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ִה ּ ֵנה הַ ִשׁיר עֹובֵ ר
ִה ּ ֵנה הַ ׁ ִשׁיר מּוכָ ן-לָ ך
רכת נֹולָ ד
לֹומר ִּב ּ ַ
ַ

אמיר מנשהוף

ל
ה
ב
א
-

גליון 00001

בשנת  01957שוגר אובייקט ארצי מעשה
ידי אדם אל היקום ,שם חג במשך כמה שבועות
סביב כדור הארץ לפי אותם חוקי משיכה
המניעים את השמש ,את הירח ואת הכוכבים.
כמובן ,הלוויין המלאכותי לא היה ירח ולא כוכב
הנע במסלול מעגלי לפרק זמן שעבורנו ,בני
התמותה הארציים ,נמתח מנצח עד נצח .עם
זאת ,הצליח הלוויין להישאר בשמיים לזמן מה,
נע ונד בקרבת הגופים השמימיים כאילו התקבל
לחברתם הנשגבת לתקופת ניסיון.
אירוע זה ,הקודם בחשיבותו לכל אירוע
אחר ,אפילו לביקוע האטום ,יכול היה להתקבל
בשמחה צרופה אלמלא הנסיבות הצבאיות
והפוליטיות המעיקות שנתלוו אליו .למרבה
הפלא ,השמחה שמלאה את הלבבות לא היתה
שמחת ניצחון ,וגם לא גאווה או יראה מביטוי
עוצמתם ושליטתם האדירה של בני האדם,
שכעת ,בהביטם לשמיים ,ראו שם את פרי
יצירתם.

חורף 02011

התגובה המיידית ,כפי שבאה לידי
ביטוי בלהט הרגע ,היתה תחושת הקלה על כך
שנעשה “הצעד הראשון לקראת שחרור האדם
מכבלי הארץ” .הצהרה מוזרה זו ,שרחוקה מלהיות
פליטת קולמוס מקרית של כתב אמריקאי,
הדהדה מבלי משים שורה יוצאת מן הכלל
שנחקקה לפני יותר מעשרים שנה על אובליסק
של אחד מגדולי המדענים ברוסיה“ :האנושות לא
תוגבל לארץ לעד”.
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תחושות אלו היו לשגרה .הן מעידות כי
לא זאת בלבד שבני האדם מסתגלים במהירות
לתגליות מדעיות ולהתפתחויות טכנולוגיות
חדשות ,אלא שהם מקדימים אותן בעשרות
שנים .במקרה הזה ,כמו במקרים אחרים,
הגשים ואישר המדע את אשר ציפו לו בני אדם
בחלומותיהם ,חלומות שבדיעבד לא היו עקרים
או פרועים .החידוש היה שאחד מעיתוניה
המכובדים ביותר של ארצות הברית פרסם
בעמודו הראשי את מה שעד אז נקבר בספרות
המדע הבדיוני הבלתי מוערכת (אשר ,למרבה
הצער ,גם היום טרם זכתה לתשומת הלב הראויה
כאמצעי ביטוי לרגשות ההמון ולמאווייו).
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למרות הבנאליות שבהצהרה זאת,
מוטב כי נבחין עד כמה היא יוצאת דופן .אמנם
הנוצרים תפשו את הארץ הגשמית כעמק הבכא
והפילוסופים תפשו את הגוף ככלא השכל או
הנפש ,אבל אף אחד בהיסטוריה האנושית לא
תפש את הארץ ככלא האדם או נכסף להגיע,
פשוטו כמשמעו ,לירח .האמנציפציה והחילון של
העידן המודרני התחילו בהפניית עורף,
לאו דווקא לאלוהים [ ]Godאלא לאל [- ]a god
אבי בני האדם בגן עדן .האם תקופה זו תסתיים
בשלילה הרת גורל אף יותר של הארץ ,אמם
של כל היצורים החיים תחת השמיים?
הארץ היא התגלמותו של המצב האנושי.
ככל הידוע לנו ,יתכן שהטבע הארצי הוא יחודי
ביקום כסביבת מגורים טבעית לבני האדם שבה
הם יכולים לנוע ולנשום ללא מאמץ וללא אמצעים
מלאכותיים .המלאכה האנושית מפרידה את
הקיום האנושי מסביבת בעלי החיים גרידא ,אך
עם זאת נמצאים החיים עצמם [במובן הביולוגי]
מחוץ לעולם מלאכותי זה ,והחיים הם אלו שעדיין
קושרים את האדם לשאר האורגניזמים.
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זה זמן מה מופנים מאמצים מדעיים רבים
ליצירת חיים “מלאכותיים” יותר ולניתוק הקשר
האחרון שבאמצעותו אפילו האדם משתייך לילדי
הטבע .הרצון לברוח מן הריתוק לארץ מתבטא
בניסיון ליצור חיים במעבדה ,לערבב “תחת עין
המיקרוסקופ זרע קפוא מאנשים בעלי יכולת
מוכחת ,כדי ליצור בני אנוש עליונים” ,וברצון
“לשנות את גודלם ,צורתם ותפקידם” .עולה בי
החשד שהרצון לברוח מהמצב האנושי מונח אף
ביסוד התקווה להאריך את תוחלת החיים מעבר
לגבול מאה השנים.
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נראה כי האדם העתידי ,שהמדענים
טוענים שיוכלו לייצר בפחות ממאה שנים ,אחוז
רוח מרד נגד הקיום האנושי כפי שניתן לנו .הוא
מבקש להמיר את המתנה שניתנה משום מקום
(בראייה חילונית) במשהו שיצר בעצמו .אין
סיבה לפקפק ביכולתנו לממש המרה זו ,כפי
שאין סיבה לפקפק ביכולתנו הנוכחית להשמיד
את כל החיים האורגניים על פני הארץ .השאלה
המתבקשת היא האם ברצוננו להשתמש בידע
המדעי והטכנולוגי החדש בכיוון זה .אין להכריע
שאלה זו באמצעים מדעיים .זו שאלה פוליטית
מהמעלה הראשונה ,ולכן אין להשאירה להכרעת
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למכונות מלאכותיות שיחשבו וידברו עבורנו .אם
יתברר שהידע (במובן המודרני של ידע טכני)
והמחשבה אכן נפרדו לתמיד ,או אז נהיה לעבדים
חסרי ישע ,לא בידי המכונות שלנו ,אלא בידי
הידע שלנו :יצורים חסרי מחשבה הנתונים לרחמי
כל מכשיר שיהיה אפשרי מבחינה טכנית ,רצחני
ככל שיהיה.

