לקטה ורשמה :ענת חנה לזרע
מבטן ומלידה על פני אדמה ,מנקודת בריאת שמים,
נועדו השניים  -האדם והזמן ,לתנועה .תופסים זה את זה
ואין מרפים ,מהדקים אל לב או מטלטלים" :האדם אומר
שהזמן עובר והזמן אומר שהאדם עובר" .מאז ולתמיד
מטביע האדם חותמו בזמן וזמן בחותמו.

ואולי הזמן הוא ים? משתוקקות הספינות להפליג
'סביב העולם ב– 80יום' ,לנדוד כדי למדוד ולאמוד.
כוספות לפתור החידה הבלשית ,לפצח התעלומה
האנושית ,ללכוד ברשתות הרפתקאות ְמ ַפ ְר ְּפרֹות
שיבכירו בבוא יום לתנודות.

ענבל אשל כהנסקי
*
ּבְֵראׁשִית ּבְָראָה אֶת הַּתְִקָרה וְאֶת הַ ִּמּטָה.
וְהַ ִּמּטָה הָיְתָה ּתֹהּו וָבֹהּוּ ,גְבִָרים נִכְנָסִים
ּבָּה ו ְיֹו ְצאִים .וְרּוחָּה מְַר ֶחפֶת לְֹלא ַטעַם.
וַּתֹאמֶר וַיְהִי אֹור ,ו ַ ָּתסֶט אֶת הַ ֶּמתֶג וַּתְִראֶה
אֹותִּיֹות ּו ִמּלִים ּו ִמ ְׁש ָּפטִים ּכְתּובִים ּבְִדבַׁש
עַל הַּתְִקָרה .ו ַ ִּת ְפּתַח אֶת ּפִיהָ ּכִי טֹובִים הֵם.
ו ַ ַּת ְבּדִיל ּבֵין ׁשְעֹות הַ ִּמּטָה ִלׁשְעֹות הַּתְִקָרה.
וַּתְִקָרא ַל ִּמּטָה ַליְלָה ו ְ ַלּתְִקָרה יֹום .וַיְהִי עֶֶרב
וַיְהִי ּבֶֹקרּ ,כָל ַחּי ֶיהָ עַד ּכֹה.
מתוך ס ַ ָּמא ֵל א ֲהּובִי ,הוצאת פרדס 2013
(סופ"ש שירה )12

יונתן ברג
הספינה
ֲאנ ִי רֹואֶה אֶת הַ ְּספִינ ָה.
אֶת הָעֵץ הָאָכּול ֶמלַח וְאֶת הַ ִּמפְָרׂש
הַ ָּלבָן ,הַ ֻּמכְּתָם ֵמרּו ַח ָקׁשָה.
ֲאנ ִי רֹואֶה אֶת הַּסִיפֹון הֵָריק,
אֶת הַ ֶחבֶל הֶ ָעבֶה ,הַ ָּקלּועַ,
הַ ַּמ ְצמִיד אֹותָּה לְָרצִיף הָאָֹרְך
ּבֹו ּדֹומְמֹות עֹוד אֵין ְספֹר
ְספִינֹות .עֹובֵר ַליְלָה ו ְעֹוד ֶאחָד
וְהַּיָמִים ,עֹובְִרים הַּפְָרחִים ַּב ַּמי ִם,
ׁשֵמֹות ,אֲָרצֹות ,עִָרים .עֹובְִרים
י ְִדיִדים ּו ָפנ ִיםֵ ,מתִים עֹובְִרים.
ֲאנ ִי רֹואֶה ּכֵיצַד הַ ֶחבֶל ִמ ְת ַעּי ֵף,
ּכֵיצַד הּוא נ ְִקַרעּ ,כֵיצַד עֵץ
הַ ְּספִינ ָה רֹוצֶה ָלצֵאת ִלנ ְִדידָה
ַא ֲחרֹונ ָה .הַ ַּמי ִם ׁשְֵקטִים ּו ְׁש ֵלו ִים
הַּי ֵָר ַח ְמהַּתֵל ָּבהֶם ,קֹול חֲצֹוצְָרה
ֵמאֵי ׁשָם ,קֹול ִּפכְּפּוְךְּ ,ד ָממָה.
ֲאנ ִי רֹואֶה ּכֵיצַד יֹום ֶא ָחדִּ ,ב ְבהִירּות
ַחּמָהּ ,בְַקּלּות ,הִיא ִּתתְַרחֵק אֶל הַהֶ ְמׁשְֵך:
ַמי ִם ,אֹורּ ,בְִדידּות.
(מתוך 'משורר באור' ,באתר של נילי דגן)
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מבחר שירים מתוך

