הים כמו באהבה

מבחר שירים מתוך

קטעי הקישור  -גונן נשר ,מתוך לעוף כמו בוב בימון ,הוצאת
הקיבוץ המאוחד 2011
ליקטה :נילי דגן

סופ״ש
שירה

ובדיוק ברגע הזה ,של האמפתיה הנשית האחרונה בחיים היבשתיים
שלי ,נכנסתי אל מי הים .נורא התאמצתי בהתחלה ,הג'ינס התמלא
מים וחול ואצות ,זה היה כבד ,אבל כעבור מטרים נוספים כבר
שחיתי.

בעריכת נילי דגן

אורציון ברתנא
הים כמו באהבה
ֲבה –
ַהּיָם ְּכמֹו ְּבַאה ָ
ֵיח ַה ַּמ ְק ִּדים
ַמרֹות ָהר ַ
לְ
ֻּבים.
יֹוד ִעים אֹותֹו רַק ְּכ ֶׁש ְּכ ָבר ְלג ְַמרֵי ְרט ִ
ְ
ֲבה –
ַהּיָם ְּכמֹו ְּבַאה ָ
ֶפת
ִנּגָר ֵּבין ָה ֶא ְצ ָּבעֹותַ ,מ ְׁש ִאיר ֶאת ַהּיָד ַה ִּמ ְתַאגְ ר ֶ
ֻּבה.
ֵיקה ְּורט ָ
רָ
ֲבה –
ַהּיָם ְּכמֹו ְּבַאה ָ
ֵע ְּב ִמי? ִמי ָּבא ֶאל ִמי? ִמי צָף
ִמי נֹוג ַ
נֹוׂשא עַל ּגַּבֹו?
ּומי ֵ
ִ
ּומי ַמ ְט ִּביעַ?
ִ
ֲבה –
ַהּיָם ְּכמֹו ְּבַאה ָ
ּכָלּ-כְָך ַה ְר ֵּבה ַמיִם
ְּובכָל זֹאת ָאמּות ַּב ָּצ ָמא ִל ְפנֵי ֶׁש ֶא ְרוֶה.
ֲבה –
ַהּיָם ְּכמֹו ְּבַאה ָ
רּוח ו ְָה ֲעָננִים ו ְַה ִּצּפ ִֹרים
ָה ַ
ַאר ִטיק ַק ְר ִטיב.
ִּב ְמ ַע ְרּבֹלֶת ְ
ֲבה –
ַהּיָם ְּכמֹו ְּבַאה ָ
ִל ְתק ַֹע ֶּפגֶר ַמּקֵל ְּב ֶפגֶר ֶמדּוזָה
ַּבׁש
ַּׁשט ִמ ְת ַּפּיֵס ִמ ְתל ֵ
עֵסֶק רַבָׁ -שאֹוןִ ,מ ְתּפ ֵ
וְׁשּוב
מתוך הים כמו באהבה ,ה .לייוויק־פארלאג ( 2011סופ"ש שירה )14
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מיליוני דגיגי כסף הקיפו אותי ,שואלים את עצמם מי זו הנוכחות
הזו ,הערומה ,אחר כך ראיתי אצות סבוכות ,ירקרקות ,נעות לקצב
הגלים ,כמו בתנועות כף יד של מנצח תזמורת סימפונית ,טעם של
מלח וצריבה התפשט בנחיריים ובוושט ובחלל הפה.

