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מבחר שירים מתוך  

סופ״ש 
שירה 

בעריכת נילי דגן

לנגסטון יוז
מאנגלית: ערן צלגוב

השחור מדבר על נהרות
 

יַָדְעִּתי נְהָרֹות ְקדּוִמים ְּכמֹו הָעֹולָם וְעִַּתיִקים יֹוֵתר ִמּזְִריַמת ּדָם ָאדָם ּבְעֹוְרֵקי ָאדָם.
נְִׁשָמִתי נֶעְֶׂשָתה עֲמָֻּקה ְּכמֹו הַּנְהָרֹות.

ָרַחְצִּתי ּבְַּפָרת ּכְֶׁשהַּזְִריחֹות הָיּו צְִעירֹות.
ּבָנִיִתי ֶאת ּבְִקָּתִתי עַל ְׂשַפת–הַקֹונְּגֹו וְהּוא הְִרִּדים אֹוִתי ּבְִׁשיר ֶעֶרׂש.

הִּבְַטִּתי ּבַּנִילּוס וְהֵַרְמִּתי ֶאת הִַּפיָרִמידֹות מֵעָלָיו.
 

ָׁשמְַעִּתי ֶאת ִׁשיַרת הִַּמיִסיִסיִּפי ּכְֶׁשאֵיְיּב לִינְקֹולְן
יַָרד לְנְיּו אֹוְרלִינְס, וְָראִיִתי ֶאת ֵחיקֹו הַּבֹוִצי הֹוֵפְך זָהֹב ּכֻּלֹו ִעם הְַּׁשִקיעָה.

 
יַָדְעִּתי נְהָרֹות:

נְהָרֹות ְקדּוִמים, ֵּכהִים.
נְִׁשָמִתי נֶעְֶׂשָתה עֲמָֻּקה ְּכמֹו הַּנְהָרֹות.

מתוך כושילאמאשלהם אנתולוגיה לשירה, הוצאת רעב 2012

טל ניצן
אפשרויות

— נֹאַמר ֶׁשַאָּתה ׁשֹוכֵב עַל הַַּצד, הָמֹון זְַמן, עֹוד מְעַט נֹוֶבְמֶּבר וְַאָּתה עַל אֹותֹו הַַּצד,
  הַּלְִחי ְּכבָר ּכֹואֶֶבת לְָך, ּגַם הָאֹזֶן ּכֹואֶֶבת, הַַּצּוָאר מְעֻּקָם, הְַּצלָעֹות נְִמחָצֹות וְכָל

  הַּגּוף ֶׁשּלְָך צֹועֵק ּדַי.
— אְֶסּתֹוֵבב לַַּצד הֵַּׁשנִי.

— נֹאַמר ֶׁשאֵין לְָך צַד ֵׁשנִי.

השיר מתוך הספר לשכוח ראשונה, עם עובד, 2009

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 light. הדרך תקיים את כל צרכיך.

ְׁ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.

צילמה איריס נשר
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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.

אלי הירש

שממית

ִסַּפְרָּת ֶׁשַאָּתה נֹוֵסַע לְמָקֹום ָרחֹוק
ַאְך ֹלא ִׁשעְַרִּתי ֶׁשְּתַאֵחר לְַחזֹור.
ָׁשמְַעִּתי ֶׁשּבַּמָקֹום ֶׁשּנָסְַעָּת אֵלָיו
נֹוְטִעים ִפיקּוִסים ַמּמָׁש ְּכמֹו ּפה
ּגֹוזְִמים ִׂשיִחים ֶׁשל לַנְָטנָה וַהֲַדס

וְעַל ּגַּגֹות הַּבִָּתים מְלַבְלְִבים עֲֵצי ְפַרנְגִ׳יּפָנִי.
אָז נּו, ַּתעֲֶׂשה טֹובָה, ּכְֶׁשַּתְחזֹור

ִּתזְּכֹור לְהִָביא לִי ֶּפַרח לָבָן זָהֹוב?
אֹוְמִרים ֶׁשִּפְרֵחי הְַפַרנְגִ׳יּפָנִי ָׁשם
יְָפיָם וְנִיחֹוָחם ֹלא ֵמהָעֹולָם הַּזֶה.

ַּתְחׁשֹוב אֵיזֹו נַַחת ִּתהְיֶה לְַּׂשָמִמית
ֶׁשּבְָקעָה ּכְֶׁשּנָסְַעָּת ּוֵמאָז מְַקּנֶנֶת

ְּבַמּדַף הְַּצלִָמים ְּבֵביִתי ּכְֶׁשאֹוִׁשיט
לְאַּפָּה ֶאת ִמנְָחְתָך הַּלְבָנָה זְהֻּבָה.
הִיא ִּתְׁשַאף מְלֹוא רּוָחּה הַּכְסּופָה
ֶאת יְָפיֹו ֶׁשל ׁשּוְבָך ִּבְדמּות ֶּפַרח.

