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מבחר שירים מתוך  

סופ״ש 
שירה
בעריכת נילי דגן

חזית חמה

 קטעי הקישור הם שורות מתוך מחזור השירים  רוחות
 מיסטרל מאת נילי דגן

ְּדלּוִעים ְּכֻתִּמים ּבֹוְלִעים ִנְתֵחי ֶׁשֶמׁש/ ְנפּוִחים ִמַּמֲאָמץ ָנִחים 
ִּבְכֵבדּות ַעל ָהֲאָדָמה/ סּוִסים ִמְתַנְּפִצים ִּבְדָהָרה ַהָּׁשַמְיָמה/ 

ִּגְדרֹות ֲהַדִּסים ִנְבָלעֹות ֵמֲאחֹוֵרי ַעְנֵני ָהָאָבק/ ָּכל ָהעֹוָלם הֹוֵפְך 
ֲחִזית ַחָּמה

אמירה הס

וסלחו לי באמת

 וְִסלְחּו לִי ֶּבֱאֶמת ֶׁשֲאנִי ּבֹורַַחת
 ִסלְחּו לִי ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים ֲאבֵַּקׁש ְסלִיָחה ֶׁשֵאינִי עֹונָה לְֶטלֶפֹונִים

 ֶׁשֵאינִי ַקּיֶֶמת רַק ִמְתַקּיֶֶמת
ִסלְחּו לִי ֶׁשהַָפְכִּתי קַעֲרִָתי עַל ִּפיָה וְרֹוִאים לִי עַּכּוזִים

 הִָאָּׁשה
 ֶׁשָּתִמיד הָיְָתה ְמֻׁשּגַַעת עַל ְּפִסיכִיַאְטרִים

 וְזִלְזְלָה ּבֲַהבָנָָתם
 עֹוָׂשה ֶּבדֶק ּבַיִת

 לְַּסדִָקים ֶׁשְּבתֹוכָּה.
 ֶארֶץ ָאכְלָה ּתֹוָׁשִבים

ִמְתיְַּׁשִבים ְמיָֻּׁשִבים ְּבדְַעָּתם.

 ֶארֶץ ִהּגְרָה ֲאנִָׁשים ִמּתֹוְך עְַצָמם
ֶארֶץ ּדְִּמָמה ּכָל הַָּׁשנִים ּדָם ִמְדיָנִי.

 ְמדֶַּמֶמת הָָארֶץ ּכָל ַהּזְַמן וְֵאין לָּה ַמיִם ּבִַּכּנֶרֶת.
ּוַבִּתיכֹון ֶׁשּלָּה ִמזְרָח יֹוֵקד.

מתוך כמו בכי שאין לו עיניים להיבכות, הוצאת עם עובד 2014 )סופ״ש 

שירה 55(

ָחַׁשְבִּתי ֶׁשְּבָעיֹות ּפֹוְתִרים ּתֹוְך ְּכֵדי ַהְפָלָגה/ ֲאָבל ְּכָכל 
ֶׁשִהְתַרַחְקנּו ָּדַאְגנּו יֹוֵתר/ ֵאיְך ֶזה ֶׁשְּדָגִלים ְיֻרִּקים ֶנְחָּפִזים ַּגם 
ָּכאן ָּברּוַח/ ֵאיְך ֶזה ֶׁשַּגם ָּכאן ׁשֹוֵעט ָהמֹון ִּבְקִריאֹות ְקצּובֹות 

ַאְלָלה ַאְּכַּבר!

אורן אגמון
 תהלוכת לפידים 

ּוָמה יַעֲׂשּו ַהּכְלִָבים
ִאם יֵעָלְמּו ִּפְתאֹום ֲחתּולֵי ָהרְחֹוב

ִאם ֹלא יְִהיֶה ִּפְתֹאם ַאַחר ִמי לִרְֹּדף
ִאם ֹלא יִּוֵָתר לֶָהם ָקרְּבָן

ַהִאם יֵאֹותּו לְהִָטיל ַמיִם עַל עֵץ וְלְַחֹזר ַהּבַיְָתה
ַהִאם יְִסַּתְּפקּו ְּבנִבְלַת ַחּיָה ּדְרּוָסה

ַהִאם יְִתּפַּלְׁשּו ּבְצֹוַאת ַחּיֹות ֲאֵחרֹות
ַהִאם יְִסַּתְּפקּו ּבְלִּקּוק ֲחלָצַיִם

ְּברְִחרּוַח ֲאחֹורָיו ֶׁשל ּכֶלֶב ַאֵחר
ֶאת ִמי יְַחִׁשיבּו ּכְֵמת ְמהַּלְֵך

ַאְך ּכְלִָבים ּכְלִָבים ֵהם
וְֵאין יְכָלְָּתם ַמּגַַעת ֶאּלָא עַד ֲחתּולִים
עַל ֵּכן יְַמִציאּו לֶָהם ֲחתּולִים ֲאֵחרִים.

