המדריך ליוצא למסע
ליקט ורשם :רון דהן

קום וצא! אין שום אפשרות נוספת ,אין אף צד שני להתהפך אליו .קום
וצא ,קח איתך רק את מה שנחוץ ,כלומר ספר שירה ,כלומר שיר אחד בודד.
 .Travel lightהדרך תקיים את כל צרכיך.

מבחר שירים מתוך

סופ״ש
שירה
בעריכת נילי דגן

טל ניצן
אפשרויות
— נֹאמַר ֶׁש ַאּתָה ׁשֹוכֵב עַל הַ ַּצד ,הָמֹון זְמַן ,עֹוד ְמעַט נֹו ֶב ְמּבֶר ו ְ ַאּתָה עַל אֹותֹו הַ ַּצד,
הַ ְּלחִי ְּכבָר ּכֹו ֶאבֶת לְָךּ ,גַם הָאֹז ֶן ּכֹו ֶאבֶת ,הַ ַּצּו ָאר ְמ ֻעּקָם ,הַ ְּצלָעֹות נ ִ ְמחָצֹות וְכָל
  הַּגּוף ֶׁשּלְָך צֹועֵק ּדַי.
— ֶאסְּתֹובֵב ַלּצַד הַ ֵּׁשנ ִי.
— נֹאמַר ֶׁשאֵין לְָך צַד ֵׁשנ ִי.

צילמה איריס נשר

השיר מתוך הספר לשכוח ראשונה ,עם עובד2009 ,

ְׁשאף אל המקור .לך נגד הזרם ,עם הזרם ,בתוך הזרם ,מעליו ומתחתיו.
למד לנשום את כל המראות שסופגות עינך ודע כי ראית אותם מלפנים
וכעת הם חוזרים אליך ,רעננים כלאחר רחיצה בנהר.

לנגסטון יוז

מאנגלית :ערן צלגוב

השחור מדבר על נהרות
י ַָד ְעּתִי נְהָרֹות ְקדּומִים ּכְמֹו הָעֹולָם ו ְ ַעּתִיִקים יֹותֵר ִמּז ְִרימַת ּדָם ָאדָם ּבְעֹוְרֵקי ָאדָם.
נ ִ ְׁש ָמתִי נ ֶ ֶע ְׂשתָה ֲע ֻמּקָה ּכְמֹו הַּנְהָרֹות.
ָר ַח ְצּתִי ַּבּפְָרת ְּכ ֶׁשהַּז ְִריחֹות הָיּו ְצעִירֹות.
ָּבנ ִיתִי אֶת ּבְִק ָּתתִי עַל ְׂשפַת–הַקֹונְּגֹו ו ְהּוא הְִרּדִים אֹותִי ְּבׁשִיר עֶֶרׂש.
הִ ַּב ְטּתִי ַּבּנ ִילּוס וְהֵַר ְמּתִי אֶת הַּפִיָרמִידֹות ֵמ ָעלָיו.
ָׁש ַמ ְעּתִי אֶת ׁשִיַרת הַּמִיסִיסִיּפִי ְּכ ֶׁש ֵאי ְיּב לִינ ְקֹולְן
יַָרד ְלנ ְיּו אֹוְרלִינ ְס ,ו ְָראִיתִי אֶת חֵיקֹו הַּבֹוצִי הֹופְֵך זָהֹב ֻּכּלֹו עִם הַּׁשְִקיעָה.
י ַָד ְעּתִי נְהָרֹות:
נְהָרֹות ְקדּומִיםֵּ ,כהִים.
נ ִ ְׁש ָמתִי נ ֶ ֶע ְׂשתָה ֲע ֻמּקָה ּכְמֹו הַּנְהָרֹות.
מתוך כושילאמאשלהם אנתולוגיה לשירה ,הוצאת רעב 2012

נובמבר-דצמבר
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סופ״ש
שירה
הבט בכל עיניך .בעלי החיים בדרכים יזכרו אותך
עוד שנים רבות ,שיחת החולין ברכבת מי-יודע-לאן
תהדהד בנשמתך עוד זמן רב לאחר סיומה .העץ עליו
השתנת יקבל אותך תמיד כפי שאתה .אל תפספס
שקיעה שלא היית חייב לפספס.

