדָיו ְׂשרּוטֹות הַּוְָרִדים
מֹוזְגֹות לִי ּכֹוס ֵּתה — ּונְמֹוגֹות

וְצָצֹות יֵׁש ֵמאַיִן
ּבַהֲפּוגֹות הַַּמּגְִבים,

ּכֶַּקֶׁשת הַּזֹו הַּיָפָה הַּנְִמַּתַחת
עַל ְׂשדֹות הַחּולָה

לְהֶֶרף ַעיִן —
ֶרגֶל ַאַחת ְּבהַּגֹוְשִרים,

הְַּׁשנִּיָה ּבָעֲנָנִים.
 

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.