אמוץ דפני
עיר שחורה
ִּבנ ְַמל ַה ַּדיִג
ְּב ִעיר וִיזָאג
ְּב ִמ ְפרָץ ֶּב ְנּגָל
סּופים
ַה ְררֵי ּדָגִים ְּכ ִ
ָּב ְר ִצ ִיפים
עֹור ִבים
ו ְִסיעֹות ְ
ּגַל ַא ֲחרֵי ּגַל.
ֶלמּו ּכָל ַה ְּׁש ָח ִפים?
ְלָאן נֶע ְ
ַאחת
ָענ ְָתה ז ְֵקנָה ַ
ֶׁשת
מּוטה ְּכר ֶ
ְק ָ
"ּב ִעיר ְׁשחֹורָה
ְ
ֲמּוסת ְּכ ָׁש ִפים,
ע ַ
ּגַם ִצּפ ִֹרים ְל ָבנֹות
ֶׁשת".
ָעיְפּו ִמּג ֶ
מתוך זרימת הרקפות ,עולם חדש ( 2014סופ"ש שירה )17

מה שהיה צלול ונקי ברגעים הראשונים הפך לעכור ,חולי ,ירוק עם
נגיעות של מכחול שחור ,נקודות צהובות של חול ברזולוציה ירודה,
כתמים בודדים ,כתמים מחוברים ,ולפתע כתם שחור גדול.

אי-אפשר ממש לזכור תחושה ,בכוח הזיכרון ,אלא באמצעות תחושה,
וזה בדיוק מה שקורה לי עכשיו ,כאילו ההרגשה המלוחה הזאת ,שאני
מרגיש בשפתיים ובגרון ובעור הבטן ובדפנות העדינות של מערות
האף ובעור התוף ובחניכיים הוורודות ,ההרגשה של כאן ועכשיו היא
זו שמעוררת ומחייה את הזמן המלוח.

אהבה בנמיביה

ישראל בר–כוכב

אורה עשהאל
רּופה
עַד ֶׁש ָּמ ְצָאה נ ְָפ ָׁשה ְס ִפינָה ְט ָ
ְּבחֹוף נ ִָמ ְיּביָה –
ָמקֹום ּבֹו ַה ְּדיּונֹות ַה ְּצהֻּבֹות
נ ְִפּגָׁשֹות ְּב ָרזֵי ַהּג ִַּלים.
ֲלֹומים.
ַּבחֹול ְּפזּורֹות ַע ְצמֹות ְמ ַח ְּפ ֵׂשי ַּיה ִ
ָפים,
ּוצד ִ
ֵׁשפֶל ְמ ַגּלֶה ְׂש ִרידֵי ַאּצֹות ְ
ֲברֹות,
ּקֹורים ,א ָ
ַה ְּׁש ָח ִפים ַה ְּמ ַב ְּק ִריםַ ,מ ִ
ָבר.
עֹוׂשים לָּה ּד ָ
ְּכ ָבר ֵאינָם ִ
הּמ ְׁש ָּב ִרים ,קֶצֶף ַהּיָם,
רַק ִ
ֶאל מּול ְּדיּונֹות ַהחֹול
ְסֹופּיֹות.
ִּׂשאֹותָ ,ה ֵאינ ִ
ַה ִּמ ְׁש ַּתּנֹותַ ,הּנ ָ
ָׁשים,
ֹלח ָׁשר ִ
ְצ ָמ ִחים ַה ְּמנ ִַּסים ִל ְׁש ַ
ָלים ָהר ִַּכים,
ֲבי ַה ְּקפ ִ
ְל ִה ָּתפֵס ְּב ֶמ ְרח ֵ
ְעֹוט ִפים נֶפֶׁש נ ְִרּפֵאת.
ַהּנ ְִׁש ָּפ ִכים ו ְ
ׁשֹוקעֹות
ֶיה ְ
ּכַּפֹות רַגְ ל ָ
ֵּבין ּג ְַרּגִ ירֵי ַהחֹול ,נ ְִכ ָספֹות
ַּבים
ַּטפֹות עֲצ ִ
ַּפרּודֹות ַה ְּמל ְ
לְ
ֲׂשּופיםְ ,מ ַח ְּפ ִׂשים,
ח ִ
ֻּׁש ִפים
ֵצים ְמכ ָ
ַאחר ֶׁשע ִ
ְל ַ
ּבֹול ָענִּיֹות.
ֶיה זְרֹועֹות ְ
ָׁש ְלחּו ֵאל ָ
ִּפ ְט ִרּיֹות ַּב ְׂש ָרנִּיֹות ,לַחֹות,
ָביק –
ֶיה ְּב ִריר ּד ִ
ִה ְר ִטיבּו ָיד ָ
ַּלנִיֹות ִע ְר ְסלּו ֶאת מ ָֹחּה
ְׂשדֹות ַהּכ ָ
ּוׁש ִקיעָה,
יחה ְ
ְּב ִצ ְבעֵי ז ְִר ָ
עַד ֶׁש ָּמ ְצָאה
ֲבה.
ַאה ָ
מתוך הולדת תמוז ,ספרא  ( 2013סופ"ש שירה )41

