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בעריכת נילי דגן

ָס ִבי יִ ְצ ָחק ִק ְמ ִחי ָע ַקר ִמ ָמ ֶקדֹונְ יָ ה ַהּיְ וָ נִ ית לְ ָסלֹונִ ִיקי וְ ָהיָ ה לְ ַסּוָ ר /וְ נִ ָּׂשא לְ ָס ָב ִתי
ִא ָידה יְ לִ ַידת ִעיר ַהּנָ ָמל /וְ הֹולִ ידּו ֶאת ָא ִבי נְ ֶח ְמיָ ה ֶׁש ִאּמֹו ְק ָר ָאה לֹו ְּב ֵׁשם ַה ִח ָּבה
הֹוסיפּו לִ ְׁשמֹו ֶאת ַה ֵּׁשם ַחּיִ ים ֶׁשּיָ גֵ ן ָעלָ יו ֵמ ַה ָּמוֶ ת.
נִ ינֹוְּ /.וכ ֶׁש ָחלָ ה ִ

אלי אליהו
מתחת לפני האדמה
ּומַה ַּלעֲׂשֹות ֶׁש ֶא ְצלִי
ַהּנ ִּתּו ַח ִה ְצלִי ַח ּו ַּבגְּדָד
ֵמתָה .ו ְֹלא נֹו ְתרָה
ֶאּלָא הַּמּוסִיקָה ֶׁש ָהי ָה ֲאבִי
ׁשֹו ֵמ ַע ְּב ַתחֲנֹות הַּבּוׁשָה,
ְּכ ֶׁש ִה ְמּתִין ַּב ַחנ ְיֹון ַהּתַת– ַק ְר ָקעִי,
ָל ַקחַת אֹותִי אֶל ְצבָא ָהעָם
ְּב ַדרְּכֹו ָלעֲבֹודָה.
ו ְֹלא ֶא ְׁשּכַח לְעֹולָם
אֶת ֶעצֶב יָדֹו ַה ְּמג ַ ֶּׁשׁשֶת
ַאחַר ָה ִע ְברִיתְ ,ל ַה ְחלִיף ַמ ֵהר,
ִל ְפנ ֵי ׁשֶּיֹו ְצאִים ו ְעֹולִים
ֵמעַל ְּפנ ֵי ָה ֲאדָמָה.

ירּוׁשלַ יִ ם ֶׁש ְּב ַפלֶ ְׂש ִּתינָ ה ַּת ַחת ִׁשלְ טֹון ַה ַּמנְ ָּדט /וְ גַ ם
ָּובאּו ְׁשלָ ְׁש ָּתם לִ ָ
ירּוׁשלַ יִ ם וְ נִ ָּׂשא לְ ָס ָב ִתי
צֹורף ֳא ָּמןָּ /בא ִמגְ רּוזְ יָ ה לִ ָ
ָס ִבי ַחּיִ ים ִס ִיצילְ יָ ה ֵ
הּודי ָּב ִעיר ָה ַע ִּת ָיקה ֶׁש ָּׁש ָר ֶׁש ָיה ס״ט ְ(ס ָפ ַר ִדים
ַמּזָ ל יְ לִ ַידת ָהר ַֹבע ַהּיְ ִ
סּוריים וְ הֹולִ ידּו ֶאת ִא ִּמי ַמ ְרּגָ לִ ית לְ ֵבית
הֹורים) ִה ְׂש ָּת ְרּגּו ְּב ָׁש ָר ִׁשים ִ
ְט ִ
טֹורית.
ירּוׁשלַ יִ ם ָה ַמנְ ָּד ִ
ִס ִיצילְ יָ ה ִּב ָ