מדענים או פוליטיקאים מקצועיים.
בעוד מקומן של אפשרויות כאלו עדיין
נמצא בעתיד הרחוק ,כבר הורגש אפקט בומרנג
ראשוני של ניצחונות המדע הגדולים ,הבא לידי
ביטוי במשבר במדעי הטבע עצמם .אף על פי
שאפשר להוכיח את “אמיתות” תפיסת העולם
המדעית המודרנית בנוסחאות מתמטיות וביישום
טכנולוגי ,אין באפשרותנו לתת להן ביטוי נורמלי
בדיבור ובמחשבה.
אמנם ההיגדים הנובעים מהניסיון לדבר
על “אמיתות” כאלו באופן קונספטואלי ולכיד
“לא יהיו חסרי משמעות כמו ‘עיגול משולש’ ,אך
הם יהיו חסרי משמעות בהרבה מ’אריה מכונף’”
(ארווין שרדינגר) .עדיין איננו יודעים אם זהו מצב
סופי .כיצורים המוגבלים לארץ שמתחילים לפעול
כאילו היו תושבי היקום ,יתכן שלעולם לא נצליח
להבין ,כלומר ,לחשוב ולדבר על הדברים שאנו
בכל זאת יכולים לעשות.
במקרה כזה ,יהיה זה כאילו מוחנו,
התנאי הפיזיקלי והחומרי למחשבות שלנו ,לא
יוכל לעקוב אחר מעשינו ,ומעתה ואילך נזדקק
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גם אם נתעלם לרגע מתוצאות לא ודאיות
אלו ,למצב שיצרו המדעים יש חשיבות פוליטית
אדירה .כשרלוונטיות הדיבור עומדת על הפרק,
מניה וביה הסוגיה הופכת פוליטית כי הדיבור הוא
העושה את האדם לברייה פוליטית.
אם נאמץ את ההצעה שפעמים כה רבות מפצירים
בנו לקבל  -להתאים את גישתנו התרבותית
לסטטוס הנוכחי של הישגי המדע  -נאלץ גם
לאמץ במלוא הרצינות אורח חיים שבו לדיבור
כבר אין משמעות.
כיום נאלצים המדענים לסגל “שפה” של
סמלים מתמטיים ,שבמקורה שימשה אמצעי
לקיצור היגדים מדוברים ,ועתה כוללת היגדים
שלא ניתן עוד לתרגמם לדיבור .רצוי שנחשוד
בשיפוט הפוליטי של מדענים כמדענים,
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לאו דווקא בגלל “חוסר אופיים” (שלא סירבו
לפתח כלי נשק אטומיים) ,או תמימותם (שלא
הבינו שאחרי פיתוח כלי הנשק האלה הם יהיו
האחרונים שיתייעצו עמם בנוגע לשימוש בהם),
אלא משום שהמדענים חיים בעולם שבו הדיבור
איבד מכוחו.
כל דבר שבני אדם עושים ,יודעים וחווים
מקבל משמעות כל עוד אפשר לדבר עליו.
תיתכנה אמיתות הנמצאות מעבר לדיבור שהינן
רלוונטיות ליחיד ,כלומר ,לאדם כשאינו ברייה
פוליטית .אבל בני האדם ברבים ,כלומר ,בני
האדם שחיים ,נעים ופועלים בעולם זה ,יכולים
לחוות משמעות רק משום שהם מסוגלים לדבר זה
עם זה ולהיות מובנים זה לזה ולעצמם.
תופעה נוכחת יותר ,ואולי אף מכריעה
במידה שווה ,היא התופעה המאיימת לא פחות
של המיכון .יתכן שבתוך כמה עשורים ירוקן
המיכון את המפעלים וישחרר את האנושות
מעולה העתיק והטבעי ביותר :עול העמל
והשעבוד לצרכים .גם פה מונח היבט בסיסי של
המצב האנושי על כף המאזניים ,אך ההיסטוריה
של המרד בעמל והרצון להשתחרר מן “הטרחה

והיגיעה” הכרוכים בו אינה מודרנית אלא עתיקה
כמו ההיסטוריה עצמה .השאיפה לשחרור מעמל
אינה דבר חדש .בעבר היתה זו אחת הפריבילגיות
המבוססות ביותר של מתי המעט .במקרה זה
נראה כי ההתקדמות המדעית וההתפתחויות
הטכנולוגיות נוצלו רק כדי להשיג את מה שהיה
עד כה חלום שאינו בר מימוש.
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ואולם ,זוהי מראית עין בלבד .התקופה
המודרנית נשאה בחובה שבח תיאורטי לעמל
שתוצאותיו היו הפיכת מכלול החברה לחברה
עמלה .לכן ,הגשמת משאלת החופש הזאת,
כמו הגשמת משאלות באגדות ילדים ,מתגשמת
דווקא ברגע שבו היא מובילה להרס עצמי .חברת
העמלים ,המשתחררת היום משלשלאות העמל,
כבר אינה מכירה את אותן פעילויות נעלות
ומשמעותיות שעבורן ראוי היה לזכות בחופש זה.
בחברת עמלים ,בהיותה שוויונית מתוקף
האופן שבו בני האדם חיים בה יחדיו ,אין
מעמדות ואין אריסטוקרטיה פוליטית או רוחנית
שיכולה להוביל לשיקום של יכולות אנושיות
אחרות .אפילו נשיאים ,מלכים וראשי ממשלה
רואים במשרתם מטלה הכרחית לקיום החברה,
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ובקרב האינטלקטואלים ,מעטים תופשים את
עשייתם במונחים של עבודה ולא כאמצעי מחייה.
עלינו להתמודד עם הציפייה לחברה של עמלים
ללא עמל ,כלומר ,ללא הפעילות היחידה שנותרה
להם .בוודאי אין דבר גרוע מזה.
מה שאני מציעה הוא בחינה מחדש של
המצב האנושי מעמדת היתרון של חוויותינו
החדשות ביותר ופחדינו הטריים ביותר.
זהו עניינה של המחשבה .נראה לי שחוסר
המחשבה  -פזיזות חסרת אחריות ,בלבול
חסר ישע וחזרה שאננה על “אמיתות” שהפכו
טריוויאליות וריקות  -הוא אחד המאפיינים
הבולטים של זמננו .לכן ,ההצעה שלי היא
פשוטה :לא יותר מאשר לחשוב את מה שאנו
עושים.

חנה ארנדט
מתוך המצב האנושי
01958
מאנגלית :אסף שטול-טראורינג
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אמצע הדרך
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אמצע הדרך
ולבן
ליונתן ,לדניאלה ְ
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סת ּת ִרים חֲ רָ ִקים ְמנֻחָ ִׁשים
ִמ ּ ַ
רבה ֵׁשמֹות
ל-אל ַמ ּ ֵ
ֵ
וְ יָדַ ענּו ׁשמּועֹות עַ
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אמצע הדרך

אמצע הדרך

הַ ּ ַכּוָנָ ה הַ ּטֹובָ ה

יֵׁש רָ צֹון

ׁשכחָ ה
נִ ְּ

ֶׁש ּ ַבחֶ דֶ ר

ּורים
ְּכחַ בלֵ י הַ ּ ַט ּב ִ

ּ ַבח ֶֹׁשך

רַ צנּו צפּויִ ם ִעם גּ ּופֵ ינּו

צמךָ
ּת ֹאהַ ב ֶאת-עַ ְ

ּ ָגרֵ י הַ ּ ַמ ִּדים

ת-כל ִצבעֵ יהֶ ם הַ ׁשׁח ִֹרים
ָּ
ם-מ ַא ּס ִפים ֶא
ְ
רֹותׁ-ש ַמיִ
ָ
ּכ ֶׁש ּ ַנהֲ
צטרֵ ף ְל ִציפָ תָ ם
בלַ חַ ׁש ְל ִה ָזמינִ ים-אֹותךָ ְּ
ּומ ִ
ַ

ל-מ ֶשׁהּו
ַׁ
אֲ בָ

ׁשכב
יֵׁש-רָ צֹון ִל ּ ַ

ָשׁן
עָ לּום ּ ַכחֲ לֹום ְל ׁי ֵ

סכים
ּולהַ ִּ
ְ

ִהגנִ יב אֹותָ נּו-פֶ תַ ע ִמגּ ּופֵ ינּו

-

וְ הָ יִ ינּו ּתלּויִ ים חַ סרֵ י ִמ ִּלים
צמנּו
ּ ֵבין-הַ ּי ֹ ִפי ְלעַ ֵ

אמצע הדרך

זכרנּו
ְּב ֶאמצַ ע הַ ּ ֶדרֶ ך נִ ּ ַ
עֹומד
ֵ
ֶׁשהַ ּסֹוף ָאכֵ ן
ִמ ּ ַבעַ ד לַ ׁשׁמּועֹות עָ לָ יו
הּוא ְבגּופֵ ינּו
ֹואגֶ ת ֶׁש ּלֹו
ִעם-יַד הָ ַא ּ ָנס הַ ּד ֶ
זכרנּו
נִ ּ ַ
ּ ֶבאֱ הֲ בֵ נּו אֹותֹו
כֹולים לַ עֲ שׂת ּ ָדבָ ר
זכרנּו ֶׁשׁשּׁוב ֵאינֶ נּ ּו-יְ ִ
וְ נִ ּ ַ
ד-מ ִּלבר ֹחַ
ִ
ְלבַ
ְלסָ רֵ ב ְלסֵ דֶ ר הַ ׁשׁ ָמׁשֹות
ּולסֹופָ ן הָ רֹודֵ ף אֹותָ נּו
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אמיר מנשהוף
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ֶׁשיָּמּותּו הַ ּ ֵמ ִתים

ַא ְבקָ נִ ים ְּבתַ ְח ּתֹונִ ים!

