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לקטה ורשמה: ענת חנה לזרע

שמים,  בריאת  מנקודת  אדמה,  פני  על  ומלידה  מבטן 
נועדו השניים - האדם והזמן, לתנועה. תופסים זה את זה 
ואין מרפים, מהדקים אל לב או מטלטלים: "האדם אומר 
ולתמיד  מאז  עובר".  שהאדם  אומר  והזמן  עובר  שהזמן 

מטביע האדם חותמו בזמן וזמן בחותמו.   

ענבל אשל כהנסקי

*

 ְּבֵראִׁשית ּבְָרָאה ֶאת הִַּתְקָרה וְֶאת הִַּמָּטה.
 וְהִַּמָּטה הָיְָתה ּתֹהּו וָבֹהּו, ּגְבִָרים נִכְנִָסים
 ּבָּה וְיֹוְצאִים. וְרּוָחּה ְמַרֶחֶפת לְֹלא ַטעַם.

 וַּתֹאֶמר וַיְהִי אֹור, וַָּתֶסט ֶאת הֶַּמֶתג וִַּתְרֶאה
 אֹוִתּיֹות ּומִּלִים ּומְִׁשּפִָטים ְּכתּוִבים ִּבְדבַׁש

 עַל הִַּתְקָרה. וִַּתְפַּתח ֶאת ִּפיהָ ּכִי טֹוִבים הֵם. 
 וַַּתְבִּדיל ֵּבין ְׁשעֹות הִַּמָּטה לְִׁשעֹות הִַּתְקָרה. 
 וִַּתְקָרא לִַּמָּטה לַיְלָה וְלִַּתְקָרה יֹום. וַיְהִי ֶעֶרב 

וַיְהִי ּבֶֹקר, ּכָל ַחּיֶיהָ עַד ּכֹה.

מתוך סַָּמאֵל אֲהּובִי, הוצאת פרדס 2013 
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ואולי הזמן הוא ים? משתוקקות הספינות להפליג 
'סביב העולם ב–80 יום', לנדוד כדי למדוד ולאמוד. 
התעלומה  לפצח  הבלשית,  החידה  לפתור  כוספות 
ְמַפְרְּפרֹות  הרפתקאות  ברשתות  ללכוד  האנושית, 

שיבכירו בבוא יום לתנודות. 

יונתן ברג

הספינה 

ֲאנִי רֹוֶאה ֶאת הְַּסִפינָה.
ֶאת הָעֵץ הָאָכּול מֶלַח וְֶאת הִַּמְפָרׂש

הַּלָבָן, הַֻּמכְָּתם ֵמרּוַח ָקָׁשה.
ֲאנִי רֹוֶאה ֶאת הִַּסיפֹון הֵָריק,

ֶאת הֶַחבֶל הֶעֶָבה, הַּקָלּוַע,
הַַּמְצִמיד אֹוָתּה לְָרִציף הָָאֹרְך

ּבֹו ּדֹוְממֹות עֹוד אֵין ְספֹר
ְסִפינֹות. עֹוֵבר לַיְלָה וְעֹוד ֶאָחד

וְהַּיִָמים, עֹוְבִרים הְַּפָרִחים ּבַַּמיִם,
ֵׁשמֹות, ֲאָרצֹות, עִָרים. עֹוְבִרים
יְִדיִדים ּופָנִים, ֵמִתים עֹוְבִרים.
ֲאנִי רֹוֶאה ּכֵיצַד הֶַחבֶל ִמְתַעּיֵף,

ּכֵיצַד הּוא נְִקַרע, ּכֵיצַד עֵץ
הְַּסִפינָה רֹוֶצה לֵָצאת לִנְִדידָה

ַאֲחרֹונָה. הַַּמיִם ְׁשֵקִטים ּוְׁשלֵוִים
הַּיֵָרַח ְמהֵַּתל ּבָהֶם, קֹול ֲחצֹוְצָרה

ֵמאֵי ָׁשם, קֹול ִּפכְּפּוְך, ּדְָמָמה.
ֲאנִי רֹוֶאה ּכֵיצַד יֹום ֶאָחד, ִּבְבהִירּות

ַחָּמה, ּבְַקּלּות, הִיא ִּתְתַרֵחק אֶל הַהֶמְֵׁשְך:
ַמיִם, אֹור, ְּבִדידּות.