יונה מוסט
מסע שורשים

צילם :דן פורגס

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

מדור סופ"ש שירה בעריכת המשוררת
נילי דגן נפתח במאי  2012ומארח ,עד
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ּגַרְנּו ּתְקּופָה ְּבגִ ְב ָע ַתי ִם
ִל ְפנ ֵי ז ֶה ּגַרְנּו ְּב ֶחדֶר ו ָ ֵחצִי ִּב ְבנ ֵי– ְּברַק
ִל ְפנ ֵי ז ֶה ִּב ְדמֵי ַמ ְפ ֵּת ַח ְּבי ָפֹו
ְלׁשָם ִהּגַעְנּו ִמ ַּק ְפרִיסִין
ְלׁשָם ִהּגַעְנּו ִמּׁשָם.
ּבַּסֹוף ִה ְׁש ַּת ַּקעְנּו
ְּבבַת י ָם
אֹו ְּב ֶפתַח ִּת ְקו ָה
אֹו ְּברִאׁשֹון
אֹו ּבְֹלד
אֵיפֹה ֶׁש ָהי ָה מָקֹום ַל ַּמ ְׁש ַּכנְּתָא ֶׁשּלָנּו.
מתוך מצטלקת יפה הוצאת עמדה( 2014 ,סופ"ש שירה )58

ּומ ֵּכיוָ ן ֶׁשלְ ָא ִבי
אֹותי ַעל ֵׁשם ָס ִבי ַחּיִ יםִ /
ְּכ ֶׁשנֹולַ ְד ִּתי ִּב ְּק ָׁשה ִא ִּמי לִ ְקרֹא ִ
הּוסף ַה ֵּׁשם ַחּיִ ים ֶׁש ֵהגֵ ן ַעל ַחּיָ יו /וְ ַה ְס ָפ ָר ִדים ֹלא נָ ֲהגּו לִ ְקרֹא ַעל
נְ ֶח ְמיָ ה ַ
ֵׁשם ָה ָאב ְּבעֹודֹו ַחי ָּב ֲח ָרה ִא ִּמי ְב ָח ְכ ָמ ָתּה ָה ַר ָּבה לְ ַה ֲענִ יק לִ י ֶאת ַה ֵּׁשם
ֲא ִב ַיחי

ַּבּיֹום ֲה ִכי ָק ָצר ַּב ָּׁשנָ ה נִ זְ ַּכ ְר ִּתי ָּב ֲא ֵפלָ ה ֶׁש ִּכ ְּס ָתה ֶאת ֻח ְר ַׁשת ִמנְ זָ ר ַסן ִסימֹון
יתי
יתי ְּב ִר ַיצת ָאמֹוק ֶאת ַה ַּמ ְד ֵרגֹות לְ ֵב ִ
ֶׁשּגָ ְבלָ ה ַּב ִּבנְ יָ ן ּבֹו ּגַ ְר ִּתי /וְ ֵאיְך ָעלִ ִ
בֹואי.
הֹורי ֵאינָ ם ַמ ְמ ִּתינִ ים לְ ִ
לְ ַה ְס ִּפיק ֶאת ָהאֹור ַהּדֹולֵ קְ /.כ ָבר ָׁשנִ ים ַרּבֹות ַ

