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מיהם המשוררים בשירה העברית ובשירת העולם שמהם את מושכת 
חוטים ליצירתך?

יש משוררים רבים שגדלתי עליהם, בראש ובראשונה משוררות כמו 
לאה גולדברג, זלדה, דליה רביקוביץ ויונה וולך, וגם ישראל פנקס, נתן 

זך, נתן אלתרמן, דוד אבידן, יאיר הורביץ ועוד.

האם השירים שכתבת עד כה, שחלקם נדפסים בצמוד לשיחה בינינו, 
משמשים לך בסיס לספר ביכורים? מתי את מתכננת לפרסמו?

כן. אני מתכוונת לפרסמו בקרוב. אני מרגישה שהגיע הזמן  בהחלט 
ללידות. חלק מהשירים עוסקים בתהליך הזה של ההבשלה, של ביסוס 
ובשום דבר אחר.             .התחושה שיש לי משהו ללחוש/לומר, בלי קשר ובלי תלות באף אחד 

ים המאירי  

רישום של עיר

ַמְלְּבנִים נְִדָחִקים זֶה ָלזֶה
ֶּבגֶד ְמכֻּוָץ ִמְתַאֵּבד

ִמּגַג,
ִאיׁש ִמְצַטְמֵצם ְלַקו ַּבֲחלֹום.

 
ִעּפָרֹון נְִלָחץ ַעל נְיָר, ִלכְֵדי

רִּבּוַע ָׁשחֹר ֶׁשל הְַחָמצָה, ַמַחק
ְמפָרֵק אֹותֹו ְלֵפרּורִים ֶׁשל ּכְִמיהָה -

ִלְׂשפַָתיִם לֹוֲחׁשֹות נֹוצֹות
ִמְׁשַּתרְְּבבֹות

ֵּבין ִּפּסֹות צָחֹות ַעל ְּתכֵֶלת ַּבְׂשרָנִית
ְלרֵיחֹות קֹוקֹוס ּוַמנְּגֹו ְמַׁשְּכרֵי נְִחירַיִם וְדָם

הָעֹוִלים ֵמֲחנּות הַַּסּבֹונִים 
זְרָקָה ְׁשלִָלית ֶׁשל יָרֹק וְכָתֹם וְסָגֹל  לְִמ

ְזִין, ַעל ִמְדרָכָה. ִמְתּפָרֶֶצת, ְּבַתֲחנּונֵי ֶּבנ
 
 

שלגיה

הֲָאדָָמה ֹלא יָכְלָה ִלְסּפֹג אֹוִתי ֲעדַיִן
ָאז ַׁשְבִּתי ַלַחּיִים

ְּבכָל יֹום ֲאנִי אֹוֶסֶפת
ִטּפֹות ַמזְגָן ּדַּקֹות ֶׁשּיְִקְּפאּו

וְיָגֵּנּו ָעַלי
ְּכִׁשכְבָה ָעבָה ֶׁשל ְמִעיֵלי עֹור ְׁשקּוִפים

ִּבְפנִים ֲאנִי ֶאהְיֶה ַחּיָה, ִאיׁש
ֹלא יִהְיֶה ּבָטּוַח ּבְֵמָאה ָאחּוז

ָעמֹק לְַמָּטה, יִהְיּו ְׂשפַָתי ֲאדֻּמֹות ְמאֹד ּוְׂשָערִי יְַברִיק, ִאיׁש
ֹלא יּוכַל ְלהְִתַּפֵעל

ִמֵּדי ָאִביב ָארִיַח ֶאת רֵיַח הָהָר
ֶאנְצֹר ֶאת זִכְרֹון הָרֵיַח ְּבִלִּבי ֶׁשּיַהֲֹלם לֹו

ִמַּתַחת ַלּדְמָָמה
הַּגַָּמִדים יְִׁשְמרּו ָעַלי, ַעד

ֶׁשהִַּבְלִּתי נְִמנָע יְִקרֶה

סי טריין דאונטאון
 

הִָאָּׁשה ַּבֲעַלת הַַּמְסרֵגֹות הַֻּמכְסָפֹות
סְָרגָה ְלֹלא הֲפּוגָה

לְַמרֹות הָרֶַּכֶבת הַַּמְחִליקָה וְנֱֶעֶצרֶת, ַמְחִליקָה
ּוִמְתַמֵּלאת ָאדָם.

