חי וצומח בשירה

מבחר שירים מתוך

סופ״ש
שירה

ליקט ורשם :דוד אדלר

הנושא ״חי וצומח בשירה״ מכתיב בבהירות
רק דבר אחד :שירה אורבנית לא כאן ולא היום
״איזֶ ה ִׂש ַיח ֲע ִר ִירי״ או
(גם אם מציץ לו בשיר ֵ
דקל מפויח ממנגל על אי תנועה) .אך האם
להתחיל בחי? האם להתחיל בצומח? הכי פשוט
להתחיל מאיפה שהכל התחיל ,כשהחי והצומח
עוד היו בעמודים הראשונים ,כשהנחש ידע
לדבר (עברית) ,ואדם ואם כל חי (חוה או שמא
היתה זו לילית?) היו ,עדיין ,חלק אינטגרלי,
בלתי נפרד ,מהחי.

בעריכת נילי דגן

ברור שהיו טעויות .ההסכמה על כך רחבה וחוצה גבולות .אם לא היו חולשת דעת ,קלות
דעת ,חופזה ,פיתוי ,החיים לא היו מעניינים ומורכבים כפי שהם .העובדה שלא רק בהשקפה
הבריאתנית ,אלא גם בזו האבולוציונית ,המנוגדת קוטבית ,סוברים ,שהכל החל מטעות,
ונבנה משרשרת של טעויות עוקבות (אולי מוטציות?) ,טומנת איזו אמת משותפת ,מפתיעה.
העובדה שהנחש הוחלף בינתיים בקוף היא באמת לא ממש קריטית.

נדב ליניאל
יעל גלוברמן
*

לילית

הָיּו עֹוד ָטעֻּיֹות:
ֲע ַטּלֵף ַה ְּפרִי נ ִ ְברָא לִפְ נ ֵי ַהּפֵרֹות.
ּג ַם ַה ְּתמִימּות הִיא ֹלא
ּדָבָר ֻמ ְׁשלָםּ :דָ ַחפְנּו ְקצָת.
ֻּכּלָם רָצּו ל ִה ְת ָקרֵב יֹותֵר ֶלאֱֹלהִים.
ּפֹה וָּׁשָם הָיּו סֹודֹות ְק ַטּנ ִים,
ֹלא ַמּז ִיקִים .רַק ַה ַּמ ְל ָאכִים ִהּגִיעּו
ִל ְׁשקִיפּות ֻמ ְח ֶלטֶת .ו ְ ַהּנָחָׁש
הדּוקִים —
נִּג ַׁש ֵאלַי ְּב ִמ ְכנְסֵי הָעֹור ַה ֲ
מתוך המחרוזת "לילית" מתוך אותו הנהר פעמיים,
הליקון ( 2007סופ״ש שירה )8

*
ּכֵןַ .הּכֹל נ ָכֹון.
ְּברֵאׁשִית הָיּו ַה ַּמי ִם,
ְּב ַא ֲחרִית ָהי ָה ָה ָאדָם.
אְַך ָהיְתָה טָעּות עִם ַהּזְּמַן.
ֹלא ִׁש ְבעָה יָמִיםַ .א ְר ָּבעִים ׁשָבּועֹותֻּ .כּלָם ַליְלָה.
ּׁש ַמי ִם הָיּו ְׁשמֵי ָּבׂשָר ֶׁש ְּברָקִים
ְּברֵאׁשִית הָיּו ַה ַּמי ִםָ .ה ֲאדָמָה ֶטרֶם ִה ְבקִיעָהַ ,לחָה ,מִן ַהּמְקֹורֹותַ .ה ָ
ֲא ֻדּמִים ּו ְכ ֻחּלִים ֵהאִירּו ָּבהֶם ו ְ ָהרַעַם ָּפעַם ו ְ ִה ְרטִיט אֶת ֶה ָחלָל.
ָהי ָה ָהרֹאׁשָןָ .הי ָה ַהדָּג ְבֹּלא עֵינַי ִם ּו ֵמאָז
ׁשבָה.
ָהיְתָה אֶבֹולּו ְצי ָה ְמהִירָה ַּכ ַּמ ֲח ָ
ִל ְקרַאת הַּקֹוף ְּכבָר נ ֶ ְחרְתּו ּדְ ָברִים ׁשֶֹּלא נִּתָן ָהי ָה ְל ִה ְת ָחרֵט ֲעלֵיהֶם
ׁשרָׁשָיו ַּב ֹּמ ַח ו ַ ֲענָפָיו ִמ ְת ַּפ ְּצלִים ו ְסֹופָם ְּכאֵב ַה ַּמּג ָע.
ַהּמִין ְל ָמׁשָל ,עֵץ ַה ַּדעַת ֶׁש ָּּצמַח הָפּוְךָ ,
אְַך ָהיְתָה טָעּות עִם ַהּזְמַן:
ְּברֵאׁשִית ָהי ָה הָאֹורַ ,הּנְׁשִימָהַ ,הי ְ ָללָה
ַאחַר כְָּך הַּקֹול ַהחִיצֹון ֶׁש ָּקרָא ַלי ְ ָללָה ְּבׁשֵם
ו ְ ַהּׁשֵם ֶׁש ָּקרָא ְּבׁשֵם ְלכָל ּדָבָר ֶׁשרָאָה.
מתוך תקרת האדמה ,הוצאת קשב לשירה( 2010 ,סופ״ש שירה )35
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למרות הטעויות ואולי דווקא בגללן הטבע כה מגוון
ומסקרן ועל כך תהילתו .לא פלא שרבים הם המשוררים
שהטבע ״עושה להם את זה״ ומעורר אותם לתאר את
יפעתו או שהשלווה שהוא משרה עליהם היא עבורם
כר נאות ,לעתים הכרחי ,לכתיבת שירה .אם יש מי מהם
שחי כיום בעיר ,בדקו היכן היה בית גידולו .בדרך כלל
אין הפתעות .כי תבנית נוף בית הגידול צרובה ,לא–
מחיקה ,גם אם אתה עוקר למקום אחר.

