מחר כבר יהיה מאוחר

ליקט ורשם :דוד אדלר

האויב אינו בהכרח מעבר לגבול ,הוא גם אינו בזולתנו.
מורכבים ככל שנהיה ,הוא גם לא זה שבתוכנו .האויב הוא
הזמן .הזמן הוא האויב הגדול ,האמיתי .מסיבותיו ,הוא אינו
נוטה להיות לצדנו.

מרדכי גלדמן

מבחר שירים מתוך

סופ״ש
שירה
בעריכת נילי דגן

*

הָיְתָה לִי הֶאָָרה
ּבַּסּוּפְֶר ֶסנְטֶר ֶׁש ַּב ֶּסנְטֶר —
עֹוֶדּנ ִי מֹוֵדד ֻח ְלצַת ּפֹולֹו
ְּבגָו ֶן ׁשֶל י ָֹרק ּתַּפּו ַח
ּובֵין ְׁשּתֵי מְַראֹות
ָראִיתִי אֶת ָּפנ ַי
וְאֶת ֶקטַע ּגּופִי הֶחָׂשּוף
וְהִ ְבלִי ַח לִי ֶׁש ֲאנ ִי ַמ ְבׁשִיל
ו ְעֹוד ְמעַט ֶאנְׁשֹר ְּכתַּפּו ַח
ו ְ ֵא ָחבֵט ָּב ֲאדָמָה הַ ַחּמָה
ּׁשמַע
ּו ְצלִיל ֲח ָבטָה י ִ ָ
וְהָאֶָרץ ֹלא ּתְִרעַד
וְהַּי ָם ֹלא יִגְאֶה
וְהַּמְאֹורֹות ֹלא יִלְקּו
סופ"ש שירה מס' 6

הוא אורב לנו ,בשקט ,בסבלנות .תמיד מצליח להפתיע .גם אם
ננסה להקפיא את הזמן .תמיד יהיה זה מאוחר.

נגה מרקמן
לצמצם ולזכור
ְל ַצ ְמצֵם אֶת מָה ֶׁשּכָ ַת ְבּתִי,
ִלזְּכֹר אֶת ֵא ֵל ֶמנ ְט הַּזְמַן.
הָ ַפכְּתִי ִלהְיֹות ִּבּתָם ׁשֶל הֹוַרי
עַל סַף מֹותָם.
מָה עִם הַּׁשִיִרים?
נ ִ ְת ַּפּלֵל ֶׁשּי ַ ְחז ְרּו.
הַּי ָֹרק נ ִ ְׁשז ָר ִּבזְהַב הַּׁשִּבֹולִים.
ֲאנ ִי יֹוַדעַת ַרק ְלהִתְּבֹונ ֵן
ּו ְלהְַקׁשִיב.
ְמ ַח ְּפׂשִים ַמי ִם .הַָרעַׁש ּפֹולֵׁש
אֶל ּתֹוְך נ ַ ְפׁשִי.
ַּפעֲמֹון ּכָחֹל ,נ ְִרּג ָׁש
רֹועֵד מּול ַחּלֹונ ִי.
סופ"ש שירה מס' 39

ספרו של דוד אדלר סקיצות לתמונה בלתי שלמה ,בהוצאת
"אבן חושן" ,זכה בפרס רמת גן לספרות תשע"ג ,בקטגוריית שירת
ביכורים.
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נחמת עניים  -הדרך היחידה להשיב מלחמה ,אבל רק
לאחר מעשה ,רק לאחר שהשער ננעל ,היא להחזיר את
הזמן לאחור ,להתנחם בזיכרון.

יהודית דריגס
מֹודָה
הֹוַרי הַ ֵּמתִים ׁשּוב ְּפלִיטִים
ְבּתֹוכִי,
לֹו ֲחׁשִים אֶת ַחּי ֵיהֶם
ְּבמְִר ֶּפסֶת סְגּוָרה,
ׁש ֲעוָנ ִית
ׁש ְלחָן ְמכֻ ֶסּה ַ
עִֵרים ְלי ַד ֶרבַע ֻ
ּגֹו ְמאִים ֵתּה ֻמ ְחלָׁש
ׁשּמָׁשֹות,
ּׂשּקִּיֹות ְמ ֻ
ִמ ַ
מְַרׁשְְרׁשִים אֶת סִּפּוָרם
עִם ּפְרּוסַת עּוג ַת ְׁשמִָרים,
ו ְאֹותֹו ׁשָעֹון מְעֹוֵרר הַ ֻמְּד ָבּק ְּב ֶסלֹו ֵטי ְּפ
עֲַדי ִן ְמכַּו ֵן אֶת ּכֻּלָנּו.
מתוך שעת הסדקים ,כרמל 2010
סופ"ש שירה מס' 30

תמיד נתוודע לכך שהזמן קצוב וההקצבה גם היא לא נודעת  -מאוחר,
מאוחר מדי .לרוב לא נספיק .לא נספיק לשאול .לא נספיק לומר את
שחייב היה להיאמר .לא נספיק להתפייס .כל מה שהוחמץ יהדהד לו
ויוסיף להדהד באין משיב.

ישראל בר כוכב
טלפון
ִמּצַד ֶאחָד ָעמַד הַ ֶּטלֶפֹון
ּו ִמּצַד ֵׁשנ ִי ֻע ְבּדַת מֹותְָך
ֲאבָל ז ֶה ֹלא הְִרּתִיעַ,
ְּבכָל זֹאת ִצ ְל ַצ ְלּתִי ֵאלֶיָך ִל ְׁשאֹל ,מַה ּנ ִ ְׁשמַע
ׁשנ ָה ֹלא הֶ ְח ַלפְנּו ִמּלָה)
( ֶעׂשְִרים ּו ְׁש ַּתי ִם ָ
ַאּבָא ,מַה ּנ ִ ְׁשמַע
ַאּבָא
מתוך שירים  -מבחר שירים  ,2010-1975הקיבוץ המאוחד ,מוסד ביאליק
סופ"ש שירה מס' 16

ואולי יש בכל זאת דרך להערים על הזמן? לא להמתין .לא לתת לקצבו
הקבוע להרדים .לפקוח עיניים .להשתמש בנשקו שלו :להקדים.

חמוטל בר יוסף
ּש ַמי ִם
ֹלא ַּב ָ
ּׁש ַמי ִם
ֹלא ַּב ַ
ֹלא ָרחֹוק
הַּטֹוב נָׁשַב.
הֲֹלא ָקרֹוב הּוא ְמאֹד
הֲֹלא ּפֹה הּוא
הֲֹלא ַלהֲטֹו ְּבי ְָדָך
מדור סופ"ש שירה בעריכת המשוררת
נילי דגן נפתח במאי  2012ומארח,
עד כה ,למעלה ממאתיים משוררים
היוצרים אנתולוגיה מקוונת ומגוונת של
שירה ישראלית .השירים מופצים בין
קהל שוחר שירה ברחבי האינטרנט.

לֹוחֵׁש ַלעֲׂשֹותֹו
ַעכְׁשָו.
סופ"ש שירה מס' 6

צילם דן פורגס

ינואר-פברואר
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