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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 
פיגוע  או  אדמה  לרעידת  בדומה  חירום  נוהלי  לגבש  חייבת 
באספקת  לעמוד  תוכל  החשמל  שחברת  ערובה  "אין  המוני!" 

אנרגיה!" "רבים ישלמו בחייהם!" 

סיגל בן-יאיר

אמי ואני נוברות

אִִּמי וֲַאנִי נֹוְברֹות
ּבְַפח אְַׁשַּפת

ִמְבצְֵעי ֲחמִָּׁשה ְּפִריִטים ְּבֵתַׁשע ִּתְׁשִעים וְֵתַׁשע.
עַל ּגַּבָּה הִַּמְתּכֹוֵפף נְֶחָרִצים

ְׁשנֵי ּפֵַסי הֶַּצנַע. ֶאת ְּתלּוֵׁשי הְַּקנִיָה
הִיא אֹוֶחזֶת ָחזָק, ְּכבַת הָאֹוֶחזֶת ּבְִׂשמְלָת אִָּמּה.

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

50 מעלות בבקעת הירדן. 40 מעלות בתל אביב. ישראל 
להדליק  מזגן!  להדליק  חלונות!  לסגור  להיערך!  חייבת 
לאכול  הרבה!  לשתות  במקלחות!  להצטנן  מאווררים! 

מעט! להישאר בבית! למעט בתנועה! 
היסטריה.

מירי גלעד   
שפע בלתי מוכר

 הַּקֹולֹות ְמפָֹרִׁשים ּוְברּוִרים:
 ַמיִם, ִצֳּפֵרי יַעַר, ּפַעֲמֹונִים, ְצִפיַרת ְסִפינָה עַל הָאֲגַם.

 נֹוף עָׂשּוי הֵיֵטב ְּכמַעֲֵׂשה ְּבִרית ֵּבין ָאדָם וְאֵל:
יַעַר, הַר, ּכְָפר ָרקּום.

 ֲאנִי ֵעדָה ֻמְפַּתעַת. מִּלִים אֵינָן ַמְרּגִיעֹות.
 ֶׁשפַע הָעֵֶׂשב ֵמִביְך, ַמזְּכִיר ּכָֹחּה ֶׁשל ֲאדָָמה ּבְטּוָחה.
וֲַאנִי ַׁשּיֶכֶת לַּנֹוְדִדים, לַּבֹוְרִחים, אֵּלֶה ֶׁשּלְעֹולָם ֹלא 

 יִַּׂשיגּו.
 ַרק ׁשֹואֲלִים ַמּבִָטים ִּבגְנֵבָה לְאְֶפָׁשרּות הֶַּׁשפַע,

לְִסְדֵרי עֹולָם ְּתִמיִמים עַל ִּפי ֻחֵּקי ְּבִריָאה מְׁשֹעִָרים.
 הַּמָקֹום ֶׁשאֵלָיו הִּגְַעִּתי סָמּוי מֵֵעינַי.
אּולַי אֵַדע לִהְיֹות ּבֹו יִָמים ֲאָחִדים.

מתוך: רגע על פני האדמה,
שירים 2008-1998, הקיבוץ המאוחד 2011

סופ"ש שירה 10, 9.8.2012

צילום: קרן סנטו

מבחר שירים מתוך  

סופ״ש 
שירה 

בעריכת נילי דגן
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ספטמבר-אוקטובר

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

קהל שוחר שירה ברחבי האינטרנט.

היא  מהצהריים.  כבר  שלה  החזה  בבית  אוחזת  העקה 
נועלת. היא מגיפה. היא מדליקה. היא נשכבת. היא מתכסה 
שלוש.  שעתיים.  שעה.  נרדמת.  היא  קלה.  צמר  בשמיכת 
שמתערטלים  תשוקה  מלאי  גברים  שני  על  חולמת  היא 
שחומק  נוסף  גבר  ועל  חופש,  על  מדברת  כשהיא  לידה 

מהחדר לבוש בגדי נשים. 

טל ניצן   

עוד נוקטורן

ּבֶַּקַרע הַּזִָעיר ֶׁשל ּכָל יֹום  

אלחנדרה פיסארניק  

הַַּתיִל הֶָחִריף ֶׁשל הַּיֵָרַח
הִַּמְתעֵַּקל ְּכמֹו לְִתלֹות עָלָיו ּדִמְעָה,

ּבַהֶֶרת ְּכֻתָּמה ֶׁשל ּפָנַס ְרחֹוב עַל הִָרְצּפָה,
ַמה ֶּׁשּנְֶחָרְך, עָצֵל ּוְמֻסּכָן —

ּכֹוס ֵּתה, ְּתֵאנָה וֲַאנִי
ְמַמּיְנֹות ַמנְּגִינֹות:

אֵּלֶה ֶׁשאְֶפָׁשר לֵָׂשאת
וְאֵּלֶה ֶׁשַרק נֶֶפׁש ֲחֻסּנָה ּתּוכַל

וְהָלְָאה ִמּזֶה
הְַרֵחק ִמִּמְסּתֹור הַּבַיִת

הָעֱנּות ֶׁשְּכבָר נִַחר קֹולָּה
ֶׁשאִיׁש אֵינֹו ׁשֹומֵַע עֹוד —

הֲֹלא אְֶפָׁשר לֹוַמר ֶאת זֶה וְלֹוַמר
עַד זֹוב ּדָם

מתוך: לשכוח ראשונה, עם עובד 2009
סופ"ש שירה 5, 6.7.2012

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

שלווה, למוסס את גוש הלחץ. 
אבל הבית חשוך.

נידאא ח'ורי   

חלון מזרחי

ַחּלֹון ָקָטן מְֻׁשּבָץ לְִחיׁשֹות
מַלְִׁשין עָלֶיָך ְּבאָזְנֵי הַחֲֵׁשכָה

ְמבֻּקָׁש
הִִּתירּו ֶאת ּדְָמָך

הֵכִינּו לְָך אִָּׁשה ֲחרּוכָה
ִמְתעַּנֶגֶת עַל ַמכְאֹוֵבי הָרּוַח

ּפֹוֶרֶצת ְׁשעֶָריהָ וְנֹוגֶֶסת
ּבֶַּמְרָחב

תרגמה: חנה עמית־כוכבי
מתוך: בגוף אחר, קשב לשירה 2010

סופ"ש שירה 23, 27.12.2012

תריס.  לפתוח  מעיזה  לחלון.  ניגשת  היא 
עוד  היא פותחת  רוח.  לה שיש קצת  נדמה 
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

הֶחֵָצר הֲָאחֹוִרית ֶׁשּלָנּו זְרּועָה ִּבנְבִָטים ֶׁשל ַּתּפּוֵחי ֲאדָָמה
אַּבָא ָׁשַתל ָׁשם ֶאת זִכְרֹונֹוָתיו לְִׁשמֹר עָלֵינּו

ִמְּפנֵי הָָרעָב הַּגָדֹול.

וֲַאנִי עֹוד יֹוֶׁשֶבת יֹום יֹום עַל הִַּמְפָּתן
ְמצַּפָה לְהֵד צְעָדָיו

וְלְִתׁשּובַת ִרגְֵבי הֲָאדָָמה.

מתוך: שירים לסידור החדר, ספרי ׳עתון 77׳, 2009

 סופ"ש שירה 16, 27.9.2012

צילום: איריס נשר