החי והצומח אמנם ״אומרים שירה״ אך צריכים את תיווכו
של האדם כדי להעלותם על הכתב; או אולי הוא זה הצריך
אותם כדי לשקף את עצמו? לעתים בדרך סמויה ולעתים
מפורשת.

ליאת קפלן
ּבָעניין הזה של אני
סְמּוכָה ְלעֵץ ַצ ְפ ָצפָה יָבֵׁש ,יְפֵהפֶה
ֲאנָפָה חֹו ֶככֶת ֶרגֶל ַּדּקָה ְּב ֶרגֶל
ִּבקְרּום ַה ַּמי ִם ּדָגִים ַחּי ִים זֹו ְללִים ּדָג מֵת
ּכָתְנֹות ֶה ָהרִים ַמ ֲאפִילֹות

מירי גלעד
עורב
עֹורֵב עֹומֵד עַל ָענ ָף ֶעלְיֹון
ּדַק.
ׁש ַמי ִם ְמ ַה ְּססִים ְּבג ַּבֹו,
לּולֵא ָ
ֹלא ָהי ָה נֹודָע.
לּולֵא עֹורֵב נ ָע ִּב ְקצֵה ָענ ָף
ֹלא ָהיְתָה נ ִ ְראֵית ּתְנּועַת ַהּדָם ׁשֶל ָה ֲאו ִיר.
לּולֵא ְּכמִיהַת ָה ֶערֶב אֶל ַקּו ֵי קִּיּום ַאחֲרֹונ ִים,
ֹלא ָהי ִיתִי יֹו ַדעַת ַמ ְראֵה עֵירֹם:
עֹורֵב עַל ָענ ָף ֶעלְיֹון
ְצנ ִיעּות ַהּקִּיּום,
חַף ֵמ ַעי ִן ִמתְּבֹונֶנ ֶת.
מתוך רגע על פני האדמה ,הקיבוץ המאוחד 2011
(סופ״ש שירה )10

מדור סופ"ש שירה בעריכת המשוררת
נילי דגן נפתח במאי  2012ומארח ,עד
כה ,למעלה מ– 300משוררים היוצרים
אנתולוגיה מקוונת ומגוונת של שירה
ישראלית .השירים מופצים בין קהל
שוחר שירה ברחבי האינטרנט.

וְצִּפֹור ַאחֵר עֹומֵד
זְמַן מָה עַל ְׂשפַת ָה ֲאג ַםַ ,מּבִיט,
ַּפעַם ֵמנ ִי ַע ַקּלֹות אֶת מַּקֹורֹו
ּדֹומֵם.
ּג ַם ֲאנ ִי.
מתוך ספר גנוז( 2011 ,סופ״ש שירה )28

למרות העונתיות והמחזוריות שמהן נובע לכאורה שהכל
צריך היה להיות צפוי  -הנה בכל זאת גם כאן  -פלא
ההפתעה.

עדינה בן חנן
*
ָּתמִיד ּבְסֹוף ֱאלּול
ַא ֲחרֵי ַה ְּסלִיחֹות ו ְ ִל ְפנ ֵי
ָהרַ ֲחמִים ,עַל ְּפנ ֵי
ַה ִּמדְרֹון ֶהחָׂשּוף אֹו
ַּבו ָאדִיֹות ַהי ְ ֵבׁשִים
הֵם ַמ ְפּתִיעִים אֹותִי
ֵמ ָחדָׁש
ַה ְּצ ָמחִים ֶׁש ַּמ ְמּתִיקִים
אֶת ְמעַט ַה ַּמי ִם
ְלי ָרֹוק ָּבהִיר.
ּבְסֹוף ֱאלּול
ְּכ ֶׁש ְּכבָר ּכָל ּכְָך ְמעַט
ָּבהִיר
נ ִ ְׁש ָאר.
מתוך בשפה שאיננה שפת אמי ,ספרי עתון 1999 ,77
(סופ״ש שירה )31
אפריל 2015
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