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לאורה גאראווגליה – חמישה שירים
מדור לשירה מתורגמת בעריכת גילי חיימוביץ'
הדייג
ִל ְפ ָע ִמים ֲא ִני או ֵֹהב ָלדוּג
ַ ּב ָּמקוֹם בּ ֹו ַה ָ ּים הו ֵֹפ ְך ָח ָל ִבי
ֵהם נו ְֹג ִסים ְ ּב ִפ ְּתיוֹן ָהר ַֹע,

מירי גלעד – שלושה שירים

ַה ְּט ָר ִפים ַה ְ ּגדו ִֹלים ְו ַה ֲח ַל ְק ַל ִקים.
ֲא ִני קו ֵֹר ַע ָל ֶהם ֶאת ַה ִּפ ּיוֹת ְו ַה ְּל ָבבוֹת

לאה זהבי – שלושה שירים

ַו ֲע ַד ִין ַצר ָ ּב ֲעבו ָּרם ַעל ַה ְ ּכ ֵאב.

יורם סלבסט – שלושה שירים

*

חיה לוי – שלושה שירים

משלוח חומרים

ִמי יו ֵֹד ַע ָמה ָח ׁ ְש ָבה ׁ ֶש ִהיא

הדס גלעד – שלושה שירים

ְו ָל ָּמה הו ִֹל ָיכה ַע ְצ ָמ ּה ׁשו ָֹללִ .היא ִה ְת ַנ ׁ ְּש ָמה

איתי עקירב – שלושה שירים

ְ ּכמ ֹו ָ ּכל ָה ֲא ֵח ִריםָּ ,דג ָלכוּד ָ ּב ֶר ׁ ֶשתִ .היא ִ ּג ׁ ְש ׁ ָשה
ְ ּכמ ֹו ָחתוּל ֻמ ָּפל ֶאל ָנ ָהר

אביב חזק – שלושה שירים

ראיון עם משורר/ת
ראיון עם המשורר רון דהן

שירה צעירה
מיטל סטרול – שני שירים

ארכיון

ִצ ָּפ ְר ֶנ ָיה ׂשו ְֹרטוֹת ַמ ֲע ָגן ׁ ֶש ֵא ֶינ ּנוּ.
דיוקן עצמי
ִמ ֵּדי ּב ֶֹקר ֵ ּבין ֵ ׂש ָער ְל ֶק ֶצף
ְנ ֵמ ָסה עוֹד ְק ָצת ַעל ַּת ְח ִּתית ָה ַא ְמ ָ ּבט.
ִז ְכרוֹנוֹת ֵא ָינם ֶא ָּלא ַּת ְצ ֵרף ׁ ְש ָב ִרים
ְצ ַע ִדים ִא ִּט ִיים ַעל ִמ ְר ֶצ ֶפת.

עומר ויסמן – שלושה שירים
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עינת ברזילי – שני שירים

לידה

יובל אלוני – שני שירים

ַמ ׁ ֶּשהוּ ְצ ִמ ִיגי ,מו ָּצק מו ֵֹת ַח ֶאת ְק ָצווֹת

ורד טוהר – שני שירים
אלון דה פיצ'וטו – שלושה שירים

]ה ׁ ְּש ִר ִירים ְו ַה ְ ּכ ֵאב.
ַ
ָאז נו ֵֹזל זו ֵֹרם ֵ ּבין ַה ְ ּי ֵר ָכ ִייםָּ ,דם ַמ ְכ ִּתים
]את ַה ְּס ִד ִינים.
ֶ
ָּד ִביק ְו ַח ִּמים ,מו ָּנח ִמ ְס ּתו ִֹרין ַה ֶ ּנ ַצח ַעל ַה ֶ ּב ֶטן

שירה מתורגמת
ג'מאל מאי – שני שירים

6/11/2018

]מ ַי ֵּצר ַא ֲה ָבה.
ְ
ַה ַח ִ ּיים ַמ ְת ִח ִילים ֵה ָיכן ׁ ֶש ַה ֲחלוֹם ָ ּג ַוע.
*
ְו ָאזּ ,פֹה ְו ׁ ָשם,
ִל ְל ּגֹם כּ וֹס ׁ ֶשל ַי ִין
ִל ְקרֹא ֲע ִתידוֹת ְ ּב ַג ְר ְ ּג ֵרי ָק ֶפה
ל ֹא ָל ַד ַעת ִמי ִנ ׁ ְש ַארִ ,מי עו ֵֹזב.
יו ֵֹתר ִמ ָ ּכל ָּד ָבר ַ ּבגּ וּף
ֲא ִני או ֶֹה ֶבת ֶאת ַה ֶּפה ׁ ֶש ִ ּנ ּזוֹן ֵמ ָהעו ָֹלם
ו ְּמ ַכ ֵ ּיר ִמ ִּלים.
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