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מבחר שירים מתוך  

סופ״ש 
שירה 

בעריכת נילי דגן

הים כמו באהבה

קטעי הקישור - גונן נשר, מתוך לעוף כמו בוב בימון, הוצאת 
הקיבוץ המאוחד 2011

ליקטה: נילי דגן

ובדיוק ברגע הזה, של האמפתיה הנשית האחרונה בחיים היבשתיים 
שלי, נכנסתי אל מי הים. נורא התאמצתי בהתחלה, הג'ינס התמלא 
כבר  נוספים  מטרים  כעבור  אבל  כבד,  היה  זה  ואצות,  וחול  מים 

שחיתי. 

אורציון ברתנא
הים כמו באהבה  

ַהָּים ְּכמֹו ְּבַאֲהָבה –
ַלְמרֹות ָהֵריַח ַהַּמְקִּדים

יֹוְדִעים אֹותֹו ַרק ְּכֶׁשְּכָבר ְלַגְמֵרי ְרֻטִּבים.

ַהָּים ְּכמֹו ְּבַאֲהָבה –
ִנָּגר ֵּבין ָהֶאְצָּבעֹות, ַמְׁשִאיר ֶאת ַהָּיד ַהִּמְתַאְגֶרֶפת

ֵריָקה ּוְרֻטָּבה.

ַהָּים ְּכמֹו ְּבַאֲהָבה –
ִמי נֹוֵגַע ְּבִמי? ִמי ָּבא ֶאל ִמי? ִמי ָצף

ּוִמי נֹוֵׂשא ַעל ַּגּבֹו?
ּוִמי ַמְטִּביַע?

ַהָּים ְּכמֹו ְּבַאֲהָבה –
ָּכל-ָּכְך ַהְרֵּבה ַמִים

ּוְבָכל זֹאת ָאמּות ַּבָּצָמא ִלְפֵני ֶׁשֶאְרֶוה.

ַהָּים ְּכמֹו ְּבַאֲהָבה –
ָהרּוַח ְוָהֲעָנִנים ְוַהִּצּפִֹרים

ִּבְמַעְרּבֶֹלת ַאְרִטיק ַקְרִטיב.

ַהָּים ְּכמֹו ְּבַאֲהָבה –
ִלְתקַֹע ֶּפֶגר ַמֵּקל ְּבֶפֶגר ֶמדּוָזה

ֵעֶסק ַרב-ָׁשאֹון, ִמְתַּפֵּׁשט ִמְתַּפֵּיס ִמְתַלֵּבׁש
ְוׁשּוב
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מיליוני דגיגי כסף הקיפו אותי, שואלים את עצמם מי זו הנוכחות 
הזו, הערומה, אחר כך ראיתי אצות סבוכות, ירקרקות, נעות לקצב 
הגלים, כמו בתנועות כף יד של מנצח תזמורת סימפונית, טעם של 

מלח וצריבה התפשט בנחיריים ובוושט ובחלל הפה. 

אמוץ דפני 
עיר שחורה 

 ִּבְנַמל ַהַּדִיג
 ְּבִעיר ִויָזאג

 ְּבִמְפָרץ ֶּבְנָּגל
 ַהְרֵרי ָּדִגים ְּכסּוִפים

 ָּבְרִציִפים
 ְוִסיעֹות עֹוְרִבים

ַּגל ַאֲחֵרי ַּגל.
 ְלָאן ֶנֶעְלמּו ָּכל ַהְּׁשָחִפים?

 ָעְנָתה ְזֵקָנה ַאַחת
 ְקמּוָטה ְּכֶרֶׁשת
 "ְּבִעיר ְׁשחֹוָרה

 ֲעמּוַסת ְּכָׁשִפים,
 ַּגם ִצּפִֹרים ְלָבנֹות

ָעְיפּו ִמֶּגֶׁשת".
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יולי-אוגוסט

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

שירה ברחבי האינטרנט.

מה שהיה צלול ונקי ברגעים הראשונים הפך לעכור, חולי, ירוק עם 
נגיעות של מכחול שחור, נקודות צהובות של חול ברזולוציה ירודה, 

כתמים בודדים, כתמים מחוברים, ולפתע כתם שחור גדול. 
 

אורה עשהאל 
אהבה בנמיביה 

 ַעד ֶׁשָּמְצָאה ָנְפָׁשה ְסִפיָנה ְטרּוָפה
 ְּבחֹוף ָנִמיְּבָיה –

 ָמקֹום ּבֹו ַהְּדיּונֹות ַהְּצֻהּבֹות
ִנְפָּגׁשֹות ְּבָרֵזי ַהַּגִּלים.

