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מבחר שירים מתוך  

סופ״ש 
שירה 
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

  
 ּכְֶׁשֲאנִי ָׁשרָה, זֶה רֶגַע ֻמְפלָא,

 ָחזָק וְעָֹמק יֹוֵתר ֵמַאֲהבָה.
 ֲאנִי ַמרְּגִיָׁשה ְּבתֹוכִי ֶאת ַהּזֶרֶם

 ַהַּמְתִחיל ְּבֶאְמצַע ַהּגּוף,
עָֹמק וְַחם. ֵמרִים אֹוִתי ְּבֹרְך —

ֲאנִי נֹוגַַעת ּבֲָאדָָמה.

 ֵארֹוס נֹוגֵַע ּבְִּפִסיכֹו ּגּוף ּבַּנְָׁשָמה:
 ַמּגָע רְַך ֶׁשל ֶהרֶף ְׁשנִּיָה.

ַהְּצלִילִים זֹורְִמים ִּבוְרִידַי.

 ֵמי־ַמְעיָן נֹוְתנִים ֶאת ֹּכל ְצרָכַי, לִרְוָיָה
ֵאין רָעָב, ֵאין צָָמא.

 מתוך בין המיתרים, הוצאת פרדס 2013 )סופ"ש שירה 39(

צלילי השקט

ליקטה וערכה:  נילי דגן

קטעי הקישור מאת צדוק עלון, מתוך האילם ומפוחית 
הפה, הוצאת 'עמדה' 2015

"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.

אהובה רקנטי

חוטים נמשכים
 

 חּוִטים נְִמָׁשכִים ִמְּתהֹומֹות ָׁשַמיִם
 ֶאל ְּתהֹומֹות ֶארֶץ
 מֹוְתִחים ֶאת ַהִּדין

 חֹורְִצים ֶאת הַָאֲהבָה וְֶאת הִַּׂשְמָחה
 ְמפֹורְרִים ּוַמְׁשלִיכִים ֶאל ְּתהֹומֹות יָם.

 אֹוְמרִים: זֶהּו נִָּסיֹון
 אֹוְמרִים: נִָּסיֹון הּוא ַמָּתנָה, הּוא ִׁשעּור

 ֶׁשֵאין לֹו ִמּדָה
 וְֵאין לֹו ּכְלִי לְִהְתַמּלֵא

 וְֵאין יֹודֵַע ֵהיכָן ִקּצֹו
ַהְּמנֵַחם ּוְמַפּיֵס.
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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.

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
 

 ָמַתי ִמְתרֵַחׁש ָהרֶגַע ּבֹו ַהִּצּפֹור עֹוֶצֶמת ֵעינַיִם וְעָפָה,
 ַמְפִקידָה ּגּופָּה ַהּזִָעיר ְּביַד ַהּזֶרֶם

 ַהּנֹוֵׂשא אֹוָתּה ֶאל
ֵמֵעֶבר לַּגָלּות.

 ּגְָׁשִמים נֶעֱצָרִים ֵמעַל ֹראָׁשּה,
 ִצֳּפרֵי ֶטרֶף נִּצָבֹות ּכְׁשֹוְמרֵי ֹראׁש

 ִמיִמינָּה ּוִמְּׂשֹמאלָּה,
 ְמַׁשֲחרֹות לִלְֹּכד ֶאת ָהרֶגַע

ּבֹו ּתּוכַלְנָה ּגַם ֵהן לַעֲֹצם ֵעינַיִם.
 וְיֵׁש ִמי ֶׁשּגֹוזֵם צַָּמרֹות ִמּדַרְּכָּה,

 ַמרְִחיק רְעִָׁשים, ֲחתּולִים,
 ְמרֹוֵקן ּכִיָסיו
 וְזְִכרֹונֹוָתיו,

ַמְׁשּגִיַח עָלֶיָה ִמּלְַמָּטה.

 
מתוך הספר פלחי ירח, הוצאת הקיבוץ המאוחד 2014 )סופ"ש שירה 55(

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 

ַאָבּא ְבּגּוִפיַּת עֲבֹודָה
צֹוֵעד ַאֲחרַי

ַמְפִציר ֶׁשֶאְׁשֹמר עַל ִׁשּוּוי ִמְׁשקָל
ִאָמּא חֹובֶֶׁשת ְפּצִָעים

ֲחִצי לֶֶחם ָׁשֹחר
ֲחִביָתה ְׁשֵתּי ֵבּיִצים

ֵאין ֶאְתמֹול עֹוד ֹלא ָמָחר
ְׁשנֵי ָבֵּתּי ְכּנֶֶסת

ֶאָחד ֵבּית ְמֻׁשגִָּעים

מתוך בקרן הרחובות המקבילים, הוצאת עמדה 2013 )סופ"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.

דיתי רונן 

שירים לשאנקארגאטה

.1

ּבֶַּׁשֶקט ַהּזֶה מּוזִיָקה יְכֹולָה
ֲאבָל קֹולֹות הַּלַיְלָה ֲחזִָקים ִמֶּמּנָה

מֹוְׁשכִים ְּבֶחבְלֵי יִחּום
לְִפֹּתַח ֶאת ַהּדֶלֶת עַכְָׁשו

ּכְֶׁשּכָל ַהַחּיֹות ִמְתרֹוְצצֹות.

מתוך מחזור השירים "בזמן שלא הייתי", מתוך הספר שיבת הבית ונדודיו, 
שיראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד 2015 )סופ"ש שירה 25(