ֶׁשיָָּמּותּו הַ ּ ֵמ ִתים
ֶׁש ִציְ ּרּו קַ ְרנַיִ ם

ּ ָכל

ְלעֹולָ ם ל ֹא
ֵמעֹולָ ם ל ֹא הֹודּו
מ ִשׁעֲ מּום
ֶׁשהַ ּ ֵמ ִתים ִ ׁ

הַ חֶ ְל ּבֹונִ ים ֶׁש ִּנ ְׁש ְּפכּו
עַ ל הַ ׁ ֶשׁ ֶמׁש ֶׁש ִּלי

אֹותי
ִ
עָ ׂשּו

ְלהַ ְר ּבֹות ְּבחֶ ְל ּבֹונִ ים

ֶׁש ּ ָתלּו

ֶׁשהַ ּ ֵמ ִתים ְלנַ ּסֹות
לָ ִׁשיר

הֵ ם ְמנַ ִּסים ִא ִּתי

יֹוקי לַ ּ ֵמ ִתים.
קַ ְר ִ
ּ
ִּכי אֲ נָ ִׁשים הַ יֹום

ֶׁשהַ ּ ֵמ ִתים ְלהַ ְת ִחיל

ֶאת הַ ׁ ֶשׁ ֶמׁש ֶׁש ִּלי
עַ ל הַ ּ ַמ ְק ִּפיא

ִ -א ִּתי!

ֶאת הַ ׁ ֶשׁ ֶמׁש!
ּוך הּוא ְק ִריֹוגֶ נִ יקָ ה
ִחנּ ְ
לַ חַ יִ ּים
ּובַ ּ ַג ִּנים הַ ּ ֵמ ִתים

20
72

21
72

מֹודים
ִ
אֲ נָ ִׁשים הַ יֹּום ל ֹא
הַ ּיֹום
ֶׁשהֵ ם הָ אֲ נָ ִׁשים

ֶׁשהַ ּ ֵמ ִתים
ֹומם
הֵ ם הָ ר ֹב הַ ּד ֵ

ה
ב
ה

וְ קַ ְל ִּפ יּ ֹו תֵ י הֶ ם

ל
ה
ב
א

ּ ַב חֲ תֻ נּ ֹו תֵ י כֶ ם !

-

’קים
ַא ְר ּ ַגז הַ צֶ ִ

רַ ק ְמ ַׂשחֲ ִקים אֹותָ ּה ֵמ ִתים
רַ ק ְּכדֵ י ְלהָ ִציץ
ְּבתַ ְח ּתֹונִ ים ֶׁשל ְק ִטינִ ים ּ ַב ּ ַקיִ ץ

עודד כרמלי
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טכסט

נשיקה באוויר

ירים
יֹום ל ֹא יָדּועַ ְמדַ ְקלֵ ם ֶאת ָמנִ יפֶ ְסט הַ ּ ָמוֶת ֶׁש ּלֹו מּול ָׁש ַמיִ ם ַא ִּד ִ

הַ ִּפ ְתרֹון לַ ִּכ ּבּוׁש הּוא ִּכ ּבּוׁש הֶ חָ לָ ל
הָ ְל ָאה ,הָ ְל ָאה

ימתָ נִ י
הַ יֹּונָ ה ַא ְכזָ ִרית וְ הַ ִּצ ּפֹור ַא ְכזָ ִרית וְ הַ ּ ָדג ֵא ְ

הַ חּוצָ ה

וְ הָ רּוחַ ְסתָ ִמית וְ הַ ָשׁ ַמיִ ם ְּכלּום וְ הַ ׁ ֻשׁ ְלחָ ן ִמ ְפלַ ְצ ִּתי

ֵמהַ ְּגבּולֹות הַ צָ ִרים

יכית וְ הַ ּ ֶלחֶ ם ְמטֻ ְמ ָטם וְ הַ ִּכ ּ ֵסא ֵמ ִעיק
וְ הַ ּ ַמ ּ ָפה ְּפ ִס ִ

ָׁשלֹום ֶא ְזרָ ִחים עֹויְ נִ ים,
חַ ּיֹות ָאדָ ם,

הַ גּ ּוף ִה ִּניחַ ֶאת הַ ּ ַק ְס ּ ָדה עַ ל הָ ר ֹאׁש נִ עֵ ר ֶאת הַ ּ ַמ ִּדים

הַ ּ ַמ ְמלָ כָ ה ְמתַ ְע ּ ַתעַ ת ּ ָבחַ ּלֹונֹות

וְ זָ רַ ח ּ ַכ ּ ָפרָ ג ִעם אֹותֹות ְּגבּורָ ה ְזהֻ ִּבים וִ ירֻ ִּקים

הָ ֶא ְזרָ ִחים ּ ַב ִּכידֹונִ ים
ָאז נְ ִׁשיקָ ה ּ ָבאֲ וִ יר לָ כֶ ם
ִל ְפרֵ דָ ה ִמ ְת ָארֶ כֶ ת
ְל ָׁשנִ ים

ילי
זֶ ה ל ֹא אֲ נִ י זֶ ה ַא ְברָ הָ ם ּ ֶדזַ נְ ְׁשוִ ִ

22
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72

לָ ּ ָמה ֶׁשזֶ ה ֶא ְהיֶה אֲ נִ י
ילי
ַא ְברָ הָ ם ּ ֶדזַ נְ ְׁשוִ ִ
יך לֵ דָ ה
ּ ַתאֲ ִר ְ
25/1/1947

יואב עזרא
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שפה
“הו כן ,המשפט .ככה אנחנו קוראים
לזה כששמים מישהו בכלא”
 -רוברט קרילי

ִע ְברתּו :ערן הדס ,עודד כרמלי ורעואל שועלי

ה
ב
ה

27
72

ל
ה
ב
א
-

“אני אוהב את התרגום אבל הוא מצוין”
עודד כרמלי ורעואל שועלי
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ויש גם דור שני של משוררי שפה ,שבחלקו נוטה לכיוון אינטרנטי (כמו קבוצת
 Conceptual Poetryוקבוצת  Flarfהמגגלת שירים) ובחלקו האחר נוטה לכיוון מודרניזם-
עילי (כמו המשורר המשובח פיטר גיזי).
כמבוא לקורא העברי ,שבוודאי מזוין בדעות קדומות ,בחרנו לתרגם מספר
שירים ומניפסטים שמייצגים ,לענ"דנו ,את רוחה של השפה .כמו כן ,הקפדנו לתרגם שירים
שאינם מתפרעים יתר-על-המידה מהבחינה הלשונית ומהבחינה הוויזואלית ,כלומר  -את
אותם השירים שפחות מתים בתרגום .ישנם משוררי שפה רבים ,והשונה ביניהם עולה
לעיתים קרובות על הדומה .כדאי לדוג את שפע פניניהם ,שמוצעות אונליין ,וכדאי להתחיל
בארכיון של אוניברסיטת יוטה.http://english.utah.edu/eclipse :
מקובל לטעון  -כפי שמקובל לטעון לגבי כל דבר שעבד ,בדיעבד  -שמשוררי
השפה ( )Language Poetsפעלו הרבה לפני שהם עצמם ידעו שזה מה שהם (והשתלשלות
אירועים זו גם היא "שפתית" למדי).

לסיום ,צירפנו שירים מאת שני פיטרים עכשוויים :פיטר גיזי ופיטר דיוויס,
שאינם בלתי קשורים למסורת הספרותית הנ"ל.