אביב  תל  גני  הירש,  אלי  של  הרביעי  ספרו  מתוך 
ריתמוס,  בסדרת  בקרוב  אור  לראות  שעתיד  התלויים, 

הוצאת הקיבוץ המאוחד

אותך  יזכרו  בדרכים  החיים  בעלי  עיניך.  בכל  הבט 
מי-יודע-לאן  ברכבת  החולין  רבות, שיחת  שנים  עוד 
תהדהד בנשמתך עוד זמן רב לאחר סיומה. העץ עליו 
תפספס  אל  שאתה.  כפי  תמיד  אותך  יקבל  השתנת 

שקיעה שלא היית חייב לפספס.

רמי סערי

להיות המזל המזדמן

 לַעֲבֹר ּבְַּמקֹומֹות ֶׁשאֵין ּבָהֶם
 ְּבִדּיּוק ּכְִפי ֶׁשעָבְַרָּת

 ְּכֵדי לֵָתת לַּכְלַבְלָב הְַמֻדבְלָל 
 ִמּגֶֶׁשם —

 טֹוְרטּוגֵרֹו, קֹוְסָטה ִריָקה —
 ִּכמְעַט ַמֲחִצית ֵמֲארּוַחת הַּבֶֹקר,

ֶאת ּכָל הֲַחִביָתה.

 לְפַּצֹות ְׁשנֵי ּכַלְֵבי ְרחֹוב
 ְּבַתֲחנַת הַָרֶּכֶבת ֶׁשל ִטיָרנָה:

 ֶרבַע עֹוף ֶׁשהָיָה אֵי–אָז ַּתְרנְגֹלֶת
 וְעֹוד ֶרבַע עֹוף

וְעֹוד ְקצָת.

 לְׂשֹוֵחַח ִׂשיחֹות נֶֶפׁש ֲאֻרּכֹות
 ִעם ְׁשנַיִם ֵמאֹוְבֵדי הַּדֶֶרְך:

 ִעם ִמי ֶׁשָרצָה לְהְִצָטֵרף
 לְלִגְיֹון הַּזִָרים ּווִֵּתר,

 וְִעם הְַּפִסיכֹולֹוגִית הַמְעְֻרֶעֶרת
 ֶׁשָרְצָתה ַרק הַּכֹל

ְקצָת יֹוֵתר מְִּקצָת.

 לֵָתת לַּגְבִָרים ְקצָת יֹוֵתר ֵמהַּכֹל,
 לְאֵינְְספֹור ְּכבּויֵי הֵָעינַיִם,
 ּגַם לָהֶם ְּבּבּוֵאנֹוס אַיְֶרס

ֶׁשרֹוִצים הַּכֹל וְֹלא כְלּום.

 לֲַחזֹר ָּתִמיד לַּכַלְּבָה, לַּכַלְּבָה,
 לְַטיְגָה ּולְלִילִיָקה, לְִׁשֵּתי

 ְצֵמאֹות הַָאהֲבָה ְּבָאתּונָה ּוִבירּוָׁשלַיִם:
 לִנְּדֹד ּבַחּוץ ּובְִפנִים ּבְלִי סֹוף,

 ּבְלִי סֹוף וְעַד הַּסֹוף
 לְהְַׁשאִיר ֵמָאחֹור

 ַחּיֹות ְמֻרּצֹות,
ׁשֹבֶל אֶֹׁשר ִמזְּדֵַּמן.

מינית, שיראה  מבוא לבלשנות  מתוך הספר 
אור בעתיד

סופ״ש 
שירה 

צילם צור שיזף
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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״. 

ישראל בר–כוכב

אמריקה

עַָמְדִּתי ּבִַּמְטּבָח הַּקֹוֵדר הַֻּמכְָּתם
וְאַָמְרִּתי אֵין ּדָבָר, עֹוד מְעַט ֶאהְיֶה ָרחֹוק ִמּכָל זֶה,

ֶאהְיֶה ְּבאֶָמִריָקה, ֶאֶרץ ֵעִצים יְֻרִּקים ּוְׁשֵמי זָהָב,
ְמכֹונִּיֹות הֲדּורֹות ִמְתנֹועֲעֹות ּבְִׂשֵדרֹות עֲנִָקּיֹות,