אלמוג בהר

אגי משעול

אבי

שיבה

ַה ְרּבֵה ֻׁש ְלחָנֹות יָצְרּו יָדָיו .ו ְ ַה ְרּבֵה ֻׁש ְלחָנֹות
ֹלא ָקרְסּו ַּתחַת יָדַי ַלמְרֹות ַה ִּמ ִלּים ָהרַּבֹות
ו ְ ַה ְמ ֻבזְּבָזֹות ֶׁש ֶה ְע ַמ ְס ִתּי ֲעלֵיהֶםֶ ,ח ְלקָם ַמ ֲעׂשֵי יָדָיו.
יֹאמְרּו ָעלַיּ :בְנֹו ׁשֶל נַּגָר ,נ ֶ ְכּדֹו ׁשֶל גַּּנ ָן,
נ ִינֹו ׁשֶל ְמ ַת ֵקּן ְׁשטִיחִים ,ו ְהּוא מָה?
רַק ז ֶה ַה ְמ ַסּפֵר אֹודֹות ַהּנַּגָר ,אֹודֹות ַהגַּּנ ָן,
אֹודֹות ְמ ַת ֵקּן ַה ְּׁשטִיחִים? ַהאֵין ּבֹו ְּדבַר־מָה נֹוסָף
ִמ ְּלבַד אֲבֹותָיו? ִמ ְּלבַד סִּפּורֵיהֶם וְזִכְרֹונֹותָיו?
ֲאנ ִי זֹו ֵכרַ ,א ָתּה הֹולְֵך ֵמאֲחֹורֵי ִאּמָא ֶמ ְרחָק ָמדּוד
ַּב ִּמ ְדרְחֹוב ׁשֶל נ ְ ַתנְי ָהֲ ,אנ ִי ַּכּנ ִ ְראֶה ֵמאֲחֹורֵיכֶם
ו ְ ַהּי ָם ְּכ ָתמִיד ֹלא רָחֹוקֲ .אנ ִי זֹו ֵכרֲ ,אנ ִי הֹולְֵך
ִּברְחֹוב ׁשֶל עִיר ַא ֶחרֶת ,גַּם ֵכּן ֵמאֲחֹורֵיּ ,ו ִפ ְתאֹם
ְּב ִה ְׁש ַּת ְקּפּותִי ְּב ַחּלֹונֹות ָהרַ ֲאו ָה ֲאנ ִי מֹוצֵא ְּב ָפנ ַי
ִמ ָּפנ ֶיָךֲ .אנ ִי זֹו ֵכרַ ,א ָתּה ְמ ַח ֶכּה ַא ֲחרַי ְּב ֻקּפַת־חֹולִים
אֹו מִחּוץ לַחּוג אֹו ַּבּמְכֹונ ִית מִחּוץ ְלבֵיתֹו ׁשֶל ָח ֵבר,
ּו ְמ ַסּפֵר לִי ַאחַר־כְָּך ִכּי הֹורּות הִיא רֻּבָה ַה ְמ ָּתנ ָה,
ְּכבָר אָז ְּבבֵית־הַחֹולִים ִה ְמ ַּתנ ְ ָּת ְלצֵאתִיּ .ו ֵמאָז
גַּם ֲאנ ִי ָל ַמ ְדּתִי ַא ֲחרֶיָך ְל ַה ְמ ִתּין ,לְאֹוטֹוּבּוס,
לְתֹוצְאֹות ְּבדִיקָהֲ ,ע ַדי ִן ֹלא זֹוכֵר ִה ְמ ַּתנְּתִי
ִל ְבנ ִי ִּב ִתּיֲ .אנ ִי ָהי ִיתִי יֶלֶד הָאֹומֵר ִמ ָלּתֹו ָהרִאׁשֹונ ָה
ׂשפָה ָא ַמ ְר ָּת ִמ ָלּה רִאׁשֹונ ָה?
ַּב ֲארָמִיתַ :אּבָא ,ו ְ ַא ָתּה ְּבאֵיזֹו ָ
ֶּדנ ִית אֹו ּגֶ ְר ָמנ ִית? ַאּבָא אֹו ִאּמָא? ַא ָתּה ָהי ִי ָת ּבֵן
הָאֹומֵר אֶת ִמּלֹותָיו ָה ַאחֲרֹונֹות לְהֹורָיו ִּב ְׂשפַת ַה ְּבכִי,
ִּב ְׂשפַת גִּּדּול ַהּז ִיפִים ,ו ְעֹוד ֹקדֶם ָלכֵן ׁשּוב ִּב ְׂשפַת ַה ַה ְמ ָּתנ ָה.
ְּבז ִ ְקנָתָם ֶה ֱחלִיפּו הַהֹורִים אֶת ַהי ְ ָלדִיםּ ,בִיׁשִי ָבתְָך ִעּמָם
ְּב ֻקּפַת־חֹולִים עַד ְקרִיאַת ָהאָחֹותְּ ,ב ַהגָּׁשַת יָדְָך ִל ְפנ ֵי ַה ַּמ ְדרֵגֹות
עַד ֶׁשּיֵעָנּו לָּהּ ,ובַּסֹוף ַּביְצִיאָה ִמּבֵית־ ַה ְּקבָרֹות,
עִם ַה ַה ְמ ָּתנ ָה ַה ִּב ְלּתִי־נִגְ ֶמרֶת לְׁשּובָם.