סופ״ש
שירה
בעריכת נילי דגן

האם הזמן הוא גוף ִּבתנועה? אולי תנועה בגוף?
האם הוא ַּכּפֹות ידיים? אולי נפנופן בחלל ובחישתן
ברוח העולם עד כדי ַל ֲה ָגָן בשפת שירה? אם לעד
יתקיים הזמן ולעולם לא ייפול חלל ,לּו ייתן מעצמו
ַׁש ַעל חדש של שמים ,חופן נוסף של מים ,הרי ְר ַחב
לב ִענְ ָּב ִלי הוא.

האם רך הזמן כרכיכהִ ,נ ְכ ָּּפף כשריר הלב? האם קשה
כקונכיה ,פריך ומתערער כגל קוצף? מבקש אדם
להתנחם בתנועה .איטית או מהירה ,צנועה או יהירה.
מזל שהתנועה חיננית ,ברכה שהתנועה שובת עין.
טוב שהזמן אינו מרפה .טוב שמהדק אדם אל לב או
לכל הפחות הודפו אל חייו ,אל החוף ,אל החופש ,אל
היצירה.

סמדר שרת
*
ּׁש ַמי ִם נ ָ ְפלּו ֵמ ָעלַי
ְּכ ֶׁשהַ ָ
ִח ַּׁש ְבּתִי אֶת הַּתְנּועָה הַּמְֻדּי ֶֶקת ׁשֶל הַּלֵב
ּתְנּועָה ַּדּקִיָקה
אֵיְך נֹוצֶֶרת מּועָָקה
אֵיְך הַּזְמַן עֹובֵר ְלאַט ּבְתֹוְך הַּקֹונְכִּי ָה

דניאל עוז

ַאחַר ּכְָך ּבָא הַּזִּנּוק
הֻ ַּט ְלּתִי אֶל חֹוף הָאֹוְקי ָנֹוס
ּבֵין הַּגֵאּות ַל ֵּׁשפֶל

ְקִריֹוגֶנ ִיָקה

ַמּׁשֶהּו הִ ְׁש ַּתּנ ָה
ַמּׁשֶהּו נ ִ ְׁשּבַר ִּב ְפנ ִים

ֶא ְפׁשָר יִהְי ֶה ְלהְַקּפִיא אֹותִי
ְּכ ֶׁש ֵאלְֵך לָמּות,
ּׁשאֵר ָלנֶצַח,
ֶׁש ִּבמְקֹום זֹאת ֶא ָ
ִמתְעֹוֵרר ַרק ִּבבְָקִרים הֲכִי ְּכדָ ִאּי ִים?
ׁש ַא ְלּתִי אֶת אִיׁש הַ ְּמכִירֹות
ָ
ׁשֶל ַמ ְע ְּבדֹות הַּקְִריֹוגֶנ ִיָקה ְּבעַ"מ.
מָה ַאּתָה ׂשָח?
הְִקׁשָה הָאִיׁש .הֲֹלא ִק ַּב ְל ָּת ְּכבָר ֵׁשרּות ֶא ְצלֵנּו?
ו ְ ָעמְַדּתִי הָלּום ְּכ ֶׁשהִ ְמׁשִיְך:
ָמתַי ַּב ַּפעַם הָ ַא ֲחרֹונ ָה הֵזַז ְ ָּת אֶת ֶא ְצּבְעֹות י ֶָדיָך?
מתוך חיי החול ,הוצאת כתר 2010
(סופ"ש שירה )28

ַעכְׁשָו ִלּבִי ָח ְפׁשִי
נִּצָב מּול הַּגַּלִים.
מתוך אנטומיה של לב שלם,
הוצאת ספרי 'עתון 2008 '77
(סופ"ש שירה )28
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