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מבחר שירים מתוך  

סופ״ש 
שירה 
בעריכת נילי דגן

מדור סופ"ש שירה בעריכת המשוררת 
נילי דגן נפתח במאי 2012 ומארח, עד 
כה, למעלה מ–300 משוררים היוצרים 
אנתולוגיה מקוונת ומגוונת של שירה 

ישראלית. השירים מופצים בין קהל 
שוחר שירה ברחבי האינטרנט.

ואלה תולדותי

קטעי הקישור לקוחים מתוך שירים 
חדשים של אביחי קמחי - 'ואלה 

תולדותיי', ו'21 בדצמבר' 
ליקטה וערכה: נילי דגן

ָסִבי ִיְצָחק ִקְמִחי ָעַקר ִמָמֶקדֹוְנָיה ַהְּיָוִנית ְלָסלֹוִניִקי ְוָהָיה ְלַסָּור/ ְוִנָּׂשא ְלָסָבִתי 
ִאיָדה ְיִליַדת ִעיר ַהָּנָמל/ ְוהֹוִלידּו ֶאת ָאִבי ְנֶחְמָיה ֶׁשִאּמֹו ְקָרָאה לֹו ְּבֵׁשם ַהִחָּבה 

ִנינֹו./ ּוְכֶׁשָחָלה הֹוִסיפּו ִלְׁשמֹו ֶאת ַהֵּׁשם ַחִּיים ֶׁשָּיֵגן ָעָליו ֵמַהָּמֶות.

אלי אליהו
מתחת לפני האדמה

 ּוַמה ּלַעֲׂשֹות ֶׁשֶאְצלִי
 ַהּנִּתּוַח ִהְצלִיַח ּוּבַגְּדָד

 ֵמָתה. וְֹלא נֹוְתרָה
 ֶאּלָא ַהּמּוִסיָקה ֶׁשהָיָה ֲאִבי

 ׁשֹוֵמַע ְּבַתֲחנֹות ַהּבּוָׁשה,
 ּכְֶׁשִהְמִּתין ּבַַחנְיֹון ַהַּתת–ַקרְקִָעי,

 לַָקַחת אֹוִתי ֶאל ְצבָא הָעָם
ְּבדַרְּכֹו לָעֲבֹודָה.

 וְֹלא ֶאְׁשּכַח לְעֹולָם
 ֶאת ֶעֶצב יָדֹו ַהְּמגֶַּׁשֶׁשת

 ַאַחר הִָעְברִית, לְַהְחלִיף ַמֵהר,
 לְִפנֵי ֶׁשּיֹוְצִאים וְעֹולִים

ֵמעַל ְּפנֵי הֲָאדָָמה.

מתוך עיר ובהלות, 2011 הוצאת עם עובד )סופ"ש שירה 3(

יָנה ַּתַחת ִׁשְלטֹון ַהַּמְנָּדט/ ְוַגם  ּוָבאּו ְׁשָלְׁשָּתם ִלירּוָׁשַלִים ֶׁשְּבַפֶלְׂשִתּ
ָסִבי ַחִּיים ִסיִציְלָיה צֹוֵרף ֳאָּמן/ ָּבא ִמְגרּוְזָיה ִלירּוָׁשַלִים ְוִנָּׂשא ְלָסָבִתי 

ַמָּזל ְיִליַדת ָהרַֹבע ַהְּיהּוִדי ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה ֶׁשָּׁשָרֶׁשיָה ס״ט )ְסָפַרִדים 
ְטהֹוִרים( ִהְׂשָּתְרּגּו ְּבָׁשָרִׁשים סּוִריים ְוהֹוִלידּו ֶאת ִאִּמי ַמְרָּגִלית ְלֵבית 

ִסיִציְלָיה ִּבירּוָׁשַלִים ָהַמְנָּדטֹוִרית.

יונה מוסט
מסע שורשים

ּגַרְנּו ְּתקּופָה ְּבגִבְעַָתיִם
לְִפנֵי זֶה ּגַרְנּו ְּבֶחדֶר וֵָחִצי ִּבְבנֵי–ְּברַק

לְִפנֵי זֶה ִּבדְֵמי ַמְפֵּתַח ְּביָפֹו
לְָׁשם ִהּגְַענּו ִמַּקְפרִיִסין

לְָׁשם ִהּגְַענּו ִמָּׁשם.
ּבַּסֹוף ִהְׁשַּתּקְַענּו

ְּבַבת יָם
אֹו ּבְֶפַתח ִּתְקוָה

אֹו ְּברִאׁשֹון
אֹו ּבְֹלד

ֵאיֹפה ֶׁשהָיָה ָמקֹום לַַּמְׁשּכַנְָּתא ֶׁשּלָנּו.