עם משוררי השפה שלא ידעו שזה מה שהם נמנים גרטרוד סטיין ,לואיס
זוקופסקי ורוברט קרילי .משוררי פרוטו-שפה אלה השכילו להבין שצירי השפה והמחשבה
חורקים אלה על אלה ,בעודם טוחנים תחתם את האדם; אדם-משורר שמבקש למסור את
מחשבותיו לאדם-קורא מוכרח קודם לטחון אותן למילים  /משפטים  /פסקאות.
בסוף התהליך ,מה שהיה עגל חי ובועט מודפס כנקניקייה.
אעפ"כ ,את נקודת הזינוק הרשמית של אסכולת השפה בשירה נהוג לסמן
בשנת  ,01971עת נורה בסן פרנסיסקו גיליונו הראשון של כתב העת  Thisבעריכת רוברט
גרניר ובארט ווטן .גרניר ,שרבים מחשיבים אותו למשורר החי המרתק בעולם ,פרסם
בגיליון הראשון מניפסט קשה לקריאה (ולתרגום .ובכל זאת הוא מצורף לקובץ זה) בשם
"על הדיבור" .במניפסט קרא גרניר לכתוב את הרגעים ההיוליים שבהם המילים נולדות ולא
את הרגעים המכניים שבהם הן מתות ,וטבע את אחת הסיסמאות המזוהות ביותר עם שירת
השפה" :אני שונא דיבור".
יציאתו לאור של כתב העת  L=A=N=G=U=A=G=Eבעריכת צ'רלס ברנסטין
וברוס אנדרוס ( )01978בחוף המזרחי העניקה לקונפדרציית משוררים זאת את שמה.
הואיל והאתגר שהציבו לעצמם משוררי השפה  -לחשוף ולתקוף את גלגלי השיניים של
השפה  -אינו אתגר זר לאף משורר שמאתגר את עצמו ,גם משוררים שנמנו עד אז על זרמי
אוונגרד אחרים (כמו אסכולת ניו-יורק ובלו· מאונטיין) מצאו עד מהרה את מקומם בין
שורותיה המרווחות של האסכולה החדשה.
כיום ,זרם האוונגרד הזה התמסד והתמרכז בצפון אמריקה ,והוא בעל נוכחות
בלתי-מבוטלת גם בבריטניה ,בצרפת ,במדינות סקנדינביה ,בדרום אמריקה ובמדינות
נוספות .בנוסף ,רבים מהמשתתפים המקוריים בשני כתבי העת של שירת השפה מאיישים
תפקידים בכירים באוניברסיטאות לגיון הקיסוס של ארה"ב.
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על הדיבור

מה ניתן לעשות .בבירור לא עוד סונטות ,ולא לכפות 'ניסוי' .שאלה ראשונה:
איפה המילים הכי עצמן? אז (וכאן עמדתו של דאד למעלה נראית לוקה בחסר) :כיצד ניתן
להפיצן לחו"ל ללא עיוות ,כך שניתן יהיה לחלוק בעולם הידוע? אני רוצה כתיבה של מה
שנחשב/איפה שהרגשה/מילים נולדות.

"השירים שלי קיימים בראש שלי .אין צורך שידוברו או שייכתבו"  -רנדולף דאד

לדוגמא:

“כחָ ֹל
ּ
ִּכ ְביָכֹול
ּ ַכף ּ ַבחֹול”

זה לא המדובר יותר מאשר הכתוב  -הנה ,התקדמנו מוויליאם קרלוס וויליאמס,
ומה עכשיו אני רוצה ,לכל הפחות ,את המילה מאי-שם בראש ,כלומר המחשבה או ההרגשה
שנוצרות מתוך הדממה/הרעש העצומים של ההכרה החווה עולם כל הזמן ,כמקיצה/חולמת,
מילים מתרחשות ואלה המילים של השירים ,בין אם הן כתובות או מדוברות או מאירות את
הראש בחזון המציאות שהשפה מעירה בחלומות או בכל מקום ,ברחוב בשריון/בגדים.
למילים אלה של שיר יש איזה קשר לצורות השימוש של השפה המדוברת
הכתובה (למשל ,ניב נורווגי/אמריקאי) שבו הן עשויות להישמע/להיראות ,אבל אין ערך
בכלי הלשוני לכשעצמו ,דהיינו ,רעשים מדוברים ואותיות כתובות הם סימנים של מציאות
המילים בראש (שמקצתן "מעניינות"/נכתבות ומקצתן גם מודפסות/הופכות מוכרות
בציבור/מוקראות בקול לקהל).
אז בתהליך הכתיבה מה שלא מתרחש בראש הוא הסחת דעת.
למה לחקות 'דיבור'? כל מיני כלי עבודה שהדיבור האמריקאי הוא בתוך
הפיות השונים של כולנו ,אחוז בדיבוק שימוש דיבורי ,לחץ ריתמי וכו' ,ולא יותר .עבורי,
כל הדיבורים אומרים את אותו הדבר ,או :למה לא להגזים ,כמו שוויליאמס עשה ,שכן
הזמנים שלנו מצהירים על שאט נפש מ'-דיבור' ,כשם שהם נזפו ב'-סונטה' על מנת לפטור
אותנו ,כבוראי העולם ,מלשוב ולחזור על העבר הנגרר בהרגל פורמלי.

 לואיס זוקופסקימתוך כל השירים הקצרים01956-01964 ,
Norton 01966
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אד ָמה
“צליִ ּ ַת ּפּוח ֵי ָ ֲ
ְ
ְצ ִלי ּ ַת ּפּוחֵ י אֲ דָ ָמה ְּכדֵ י”
 גרטרוד סטייןמתוך כפתורים עדינים ,כתביה הנבחרים
של גרטרוד סטיין בעריכת ואן ואכטן
Modern Library 01962

אני שונא דיבור.
מתעברים בשפה/שגברים לא חלמו עליהם”.
ְּ
ישנם “עולמות
אנחנו לא יודעים מהן המגבלות שכופים דפוסי הדיבור ,למרות שאלה כוללות למשל
מחשבה על מבנה משפט רגיל הנדרש כדי ש'-פשר' יתחיל לבצבץ ,לא יבצבץ עד
שכתיבה תאוורר את האוויר.
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משפטים

שקנאים

*
ִמ ּ ָטה ִהיא ל ֹא ָמלֹון

אֹוכ ִלים ּ ָדגִ ים יֵׁש ּ ָדגִ ים
ְ
ַשׂ ְׂקנָ ִאים הֵ ם

*
הָ אַ ף ׁ ֶשׁ ּ ָל ְך ׁ ָשׁח ֹר הַ ּ ַליְ לָ ה

נזירות בחוף
ְּבאֶ חָ ד מֵ הַ ּ ֵלילֹות
אַ חַ ת מֵ הַ ְמבֻ ּ ָגרֹות
ׁ ֶש ּ ַב ְּנזִ ירֹות הֵ ִציצָ ה הַ חּוצָ ה
ֹוך הֶ חָ צֵ ר
אֶ ל ּת ְ
וְ רָ אֲ תָ ה
נְ זִ ירָ ה אַ חֶ רֶ ת
ׁ ֶשׁאֹותָ ּה ל ֹא
ִמ ָ ּיד זִ הֲ תָ ה
ּ ָבעֲ לָ ָטה

*
ּ
לָ ּ ָמה הַ ַי ְל ּ ָדה עַ ל הַ ּ ֻק ְפסָ א ׁ ֶשׁל הַ ּ ֶמלַ ח לֹובֶ ׁ ֶשׁת
ְמ ִעיל צָ ה ֹב ִעם ִמ ְט ִר ָ ּיה ְּכחֻ ּ ָלה
*
אֲ נִ י אֹוהֵ ב אֶ ת הַ צּורָ ה ׁ ֶשׁל ְּדבָ ִרים
*
ַמיִ ם וְ אֵ ׁש נִ ׁ ְשׁ ָמ ִעים אֹותֹו ּ ָדבָ ר
*
ּ
אֹומרֶ ת ׁ ֶשׁ ֵיׁש אַ ְבקַ ת חָ לָ ב
ֶ
אַ ְּת
*
ִה ִּגיעַ הַ זְ ַמן לָ לֶ כֶ ת ׁשּוב לַ ִּמ ְכ ּ ָבסָ ה ְּבקָ רֹוב
*
זֶ ה ל ֹא ּ ֶברֶ ז ׁ ֶשׁ ּדֹולֵ ף ּ ַב ּ ֶטבַ ע
*
עֹושׂׂה רַ עַ ׁש
ֶ
הַ ְּבעָ יָה ִעם ׁ ַשׁ ְח ָמט ִהיא הּוא ל ֹא
*
לָ ּ ָמה
ְללַ ּ ֵטף ְּכלָ ִבים
אשׁים קָ ׁ ִשׁים
רָ ׁ ִ
הֵ ם ל ֹא
ְמלַ ְּק ִקים אֶ ת זֶ ה
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רוברט גרניר
מתוך משפטים