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

איי אנדמן
רַק ְּב ִאּיֵי ַאנ ְְד ַמן נּוכַל לָׁשּוב ִל ְהיֹות ַמה ֶּׁש ָהיִינּו
ֵּבין ַסעֲרֹות ֶה ָע ִתיד לָבֹוא,
ֵע
ֵּבינ ְַתיִם יֵׁש ְלהֹודֹות לָאֹור ַהּׁשֹופ ַ
ֵע ֶאת ַע ְצמֹו.
אׁשר ַהּיֹוד ַ
ֲבה ֶׁש ִהיא ֶ
וְלַָאה ָ
ְׁשפֶל
ְּב ַמחֲזֹור ַהּדָם ּגֵאּות ו ֵ
ְּכמֹו ַּבּיָם ַה ָה ִּדי
יע ַהּדָם
ִמ ָּמקֹום ְל ָמקֹום ַמ ִּס ַ
עֶצֶב נ ְִס ָּתר ְל ִאּיֵי ַאנ ְְד ַמן.
ֹאבד ַה ְּכ ִבידָה,
ֲבה ּת ַ
רַק ְּב ֶרגַע ָהַאה ָ
ִיקה ֶׁשל ַה ֵּס ֶבל.
ָמד ַה ִפיז ָ
ַאחר־ּכְָך ִּתּל ֵ
ַ
ַהּנֶפֶׁש ּכֹה ִּב ְל ִּתי ְצפּויָה,
ְּכ ָענָן עַל ִאּיֵי ַאנ ְְד ַמן.
מתוך מחברת השמש ,הוצאת קשב לשירה ( 2014סופ"ש שירה )16

כבר לא רואים יבשה .רק כחול כהה למטה וכחול בהיר למעלה .בערך
בעוד כשעתיים ירד הערב והמעבורת תהיה כמו גחלילית בודדה.

גיא פרל
אהבתנו סְערה
סּופה
ּבֹור ִאים ָ
ְּוכמֹו ֵא ִלים ְיָונִיםּ ,גַם ָאנּו ְ
ְטֹוב ִעים
ו ְ
ּומ ַב ְּק ִׁשים ִמ ְקלָט.
ְ
ֶפת ְּבעֵיַניְִך:
ָּבבּוָאה חֹול ֶ
ְּדמּות נ ְֶח ֶּפזֶת,
ְקמּורָה,
מּו ָזרָה .זֶה ֲאנִי?
ָאתי ִלי ּגּוף ֶׁשל ָאדָם ְורֹאׁש ֶׁשל
ּכֵןָּ .בר ִ
ּדָג.
ַּמ ָערָה.
נ ִָּמלֵט ל ְ
ַדנּוָׁ ,שם נ ְִס ַּת ֵּתר ִמּזַעַם ַע ְצ ֵמנּו,
ָׁשם נֹול ְ
ָׁשם ִּת ְׁשקֹט ָהָארֶץ ְוי ִָּקוּו ַה ַּמיִם –
ִימים ִּב ְׂש ָפ ַתיִם.
ַאח ִליף ז ִ
ָאז ְ
מתוך יש נקודה מעל הראש שלך ,הוצאת הקיבוץ המאוחד ( 2013סופ"ש שירה )41
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