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בעריכת נילי דגן

ביקרתי אתמול את אמי ,כהרגלי ,אמי אשה באה בימים ,ישבה,
וכהרגלה האזינה בשקט לשירה שבקעה ממכשיר הרדיו הישן.
בירכתיה לשלום ,והיא השיבה לי בפנים מאירות" .בוא ,תשב
ותקשיב ",אמרה .ישבתי להאזין ,נעתר יחד עמה להיות מובל
בידי המוזיקה.

נגה מרקמן
לעזוב הכל

אהובה רקנטי

ׁשרָה ,ז ֶה ֶרג ַע ֻמ ְפלָא,
ְּכ ֶׁש ֲאנ ִי ָ
ָחז ָק ו ְ ָעמֹק יֹותֵר ֵמ ַא ֲהבָה.
ֲאנ ִי ַמ ְרּגִיׁשָה ּבְתֹוכִי אֶת ַהּזֶרֶם
ַה ַּמ ְתחִיל ְּב ֶא ְמצַע הַּגּוף,
ָעמֹק וְחַםֵ .מרִים אֹותִי ְּברְֹך —

חוטים נמשכים

מֵי־ ַמ ְעי ָן נֹו ְתנ ִים אֶת ּכֹל ְצרָכַיִ ,ל ְרוָי ָה
אֵין רָעָב ,אֵין ָצמָא.

ׁש ַמי ִם
ׁשכִים ִמּתְהֹומֹות ָ
חּוטִים נ ִ ְמ ָ
אֶל ּתְהֹומֹות ֶארֶץ
מֹו ְתחִים אֶת ַהּדִין
חֹו ְרצִים אֶת ָה ַא ֲהבָה וְאֶת ַה ִּׂש ְמחָה
מְפֹו ְררִים ּו ַמ ְׁשלִיכִים אֶל ּתְהֹומֹות י ָם.
אֹו ְמרִים :ז ֶהּו נִּסָיֹון
אֹו ְמרִים :נִּסָיֹון הּוא ַמ ָּתנ ָה ,הּוא ׁשִעּור
ֶׁשאֵין לֹו ִמּדָה
וְאֵין לֹו ְּכלִי ְל ִה ְת ַמּלֵא
וְאֵין יֹו ֵד ַע הֵיכָן קִּצֹו
ַה ְּמנַחֵם ּו ְמ ַפּי ֵס.
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ֲאנ ִי נֹוגַעַת ָּב ֲאדָמָה.
ׁשמָה:
אֵרֹוס נֹוגֵ ַע ִּב ְּפסִיכֹו ּגּוף ַּבּנ ְ ָ
ַמּג ָע רְַך ׁשֶל ֶהרֶף ְׁשנִּי ָה.
ַה ְּצלִילִים זֹו ְרמִים ִּבוְרִידַי.
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"ללא השירה עולמנו לא היה כמות שהוא .אפילו היה נחרב",
שמעתיה אומרת .ודבריה ,שנאמרו בשלוות נפש ובפשטות
שאינה זקוקה לאישור ,שקעו אט-אט בנפשי .ידעתי כי מכוונת
היא לגעגוע לעולמות שהמוזיקה מביאה אותנו עד פתחם -
געגוע הטמון כה עמוק בנפשנו ,עד כי בלעדיו היה אף לבנו
חרב.
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את השיר "צלילי השקט" של "סיימון וגרפונקל" שמעתי
לראשונה כשאכלתי קורנפלקס (הבסיסי ,הפשוט ,שהיה חידוש
גדול בארץ) בפעם הראשונה בחיי .שני שערים גיליתי באותו יום
והם הפכו לאחד :שער התחושה הבראשיתית של טעם השיר,
ושער התחושה הבראשיתית של
טעם הקורנפלקס בחלב .בעל
עוצמה רבה כל כך היה המפגש,
עד שדומה בעיני כי רק פגישתו
הראשונה של הילד עם אלה
שהוא מכיר כאביו וכאמו היא
בעלת עוצמה גדולה יותר.