ּבֵָּתי ָקֶפה ִּפְרחֹונִּיִים, ְּפסָלִים, ְּכנִֵסּיֹות ַסּבֹות עַל ִציִרים ִּביִדידּות
ָׁשכֵן אֲַדְמּדַם ְּבֵבית הֲָאנִיִצים ְמנֹוֵפף זְרֹוַע,

ָׁשר ֶאת ִׁשיַרת הַּיָם, ְּבחֹוף קֹונִי אַיילֶנְד
לּונָה ַּפאְרק ִמְסּתֹוֵבב ִמְּסָרִטים יְָׁשנִים ִעם טֹוִבים וְָרִעים

רֹוכְלִים ֶׁשל אְַפרֹו–אֶָמִריָקה הֹוגִים גַ׳אז:
׳׳Hello bright eyes׳׳

סְַקסֹופֹון נְיּו–יֹוְרק, ְּבֵמי נְהַר הַהְַדסֹון ּדָגִים ְצהִֻּבים ִעוְִרים
וְׁשֹוַׁשּנֵי ֻסּכָר ּבֶַּסנְְטַרל ַּפאְרק.

עַל ָקלִיפֹוְרנְיָה הָרֹוֶעֶדת ֵּבין ּדְָקלִים וְכָחֹל עַז ִמְתַּפֵּתל ּבְַקו הַחֹוף
ַאף ֹלא הֵעַזְִּתי לְַחׁשֹב.

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

קום וצא!

רב- עתיד  תבנה  במקרה,  ככה  נואשות,  התאהב 
בעיה  אין  שלאהבה  תאמין  טרנס-אטלנטי,  לשוני, 
באותה שפה. התפכח  כשלא מדברים  גם  להסתדר 
מקומית  רכבת  בתחנת  מהאהבה  היפרד  מזה, 

ותישבע לחזור כשדברים יתבהרו קצת.

ענת חנה לזרע

פרידה 

זֶה ֹלא ֶׁשֹּלא נְִּתנָה הְַתָרָאה נְִּתנָה הְַתָרָאה
עַל ִּכְתֵפי הֶָרגַע הַּזֶה מּוָטל ַׂשק ּכֵָבד עָמּוס ְּבַאֲחָריּות

ּבֹוא ַּתְפִציַע ְּבֶרגַע הְַפֵרד ֵּבין עֹולָמֹות
זֹו אֵינָּה מִלְָחָמה לָכֵן הְַּכנִיעָה ּבָָאה זֶה ִמְּכבָר

ֵעת לֵָצאת לְִׂשֵדה הְַּתעּופָה ּבִּקְַׁשִּתי
אַל ָּתבֹוא הִָּׁשֵאר ּבַּבַיִת זֹו ֲאנִי ֶׁשֹּלא ַׁשּיֶכֶת לַּנֹוף הָאִיִרי הְַּמקֹוִמי

ְּבבַּקָָׁשה לְִמנֹוַע ִמּכֹוכִָבים זְעּוִפים לְָחֵרב ֶאת הַָּׁשַמיִם
לַָּׁשנִים הַּבָאֹות הֲֵרי ְּברֹוְך ָטמּון ּכִֹחי הָיָה ּבָרּור

ֶׁשאֶזְּדַּקֵק לְפָנִים ְמאִירֹות לִכְֶׁשִּתְתֹקְפנָה עֹוד ֲאהָבֹות
הֶַּבהָלָה הְַּקָטנָה ֶׁשהֵנִיסָה ַמּבָט ְמכְַרֵּכר לְכָל ֵעֶבר אְִפְׁשָרה

לְַפְרֵּפר לְִטֹרַח ּבְֶׁשֶקט
ָקָראִתי לְָך ּבֶָרגַע הַָאֲחרֹון ּכְָך ֶׁשּיָכֹלְנּו ִּבכְלָל לְהִָּפֵרד לָעַד

הִַּטְקִסּיּות נִלְְקָחה ִּבְרִצינּות, אֻמְלָלָה
ֹלא הְִׁשמְַענּו קֹול ֹלא הְִׁשַּתַּמְׁשנּו ּבְָׂשפָה ִמּתֹוְך ּכָבֹוד
לִַּׂשיַח הַָּקרּוַע הְִסמְַקנּו וְנַָׁשְמנּו ּבְגְִמּגּום ִּפּסֹות ֲאוִיר

ְּמִעיקֹות 
לּוַח הִַּטיסֹות הְִבהֵב

ֵּתל אִָביב ָקְרָאה לִי לַעֲזֹב
לַעֲזֹב                    לַעֲזֹב

 

סופ״ש 
שירה 

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

שוחר שירה ברחבי האינטרנט.

צילם יוסי אלוניצילמה אלינוי ארבר