 
זָקָה הְִבַחנְִּתי ּבָּה ְּבקִֹׁשי ְּבֵעינִי הֲַח

ְּבעֹוד ֶׁשְּבֵעינִי הַַחּלָָׁשה הְָפכּו הַחּוִטים נְָחִׁשים לֹוֲחִׁשים,
הְַּמַבְּקִׁשים ִלהְיֹות ְלֶאָחד.

 
זָקָה הְִבַחנְִּתי ּבֲָעֵקִבים ּדִַּקיִקים, ְּבֵעינִי הַַחּלָָׁשה ְּבהִַּביִטי ַמָּטה ְּבֵעינִי הֲַח
ְּבִאָּׁשה ְמֻׁשֶּסֶפת ְמֻצֶּלֶקת ָּפנִים, ִמְתַחּנֶנֶת ִלְדַבר ָמה, ֶׁשֵאינִי יֹודַַעת ְׁשמֹו.

ַעכְּבָר ְמבֹהָל נָע ּבְִמהִירּות ִמַּתַחת, ַעל ַּפֵּסי הָרֶַּכֶבת הִַּמְתקָרֶֶבת
"זֶה ַמרְֶאה רָגִיל ּכָאן" נֶאֱַמר ִלי.

 

לאדם וחוה 

ָלכֶם, ֶׁשהֱיִיֶתם ֲעטּוִפים ְּבעֹור,
ַעד ְלַאַחר הַּנְגִיסָה.

ֵעינֵיכֶם רָאּו ֶאת אֱֶמת הָעֹור.
 

וֲַאנִי ֵמָאז ֹלא ַמְבִּדילָה ֵּבין אֹור ְלעֹור
ֵעינֵי הָעֹור ֶׁשִּלי רֹואֹות ּכְָתנֹות עֹור

וְיִֹפי ְמֻסָּמא ְמנְַצנֵץ ֵמעֹור
וְהֶַּׁשֶמׁש ְמַסנְוֶרֶת ֶאת ֵעינֵי הָעֹור ֶׁשִּלי

הְַּמׁשּוכֹות ְּבַקו ָׁשחֹר.
הָרִיִסים הֲָארִֻּכים ֵמֲעֵליהֶן

מְַמצְְמִצים
עֹוד וְעֹוד ִמְצמּוץ ַעד

ֶׁשּיֹורֵד הַַּליְלָה.

מחוך

סָרַגְָּת ָׁשַמיִם ּכָל ּכְָך ְצפּוִפים, רַק
ְּבקִֹׁשי נֱֶחַלְצִּתי:

הְִצַלְבָּת ִקּׁשּורִים ְמֻפְּקֵקי נְִׁשיָמה 
ְמהְַּפכִים ּגְַלּגֵַּלי ֵעינַי ִלרְאֹות ֲעלָָטה,

ֶׁשֵאין ּבָּה ְּתכֵֶלת, וְֵאין ּבָּה ִחּלּוִפים וְֵאין ּבָּה ֲאנָָחה.
ֹלא הִּגְַׁשָּת ִלי ִמְלֵחי הֲרָָחה.

ָצנְַחִּתי ֲחזָרָה ְלתֹוְך הֲַחלֹום,
ֶאְצּבָעֹות ֶאְצּבָעֹות ִמְּׁשׁשּו ֶאת עֹורִי

ְזִיפָה, "הַּגּוף ֶׁשּלְָך ַקר," אְָמרָה הָרֹוְפָאה ְּבקֹול נ
"הַּגּוף ֶׁשּלְָך ַקר."

 

ים המאירי, סופרת ומשוררת ואוצרת אמנות.


