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מבחר שירים מתוך  

סופ״ש 
שירה 

בעריכת נילי דגן

החמצות 
מבחר שירים מסופ"ש שירה

ליקטה ורשמה: נילי דגן 
)דברי הקישור הם שורות מתוך מחזור שירים(

כמה קשה להשיל מעלינו 
כל מה שמעיק עלינו/ 

ילדינו שבגרו רובצים על 
כתפנו/ כתמי הגיל באים 

בהפתעה/ זיכרונות נתלים 
בנקודות הכאב.

רפי וייכרט
 

 ריקוד נבלם 

 ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשֹּלא ִלְראֹות
 ֶאת ַמה ֶּׁשָהַלְך ְלִאּבּוד. ְלָפַני,

 ְּבֶמְרַחק ְּפִסיעֹות,
ֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו הֹוַרי.

 ֲאָבל ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ֶאת ָהִרּקּוד ִנְבָלם.
 ַאף ֶׁשעֹוֶדּנּו ָּכאן, ִמְׁשָּפָחה ְלֶרַגע,

 ַהִּפירּוֶאט ְמַגֵּׁשׁש ַאַחר ְצִליל ֶנְעָלם
ְוַהַּצַעד ִנְגָרר.

 ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ַּגָּבם אֹוֵזל ֶאל מֹוָצא
 ָהְרחֹוב. ְּדֻמּיֹות־ֶעֶרב ְּבָזִוית ַחַּיי.

 ְּכמֹו ָהִיינּו ְמֻׁשָּלׁש ַחי
ּוְבָכל זֹאת ֵּגאֹוֶמְטְרָיה ֶׁשל ַהְחָמָצה.

מתוך האסופה גג החשכה, הוצאת אבן חושן 2013 
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וכמו צמא המניע עדר 
פילים לצעוד אלפי 
קילומטרים בזיכרון 
בורות מים קדומים/

אנחנו מתחקים אחר 
הנעורים שלנו.

הדס גלעד

בחלוף הימים 

 ֶהָחֵבר ָהִראׁשֹון ֶׁשִּלי ָׁשַאל ָלָּמה ֲאִני אֹוֶהֶבת אֹותֹו.
ָהָיה ַלְיָלה. ַהֵּלב ָּבַער. ָׁשַתְקִּתי.

 ָאַהְבִּתי ֶאת ַמָּנח ָיָדיו ַעל ַהֶהֶגה
 ָאַהְבִּתי ֶאת ֻחְצַּפת ַהִּנָּצִנים ְּבִזיָפיו

ֶאת ֶהֵּנף ִזְקָּפתֹו.
 ָאַהְבִּתי ֶאת ִניחֹוַח ַהָּבֵצק ַהָּבחּוׁש ְּבעֹורֹו

 ָאַהְבִּתי ֶאת ֶנְחָרצּות ִמּלֹוָתיו
ֶאת ִמַּדת ַנֲעָליו.

 עֹוד ֵיעֹורּו ֵלילֹות
 ֶאֱהפְֹך ַּבְּׁשִתיָקה

ִּכְבֶאֶבן ֶׁשֵאין ָלּה הֹוְפִכין.
 

מתוך הספר כל אור בעצם, הוצאת פרדס  2013 
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מאי-יוני

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.

גושי עננים לבנים רובצים בין גבעות/ המחשבות מפוזרות/ 
נוף מתחלף מתחרה על תשומת הלב.

טובי סופר

אנשים שהכרנו

 ֲאָנִׁשים ֶׁשִהַּכְרנּו, ָעְזבּו.
 ֵאֶּלה ֶׁשָאַהְבנּו, ֹלא ָּכאן.

 ָעְברּו ִמּפֹה — ְלָׁשם,
ּוִמֶּזה — ְלַהָּבא.

נֹוַתְרנּו ַּבַחּלֹון, ַמְמִּתיִנים ְלאֹות.
 

מתוך עם כל הכבוד לגשם, פואטיקה 2014
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לאן שלא תסתכל זה העולם שלנו טובל 
באור זרוע/ כשאתה מותח גשר מהשדות 
/ עוצר בנקודה בה יורדת חשכה/ משככת 

כאבים.

יוסי יזרעאלי

ברושים 

ּוְכמֹו ְּבִמְבֶׁשֶלת ֵׁשָכר ַהחֶֹׁשְך
ָרַתח ָּכל ַהַּלְיָלה ַּבְּברֹוִׁשים. ּכֹוָכִבים נֹוְפִלים

ָּפְרחּו ֶּבָחֵצר ְּכמֹו ְּכִוּיֹות, ְמִאיִרים אֹוָתּה
 

ְּבַחְׁשַמִּלים ְׁשחֹוִרים, ְּכֶׁשָּכל ָהֵעת, ְּכמֹו
ֲאֻרּבֹות ֶׁשל ֵּבית ֲחרֶֹׁשת ַרע, ַהְּברֹוִׁשים

ִּפְּיחּו ֶאת ַהַּלְיָלה.

מתוך ניסוי הצופרים של המיגרנה, הוצאת הקיבוץ המאוחד 2002 
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מדוושים לאורך ואדי קלט עד 
מסגד נבי מוסא/ זיעה מבצבצת 

מנקבוביות העור/ 
נחל חותר בתוך החום והצהוב. 

סיון הר־שפי

הטבע שלי 

 ִהְזַהְרִּתי אֹוְתָך ֶׁשֲאִני עֹוָנִתית.
 ַעְכָׁשו ַהְּזַמן ָלֶרֶדת ֶאל ַהָּואִדי

 ִׁשְפַעת ֶחְלמֹוִנּיֹות
 ְּפָקעֹות ִּבְגרֹון ָהֲאָדָמה

ּוְבִכי ָצהֹב
 ַאַחר ָּכְך ֶאְפַקע ְוָאפּוג

 ְּכַתֲאִריְך
ֶׁשל ְּגֻאָּלה

מתוך מה שקהלת לא ידע, הקיבוץ המאוחד, ריתמוס  2014
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