Whale Cloth Press 01978

ראה אור כקופסא

וA DAY AT THE BEACH -
Roof Books 01984
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תודה על אמירת התודה
זֶ הּו ׁ ִשׁיר
לּוטין.
נָ גִ יׁש לַ חֲ ִ
אֵ ין ׁשּום ּ ָדבָ ר
ּ ַבׁ ִשׁיר הַ זֶ ה
יזֹושׁ ִהי ּ ֶדרֶ ְך
ׁ ֶשׁ ָ ּיכ ֹל ְּבאֵ ׁ ֶ
ִל ְהיֹות קָ ׁ ֶשׁה
לַ הֲ בָ נָ ה.
ּ ָכ ֹל הַ ִּמ ִּלים
ְּפׁשּוטֹות
וְ לָ ִענְ יָן.
אֵ ין ׁשּום ְּת ִפיסֹות
חֲ דָ ׁשֹותׁ ,שּום
ּתֹורֹותׁ ,שּום
רַ ְעיֹונֹות ׁ ֶשׁיְ ּבַ ְל ְּבלּו
אֹותךָ  .לַ ׁ ִשׁיר הַ זֶ ה
ְ
אֵ ין ׁשּום י ְָמרֹות
ִאינְ ֶטלֶ ְקטּואָ ִליֹּות .הּוא
מֹוציֹונָ ִלי.
ְ
ְלגַ ְמרֵ י אֶ
ּ ָכל ּ ֻכ ּלֹו ַמ ִּביעַ
אֶ ת ִרגְ ׁשֹותָ יו ׁ ֶשׁל
הַ ְמחַ ּ ֵבר :הָ ְרגָ ׁשֹות ׁ ֶשׁ ִּלי,
הָ אָ דָ ם ׁ ֶשׁ ְּמדַ ּ ֵבר
אֵ לֶ יךָ ּ ָכרֶ גַ ע.
זֶ ה הַ ּכ ֹל ִענְ יָן ׁ ֶשׁל
קשׁ ֹרֶ ת.
ִּת ְ ׁ
ִמ ּ ֵלב אֶ ל לֵ ב.
הַ ׁ ִשׁיר הַ זֶ ה ְמכַ ּ ֵבד
אֹותךָ
ְ
יך
ּומעֲ ִר ְ
ַ
ְּכקֹורֵ א .הּוא
חֹוגֵ ג אֶ ת
ִמ ְצעַ ד הַ ִּנצָ חֹון ׁ ֶשׁל
נֹושׁי
הַ ִּד ְמיֹון הָ אֱ ׁ ִ
ּ ֵבינֹות ַמ ְל ּכֹודֹות
ּופֻ ְרעָ ֻניֹּות .הַ ׁ ִשׁיר הַ זֶ ה
ֵמ ִכיל ׁ 90שּורֹות,
ִ 224מ ִּלים וְ כֵ ן

יֹותֵ ר הֲ בָ רֹות ִמ ְּכ ִפי
ׁ ֶש ֵ ּיׁש ִלי זְ ַמן
ִל ְס ּפ ֹרָ ּ .כל ׁשּורָ ה,
ִמ ּ ָלה וַהֲ בָ רָ ה
נִ ְבחֲ רּו ִּב ְמדֻ ּ ָיק
ְלהַ עֲ ִביר אַ ְך וְ רַ ק אֶ ת
מ ְשׁ ָמעּות הַ ְמי ֹעֶ דֶ ת
הַ ּ ַ ׁ
וְ ל ֹא ֵמעֵ בֶ ר ְלזֶ ה.
הַ ִשׁיר הַ זֶ ה ִמ ְת ּ ַכחֵ ׁש
ֹורין.
ּול ִמ ְס ּת ִ
לַ עֲ ִמימּות ְ
ׁשּום ּ ָדבָ ר אֵ ינֹו
חָ בּויֵ .מאָ ה
קֹור ִאים
ְ
יִ ְק ְראּו אֶ ת הַ ׁ ִשׁיר הַ זֶ ה
ְּבצּורָ ה
זֵ הָ ה וְ י ִַּסיקּו
אֶ ת אֹותֹו ֶמסֶ ר
ִמ ּ ֶמנּ ּו .הַ ִשׁיר
הַ זֶ הְּ ,כמֹו ּכָל
ֹוביםְ ,מסַ ּ ֵפר
ירים הַ ּט ִ
הַ ִשׁ ִ
ִס ּפּור ְּב ִסגְ נֹון
י ִָשׁיר אֲ ׁ ֶשׁר ְלעֹולָ ם אֵ ינֹו
מֹותיר אֶ ת הַ ּקֹורֵ א
ִ
ְלנַ חֵ ׁש .לַ ְמרֹות
ׁ ֶשׁ ְּל ִע ִּתים הּוא י ִַּביעַ
ְמ ִרירּותַ ּ ,כעַ ס,
ּ ַת ְרע ֶֹמתִ ,שׂׂנְ אַ ת זָ ִרים
וְ ׁ ֶשׁ ֶמץ ׁ ֶשׁל ִּגזְ עָ נּות,
רּוחֹו ִּב ְב ִסיסָ ּה ִהיא
ּובית .הּוא מֹוצֵ א
ִחיּ ִ
נַ חַ ת אֲ ִפ ּלּו
ּ ָב ְרגָ ִעים הַ זְ דֹונִ יִ ּים ׁ ֶשׁל
הַ חַ יִ ּים אֲ ׁ ֶשׁר
הּוא חֹולֵ ק
ִא ְּתךָ  .הַ ׁ ִשׁיר הַ זֶ ה
ְמיַצֵ ג אֶ ת הַ ִּת ְקוָה
ל ִשׁירָ ה
ְׁ
ׁ ֶשׁ ּל ֹא ַמ ְפנָ ה

חורף 02011

אֶ ת ּ ַג ּ ָב ּה
לַ ּ ָקהָ לֶ ׁ ,שׁ ּל ֹא
חֹושׁבֶ ת ׁ ֶשׁ ִהיא
ׁ ֶ
יֹותֵ ר טֹובָ ה מֵ הַ ּקֹורֵ א,
ׁ ֶשׁ ְּמחֻ ֶ ּיבֶ ת
ְלׁ ִשׁירָ ה ְּבתֹור
ֹופּולָ ִריתְּ ,כמֹו הֶ עָ פַ ת
ַמהּות ּפ ּ
עֲ ִפיפֹונִ ים וְ דֵ יג
ּ ָדגִ ים .הַ ׁ ִּשׁיר הַ זֶ ה
אֵ ינֹו ׁ ַש ָ ּי ְך ְלׁשּום
אַ ְס ּכֹולָ ה ,אֵ ין לֹו ׁשּום
ּדֹוגְ ָמה .הּוא ל ֹא ְמצַ ֵ ּית
ְלׁשּום אָ ְפנָ ה .הּוא
ּ ָפׁשּוט אֹומֵ ר אֶ ת ַמה
ׁ ֶשׁהּוא אֹומֵ ר .הּוא
אֲ ִמ ִּתי
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צ'רלס ברנסטין

מתוך Girly Man
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משמעויות כרוניות

יסֹוד ּיּות.
ִ
אֵ ין ַמ ְס ִּפיק זְ ַמן לַ עֲ ב ֹר ִּב
ּ
מֹודיעַ עַ ל ׁ ִשׁנּ ּויִ ים ִמ ְבנִ יִ ים.
ִ
הַ ִּמ ְבנֶה
ימתֹו.
הּוא ׁ ָשׁאַ ף ְלהַ ְס ִּדיר אֶ ת נְ ׁ ִשׁ ָ
הַ נּ ֹוף ל ֹא ִה ְס ִּגיר אֲ ִפ ּלּו חֵ לֶ ק.

ללי היקמן
ִ
ִאם ְלהֹודֹות עַ ל הָ אֱ ֶמת ָמרָ ה.
ַמה ְּכבָ ר יְ כֹולֹות חָ ֵמׁש ִמ ִּלים.
ִּכ ּ ַפת הַ ׁ ּ ָשׁ ַמיִ ם ׁ ְשׁח ֹרָ ה הַ ּ ַליְ לָ ה הֶ גְ יֹונִ י.
אֲ נִ י ל ֹא הֶ גְ יֹונִ י הַ ִּמׁ ְשׁקָ ִעים ׁ ֶשׁ ִה ְצ ַט ְּברּו.

