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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.

וְִאם לְַדּיֵק,
אֵּלֶה ְּפנֵי הַּדְבִָרים:

ְּתנּועַת ּדֶלֶת
נְגֹהֹות ֶׁשמֶׁש

ְּתרּועַת עֹוְרִבים
ֲחצֹוְצרֹות מִלְָחָמה
ָׁשַמיִם ַחִּפים מֵעָנָן

עֵץ אַּלֹון מִַּׁשיר ּבַּלּוָטיו
יֹונָה לְכּודָה

ָּתנּוס עַל נְַפָׁשּה
וְכָל הְַּׁשָאר
עֹוד יְֻסַּפר:
ּדָבָר ּדָבּור
עַל אְָפנָיו

אלך  מקום שלא  הבנתי שלכל  ואז 

מבחר שירים מתוך  

סופ״ש 
שירה 

בעריכת נילי דגן

נושא את עברי במזוודה, את  אני 
שאני  מי  את  ארצי,  את  מורשתי, 
אולי  בכך,  להתבייש  צורך  ואין 

אפילו יש צורך להתגאות בכך.

מרואן מח'ול

ערבי בנמל התעופה 
בן גוריון

 ֲאנִי עֲָרִבי!
הִכְַרזְִּתי ּבְֶפַתח נְמַל הְַּתעּופָה

לְטֹובַת הְַמאַבְַטַחת, ֶׁשֹּלא ִּתְצָטֵרְך לְִטֹרַח.
נִּגְַׁשִּתי ֲאנִי וְאַָמְרִּתי: ִחְקִרי אֹוִתי, ַרק

ּבְִקצָָרה, ִאם אְֶפָׁשר, ִמְּפנֵי ֶׁשֲאנִי ֹלא מְעֻנְיָן
לְַאֵחר לַָּמטֹוס.

ָׁשאֲלָה: ֵמאֵיפֹה ַאָּתה?
ָּפָרַׁשי הֵם מִֵּׁשבֶט גַסָאְסנָה ֵמָרַמת הַּגֹולָן — אַָמְרִּתי

ּוְׁשכֶנְִּתי הִיא זֹונָה ִמיִריחֹו
ֶׁשּגִּלְָתה לִיהֹוֻׁשַע ֶאת הַּדֶֶרְך לַּגָדָה הַַּמעֲָרִבית.

ַאֲחֵרי ֶׁשּכָבַׁש אֹוָתּה ּבָא ּתֹור הַהִיְסטֹוְריָה
לִכְּבׁש אֹוָתּה ֵמָחדָׁש.

ֵמאְַבנֵי הַּגָזִית ֶׁשל ֶחְברֹון ְקרּוצֹות ְּתׁשּובֹוַתי
נֹולְַדִּתי ִּביֵמי ְּבנֵי מֹואָב הַּנְסֹוגִים ִמְּפנֵיכֶם,

ְּבֶאֶרץ הַּזְַמן הַּכָנּוַע,
אִָבי ִמְּכנַעַן

וְאִִּמי הִיא ֵפינִיִקית ֶׁשּבָָאה ִמּדְרֹום לְבָנֹון,
אִָּמּה ֵמָתה לְִפנֵי ָחְדַׁשיִם, אִָּמּה ֶׁשל אִִּמי,

וְֹלא נְִפְרדָה ִמֶּמּנָה לְָׁשלֹום, אִִּמי,
ּבָכִיִתי ְּבֵחיָקּה, ֶׁשִּתְמצָא נֶָחָמה ּבֵָרעּות ּבְִפִקיִעין

ְּביִָמים ֶׁשל ְּפָרעֹות וְֶׁשל הַכְָרעֹות,
לְבָנֹון, ֲאחֹוִתי, ֹלא ּתָׁשּוב לִהְיֹות, וֲַאנִי

ֵאם יְִחידָה לְאִִּמי
ּבַּצָפֹון.

 
תרגם: יותם בנשלום

עודד פלד 

ואם לדייק

וְִאם לְַדּיֵק,
ְּתנּועַת ּדֶלֶת נְִפַתַּחת לְִרוָָחה
לֶאֱסֹף ְּפנִיָמה נְגֹהֹות ֶׁשמֶׁש,

ּוְתרּועַת עֹוְרִבים
ּכֲַחצֹוְצרֹות מִלְָחָמה;

 
ִאם לְַדּיֵק,

עַכְָׁשו ָׁשַמיִם ַחִּפים מֵעָנָן
וְעֵץ אַּלֹון, מּול
הַַחּלֹון, מִַּׁשיר

ּבַּלּוָטיו;
 

ִאם לְַדּיֵק,
יֹונָה לְכּודָה ּבֲַחַדר

הְַּכנִיסָה, ֲאחּוזַת
ֶּבהָלָה ְּתַפְרֵּפר

ִּבכְנֶָפיהָ ְּבאֵין מֹוצָא
ּגַם ֵעת ִּתָּפַתח ּדֶלֶת
וְיּוַסט ַחּלֹון לְִקֹרא

לָּה ּדְרֹור;
 

ֲחִצי ָׁשעָה נֹואֲׁשֹות
ְּתַפְרֵּפר עַד יִָמֵצא

לָּה ֶּפַתח וְָתנּוס
עַל נְַפָׁשּה.