מתוך מצטלקת יפה הוצאת עמדה, 2014 )סופ"ש שירה 58(

צילם: דן פורגס
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ְּכֶׁשנֹוַלְדִּתי ִּבְּקָׁשה ִאִּמי ִלְקרֹא אֹוִתי ַעל ֵׁשם ָסִבי ַחִּיים/ ּוִמֵּכיָון ֶׁשְלָאִבי 
ְנֶחְמָיה הּוַסף ַהֵּׁשם ַחִּיים ֶׁשֵהֵגן ַעל ַחָּייו/ ְוַהְסָפָרִדים ֹלא ָנֲהגּו ִלְקרֹא ַעל 

ֵׁשם ָהָאב ְּבעֹודֹו ַחי ָּבֲחָרה ִאִּמי ְבָחְכָמָתּה ָהַרָּבה ְלַהֲעִניק ִלי ֶאת ַהֵּׁשם 
ֲאִביַחי    

אלמוג בהר

אבי

 ַהרְֵּבה ֻׁשלְָחנֹות יְָצרּו יָדָיו. וְַהרְֵּבה ֻׁשלְָחנֹות
 ֹלא ָקרְסּו ַּתַחת יָדַי לְַמרֹות ַהִּמלִּים ָהרַּבֹות

 וְַהְמבֻזְּבָזֹות ֶׁשֶהְעַמְסִתּי עֲלֵיֶהם, ֶחלְָקם ַמעֲֵׂשי יָדָיו.
 ֹיאְמרּו עָלַי: ְּבנֹו ֶׁשל נַּגָר, נְֶכּדֹו ֶׁשל גַּּנָן,

 נִינֹו ֶׁשל ְמַתֵקּן ְׁשִטיִחים, וְהּוא ָמה?
 רַק זֶה ַהְמַסֵּפר אֹודֹות ַהּנַּגָר, אֹודֹות ַהגַּּנָן,

 אֹודֹות ְמַתֵקּן הְַּׁשִטיִחים? ַהֵאין ּבֹו דְּבַר–ָמה נֹוָסף
 ִמלְּבַד ֲאבֹוָתיו? ִמלְּבַד ִסּפּורֵיֶהם וְזְִכרֹונֹוָתיו?

 ֲאנִי זֹוֵכר, ַאָתּה הֹולְֵך ֵמֲאחֹורֵי ִאָּמא ֶמרְחָק ָמדּוד
 ּבִַּמדְרְחֹוב ֶׁשל נְַתנְיָה, ֲאנִי ַכּּנִרְֶאה ֵמֲאחֹורֵיֶכם
 וְַהּיָם ְכָּתִמיד ֹלא רָחֹוק. ֲאנִי זֹוֵכר, ֲאנִי הֹולְֵך

 ִּברְחֹוב ֶׁשל ִעיר ַאֶחרֶת, גַּם ֵכּן ֵמֲאחֹורֵי, ּוִפְתֹאם
 ְּבִהְׁשַתְּקּפּוִתי ְּבַחּלֹונֹות ָהרֲַאוָה ֲאנִי מֹוֵצא ּבְפָנַי

 ִמּפָנֶיָך. ֲאנִי זֹוֵכר, ַאָתּה ְמַחֶכּה ַאֲחרַי ּבְֻקַּפת–חֹולִים
 אֹו ִמחּוץ לַחּוג אֹו ּבְַּמכֹונִית ִמחּוץ לְֵביתֹו ֶׁשל ָחֵבר,

 ּוְמַסֵּפר לִי ַאַחר–כְָּך כִּי הֹורּות ִהיא רֻּבָה ַהְמָּתנָה,
 ְכּבָר אָז ְּבֵבית–ַהחֹולִים ִהְמַּתנְָּת לְֵצאִתי. ּוֵמאָז

 גַּם ֲאנִי לַָמדְִּתי ַאֲחרֶיָך לְַהְמִתּין, לְאֹוטֹוּבּוס,
 לְתֹוְצאֹות ְּבִדיָקה, עֲדַיִן ֹלא זֹוֵכר ִהְמַּתנְִּתי

 לְִבנִיִּבִתּי. ֲאנִי הָיִיִתי יֶלֶד הָאֹוֵמר ִמלָּתֹו ָהרִאׁשֹונָה
 ּבֲַארִָמית: ַאּבָא, וְַאָתּה ְּבֵאיזֹו ָׂשפָה ָאַמרְָּת ִמלָּה רִאׁשֹונָה?