לָ ׁשֹון נֹופֵ ל עַ ל ִמ ְשׂׂחַ ק ִמ ִּלים.
ְּפנֵי הַ ׁ ּ ָשׁעֹון ּפֹונִ ים ִעם הַ ִּכּוּון.
צֹוק הָ ִע ִּתים ,עַ ְכׁ ָשׁו ְּבגִ ְרסָ א מֹודֶ ְרנִ ית.
ּ ַכ ִּנ ְראֶ ה ׁ ֶשׁהָ יָה ִלי טֹוב יֹותֵ ר.

נָ פַ ל ּ ָברֶ ׁ ֶשׁת ׁ ֶשׁל ּ ֶגדֶ ר הַ ּ ַמעֲ רֶ כֶ ת.
ְל ָמחֳ רָ ת ּ ַב ּב ֹקֶ ר יֹותֵ ר ֵמאֵ י ּ ַפעַ ם.
חֲ צֹות וְ הַ ְּכאֵ ב ּ ָפחֹות אֹו יֹותֵ ר.
יבי.
עֹושׂׂה רׁ ֶֹשׁם אֶ ְק ְס ְּפרֶ ִס ִ
ָ
הָ רַ ּ ֶכבֶ ת הַ ְּמ ִהירָ ה

ִּכי הַ ּ ַקנְ יֹון הַ זֶ ה ּ ַדוְ קָ א נִ ְראֶ ה.
ּופר.
הַ ְּקנִ יֹּות ְּב ַשׂ ִּׂקית הַ ְּקנִ יֹּות ׁ ֶשׁל הַ ּס ּ ֶ
ּ ֵבין ִאם ְמדֻ ּ ָבר ִּבגְ בָ בָ ה ִּביֹוגְ רָ ִפית.
ְּבׁשּום ּ ָפנִ ים ָוא ֹפֶ ן אֲ נִ י ל ֹא.

ִס ּפּור ׁ ֶשׁהָ יָה ּ ָכ ְך הָ י ֹה הָ יָה.
ּומ ְת ּפֹורֶ רֶ ת ׁ ֶשׁ ִה ְת ּ ָפ ְרקָ ה ִל ְלהָ קֹות.
שׁ ּ ַסעַ ת ִ
חֶ ְברָ ה ְמׁ ֻ
הַ ּ ֵמאָ ה הַ ְּתׁ ַשׁע עֶ ְשׂׂרֵ ה ְּבהֶ ְחלֵ ט הָ יְ תָ ה.
ִט ּפּוס הָ ִרים ְלרָ אׁשּות עָ ִרים ְק ֵמלֹות.
ימתָ ּה.
ְּדמּות הַ ִּג ּבֹור ִה ִּפילָ ה אֶ ת אֵ ָ
בֹוה.
עֲ נָ נִ ים ׁ ְשׁח ִֹרים ִּכ ּסּו אֶ ת הַ ּ ָג ּ ַ
עֲ ָשׁׂרֹות ִאם ל ֹא ֵמאֹות ִט ּפֹות.
ּכ ֹל הַ ּ ַליְ לָ ה נֶאֶ ְבקָ ה הַ ִּמ ְפלֶ צֶ ת ְּב ִמילטֹון.
ּ ַדוְ קָ א ְּבלֵ יל הַ ְּכלּולֹות ׁ ֶשׁ ּ ָלנּו אֲ נִ י.
אַ ְך הַ ּ ַצעַ ר הָ יָה עָ מ ֹק ִמ ּ ֶמ ִּני.
ק ְשׁ ִּתי ׁ ֶשׁאַ ִּלימּות ִּת ְהיֶה.
ְּביָגֹון קֹודֵ ר ִּב ּ ַ ׁ
זֶ ה ּ ַפח ,ז ֹאת ַמ ְל ּכ ֹדֶ ת ,זֶ ה.
הַ ּ ָקהָ ל עַ ל הָ רַ גְ לַ יִ ם ,צֹורֵ חַ ְלעַ ְצמֹו.
ִּכ ּבּוי אֹורֹות הַ ּ ַליְ לָ ה ְּברַ חֲ בֵ י הַ ּ ָב ִּתים.
זֶ ה ְמבֻ ּ ָסס עַ ל ִס ּפּור ִּב ְדיֹונִ י.
ּולדַ ּ ֵבר.
ִל ְהיֹות ְמסֻ ּ ָגל ּ ָפׁשּוט לָ גֶ ׁ ֶשׁת ְ
אָ ְמנָ ם קָ פֶ ה נִ ׁ ְשׁ ַמע ִלי ְמפַ ּ ֶתה.
ִהיא ָשׂ ָׂמה אֶ ת ּכ ֹל הַ ְּקלָ ִפים.
ישׁי.
ַמה ׁ ֶשׁהָ יָה נֹוחַ ְּבא ֹפֶ ן ִא ׁ ִ
לֶ קַ ח ׁ ֶשׁ ּ ָכל אֶ חָ ד ֵמ ִא ּ ָתנּו ָיכ ֹל.
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ֹור ִמים ִלי ְלהַ ְר ִּגיׁש.
הַ ּ ָשׁׂדֹות הָ אֵ ּ ֶלה גּ ְ
אשׁמֹור ִּב ְכ ִליל סֹונֶטֹות.
ׁ ָשׁם הַ ר רַ ׁ ְ
וְ הָ יּו ּ ַגם חֲ בֵ ִרים ּ ַב ִּמ ְפלָ גָ ה ׁ ֶשׁ ִּנ ּסּו.
אָ ז זֶ ה ל ֹא ְּכ ִא ּלּו הַ ּכ ֹל.
זֶ ה ּ ָת ִמיד קָ רָ ה עַ ד ׁ ֶשׁ ּ ַב ּסֹוף.
ִהיא ּ ָפ ְר ָשׁׂה אֶ ת זְ רֹועֹותֶ יהָ ִל ְקרַ את.
ִאם ְּכבָ ר אֲ רֻ ּבֹות הַ ׁ ָשׁ ַמיִ ם נִ ְפ ְּתחּו.
ַמה ׁ ֶשׁ ִהׁ ְשׁ ִאיר אֶ ת ּ ֻכ ּ ָלם ְקצָ ת.
ְּכבָ ר ל ֹא הָ יָה ַמה לַ עֲ ׂשֹות.
רַ ְצ ִּתי רָ חֹוק יֹותֵ ר ִמ ּ ַמה ׁ ֶשׁאֲ נִ י.
מ ּ ֶשׁהּו טובַ .
זֶ ה ל ֹא הָ יָה ַ ׁ
ּ ָכעֵ ת הַ ִּניחּו אֶ ת הָ עֶ ְפרֹונֹות ׁ ֶשׁ ּ ָלכֶ ם.
ל ֹא יַעֲ לֶ ה ְּביָדָ ם לָ ִשׂׂים יָד.
ימ ּ ֶפ ְריָה.
נַ עֲ מ ֹד עַ ל ׁ ֶשׁ ּ ָלנּו ְלקַ ּ ָבלַ ת הָ ִא ְ
אּולַ י ּ ַדי ,אַ ּ ָתה צֹועֵ ק וְ זֶ ה.
ּומחָ ִטים.
אֲ וִ יר הָ ִרים וְ רֵ יחַ אֳ רָ נִ ים ְ
ּ ַכ ְל ּ ָכלָ ה ִהיא ל ֹא הַ צַ ד הֶ חָ זָ ק.
עַ ד ׁ ֶשׁאֶ חָ ד מֵ ִא ּ ָתנּו יִ ׁ ּ ָשׁבֵ ר וְ יִ ְקרָ א.
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ְלׁ ַשׁ ּ ֵלב ּ ֵבין הַ ּ ַביִ ת ְלבֵ ית הַ ּ ֶכלֶ א.
אָ ז ,מֵ רֶ גַ ע ׁ ֶשׁהָ פַ ְך עֹודֵ ף ,הַ זְ ַמן.
מ ּ ֶשׁהּו.
ישׁהּו יִ ְצ ָטרֵ ְך ְלו ּ ֵַתר ְל ַ ׁ
ּ ַב ּסֹוף ִמ ׁ ֶ
ַטעַ ם :הַ ּ ַפעַ ם הָ ִראׁשֹונָ ה וְ הַ ּ ַפעַ ם הָ אַ חֲ רֹונָה.