 ַּבחֹול ְּפזּורֹות ַעְצמֹות ְמַחְּפֵׂשי ַּיֲהלֹוִמים.
 ֵׁשֶפל ְמַגֶּלה ְׂשִריֵדי ַאּצֹות ּוְצָדִפים,

 ַהְּׁשָחִפים ַהְּמַבְּקִרים, ַמּקֹוִרים, ֲאָברֹות,
 ְּכָבר ֵאיָנם עֹוִׂשים ָלּה ָּדָבר.
 ַרק הִּמְׁשָּבִרים, ֶקֶצף ַהָּים,

 ֶאל מּול ְּדיּונֹות ַהחֹול
 ַהִּמְׁשַּתּנֹות, ַהִּנָּׂשאֹות, ָהֵאיְנסֹוִפּיֹות.

 ְצָמִחים ַהְּמַנִּסים ִלְׁשֹלַח ָׁשָרִׁשים,
 ְלִהָּתֵפס ְּבֶמְרֲחֵבי ַהְּקָפִלים ָהַרִּכים,
ַהִּנְׁשָּפִכים ְועֹוְטִפים ֶנֶפׁש ִנְרֵּפאת.

 ַּכּפֹות ַרְגֶליָה ׁשֹוְקעֹות
 ֵּבין ַּגְרִּגיֵרי ַהחֹול, ִנְכָספֹות

 ַלְּפרּודֹות ַהְּמַלְּטפֹות ֲעַצִּבים
 ֲחׂשּוִפים, ְמַחְּפִׂשים,

 ְלַאַחר ֶׁשֵעִצים ְמֻכָּׁשִפים
 ָׁשְלחּו ֵאֶליָה ְזרֹועֹות ּבֹוְלָעִנּיֹות.

 ִּפְטִרּיֹות ַּבְׂשָרִנּיֹות, ַלחֹות,
 ִהְרִטיבּו ָיֶדיָה ְּבִריר ָּדִביק –

 ְׂשדֹות ַהַּכָּלִניֹות ִעְרְסלּו ֶאת מָֹחּה
 ְּבִצְבֵעי ְזִריָחה ּוְׁשִקיָעה,

 ַעד ֶׁשָּמְצָאה
ַאֲהָבה.
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אי-אפשר ממש לזכור תחושה, בכוח הזיכרון, אלא באמצעות תחושה, 
וזה בדיוק מה שקורה לי עכשיו, כאילו ההרגשה המלוחה הזאת, שאני 
ובדפנות העדינות של מערות  ובעור הבטן  ובגרון  מרגיש בשפתיים 
האף ובעור התוף ובחניכיים הוורודות, ההרגשה של כאן ועכשיו היא 

זו שמעוררת ומחייה את הזמן המלוח.

ישראל בר־כוכב 
איי אנדמן   

ַרק ְּבִאֵּיי ַאְנְדַמן נּוַכל ָלׁשּוב ִלְהיֹות ַמה ֶּׁשָהִיינּו
ֵּבין ַסֲערֹות ֶהָעִתיד ָלבֹוא,

ֵּביְנַתִים ֵיׁש ְלהֹודֹות ָלאֹור ַהּׁשֹוֵפַע
ְוָלַאֲהָבה ֶׁשִהיא אֶׁשר ַהּיֹוֵדַע ֶאת ַעְצמֹו.

ְּבַמֲחזֹור ַהָּדם ֵּגאּות ְוֵׁשֶפל
ְּכמֹו ַּבָּים ַהָהִּדי

ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ַמִּסיַע ַהָּדם
ֶעֶצב ִנְסָּתר ְלִאֵּיי ַאְנְדַמן.

ַרק ְּבֶרַגע ָהַאֲהָבה ּתֹאַבד ַהְּכִביָדה,
ַאַחר־ָּכְך ִּתָּלֵמד ַהִפיִזיָקה ֶׁשל ַהֵּסֶבל.

ַהֶּנֶפׁש ּכֹה ִּבְלִּתי ְצפּוָיה,
ְּכָעָנן ַעל ִאֵּיי ַאְנְדַמן.
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כבר לא רואים יבשה. רק כחול כהה למטה וכחול בהיר למעלה. בערך 
בעוד כשעתיים ירד הערב והמעבורת תהיה כמו גחלילית בודדה. 

גיא פרל 
אהבתנו סְערה 

ּוְכמֹו ֵאִלים ְיָוִנים, ַּגם ָאנּו ּבֹוְרִאים סּוָפה
ְוטֹוְבִעים

ּוְמַבְּקִׁשים ִמְקָלט.

ָּבבּוָאה חֹוֶלֶפת ְּבֵעיַנִיְך:
ְּדמּות ֶנְחֶּפֶזת,

ְקמּוָרה,
מּוָזָרה. ֶזה ֲאִני?

ֵּכן. ָּבָראִתי ִלי ּגּוף ֶׁשל ָאָדם ְורֹאׁש ֶׁשל
ָּדג.

ִנָּמֵלט ַלְּמָעָרה.
ָׁשם נֹוַלְדנּו, ָׁשם ִנְסַּתֵּתר ִמַּזַעם ַעְצֵמנּו,

ָׁשם ִּתְׁשקֹט ָהָאֶרץ ְוִיָּקוּו ַהַּמִים –
ָאז ַאְחִליף ִזיִמים ִּבְׂשָפַתִים.
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