אל תתפתה לחזור .לא משנה מי ממתין לך ,הוא
ימתין עוד קצת .שום דבר גדול לא קורה בלעדיך,
אתה לא מפסיד כלום .שאיפת העומדים במקומם
היא לאשר את עמידתם ולצרף אותך לשורותיהם.
המשך לנוע.

רמי סערי

אלי הירש

להיות המזל המזדמן

שממית

ַל ֲעבֹר ַּבּמְקֹומֹות ֶׁשאֵין ָּבהֶם
ּבְִדּיּוק ְּכפִי ֶׁש ָעבְַר ָּת
ּכְֵדי ָלתֵת ַל ְּכ ַל ְבלָב הַמְֻד ְבלָל
ִמּגֶׁשֶם —
טֹוְרטּוגֵרֹו ,קֹו ְסטָה ִריָקה —
ִּכ ְמעַט ַמ ֲחצִית ֵמ ֲארּוחַת הַּבֶֹקר,
אֶת ּכָל הַ ֲחבִיתָה.

ִסּפְַר ָּת ֶׁש ַאּתָה נֹו ֵס ַע ְלמָקֹום ָרחֹוק
אְַך ֹלא ִׁשעְַרּתִי ֶׁש ְּת ַאחֵר ַלחְזֹור.
ָׁש ַמ ְעּתִי ֶׁש ַּבּמָקֹום ֶׁשּנ ָ ַס ְע ָּת ֵאלָיו
נֹו ְטעִים פִיקּוסִים ַמּמָׁש ּכְמֹו ּפה
ּגֹוזְמִים ׂשִיחִים ׁשֶל ַלנ ְ ָטנ ָה וַהֲַדס
וְעַל ּגַּגֹות הַ ָּבּתִים ְמ ַל ְב ְלבִים ֲעצֵי פְַרנְג ִ׳י ָּפנ ִי.
אָז נּוַּ ,ת ֲעׂשֶה טֹובָהְּ ,כ ֶׁש ַּתחְזֹור
ִּתז ְּכֹור ְלהָבִיא לִי ּפֶַרח ָלבָן ז ָהֹוב?
אֹומְִרים ֶׁשּפְִרחֵי הַפְַרנְג ִ׳י ָּפנ ִי ׁשָם
י ָ ְפי ָם וְנ ִיחֹוחָם ֹלא ֵמהָעֹולָם הַּז ֶה.
ַּתחְׁשֹוב אֵיזֹו נַחַת ִּתהְי ֶה ַל ְּׂש ָממִית
ֶׁשּבְָקעָה ְּכ ֶׁשּנ ָ ַס ְע ָּת ּו ֵמאָז מְַקּנֶנ ֶת
ְּב ַמּדַף הַ ְּצ ָלמִים ְּבבֵיתִי ְּכׁשֶאֹוׁשִיט
ְל ַאּפָּה אֶת ִמנ ְ ָחתְָך הַ ְּל ָבנ ָה זְהֻּבָה.
הִיא ִּת ְׁשאַף ְמלֹוא רּוחָּה הַּכְסּופָה
אֶת יָפְיֹו ׁשֶל ׁשּובְָך ּבְִדמּות ּפֶַרח.

ְלפַּצֹות ְׁשנ ֵי ַּכ ְלבֵי ְרחֹוב
ְּב ַת ֲחנ ַת הַָר ֶּכבֶת ׁשֶל טִיָרנ ָה:
ֶרבַע עֹוף ֶׁשהָי ָה אֵי–אָז ּתְַרנְגֹלֶת
ו ְעֹוד ֶרבַע עֹוף
ו ְעֹוד ְקצָת.
לְׂשֹו ֵח ַח ׂשִיחֹות נֶפֶׁש אֲֻרּכֹות
עִם ְׁשנַי ִם מֵאֹובְֵדי הַּדֶֶרְך:
עִם מִי ׁשֶָרצָה ְלהִ ְצטֵָרף
ְל ִלג ְיֹון הַּז ִָרים ּוו ִ ֵּתר,
וְעִם הַ ְּפסִיכֹולֹוג ִית הַ ְמעְֻרעֶֶרת
ׁשֶָר ְצתָה ַרק הַּכֹל
ְקצָת יֹותֵר ִמ ְּקצָת.

