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מבחר שירים מתוך  

סופ״ש 
שירה
בעריכת נילי דגן

המציאות רוכנת מעלי 

קטעי הקישור מתוך כוח המשיכה מאת יפתח אלוני, 
אפיק ספרות ישראלית 2014

ליקטה נילי דגן

״אורב לי יום חם ויבש מהרגיל. אני 
קורא את השירים שמישהו כתב 

במחשב שלי וחושב, לא אני כתבתי 
את זה. הוא כתב. אני תמיד צוחק 

והוא עצוב, נחנק מגעגוע.״

מי–טל נדלר
זרּות  

 זֶה יֹום ֹלא טֹוב לְִהְתרַּגֵׁש ּבֹו.
 ּפָנָיו ֶׁשל הָעֹורֵב ּבַחַּלֹון ַמּבִיִטים ּבְָך

 ִּבְתנּוָחה ֶׁשל O ֻמְחלָט, ְׁשלֵוִים ּכְִאּלּו
ִאי–ֶאפְָׁשר לְִהּפָגַע.

 ּכְבָר ָׁשבּוַע ַמּבִָטים ְמַפרְְּפרִים ְסבִיֵבְך
 ּכְמֹו ּדָגִים ּבְאְַקוַרְיּום ָׁשבּור. חֲפִָצים
 ֶׁשהָיּו ֶׁשּלְָך ֶהחֱלִיטּו עַל ּדַעַת עַצְָמם

לְִׁשֹמר עַל ְּפרִָטּיּות.

 הַֹּכל זָר ּכָאן. הֵַּטלֵפֹון ֵמת, הְַּמנֹורָה
 הֶעֶלְָתה עַצְָמּה ׁשּוב ּבֵָאׁש.

 ַאְּת עֹוֶמדֶת יְֵחפָה עַל הָרִצְּפָה הַּקָרָה,
ַמחֲלִיָטה ֶׁשַהּבַיִת ּבֹוֵער, ֲאבָל

 ּבִָּתים, ּובְִמיֻחָד ֵאּלּו ֶׁשַאְּת ַמּכִירָה,
 ֹלא נְִׂשרִָפים ְסָתם ּכְָך ּבְִאבְָחה, ֶאּלָא

 ִמְתּפֹורְרִים ּבְִאִּטּיּות, ּכְמֹו הִַּמְׁשּפָחֹות
ֶׁשְּבתֹוכָם, ֶאל ּתֹוְך הֶַּׁשֶקט.

 הַּלַיְלָה ֵעינֹו ַהְּברּורָה ֶׁשל הַּיָרֵַח ַמכְִאיבָה
 ּכְֵעינֵי ֵמִתים ּבַחֲלֹום. ַסֲהרּורִית ַאְּת ִמְתיֶַּצֶבת:

 ׁשֹוֶמרֶת עַל הַּזְַמן ּכְמֹו יֶלֶד ֶׁשַּמחֲזִיק ָׁשעֹון
 וְסֹוֵפר ִאּתֹו ּדַּקֹות. הַָאהֲבָה, ַאְּת יֹודַעַת,

ֹלא ַּתִּציל אֹוָתְך עַכְָׁשו.

מתוך הספר ניסויים בחשמל, ידיעות ספרים 2014 )סופ״ש שירה 47(

״יצאתי למרפסת לעשן. ראיתי את עצמי 
העולה ברחוב לפני עשרים שנה. נפנפתי אליו, 

קראתי:  תחזור. אל הבית שלך, החיים שלך, אל 
פניך האמיתיות. אבל מזמן כבר חדלתי לדבר 

ורק הדממה עונה לי.״

יעקב אלג׳ם
 

פעם רציתי להביט 

 ּפַעַם רִָציִתי לְַהּבִיט ּבֶַּׁשֶמׁש יָָׁשר לְתֹוְך הֵָעינַיִם.
 ִמי ֶׁשֹּלא ַמּבִיט ּבֶַּׁשֶמׁש יָָׁשר לְתֹוְך הֵָעינַיִם

יָכֹול לְהִָּׂשרֵף ּבְטָעּות.

 ֹלא ּכָל הֲָאנִָׁשים ַמּבִיִטים יָָׁשר לְתֹוְך הֵָעינַיִם.
 יֵׁש ּכֵָאּלֶה ֶׁשּכֹועֲִסים לְַּצדָדִים

 יֵׁש ֶׁשֹּלא ְמדְַּברִים ִאָּתם
 יֵׁש ֶׁשְּמִסיִטים ֵעינֵיֶהם עַל ְמנַת ֹלא לְִפֹּגַע

יֵׁש וְֵעינֵיֶהם צָרֹות ּבִפְלֹונִי וְהּוא, ּכְמֹוָתם, רֹוֶאה לֵָעינַיִם.

 ִמי ֶׁשְּמסָרְבִים לְַהּבִיט נְכֹוָחה ֶּפן יֻּכּו ַסנְוֵרִים,
 ֵאּלֶה ַהּנְִׁשּבִָעים ּבְֶׁשבַע ּכִי יְדְַּברּו אֱֶמת ּבְַארְּבַע.