ליבנה כץ
ציפור
ָמתַי ִמ ְתרַחֵׁש ָה ֶרג ַע ּבֹו ַהּצִּפֹור עֹו ֶצמֶת עֵינַי ִם ו ְ ָעפָה,
ַמ ְפקִידָה ּגּופָּה ַהּזָעִיר ְּבי ַד ַהּזֶרֶם
הַּנֹוׂשֵא אֹותָּה אֶל
ֵמ ֵעבֶר ַלּגָלּות.
ׁשמִים נ ֶ ֱע ָצרִים ֵמעַל רֹאׁשָּה,
ּגְ ָ
ִצ ֳּפרֵי ֶטרֶף נִּצָבֹות ּכְׁשֹו ְמרֵי רֹאׁש
מִימִינ ָּה ּו ִמ ְּׂשמֹאלָּה,
ְמ ַׁשחֲרֹות ִל ְלּכֹד אֶת ָה ֶרג ַע
ּבֹו ּתּו ַכ ְלנ ָה ּג ַם הֵן ַל ֲעצֹם עֵינַי ִם.
וְי ֵׁש מִי ׁשֶּגֹוז ֵם ַצּמָרֹות ִמ ַּד ְרּכָּה,
ַמ ְרחִיק ְר ָעׁשִים ,חֲתּולִים,
מְרֹוקֵן ּכִיסָיו
וְזִכְרֹונֹותָיו,
ַמ ְׁשּגִי ַח ָעלֶי ָה ִמ ְּל ַמּטָה.

נער צעיר הייתי .עד אותה עת המוזיקה ששמעתי היתה אקראית
והצטמצמה לאותות פתיחה דרמטיים ונעדרי צליל גיטרה,
וארוחות הבוקר שבאו אל פי היו מבוססות אך על לחם שחור
מרוח במרגרינה ובריבה .אפילו במעמקי לבי לא הרשיתי לעצמי
להאמין שיש טעמים מרווים מאלה.

שלומי חסקי
ילדות
ַא ָבּא ְבּגּו ִפי ַּת עֲבֹודָה
צֹועֵד ַא ֲחרַי
ַמ ְפצִיר ֶׁש ֶא ְׁשמֹר עַל ׁשִּוּוי ִמ ְׁשקָל
ִא ָמּא חֹו ֶבׁשֶת ְּפ ָצעִים
ׁשחֹר
ֲחצִי ֶלחֶם ָ
ֲחבִיתָה ְׁש ֵתּי ֵבּיצִים
אֵין ֶאתְמֹול עֹוד ֹלא ָמחָר
ְׁשנ ֵי ָּב ֵתּי ְּכנֶסֶת
ֶאחָד ֵבּית ְמ ֻׁשגָּעִים
מתוך בקרן הרחובות המקבילים ,הוצאת עמדה ( 2013סופ"ש שירה )4

הערב שמעתי באקראי את "צלילי השקט" ,ובשקט ,לקולו של
גרפונקל ולקול נגינת הגיטרה של סיימון ,נטלתי לעצמי מלוא
הקערה קורנפלקס  -הבסיסי ,הפשוט ,שאשתי בשום שכל מציבה
ליד אחיו המשופרים ובעלי הטעמים השונים  -ויצקתי לתוכה
את החלב.
אני שומע את צלילי השקט ואוכל לאט קורנפלקס בחלב,
וכבילדותי טעם ההנאה הנפשית וטעם ההנאה הפיזית נוצקים
למקשה אחת ,ושערה האחד של ההוויה נפתח בפני שוב.
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מדור סופ"ש שירה בעריכת
המשוררת נילי דגן נפתח במאי
 2012ומארח ,עד כה ,למעלה מ–300
משוררים היוצרים אנתולוגיה
מקוונת ומגוונת של שירה ישראלית.
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שירה ברחבי האינטרנט.

ַּב ֶּׁשקֶט ַהּז ֶה מּוז ִיקָה י ְכֹולָה
ֲאבָל קֹולֹות ַה ַּליְלָה ֲחזָקִים ִמ ֶּמּנ ָה
מֹו ְׁשכִים ְּב ֶח ְבלֵי י ִחּום
ִל ְפ ֹּת ַח אֶת ַה ֶּדלֶת ַע ְכׁשָו
ְּכ ֶׁשּכָל ַהחַּיֹות ִמתְרֹוצְצֹות.
מתוך מחזור השירים "בזמן שלא הייתי" ,מתוך הספר שיבת הבית ונדודיו,
שיראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד ( 2015סופ"ש שירה )25
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