המציאות רוכנת מעלי

מבחר שירים מתוך

סופ״ש
שירה

קטעי הקישור מתוך כוח המשיכה מאת יפתח אלוני,
אפיק ספרות ישראלית 2014
ליקטה נילי דגן
״אורב לי יום חם ויבש מהרגיל .אני
קורא את השירים שמישהו כתב
במחשב שלי וחושב ,לא אני כתבתי
את זה .הוא כתב .אני תמיד צוחק
והוא עצוב ,נחנק מגעגוע.״

מי–טל נדלר

בעריכת נילי דגן

״יצאתי למרפסת לעשן .ראיתי את עצמי
העולה ברחוב לפני עשרים שנה .נפנפתי אליו,
קראתי :תחזור .אל הבית שלך ,החיים שלך ,אל
פניך האמיתיות .אבל מזמן כבר חדלתי לדבר
ורק הדממה עונה לי.״

זרּות

יעקב אלג׳ם

ז ֶה יֹום ֹלא טֹוב ְל ִה ְתרַּגֵׁש ּבֹו.
ָּפנ ָיו ׁשֶל ָהעֹורֵב ַּב ַחּלֹון ַמּבִיטִים ּבְָך
ִּבתְנּוחָה ׁשֶל ֻ Oמ ְחלָטְׁ ,ש ֵלו ִים ְּכ ִאּלּו
אִי– ֶא ְפׁשָר ְל ִה ָּפג ַע.

פעם רציתי להביט

ְּכבָר ׁשָבּו ַע ַמ ָּבטִים ְמ ַפ ְר ְּפרִים ְסבִיבְֵך
ּכְמֹו ּדָגִים ְּב ַא ְקוַרְיּום ׁשָבּורֲ .ח ָפצִים
ֶׁשהָיּו ֶׁשּלְָך ֶה ֱחלִיטּו עַל ַּדעַת ַע ְצמָם
ִל ְׁשמֹר עַל ְּפרָטִּיּות.
ַהּכֹל ז ָר ּכָאןַ .ה ֵּטלֵפֹון מֵתַ ,הּמְנֹורָה
ֶה ֶע ְלתָה ַע ְצמָּה ׁשּוב ָּבאֵׁש.
ַא ְּת עֹו ֶמדֶת י ְ ֵחפָה עַל ָה ִר ְצּפָה ַה ָּקרָה,
ַמ ֲחלִיטָה ֶׁש ַה ַּבי ִת ּבֹו ֵערֲ ,אבָל
ָּבּתִיםּ ,ו ִב ְמיֻחָד ֵאּלּו ֶׁש ַא ְּת ַמּכִירָה,
ֹלא נ ִ ְׂשרָפִים ְסתָם ּכְָך ְּב ִא ְבחָהֶ ,אּלָא
ִמתְּפֹו ְררִים ְּב ִאּטִּיּותּ ,כְמֹו ַה ִּמ ְׁשּפָחֹות
ֶׁשּבְתֹוכָם ,אֶל ּתֹוְך ַה ֶּׁשקֶט.
ַה ַּליְלָה עֵינֹו ַה ְּברּורָה ׁשֶל ַהּי ָ ֵר ַח ַמ ְכאִיבָה
ְּכעֵינ ֵי ֵמתִים ַּב ֲחלֹוםַ .ס ֲהרּורִית ַא ְּת ִמ ְתי ַ ֶּצבֶת:
ׁשעֹון
ׁשֹו ֶמרֶת עַל ַהּזְמַן ּכְמֹו יֶלֶד ֶׁש ַּמ ֲחז ִיק ָ
ו ְסֹופֵר אִּתֹו ּדַּקֹותָ .ה ַא ֲהבָהַ ,א ְּת יֹו ַדעַת,
ֹלא ַּתּצִיל אֹותְָך ַע ְכׁשָו.
מתוך הספר ניסויים בחשמל ,ידיעות ספרים ( 2014סופ״ש שירה )47