ָלתֵת ַלּגְבִָרים ְקצָת יֹותֵר ֵמהַּכֹל,
ְלאֵינְסְפֹור ּכְבּוי ֵי הָעֵינַי ִם,
ּגַם ָלהֶם ּבְּבּואֵנֹוס ַאי ְֶרס
ֶׁשרֹוצִים הַּכֹל ו ְֹלא כְלּום.
ַל ֲחזֹר ָּתמִיד ַל ַּכ ְלּבָהַ ,ל ַּכ ְלּבָה,
ְל ַטיְג ָה ּו ְללִילִיָקהִ ,ל ְׁשּתֵי
ְצמֵאֹות הָ ַאהֲבָה ְּבאָתּונ ָה ּובִירּו ָׁש ַלי ִם:
ִלנְּדֹד ּבַחּוץ ּו ִב ְפנ ִים ְּבלִי סֹוף,
ְּבלִי סֹוף וְעַד הַּסֹוף
ְלהַ ְׁשאִיר ֵמאָחֹור
חַּיֹות מְֻרּצֹות,
ׁשֹבֶל אֹׁשֶר ִמז ְ ַּדּמֵן.
מתוך הספר מבוא לבלשנות מינית ,שיראה
אור בעתיד
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מתוך ספרו הרביעי של אלי הירש ,גני תל אביב
התלויים ,שעתיד לראות אור בקרוב בסדרת ריתמוס,
הוצאת הקיבוץ המאוחד

צילם צור שיזף

סופ״ש
שירה
התאהב נואשות ,ככה במקרה ,תבנה עתיד רב-
לשוני ,טרנס-אטלנטי ,תאמין שלאהבה אין בעיה
להסתדר גם כשלא מדברים באותה שפה .התפכח
מזה ,היפרד מהאהבה בתחנת רכבת מקומית
ותישבע לחזור כשדברים יתבהרו קצת.

תחזור ותשכור דירה בעיר תוססת .ספר לכל מי שמוכן
לשמוע (אין הרבה כאלה) שהמסע מופלא ויפה .המתן.
המתן עוד קצת .רקום את המסע הבא וכתוב על כך
שיר שכותרתו היא ״אמריקה״.