מ ַשׁ ְכ ִּתי.
ימה עֲ מֻ ּ ָקה וְ ִה ְ ׁ
אָ ז נָ ׁ ַשׁ ְמ ִּתי נְ ׁ ִשׁ ָ
רֹואי ׁ ֶשׁל הַ ָ ּי ִחיד ְצדָ ִדי.
הֶ חָ זֹון הַ הֶ ִ
ּקֹולֹות ְמחַ ִּקים אֶ ת גּ ּוף הַ ִּמ ִּלים.
הַ ִּמ ּ ָטה הָ יְ תָ ה ָמקֹום אֶ חָ ד ׁ ָשׁם.
טֹוס ֶטר.
ְ
ישׁי ,זֶ ה
זֶ ה ִענְ יָן ִא ׁ ִ
לּוטין.
זִ ּ ָכרֹון ל ֹא יָכֹול ִל ְהיֹות לַ חֲ ִ

אֲ נִ י זֹוכֵ ר אֶ ת הַ ּ ַמ ּ ָבט ׁ ֶשׁהָ יָה.
ז ֹאת הָ יְ תָ ה הַ ּ ַפעַ ם הָ ִראׁשֹונָ ה ׁ ֶשׁ ּ ֶבאֱ מֶ ת.
ז ֹאת אֹומֶ רֶ ת ַמ ּ ָמׁש ּ ַפ ְר ּ ָפ ִרים ּ ַב ּ ֶב ֶטן.
ל שׁחָ ב אֶ ת ַמזָ לֹו הַ ּטֹוב.
גּ ֹורָ ׁ ֶ

ִאי הָ אֶ ְפׁ ָשׁרּות ׁ ֶשל הַ ּ ָפׁשּוט ְּביֹותֵ ר.
נּו ְּתכַ ּ ֶבה אֶ ת הַ ּ ָדבָ ר הַ ִּמזְ ּ ַד ֵ ּין.
ׂיתי הָ יָה לָ ִשׂׂים.
אָ ז ַמה ׁ ֶשׁעָ ִשׂ ִ
עֹושׁׂה אֶ ת הָ עֹולָ ם.
וְ זֶ ה ַמה ׁ ֶשׁ ֶ

יִ ְהיֶה ַמה ׁ ּ ֶשׁיִ ּ ְהיֶה ,ל ֹא יִ ְהיֶה.
אָ ַמ ְר ִּתי ְלךָ  ,יֵׁש ּ ֵדי הַ ְר ּ ֵבה.
אֲ בָ ל ּ ָת ִמיד יֵׁש רַ ק אֶ חָ ד.
וְ רַ ק ִּבגְ לַ ל זֶ ה אֲ נִ י רֹוצֶ ה.

אֲ בָ ל ז ֹאת הַ ְּנקֻ ּ ָדה ׁ ֶשאֲ נִ י ְמנַ ּ ֶסה.
ר שׁזֹוחֶ לֶ ת.
ְּכמֹו ּתֹולַ עַ ת ִמ ּ ֶסרֶ ט ְמצֻ ָ ּי ׁ ֶ
ִפיזִ ית זֶ ה ּ ֶפה ְּב ִלי ִּד ּבּור.
ִאם ְל ִהׁ ְשׁ ּ ַת ּ ֵמׁש ְּבדֻ גְ ָמא ִקיצֹונִ ית ִמ ּ ַדי.
ישׁהּו הָ יְ תָ ה ִשׁׂיחָ ה ׁ ֶשׁ ּל ֹא נֶעֶ נְ תָ ה.
ְל ִמ ׁ ֶ
רֶ גַ ע אַ חַ ר ּ ָכ ְך הָ יָה נִ ְראָ ה.
אֲ בָ ל הַ ִאם ּ ֵפרּוׁשֹו ׁ ֶשל ּ ָדבָ ר.
ְּבכָ ל ז ֹאת לֹוס אַ נְ גֶ 'לֶ ס ְמלֵ אָ ה.
ִמ ּ ֶטבַ ע הַ ְּדבָ ִרים ּ ַגם אֲ נִ י ּבֹונֶה.
יכים.
יֵׁש ְּדבָ ִרים ׁ ֶשׁהֵ ם ּ ֵכן הֲ ִפ ִ
ְלךָ אֵ ין אֶ ת הַ ְּברֵ רָ ה הַ ז ֹאת.
ַאללָ ה ,אֲ נִ י הֹולֵ ְך ְלג'ֹו ִל ְקצָ ת.
י ְ
כ ָשׁו ׁ ָשׁ ַמ ְע ִּתי הַ ּכ ֹל ,אֵ ין.
אֵ ין ,עַ ְ ׁ
יתי רָ גִ יל.
ּ ַפעַ ם אַ חַ תְּ ,כׁ ֶשׁעֹוד הָ יִ ִ
ּ ַכ ּמּות ח ֹסֶ ר הַ ִּס ּפּוק הַ ּ ָמלֵ א ְּבעַ ְצמֹו.
מ ּ ֶשׁהּו.
ֶמזֶ ג הָ אֲ וִ יר הּוא ל ֹא ַ ׁ
חֹושׁב ׁ ֶשׁ ֵ ּיׁש לַ אֲ נָ ׁ ִשׁים.
ׁ ֵ
לַ ְמרֹות ׁ ֶשׁהָ יִ יתָ
יאים.
אֹו ׁ ֶשׁהֵ ם ְלפָ חֹות הָ יּו ַמ ְמ ִצ ִ
ְלפָ חֹות ִאם ּפֹונִ ים לַ ּ ָפן הָ ִרגְ ׁ ִשׁי.
ְלאֹור הָ עֻ ְב ּ ָדה ׁ ֶשׁזֹו ְּבבֵ רּור אַ ׁ ְשׁלָ יָה.