ַּפעַם רָצִיתִי ְל ַהּבִיט ַּב ֶּׁשמֶׁש יָׁשָר לְתֹוְך ָהעֵינַי ִם.
מִי ׁשֶֹּלא ַמּבִיט ַּב ֶּׁשמֶׁש יָׁשָר לְתֹוְך ָהעֵינַי ִם
ּׂשרֵף ְּב ָטעּות.
י ָכֹול ְל ִה ָ
ֹלא ּכָל ָה ֲאנָׁשִים ַמּבִיטִים יָׁשָר לְתֹוְך ָהעֵינַי ִם.
י ֵׁש ּכָ ֵאּלֶה ׁשֶּכֹו ֲעסִים ַל ְּצדָדִים
י ֵׁש ׁשֶֹּלא ְמ ַד ְּברִים ִאּתָם
י ֵׁש ֶׁש ְּמסִיטִים עֵינ ֵיהֶם עַל ְמנ ַת ֹלא ִל ְפ ֹּג ַע
י ֵׁש וְעֵינ ֵיהֶם ָצרֹות ִּב ְפלֹונ ִי ו ְהּואּ ,כְמֹותָם ,רֹואֶה ָלעֵינַי ִם.
מִי ֶׁש ְּמ ָס ְרבִים ְל ַהּבִיט נ ְכֹוחָה ּפֶן י ֻּכּו ַסנְוֵרִים,
ֵאּלֶה ַהּנ ִ ְׁש ָּבעִים ְּב ֶׁשבַע ּכִי י ְ ַד ְּברּו ֱאמֶת ְּב ַא ְרּבַע.
מִי ׁשֶאֹו ְרבִים לִי ֵמאֲחֹורֵי עֵינ ֵיהֶם ָהרָמֹות
וַּדַאי ִמ ְת ַּבּיְׁשִים ַּבּזִלְזּול ְּכ ַלּפַי —
ְּבעֵינ ֵי רּוחָם עֵינ ַי ֲעׁשֵׁשֹות
ִמ ְּל ַהּבִיט נ ְכֹוחָה ְּב ַחּי ַי
ְּכ ַב ֲאחִיז ַת עֵינַי ִם.
ֹלא ּכָל ַה ֲאנָׁשִים ַמּבִיטִים יָׁשָר לְתֹוְך ָהעֵינַי ִם.
י ֵׁש ּכָ ֵאּלֶה ֶׁשּי ֵׁש ָלהֶם
עֵינַי ִם רֹואֹות עַד
ַּכּמָה הֵם ֹלא ְמ ֻסּגָלִים
ִלרְאֹות עַד ַּכּמָה
ּׁשרִים.
הֵם ְמ ֻא ָ
מתוך שירים באור הנעול ,ספרי ׳עתון ‘77׳ תשע״א ( 2011סופ״ש שירה )13
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״הייתי רוצה לדעת לאן נעלמו רגשותי .האהבות ,האשמות ,החרדות.
מישהו אכל אותם? אולי ׳אוכל חטאים׳? כמו אלו שהיו בעת
העתיקה ,שלא הצלחתי להבין מה בדיוק אכלו .אבל הם עשו מאמץ
להגן על מישהו .גם אני רוצה להגן על מישהו :על עצמי ,כלומר
להפסיק לאכול את עצמי.״

בועז יניב
*

״כדי לחזור אני צריך למצוא מחדש את המילים .אלפי ומיליוני המילים
שנתקעו בגרוני ,המילים התועות ,קריאות השמחה ,מילות האהבה.״

עודד פלד
המילים שאוהבות אותי
ַה ִּמּלִים ׁשֶאֹוהֲבֹות אֹותִי יֹוׁשְבֹות עַל
ֶאדֶן ַחּלֹונ ִיִּ .ב ְקצֵה ָהעִיר ,אִם אֵינֶּנ ִי
טֹועֶהָ ,עׂשִיתִי ֵמהֶן ִמגְ ַּבעַת ׁשְחֹורָה ְליָמִים ָקׁשִים
ַה ִּמּלִים ׁשֶאֹוהֲבֹות אֹותִי חֹוׁשְבֹות ָעלַי ְּד ָברִים
טֹובִים ,צֹו ְבעֹות קִירֹות ֲחלֹומִי חִּיּוְך חַם.
ַה ִּמּלִים ׁשֶאֹוהֲבֹות אֹותִי
ְמ ַׂשחֲקֹות
ְּב ַא ְרּג ַז הַחֹול ׁשֶל ַחּי ַי
מתוך הקובץ יום הולדת ,הוצאת פרוזה עתון ספרות( 1978 ,סופ״ש שירה
)1

מדור סופ"ש שירה בעריכת המשוררת
נילי דגן נפתח במאי  2012ומארח ,עד
כה ,למעלה מ– 275משוררים היוצרים
אנתולוגיה מקוונת ומגוונת של שירה
ישראלית .השירים מופצים בין קהל שוחר
שירה ברחבי האינטרנט.

ׁשמָה?
מַה ּי ֵׁש ַלּנ ְ ָ
מַה ּי ֵׁש ּבָּהֶׁ ,שהִיא רֹוצָה
ְל ִה ְת ַעּסֵק רַק ְּב ַע ְצמָּה?
מַה הִיא רֹוצָה?
הִיא ׁשֶּיֹו ַדעַת ֶׁשאֵין ׁשֵמֹות.
אּולַי רַק ִלזְרֹק ֶאבֶן ָל ֲאג ַם,
ַל ֲחרֹט ַּב ָּבׂשָר ְּב ַסּכִין י ַ ָּפנ ִית
ָהי ִיתִי ּכָאן.
מתוך הפרת סדר ,הוצאת פרדס ( 2013סופ"ש שירה )27
״הצללים הם קנוניה .תמונה הניבטת בכפות הידיים כשאני מליט בהן את
פני .הם נרקמים בלילה ומתעוררים איתי .אני מביט בשעון .נדמה שאין לו
שום מחוגים.״

טלי פולמן–עוקבי
*
ְּתפֹר
אֶת עֹור ַהּתֹף ַה ָּקרּו ַע ׁשֶל ַה ַּליְלָה.
ְּתפֹר
עֹונ ָה מּוסִי ָקלִית ַאחַת
ּבְתֹוְך ָהרַעַׁש.
קָבּור ִמ ַּתחַת ַל ֲחו ָיֹות ׁשֶל ַעצְמֹו
ִּפ ְרּפֵר עֹור ַהּלֵב.
ְּתפֹר
ּכַּפֹות–רַגְ ַלי ִים ַאוְרִירִּיֹות
ֶׁשּי ְ ַהּלְכּו ְצדָדִּיֹות
עַל עֹור לִּבֹו ׁשֶל ַה ַּליְלָה
עַל אֹור ָהעֹולָם
וְעַל ִּפרְּפּור רַעַׁש ַמ ְח ַׁשּכָיו.
מתוך עור התוף של הלילה ,הוצאת אינדיבוק ( 2013סופ״ש שירה )30

אוקטובר-נובמבר
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