ׁשּום ְמ ָאהֵב לא י ִ ְת ָחרֶה
ּבַּנּוגּות ַהּמְתּוקָה ׁשֶל יֵצֶר ַה ְּבדִידּות ֶשלִי
ׁשבָה ֵאלַי
ְּכ ֶׁש ֲאנ ִי ָ
ּמּסָע —
סֹוף סֹוף מִן ַה ַ
ְמ ַדּדָה ְקצָת וַחֲבּולָה
עִם זֹאת חֲמּולָה ּו ֻמ ֶּכרֶת

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

צילמה :חגית שחל

וְנ ֶ ֱא ֶספֶת אֶל ז ְרֹועֹותַי
ַה ַּליְלָה
ּו ְמגִיפָה.
מתוך הספר ביקור בית הוצאת הקיבוץ המאוחד ( 2009סופ"ש שירה )4

חֹוׁשב ַעל ָה ַא ְכזָ בֹות מֹונֶ ה ֶאת
יֹוד ַעת לָ ַא ֲחרֹונָ ה ֲאנִ י ֶמלַ נְ כֹולִ יֵ /
ַא ְּת ַ
ׁשּורה לְ ַצּוָ ארֹו
צּועה ַה ְּק ָ
רֹודף ְּב ַמ ְעּגָ ל ַא ֲח ֵרי ָה ְר ָ
ַה ִּכ ְׁשלֹונֹות ְּכמֹו ְּכלַ ְבלַ ב ֶׁש ֵ
זֹורּיִ יםֵ ,הם
ְךׁ/.שֹלא ִּכ ְׁשעֹות ַהח ֶֹׁשְך וְ ָהאֹורַ ,ה ַחּיִ ים ֵאינָ ם ַמ ְח ִ
נֹוב ַח ַעל ַהח ֶֹׁש ֶ
וְ ֵ
מֹותנּו
ּומ ְת ַק ְּצ ִריםּ /.גַ ם ַהּזִ ְכרֹונֹות ֶׁשּלָ נּו יִ ְחיּו ַרק ַעד ֵ
ַרק הֹולְ ִכים ִ

אלנתן מיה
ֲחרָטָה
ֲאנ ִי חֹוז ֵר ֵמ ָחדָׁש אֶל ּכָל הַּסֹופִים
ֶׁשּי ְכֹולִים הָיּו ִלהְיֹות לִי .מְחֹוגִים
חֹוזְרִים ְלמָקֹום ֶׁשהָיּו ִמ ְּבלִי ָל ַדעַת
אִם וְכֵיצָד ַמ ְצּבִיעִים עַל זְמַן ָא ֵחר,
ָצפִים ּו ִמ ְס ַּת ְּבכִים ּבְאֹותֹו ַהּנָהָר ּכְמֹו ּגְוִּיֹות
אֵינֶנ ִי י ָכֹול ׁשֶֹּלא ְל ִה ְס ַּתּכֵל ָּבהֶם
ִלתְהֹות ּכְמֹו יָמָיו ׁשֶל ֹק ֶהלֶת
ַהּכֹל נ ִ ְמחָק וְנ ִ ְכּתָב
וְנ ִ ְמחָק.
(סופ"ש שירה )58
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