ענת חנה לזרע

ישראל בר–כוכב

פרידה

אמריקה
צילמה אלינוי ארבר

ז ֶה ֹלא ׁשֶֹּלא נ ִ ְּתנ ָה הַתְָראָה נ ִ ְּתנ ָה הַתְָראָה
עַל ִּכ ְתפֵי הֶָרג ַע הַּז ֶה מּוטָל ׂשַק ּכָבֵד עָמּוס ְּב ַאחֲָריּות
ּבֹוא ַּת ְפצִי ַע ּבְֶרג ַע הַפְֵרד ּבֵין עֹולָמֹות
זֹו אֵינ ָּה ִמ ְל ָחמָה ָלכֵן הַ ְּכנ ִיעָה ָּבאָה ז ֶה ִמ ְּכבָר
עֵת ָלצֵאת ִלׂשְֵדה הַּתְעּופָה ִּב ַּק ְׁשּתִי
אַל ּתָבֹוא הִ ָּׁשאֵר ַּב ַּבי ִת זֹו ֲאנ ִי ׁשֶֹּלא ַׁשּיֶכֶת לַּנֹוף הָאִיִרי הַּמְקֹומִי
ְּב ַב ָּקׁשָה ִלמְנֹו ַע מִּכֹוכָבִים ז ְעּופִים ְלחֵָרב אֶת הַ ָּׁש ַמי ִם
ַל ָּׁשנ ִים הַּבָאֹות הֲֵרי ְּברֹוְך טָמּון ּכֹחִי הָי ָה ָּברּור
ֶׁש ֶאז ְ ַּדּקֵק ְל ָפנ ִים ְמאִירֹות ִלכְ ֶׁש ִּתתְֹק ְפנ ָה עֹוד ֲאהָבֹות
הַ ֶּבהָלָה הַ ְּק ָטנ ָה ֶׁשהֵנ ִיסָה ַמּבָט ְמכְַרּכֵר ְלכָל ֵעבֶר ִא ְפׁשְָרה
ְלפְַרּפֵר ִלטְֹר ַח ְּבׁשֶֶקט
ָקָראתִי לְָך ּבֶָרג ַע הָ ַא ֲחרֹון ּכְָך ֶׁשּיָכֹלְנּו ִּבכְלָל ְלהִּפֵָרד ָלעַד
הַּטְִקסִּיּות נִלְְקחָה ּבְִרצִינּותֻ ,א ְמ ָללָה
ֹלא הִ ְׁש ַמעְנּו קֹול ֹלא הִ ְׁש ַּת ַּמׁשְנּו ְּב ָׂשפָה מִּתֹוְך ּכָבֹוד
ַלּׂשִי ַח הַ ָּקרּו ַע הִ ְסמְַקנּו וְנ ָ ַׁשמְנּו ְּבגִמְּגּום ּפִּסֹות ֲאו ִיר
ְּמעִיקֹות
לּו ַח הַּטִיסֹות הִ ְבהֵב
ּתֵל ָאבִיב ָקְראָה לִי ַל ֲעזֹב
ַל ֲעזֹבַ                    ל ֲעזֹב

צילם יוסי אלוני

ָעמְַדּתִי ַּב ִּמ ְטּבָח הַּקֹוֵדר הַ ֻּמכְּתָם
ו ְ ָאמְַרּתִי אֵין ּדָ ָבר ,עֹוד ְמעַט ֶאהְי ֶה ָרחֹוק ִמּכָל ז ֶה,
ֶאהְי ֶה ְּב ָאמִֶריָקה ,אֶֶרץ ֵעצִים י ְֻרּקִים ּו ְׁשמֵי זָהָב,
מְכֹונִּיֹות הֲדּורֹות ִמתְנֹועֲעֹות ִּבׂשְֵדרֹות ֲענ ִָקּיֹות,
ָּבּתֵי ָקפֶה ּפְִרחֹונִּי ִיםְּ ,פ ָסלִיםְּ ,כנֵסִּיֹות סַּבֹות עַל צִיִרים ּבִיִדידּות
ָׁשכֵן אֲַד ְמּדַם ְּבבֵית הָ ֲאנ ִיצִים מְנֹופֵף זְרֹועַ,
ׁשָר אֶת ׁשִיַרת הַּי ָםּ ,בְחֹוף קֹונ ִי אַיי ֶלנ ְד
לּונ ָה ּפַאְרק ִמסְּתֹובֵב ִמּסְָרטִים י ְ ָׁשנ ִים עִם טֹובִים ו ְָרעִים
רֹוכְלִים ׁשֶל ַא ְפרֹו– ָאמִֶריָקה הֹוג ִים ג ַ׳אז:
׳׳Hello bright eyes׳׳
סְַקסֹופֹון נ ְיּו–יֹוְרקְּ ,במֵי נְהַר הַהְַדסֹון ּדָג ִים ְצהֻּבִים ִעו ְִרים
ו ְׁשֹו ַׁשּנ ֵי ֻסּכָר ַּב ֶּסנְטְַרל ּפַאְרק.
עַל ָקלִיפֹוְרנְי ָה הָרֹועֶֶדת ּבֵין ּדְָקלִים וְכָחֹל עַז ִמ ְת ַּפּתֵל ּבְַקו הַחֹוף
אַף ֹלא הֵ ַעזְּתִי ַל ְחׁשֹב.

מתוך הספר :מבחר שירים  ,2010-1975הוצאת הקיבוץ המאוחד ,מוסד ביאליק

קום וצא!

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

נובמבר-דצמבר
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