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חי וצומח בשירה

ליקט ורשם: דוד אדלר

בבהירות  מכתיב  בשירה״  וצומח  ״חי  הנושא 
רק דבר אחד: שירה אורבנית לא כאן ולא היום 
)גם אם מציץ לו בשיר ״ֵאיֶזה ִׂשיַח ֲעִריִרי״ או 
האם  אך  תנועה(.  אי  על  ממנגל  מפויח  דקל 
להתחיל בחי? האם להתחיל בצומח? הכי פשוט 
להתחיל מאיפה שהכל התחיל, כשהחי והצומח 
ידע  כשהנחש  הראשונים,  בעמודים  היו  עוד 
לדבר )עברית(, ואדם ואם כל חי )חוה או שמא 
אינטגרלי,  חלק  עדיין,  היו,  לילית?(  זו  היתה 

בלתי נפרד, מהחי. 

יעל גלוברמן

לילית* 

הָיּו עֹוד ָטֻעּיֹות:
עֲַטּלֵף ַהְּפרִי נְִברָא לְִפנֵי ַהֵּפרֹות.

ּגַם ַהְּתִמימּות ִהיא ֹלא
ּדָבָר ֻמְׁשלָם: ּדַָחְפנּו ְקצָת.

ּכֻּלָם רָצּו לִהְתָקרֵב יֹוֵתר לֶאֱֹלִהים.
ֹּפה וָָּׁשם הָיּו סֹודֹות ְקַטּנִים,

ֹלא ַמּזִיִקים. רַק ַהַּמלְָאכִים ִהּגִיעּו
לְִׁשִקיפּות ֻמְחלֶֶטת. וְַהּנָחָׁש

נִּגַׁש ֵאלַי ְּבִמְכנְֵסי הָעֹור ַהֲהדּוִקים —

מתוך המחרוזת "לילית" מתוך אותו הנהר פעמיים, 
הליקון 2007 )סופ"ש שירה 8(
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ברור שהיו טעויות. ההסכמה על כך רחבה וחוצה גבולות. אם לא היו חולשת דעת, קלות 
דעת, חופזה, פיתוי, החיים לא היו מעניינים ומורכבים כפי שהם. העובדה שלא רק בהשקפה 
בזו האבולוציונית, המנוגדת קוטבית, סוברים, שהכל החל מטעות,  גם  הבריאתנית, אלא 
ונבנה משרשרת של טעויות עוקבות )אולי מוטציות?(, טומנת איזו אמת משותפת, מפתיעה. 

העובדה שהנחש הוחלף בינתיים בקוף היא באמת לא ממש קריטית.

מבחר שירים מתוך  

סופ״ש 
שירה 
בעריכת נילי דגן

נדב ליניאל
*
 

ֵּכן. ַהֹּכל נָכֹון.
ְבּרֵאִׁשית הָיּו ַהַּמיִם,
ְבַּאֲחרִית הָיָה הָָאדָם.

ַאְך הָיְָתה ָטעּות ִעם ַהּזְַּמן.
ֹלא ִׁשבְעָה יִָמים. ַארְבִָּעים ָׁשבּועֹות. כֻּּלָם לַיְלָה.

ְבּרֵאִׁשית הָיּו ַהַמּיִם. הֲָאדָָמה ֶטרֶם ִהבְִקיעָה, לַָחה, ִמן ַהְּמקֹורֹות. הַָּׁשַמיִם הָיּו ְׁשֵמי בָָּׂשר ֶׁשְּברִָקים 
ֲאדִֻּמים ּוְכֻחּלִים ֵהִאירּו ָבֶּהם וְָהרַעַם ּפָעַם וְִהרְִטיט ֶאת ֶהחָלָל.

הָיָה ָהֹראָׁשן. הָיָה ַהדָּג בְֹּלא ֵעינַיִם ּוֵמאָז
הָיְָתה ֶאבֹולּוְציָה ְמִהירָה כַַּּמחֲָׁשבָה.

לְִקרַאת הַּקֹוף ְכּבָר נְֶחרְתּו ְּדבָרִים ֶׁשֹּלא נִָּתן הָיָה לְִהְתָחרֵט עֲלֵיֶהם
ַהִּמין לְָמָׁשל, עֵץ ַהּדַַעת ֶׁשָּצַּמח הָפּוְך, ָׁשרָָׁשיו בַֹּּמַח וַעֲנָפָיו ִמְתּפְַצּלִים וְסֹופָם ְּכֵאב ַהַמּּגָע.