 מתוך הכל מיהר לדרכו הסודית, הוצאת פרדס 2014 )סופ״ש שירה 50(
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 ַנֲעֵרי ַהִּסּפּון ְמַהְּדִקים ֲחָבִלים/ אֹור ַהּיֹום הֹוֵלְך ּוְמַאֵּבד ֵמִחּיּותֹו/
 ָקֶׁשה ִלְראֹות ַמה ִּמְתַרֵחׁש ֵמֵעֶבר /ַאל ִּתְפֲחִדי./ ׁשּוִטי ְלתֹוְך

ָהאֶֹפל ְוִׁשיִרי ָּכל ַהְּזַמן

רירי סילביה מנור

 היום  

 ַהּיֹום
 הָיִיִתי יֹוֵתר ִמּדַי ָמָחר,

הָיִיָת יֹוֵתר ִמּדַי ֶאְתמֹול,

 נִִּסינּו לְהְַׁשלִיְך ֵמעַל ַהִּסּפּון ֶאת ַהְּכֵאִבים
ּכְִפי ֶׁשַּמְׁשלִיכִים לַּיָם ֶאת ַהַּמּלִָחים ַהֵּמִתים.

 ַהַּמיִם ֲחכִָמים - ִהְתעַּלְמּו ֵמַהחֹורִים ֶׁשְּבֶבֶטן הֳָאנִּיָה
ְּכֵדי לְַאְפֵׁשר לָנּו לָצּוף עֹוד זְַמן ַמה.

מתוך  הגיל המדומה - שירים, הוצאת הקיבוץ המאוחד 2014 )סופ״ש 
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המשוררת  בעריכת  שירה  סופ"ש  מדור 
עד  ומארח,   2012 במאי  נפתח  דגן  נילי 
היוצרים  משוררים  מ–285  למעלה  כה, 
שירה  של  ומגוונת  מקוונת  אנתולוגיה 
בין קהל שוחר  ישראלית. השירים מופצים 

שירה ברחבי האינטרנט.

ַּבֲעלֹות ַהַּׁשַחר ַרְגַלי ֵלאֹות ְּכמֹו ְלַאַחר ׁשֹוְטטּות ֶׁשל ָׁשִנים/ ִלְפָעִמים 
ֶהָעָבר ַמְדִּביק אֹוָתנּו/ ִאם ִנְרֶצה אֹו ֹלא.

ג׳ניס רביבו 

יצאנו שלמים מחדר 306 

ַהִהיְסטֹורְיָה ַהּיְהּוִדית ֹלא הֹוִבילָה
ֶאל מֹוֵתנּו ְּבֶחדֶר ָׁשלֹוׁש ֶאֶפס ֵׁשׁש

ְּביֹום ֲחִמיִׁשי ַאַחר ַהָּצֳהרַיִם
ֹלא ִהְתנַּפְַצנּו ּבַּוְִטרִינָה עֲרִֻּמים

מּול אֹורֹות ַהּבּורְּגֶר ִקינְג
ֵּתל-ָאִביב ַהְּמתּוָחה נִרְּגְעָה

ַאט ַאט לְַאַחר ּבּום ְסרָק
ּבֶַּסנְֶטר וְנֶֶׁשק אֹוטֹוָמִטי

ַאֲחרֵי הָעַזְרִיֵאלִי לְִפנֵי הִַּקרְיָה
ַאְמּבּולַנְִסים נַעֲׂשּו ַאְמּבּולַּנְִסים

וְֶהָהרּוג ַהיְִחיִדי ָאכַל אֹוָתּה
ְּבוַאִדי עָרָה

מתוך אחרי העזריאלי לפני הקריה, הוצאת כרמל 2004 )סופ״ש שירה 7(

ַהַחִּיים ְּכָבר ֹלא ִנְרִאים ְמֵלֵאי ֶאְפָׁשֻרּיֹות/ ְּכֶׁשֵּיׁש ְלָך ַמה ְּלַאֵּבד./ 
ֲעָירֹות, ְּכָפִרים, ָׂשדֹות, נֹוִפים/ ַהּכֹל ִמְׁשַּתֶּנה ְּכֶׁשְּמַׂשֵחק ַהָּמֶות

יורם סלבסט

רגע 

ָהרֶגַע ַההּוא ַהַּמְטרִים ֶאת ַהָּמוֶת
ָהרֶגַע ּבֹו חֹולְִפים ַהַחּיִים ְּבִאְבָחה

אֹוְמרִים ֶׁשָארְּכֹו ְּכֹארְֶך ַחּיָיו
ֶׁשל ּגְַפרּור ֶׁשּנְִׂשרַף

נִִּסיִתי ֶאת זֶה
ִמין ִאּמּון ֶׁשל לְִקרַאת

ָאדָם ַחּיָב לְִהְתּכֹונֵן לַּבָאֹות
נְִׂשרְפּו לִי ָׁשֹלׁש ֶאְצּבָעֹות

מתוך יותר קרוב מסמוך, הוצאת פרדס 2013 )סופ״ש שירה 55(