 דֶּנִית אֹו ּגֶרְָמנִית? ַאּבָא אֹו ִאָּמא? ַאָתּה הָיִיָת ֵּבן
 הָאֹוֵמר ֶאת ִמּלֹוָתיו הַָאֲחרֹונֹות לְהֹורָיו ּבְִׂשַפת ַהּבְכִי,

 ּבְִׂשַפת גִּּדּול ַהּזִיִפים, וְעֹוד ֹקדֶם לֵָכן ׁשּוב ּבְִׂשַפת ַהַהְמָתּנָה.
 ּבְזְִקנָָתם ֶהֱחלִיפּו ַההֹורִים ֶאת ַהיְלִָדים, ִּביִׁשיבְָתָך ִעָּמם

 ּבְֻקַּפת–חֹולִים עַד ְקרִיַאת הָָאחֹות, ְּבַהגַָּׁשת יָדְָך לְִפנֵי ַהַּמדְרֵגֹות
 עַד ֶׁשּיֵעָנּו לָּה, ּובַּסֹוף ּבַיְִציָאה ִמֵּבית–הְַקּבָרֹות,

ִעם ַהַהְמָּתנָה ַהּבִלְִּתי–נִגְֶמרֶת לְׁשּובָם.

מתוך הספר חוט מושך מן הלשון, שירים 2008-1996, הוצאת עם עובד 
)סופ"ש שירה 46(

 ַּבּיֹום ֲהִכי ָקָצר ַּבָּׁשָנה ִנְזַּכְרִּתי ָּבֲאֵפָלה ֶׁשִּכְּסָתה ֶאת ֻחְרַׁשת ִמְנָזר ַסן ִסימֹון
ֶׁשָּגְבָלה ַּבִּבְנָין ּבֹו ַּגְרִּתי/ ְוֵאיְך ָעִליִתי ְּבִריַצת ָאמֹוק ֶאת ַהַּמְדֵרגֹות ְלֵביִתי 

ְלַהְסִּפיק ֶאת ָהאֹור ַהּדֹוֵלק./ ְכָבר ָׁשִנים ַרּבֹות הֹוַרי ֵאיָנם ַמְמִּתיִנים ְלבֹוִאי. 

אגי משעול

שיבה 
 

ׁשּום ְמָאֵהב לא יְִתָחרֶה
ּבַּנּוגּות ַהְּמתּוָקה ֶׁשל יֵֶצר ַהְּבִדידּות ֶשלִי

ּכְֶׁשֲאנִי ָׁשבָה ֵאלַי
סֹוף סֹוף ִמן ַהַּמּסָע —

ְמדַּדָה ְקצָת וֲַחבּולָה
ִעם ֹזאת ֲחמּולָה ּוֻמֶּכרֶת

 
וְנֱֶאֶסֶפת ֶאל זְרֹועֹוַתי

הַּלַיְלָה
ּוְמגִיפָה.

 
מתוך הספר ביקור בית הוצאת הקיבוץ המאוחד 2009 )סופ"ש שירה 4(

ַאְּת יֹוַדַעת ָלַאֲחרֹוָנה ֲאִני ֶמַלְנכֹוִלי/ חֹוֵׁשב ַעל ָהַאְכָזבֹות מֹוֶנה ֶאת 
ַהִּכְׁשלֹונֹות ְּכמֹו ְּכַלְבַלב ֶׁשרֹוֵדף ְּבַמְעָּגל ַאֲחֵרי ָהְרצּוָעה ַהְּקׁשּוָרה ְלַצָּוארֹו 

ְונֹוֵבַח ַעל ַהחֶֹׁשְך./ֶׁשֹלא ִּכְׁשעֹות ַהחֶֹׁשְך ְוָהאֹור, ַהַחִּיים ֵאיָנם ַמְחזֹוִרִּיים, ֵהם 
ַרק הֹוְלִכים ּוִמְתַקְּצִרים./ ַּגם ַהִּזְכרֹונֹות ֶׁשָּלנּו ִיְחיּו ַרק ַעד מֹוֵתנּו

אלנתן מיה
 

ֲחרָָטה 

 ֲאנִי חֹוזֵר ֵמָחדָׁש ֶאל ּכָל ַהּסֹוִפים
 ֶׁשּיְכֹולִים הָיּו לְִהיֹות לִי. ְמחֹוגִים

 חֹוזְרִים לְָמקֹום ֶׁשהָיּו ִמּבְלִי לָדַַעת
 ִאם וְכֵיצָד ַמְצִּביִעים עַל זְַמן ָאֵחר,

 צִָפים ּוִמְסַּתּבְכִים ְּבאֹותֹו ַהּנָָהר ּכְמֹו ּגְוִּיֹות
 ֵאינֶנִי יָכֹול ֶׁשֹּלא לְִהְסַּתּכֵל ּבֶָהם

 לְִתהֹות ּכְמֹו יָָמיו ֶׁשל ֹקֶהלֶת
 ַהֹּכל נְִמחָק וְנְִכָּתב

וְנְִמחָק.
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צילמה: חגית שחל