ַאְך הָיְָתה ָטעּות ִעם ַהּזְַמן:
ְבּרֵאִׁשית הָיָה הָאֹור, ַהּנְִׁשיָמה, ַהיְלָלָה

ַאַחר כְָּך הַּקֹול ַהִחיצֹון ֶׁשָקּרָא לַיְלָלָה בְֵּׁשם
וְהֵַּׁשם ֶׁשָּקרָא בְֵּׁשם לְכָל ּדָבָר ֶׁשרָָאה.

 
מתוך תקרת האדמה, הוצאת קשב לשירה, 2010 )סופ"ש שירה 35(
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מגוון  כה  הטבע  בגללן  דווקא  ואולי  הטעויות  למרות 
ומסקרן ועל כך תהילתו. לא פלא שרבים הם המשוררים 
שהטבע ״עושה להם את זה״ ומעורר אותם לתאר את 
עבורם  היא  עליהם  משרה  שהוא  שהשלווה  או  יפעתו 
כר נאות, לעתים הכרחי, לכתיבת שירה. אם יש מי מהם 
שחי כיום בעיר, בדקו היכן היה בית גידולו. בדרך כלל 
לא– צרובה,  הגידול  בית  נוף  תבנית  כי  הפתעות.  אין 

מחיקה, גם אם אתה עוקר למקום אחר.

מירי גלעד

עורב

 עֹוֵרב עֹוֵמד עַל עָנָף ֶעלְיֹון
 ּדַק.

 לּולֵא ָׁשַמיִם ְמַהְּסִסים ְּבגַּבֹו,
ֹלא הָיָה נֹודָע.

 לּולֵא עֹורֵב נָע ּבְִקֵצה עָנָף
ֹלא הָיְָתה נִרְֵאית ְּתנּוַעת ַהּדָם ֶׁשל הֲָאוִיר.

 לּולֵא ּכְִמיַהת הֶָערֶב ֶאל ַקּוֵי ִקּיּום ַאֲחרֹונִים,
ֹלא הָיִיִתי יֹודַַעת ַמרְֵאה ֵעיֹרם:

 עֹורֵב עַל עָנָף ֶעלְיֹון
 ְצנִיעּות הִַּקּיּום,

ַחף ֵמַעיִן ִמְתּבֹונֶנֶת.

מתוך רגע על פני האדמה, הקיבוץ המאוחד 2011
)סופ"ש שירה 10(

החי והצומח אמנם ״אומרים שירה״ אך צריכים את תיווכו 
של האדם כדי להעלותם על הכתב; או אולי הוא זה הצריך 

אותם כדי לשקף את עצמו? לעתים בדרך סמויה ולעתים 
מפורשת. 

ליאת קפלן

ּבָעניין הזה של אני

ְסמּוכָה לְעֵץ צְַפצָפָה יָבֵׁש, יְֵפהֶפה
ֲאנָפָה חֹוכֶֶכת רֶגֶל ּדַָּקה ְּברֶגֶל

ּבְִקרּום ַהַּמיִם ּדָגִים ַחּיִים זֹולְלִים ּדָג ֵמת
ּכְָתנֹות ֶהָהרִים ַמֲאִפילֹות

 
וְִצּפֹור ַאֵחר עֹוֵמד

זְַמן ָמה עַל ְׂשַפת הֲָאגַם, ַמִּביט,
ּפַעַם ֵמנִיַע קַּלֹות ֶאת ַמּקֹורֹו

ּדֹוֵמם.
 

ּגַם ֲאנִי.

מתוך ספר גנוז, 2011 )סופ"ש שירה 28(

למרות העונתיות והמחזוריות שמהן נובע לכאורה שהכל 
צריך היה להיות צפוי - הנה בכל זאת גם כאן - פלא 

ההפתעה.

עדינה בן חנן
*

ָּתִמיד ּבְסֹוף אֱלּול
ַאֲחרֵי ַהְּסלִיחֹות וְלְִפנֵי

ָהרֲַחִמים, עַל ְּפנֵי
ַהִּמדְרֹון ֶהחָׂשּוף אֹו 

ּבַוָאִדיֹות ַהיְבִֵׁשים
ֵהם ַמְפִּתיִעים אֹוִתי

ֵמָחדָׁש
ַהְּצָמִחים ֶׁשַּמְמִּתיִקים

ֶאת ְמעַט ַהַּמיִם
לְיָרֹוק ּבִָהיר.

 
ּבְסֹוף אֱלּול

ּכְֶׁשְּכבָר ּכָל ּכְָך ְמעַט
ּבִָהיר

נְִׁשָאר.

מתוך בשפה שאיננה שפת אמי, ספרי עתון 77, 1999 
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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.


