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מחר כבר יהיה מאוחר
ליקט ורשם: דוד אדלר

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

נוטה להיות לצדנו. 

מרדכי גלדמן
*

הָיְָתה לִי הֶָאָרה
ּבַּסּוֶּפְרֶסנְֶטר ֶׁשּבֶַּסנְֶטר —
עֹוֶדּנִי מֹוֵדד ֻחלְַצת ּפֹולֹו

ּבְגָוֶן ֶׁשל יָֹרק ַּתּפּוַח
ּוֵבין ְׁשֵּתי ַמְראֹות

ָראִיִתי ֶאת ּפָנַי
וְֶאת ֶקַטע ּגּוִפי הֶחָׂשּוף

וְהִבְלִיַח לִי ֶׁשֲאנִי ַמבְִׁשיל
וְעֹוד מְעַט ֶאנְׁשֹר ְּכַתּפּוַח

וְֵאָחבֵט ּבֲָאדָָמה הַַחָּמה
ּוצְלִיל ֲחבָָטה יִָּׁשמַע

 
וְהָָאֶרץ ֹלא ִּתְרעַד

וְהַּיָם ֹלא יִגְֶאה
וְהְַּמאֹורֹות ֹלא יִלְקּו
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בהוצאת  שלמה,  בלתי  לתמונה  סקיצות  אדלר  דוד  של  ספרו 
גן לספרות תשע"ג, בקטגוריית שירת  "אבן חושן", זכה בפרס רמת 

ביכורים.

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

נגה מרקמן

 לצמצם ולזכור

 לְצְַמֵצם ֶאת ָמה ֶׁשּכַָתְבִּתי,
לִזְּכֹר ֶאת אֵלֵֶמנְט הַּזְַמן.

 הַָפכְִּתי לִהְיֹות ִּבָּתם ֶׁשל הֹוַרי
עַל ַסף מֹוָתם.

 ָמה ִעם הִַּׁשיִרים?
נְִתּפַּלֵל ֶׁשּיְַחזְרּו.

 הַּיָֹרק נְִׁשזָר ִּבזְהַב הִַּׁשּבֹולִים.
 ֲאנִי יֹוַדעַת ַרק לְהְִתּבֹונֵן

ּולְהְַקִׁשיב.
 ְמַחְּפִׂשים ַמיִם. הַָרעַׁש ּפֹולֵׁש

אֶל ּתֹוְך נְַפִׁשי.
 ּפַעֲמֹון ּכָחֹל, נְִרּגָׁש
רֹוֵעד מּול ַחּלֹונִי.
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מבחר שירים מתוך  

סופ״ש 
שירה 

בעריכת נילי דגן
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רק  אבל   מלחמה,  להשיב  היחידה  הדרך   - עניים  נחמת 
את  להחזיר  היא  ננעל,  שהשער  לאחר  רק  מעשה,  לאחר 

הזמן לאחור, להתנחם בזיכרון. 

יהודית דריגס

מֹודָה

הֹוַרי הֵַּמִתים ׁשּוב ְּפלִיִטים
ְבּתֹוכִי,

לֹוחֲִׁשים ֶאת ַחּיֵיהֶם
ְבִּמְרֶּפֶסת ְסגּוָרה,

ֵעִרים לְיַד ֶרבַע ֻׁשלְָחן ְמכֶֻסּה ַׁשעֲוָנִית
ּגֹוְמאִים ֵתּה ֻמְחלָׁש
מִַּׂשִּקּיֹות מְֻׁשּמָׁשֹות,

ְמַרְׁשְרִׁשים ֶאת ִסּפּוָרם
ִעם ְּפרּוַסת עּוגַת ְׁשָמִרים,

וְאֹותֹו ָׁשעֹון מְעֹוֵרר הַֻמְּדבָּק בְֶּסלֹוֵטיְּפ
עֲַדיִן ְמכַּוֵן ֶאת כֻּּלָנּו.

מתוך שעת הסדקים, כרמל 2010
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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

ִמַּצד ֶאָחד עַָמד הֶַּטלֶפֹון
ּוִמַּצד ֵׁשנִי עְֻבּדַת מֹוְתָך

אֲבָל זֶה ֹלא הְִרִּתיַע,
ְּבכָל זֹאת צִלְצַלְִּתי אֵלֶיָך לְִׁשאֹל, ַמה ּנְִׁשמַע

)עְֶׂשִרים ּוְׁשַּתיִם ָׁשנָה ֹלא הְֶחלְַפנּו מִּלָה(
אַּבָא, ַמה ּנְִׁשמַע

אַּבָא

מתוך שירים - מבחר שירים 2010-1975, הקיבוץ המאוחד, מוסד ביאליק
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ואולי יש בכל זאת דרך להערים על הזמן? לא להמתין. לא לתת לקצבו 
הקבוע להרדים. לפקוח עיניים. להשתמש בנשקו שלו: להקדים. 

חמוטל בר יוסף

ֹלא ּבַָּשַמיִם

ֹלא ּבַַּׁשַמיִם
ֹלא ָרחֹוק

הַּטֹוב נַָׁשב.
הֲֹלא ָקרֹוב הּוא ְמאֹד

 
הֲֹלא ּפֹה הּוא

הֲֹלא לַהֲטֹו ְּביְָדָך
 

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

קהל שוחר שירה ברחבי האינטרנט.
צילם דן פורגס