)מתוך 'משורר באור', באתר של נילי דגן(
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מדור סופ"ש שירה בעריכת המשוררת 
ומארח,   2012 במאי  נפתח  דגן  נילי 
משוררים  ממאתיים  למעלה  כה,  עד 
היוצרים אנתולוגיה מקוונת ומגוונת של 
בין  מופצים  השירים  ישראלית.  שירה 

קהל שוחר שירה ברחבי האינטרנט.

בגוף?  תנועה  אולי  ִּבתנועה?  גוף  הוא  הזמן  האם 
האם הוא ַּכּפֹות ידיים? אולי נפנופן בחלל ובחישתן 
ן בשפת שירה? אם לעד  גָָ הֲֲ לַַַ ברוח העולם עד כדי 
יתקיים הזמן ולעולם לא ייפול חלל, לּו ייתן מעצמו 
ַׁשַעל חדש של שמים, חופן נוסף של מים, הרי ְרַחב 

לב ִעְנָּבִלי הוא.    

דניאל עוז

ְקִריֹוגֶנִיָקה

אְֶפָׁשר יִהְיֶה לְהְַקִּפיא אֹוִתי
ּכְֶׁשאֵלְֵך לָמּות,

ֶׁשִּבמְקֹום זֹאת אֶָּׁשֵאר לָנֶַצח,
ִמְתעֹוֵרר ַרק ִּבבְָקִרים הֲכִי ְּכדָאִּיִים?

ָׁשאַלְִּתי ֶאת אִיׁש הְַּמכִירֹות
ֶׁשל מְַעְּבדֹות הְַּקִריֹוגֶנִיָקה ּבְעַ"מ.

ָמה ַאָּתה ָׂשח?
הְִקָׁשה הָאִיׁש. הֲֹלא ִקּבַלְָּת ְּכבָר ֵׁשרּות אֶצְלֵנּו?

וְעַָמְדִּתי הָלּום ּכְֶׁשהִמְִׁשיְך:
ָמַתי ּבַּפַעַם הַָאֲחרֹונָה הֵזַזְָּת ֶאת אְֶצּבְעֹות יֶָדיָך?

מתוך חיי החול, הוצאת כתר 2010
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ף כשריר הלב? האם קשה  ְכּפָּ האם רך הזמן כרכיכה, נִִִ
אדם  מבקש  קוצף?  כגל  ומתערער  פריך  כקונכיה, 
להתנחם בתנועה. איטית או מהירה, צנועה או יהירה. 
עין.  שובת  שהתנועה  ברכה  חיננית,  שהתנועה  מזל 
טוב שהזמן אינו מרפה. טוב שמהדק אדם אל לב או 
לכל הפחות הודפו אל חייו, אל החוף, אל החופש, אל 

היצירה.

סמדר שרת

*

ּכְֶׁשהַָּׁשַמיִם נְָפלּו מֵעָלַי
ִחַּׁשְבִּתי ֶאת הְַּתנּועָה הְַּמֻדּיֶֶקת ֶׁשל הַּלֵב

ְּתנּועָה ּדִַּקיָקה
אֵיְך נֹוֶצֶרת מּועָָקה

אֵיְך הַּזְַמן עֹוֵבר לְאַט ְּבתֹוְך הַּקֹונְכִּיָה
 

ַאַחר ּכְָך ּבָא הַּזִּנּוק
הַֻּטלְִּתי אֶל חֹוף הָאֹוְקיָנֹוס

ֵּבין הַּגֵאּות לֵַּׁשֶפל
 

מֶַּׁשהּו הְִׁשַּתּנָה
מֶַּׁשהּו נְִׁשַּבר ּבְִפנִים

 
עַכְָׁשו לִִּבי ָחְפִׁשי
נִּצָב מּול הַּגַּלִים.

מתוך אנטומיה של לב שלם, 
הוצאת ספרי 'עתון 77' 2008 
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מבחר שירים מתוך  
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שירה 

בעריכת נילי דגן