 ִמי ֶׁשאֹורְבִים לִי ֵמֲאחֹורֵי ֵעינֵיֶהם הָרָמֹות
 וַּדַאי ִמְתּבַּיְִׁשים ּבַּזִלְזּול ּכְלַּפַי —

 בְֵּעינֵי רּוָחם ֵעינַי עֲֵׁשׁשֹות
 ִמּלְַהּבִיט נְכֹוָחה ּבְַחּיַי

ּכְבֲַאִחיזַת ֵעינַיִם.

 ֹלא ּכָל הֲַאנִָׁשים ַמּבִיִטים יָָׁשר לְתֹוְך הֵָעינַיִם.
 יֵׁש ּכֵָאּלֶה ֶׁשּיֵׁש לֶָהם

 ֵעינַיִם רֹואֹות עַד
 ּכַָּמה ֵהם ֹלא ְמסֻּגָלִים

 לִרְאֹות עַד ּכַָּמה
ֵהם ְמאָֻּׁשרִים.

מתוך שירים באור הנעול,  ספרי ׳עתון 77‘׳ תשע״א 2011 )סופ״ש שירה 13(
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אוקטובר-נובמבר

״כדי לחזור אני צריך למצוא מחדש את המילים. אלפי ומיליוני המילים 
שנתקעו בגרוני, המילים התועות, קריאות השמחה, מילות האהבה.״

עודד פלד

המילים שאוהבות אותי  

הִַּמּלִים ֶׁשאֹוהֲבֹות אֹוִתי יֹוְׁשבֹות עַל
ֶאדֶן חַּלֹונִי. ּבְִקֵצה הִָעיר, ִאם ֵאינֶּנִי

טֹוֶעה, עִָׂשיִתי ֵמֶהן ִמגְּבַעַת ְׁשחֹורָה לְיִָמים קִָׁשים

הִַּמּלִים ֶׁשאֹוהֲבֹות אֹוִתי חֹוְׁשבֹות עָלַי דְּבָרִים
טֹובִים, צֹובְעֹות ִקירֹות חֲלֹוִמי ִחּיּוְך ַחם.

הִַּמּלִים ֶׁשאֹוהֲבֹות אֹוִתי
ְמַׂשחֲקֹות

בְַּארְּגַז ַהחֹול ֶׁשל ַחּיַי

מתוך הקובץ יום הולדת, הוצאת פרוזה עתון ספרות, 1978 )סופ״ש שירה 
)1

המשוררת  בעריכת  שירה  סופ"ש  מדור 
עד  ומארח,   2012 במאי  נפתח  דגן  נילי 
היוצרים  משוררים  מ–275  למעלה  כה, 
שירה  של  ומגוונת  מקוונת  אנתולוגיה 
בין קהל שוחר  ישראלית. השירים מופצים 

שירה ברחבי האינטרנט.

״הייתי רוצה לדעת לאן נעלמו רגשותי. האהבות, האשמות, החרדות. 
מישהו אכל אותם? אולי ׳אוכל חטאים׳? כמו אלו שהיו בעת 

העתיקה, שלא הצלחתי להבין מה בדיוק אכלו. אבל הם עשו מאמץ 
להגן על מישהו. גם אני רוצה להגן על מישהו: על עצמי, כלומר 

להפסיק לאכול את עצמי.״

בועז יניב

*

ַמה ּיֵׁש לַּנְָׁשָמה?
ַמה ּיֵׁש ּבָּה, ֶׁשִהיא רֹוצָה

לְִהְתעַּסֵק רַק ּבְעַצְָמּה?
ַמה ִהיא רֹוצָה?

ִהיא ֶׁשּיֹודַעַת ֶׁשֵאין ֵׁשמֹות.
אּולַי רַק לִזְֹרק ֶאבֶן לָאֲגַם,
לֲַחֹרט ּבַּבָָׂשר ּבְסַּכִין יַּפָנִית

הָיִיִתי ּכָאן.

מתוך הפרת סדר, הוצאת פרדס 2013 )סופ"ש שירה 27(

״הצללים הם קנוניה. תמונה הניבטת בכפות הידיים כשאני מליט בהן את 
פני. הם נרקמים בלילה ומתעוררים איתי. אני מביט בשעון. נדמה שאין לו 

שום מחוגים.״

טלי פולמן–עוקבי 

*

ְּתֹפר
ֶאת עֹור ַהֹּתף הַּקָרּוַע ֶׁשל הַּלַיְלָה.

ְּתֹפר
עֹונָה מּוִסיקָלִית ַאַחת

ְּבתֹוְך הָרַעַׁש.
 

קָבּור ִמַּתַחת לֲַחוָיֹות ֶׁשל עַצְמֹו
ִּפרְֵּפר עֹור הַּלֵב.

ְּתֹפר
ּכַּפֹות–רַגְלַיִים ַאוְרִירִּיֹות

ֶׁשּיְהַּלְכּו ְצדָדִּיֹות
עַל עֹור לִּבֹו ֶׁשל הַּלַיְלָה

עַל אֹור הָעֹולָם
וְעַל ִּפרְּפּור רַעַׁש ַמְחַׁשּכָיו.

מתוך עור התוף של הלילה, הוצאת אינדיבוק 2013 )סופ״ש שירה 30(