 



25
מאי-יוני

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.

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

במקום.

ענבל אשל כהנסקי

משל המערה

ִאם מֶַּׁשהּו ִּבי יְִׁשַּתְחֵרר וְיֵֵצא אֶל הַחּוץ הַּלַח
ֹלא אַאֲִמין ֶׁשּיְֶׁשנָּה לַחּות ּבַחּוץ.

ּגַם ִאם מֶַּׁשהּו ִּבי יִָביא אֵלַי
צּוף ָמתֹוק ִמִּפי ִצּפֹוִרים ִצבְעֹונִּיֹות,

ֹלא אַאֲִמין ֶׁשּיְֶׁשנֹו צּוף.
ָּתִמיד אַעֲִדיף לְהִָּׁשֵאר ְקׁשּוָרה ּבְַּמעָָרה.

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
לָָּמה אֵינֶּנִי לֹוַקַחת ֶאת הֶַּפעַקאלְַך

וְאֹוֶרזֶת הַּכֹל ּובֹוַרַחת לַעֲָרד —
ּכְֶׁשעֹוְמדֹות לִּפֹל ִּפְצַצת ַחְרּדָל

ּוִפְצַצת ּגַז עֲצִַּבים
ּוִפְצַצת ַחיְּדִַּקים הֹוְרגִים?

ּכִי
ֹקֶדם יֵׁש ּבַּסּוֶּפר לְהֲַחלִיף גֶ'לִָטין

וְֹקֶדם צִָריְך לְִתלֹות ַּת'ְּכִביסָה
וְֹקֶדם צִָריְך לַעֲׂשֹות ִׁשעּור ג'ּודֹו, הַּיֶֶלד,

ּבְִׁשִביל לִהְיֹות ָחזָק
וְֹקֶדם צִָריְך לְַדֵּבר עַל זֶה ִעם אַָבּא
וְֹקֶדם ֲאנִי ְצִריכָה לִגְמֹר ַּת'ֶּסנְּדְוִיץ'

ּוִבכְלָל
ּכִי

הַַחּיִים
זֶה ּדָבָר
ְמהְַּפנֵט

ּכִי
ֹקֶדם צִָריְך ֶׁשהַּנַּזֶלֶת ַּתעֲבֹר

וְֹקֶדם צִָריְך לְהֵָרֵׁשם לְַּבֵרכָה
ּולְַׁשּלֵם ַּת'ֶּטלֶפֹון ַאֶחֶרת יְנְַּתקּו

וְכָל זֶה
ּכִי

הַַחּיִים זֶה ּדָבָר ְמהְַּפנֵט

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

גיורא פישר

ציון לשבח 

ֲאנִי חֹוֵׁשב ֶׁשַּמּגִיַע לָנּו ִצּיּון לְֶׁשבַח.
ֹלא ִּבזְכּות מֶַּׁשהּו ְמיָֻחד ֶׁשעִָׂשינּו

וְֹלא ִּבזְכּות ַמה ֶּׁשאּולַי עֹוד נַעֲֶׂשה
 

ִּבגְלַל הֲַחלֹומֹות -
ַמּגִיַע לָנּו.

הֲַחלֹומֹות ֶׁשחָלְַמנּו ּבַּלַיְלָה
וְכִִּבינּו ּבַּיֹום.

ִּבגְלַל הַַמְּחָׁשבֹות ֶׁשחַָׁשְבנּו
וְֹלא הֵעַזְנּו

לְהִַּביט ַאַחר ּכְָך ּבְָראִי
ִּבגְלַל הַּדָבָר הַהּוא

ֶׁשָּקָרה
וְָקבְַרנּו אֹותֹו

ִמּבְלִי לְהְַׁשאִיר ִצּיּון
ּוִמבְּלִי לְַסֵּפר לְאִיׁש

 
ּכָל אֵּלֶה —

ַׁשלְְׁשלָאֹות ַּבְרזֶל עַל ַרגְלֵינּו
ֶׁשִעם מְִׁשָקלָן

ֲאנְַחנּו ַמצְלִיִחים ְּבכָל ּבֶֹקר
לְהִָרים ֶאת הַָרגְלַיִם,

לָלֶכֶת
 

לְִפעִָמים ּגַם לְִרֹקד
ִּבגְלַל זֶה