בוב פרלמן

מתוך Virtual Reality
Roof Press 01993
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האוטרנאציונל
הַ ׁ ּ ֶשׁ ֶמׁש ּפֹורֶ סֶ ת אֶ ת ְצלָ לֶ יהָ
צֹומ ִחים ּ ַגם ּ ַבחֲ ׁ ֵשׁכָ ה.
ְ
ּודבָ ִרים
ְ
עָ ִלים ִמ ְתקַ ׁ ְּשׁ ִתים ֵמעַ ל הַ ּכ ֹל
מֹוקרָ ִטיִ ּים
הֵ ם ּ ָכל ּ ָכ ְך ּ ֶד ְ
ְּכלַ ּ ֵפינּו צֹופֵ ינּו ְּבעֹולָ ם ׁ ֶשׁל רָ זִ ים
רשּׁומֹות רֶ גֶ ׁש
ְּבעֹולָ ם צַ ְמצַ ִמי ׁ ֶשל ְ ׁ
ְּבנֹות-נִ ּוּוט.
ּורי ,עֲ ִטיפֹות ְמעֻ ְרעָ רֹות-רּוחַ
ּ ַב ּ ַגן הַ ִּצ ּב ִ
נִ ְסחָ פֹות ְּכלַ ּ ֵפי חּוץ.
אּומי
ִ
הַ חֹול ּ ָכאן נִ ְראֶ ה קֹולֹוסֶ
רּותי
הּוא ּ ָכל ּ ָכ ְך ּ ַתחֲ ִ
ָשׁן.
אֹו ְסתָ ם ׁי ָ
ְּכלַ ּ ֵפי ִמי נּוכַ ל ִל ְפנֹות ִל ְקרַ את
הֲ ִליכָ ה עַ ל ִּכ ְתפֵ י הַ ְּגבָ עֹות ְמנַ עֲ רֵ י הָ רֶ סֶ ן
חֹוקים ֵמהַ ִּס ּפּור?
ימה ְר ִ
חַ ְסרֵ י-נְ ׁ ִשׁ ָ
הַ יֹּום ְמלַ ְבלֵ ב ֵמהַ ּ ָכרָ ה עַ ְצ ִמית.
זֶ ה עַ ד ְּכדֵ י ּ ָכ ְך ּ ָפׁשּוט ִלׁ ְשׁא ֹל עַ ל אֱ מּונָ ה.
ּ ֵכיצַ ד אּוכַ ל לַ עֲ נֹות
ִמ ְּב ִלי ְלרַ ּ ֵסן
אַ ף נְ קֻ ּ ָדה ַמזְ הֶ רֶ ת ּ ָבאֲ לֻ ּ ָמה?
ֹוך הַ יֹּום
ֹוך הָ עֹולָ ם ּובַ חּוץ אֶ ל ּת ְ
הַ חּוצָ ה ֵמהַ ּ ַביִ ת הַ זֶ ה אֶ ל ּת ְ
ְּדבָ ִרים ִמ ְת ּ ַבהֲ ִרים
צֹובטֹות ּ ַב ּ ָכח ֹל
ְ
אַ נְ ֶטנֹות ְּכסּופֹות-קֶ רֶ ן
י-ג ֶשׁם
יריעֹות ֵמ ּ ֶ ׁ
וִ ִ
ְל ַמ ְר ְּגלֹות ּ ֵבית הַ ִּנ ְבחָ ִרים?
מ ּ ֶשׁהּו
ַמׁ ּ ֶשׁהּו זֶ ה ַ ׁ
מ ָשׁל
ּ ַכאֲ ׁ ֶשׁר ִמ ְ ׁ
ׁשֹוטף אֲ חֹורַ ִּנית.
ֵ
הַ ּ ֶכסֶ ף
ּ ַב ִּמ ּ ָלה הַ ז ֹאת זְ ַמן נִ ְראֶ ה ְּכמֹו ַמ ּ ָסע
חֲ ז ֹרָ ּ ,ברָ ק ּ ַדק ׁ ֶשׁל מּוצָ ִרים
כּוכית.
ְּבׁשּורֹות ֵמאֲ חֹורֵ י זְ ִ
הָ לַ ְכנּו לַ חֲ נּות וְ לָ ּ ָמה ל ֹא
הֹול ִכים לַ ָ ּירֵ חַ
ְ
אֲ נַ ְחנּו
קֻ ְפסָ א ְמתֻ ְכׁ ֶשׁ ֶטת עַ ל ַמ ּ ָדף.
תּוחים
ּופ ִ
ֹות ִחים ְ
ּ ַב ּ ַקיִ ץ אֲ נַ ְחנּו ּפ ְ
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ׁשֹוט ִטים וְ ִל ְפנֵי ׁ ֶשׁהָ יִ ינּו
ְמ ְ
ְשׁׂמֵ ִחים
הָ יִ ינּו ל ֹא ְשׂׂמֵ ִחים.
עֹוררּות הַ ִּדיאָ לֶ ְק ִטית
ּ ָכז ֹאת ִהיא הָ ְ
ׁ ֶשׁ ּ ֻכ ּ ָלם נִ ְכסָ ִפים ְלחַ ּ ֵבק.
ּ ַכאֲ ׁ ֶשׁר הַ ּ ֶטלֶ וִ יזְ יָה ּדֹולֶ קֶ ת
לַ ּ ָפנִ ים ּ ַב ּדּוכָ נִ ים הֵ ד
ׁ ֶשׁ ְּמנַ ּ ֵתר הַ ְרחֵ ק אֶ ל הַ ָשׂׂדֶ ה.
הַ ִּת ְקוֹות וְ הַ ּ ֶמתַ ח
ְל ִע ִּתים ּ ָכל ּ ָכ ְך ְקרֹובֹות צֹולֶ לֶ ת
ׁשּוטה ְּכמֹו רָ ץ הַ ּ ֵביְ ְס ּבֹול ְּבהַ ּ ָקפָ ה ׁ ְשׁנִ ָ ּיה.
ָ
שׁ ִּמ ְצ ַט ּ ֶללֶ ת ְּפ
ׁ ֶ
יֵׁש ִס ּ ָבה ִל ְצ ּפֹות
ׁ ֶשׁ ּל ֹא ְּכמֹו הַ ִהׁ ְשׁ ּ ַת ְּקפּות הַ ְּמ ַמ ְצמֶ צֶ ת
ח ֶשׁכֶ ת.
כּוכית חַ ּלֹון מֻ ְ ׁ
ִּבזְ ִ
מֹוצ ִאים ּ ַת ְכ ִלית
ְ
אֲ נַ ְחנּו
ּוביַחַ ד
ּ ַב ִּמ ְשׂׂחָ ק ְ
הַ ּ ַמעֲ בָ ר הַ ּ ַמ ְכ ִריעַ הַ זֶ ה ׁ ֶשׁ ִּנ ּ ַתן לֹו ָמעֹוף
ּ ַכאֲ ׁ ֶשׁר הַ יְ ּ ִרידָ ה ִל ְפרָ ִטים נִ ְבלַ עַ ת ּ ַב ּ ָקהָ ל
ׁ ֶשׁ ּ ֶנ ְח ּ ַפז ְל ִה ְת ַמ ּ ֵסר
וְ אָ ז ְלזַ ְלזֵ ל ּ ַב ּכֹוחַ .
יך
חשׁ ְ
ַמ ְ ׁ
כּוכית
ּ ָכח ֹל ּ ֵכהֶ ה ִמׁ ְשׁ ּ ַת ּ ֵקעַ ּ ַבזְ ִ
יֹושׁב לֹו ׁ ָשםַ .מזְ ִּכיר לָ נּו
ְסתָ ם ׁ ֵ
יצים רּוחַ
ד ֶשׁא ְמ ִא ִ
ֹוך ּ ֶ ׁ
י ִָמים ּדֹוהֲ ִרים אֶ ל ּת ְ
ֹוך ִקילֹומֶ ְט ִרים ׁ ֶשׁל ּ ָכ ּ ֶבל.
אֶ ל ּת ְ
קֹוראֹות,
ְ
ּ ַכאֲ ׁ ֶשׁר הַ ּ ֻב ְכנֹות
יתי ְט ִריז ׁ ֶשׁל ׁ ֶשׁמֶ ׁש
ּ ַכאֲ ׁ ֶשׁר הָ יִ ִ
מֵ עַ ל ַמ ְטחֵ נֹות ְּפלָ דָ ה,
ּ ַכאֲ ׁ ֶשׁר ׁ ָשׁאַ ְל ִּתי ַמה קָ רָ ה
ִה ְת ּ ַכ ּ ַונְ ִּתי ַמה קָ רָ ה לָ נּו?

פיטר גיזי
מתוך האוטרנאציונל
Wesleyan 02007
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שיר שמתייחס לעתיד הרחוק מאוד

שיר שמתייחס לאופנים שבהם אני תלותי וחרדתי

סביר להניח שהשיר הזה נראה לך מאוד מוזר ומיושן .הנה
מחשבה מטורפת :אולי אתה אפילו לא לגמרי מבין את השפה
שבה הוא נכתב ,ואתה מפענח את המילים ,אות אחר אות ,מצרף
רעיון הזוי לרעיון הזוי בפאזל המורכב הזה .אני מקווה שבמהלך
הפענוח אתה אומר לעצמך“ ,פנטסטי! השיר הזה מהווה עדות
חותכת לחוכמת העבר הרחוק מאוד ,שהיה יפהפה ועתיר תובנות.
יתרה מכך ,השיר הזה יכול ללמד אותנו רבות גם על מצבנו
הנוכחי!” שמחתי לעזור לך ,איש העתיד!

יכול להיות שאתה לא נהנה מהשיר הזה בגלל שאתה לא מסכים
עם הרעיונות ועם התמות שבבסיסו .סביר יותר להניח שאתה לא
נהנה מהשיר הזה בגלל חילוקי דעות אסתטיים בינינו .זה קורה
וזה לגיטימי .אני רק מקווה שזה לא יגרום לך להעריך אותי
פחות

שיר נוסף שמתייחס לזהות המשוערת של הקוראים שלי ,ומגיב
לחלקם באופן אישי
אם אתם חברים שלי ,אתם בטח אומרים עכשיו לאחד מהחברים
המשותפים שלנו“ ,מה הוא מזיין את השכל בשיר הזה?” אני
לא יודע מה אתם חושבים .אתם יכולים לדבר איתי על זה ,אבל
סביר להניח שלא תגידו לי מילה .הייתי רוצה לדעת מה אתם
באמת חושבים .תשלחו לי מייל .אם אתם משוררים ,בטח יש לכם
דעה על השיר הזה .אתם בטח לא אוהבים אותו .גם להורים שלי
יש מחשבות ,אבל אני לא יודע מהן .אני מעדיף שלא להתייחס
לעניין הזה כאן ,כי יותר סביר להניח שהם קוראים את המשפט
הזה מאשר שאתם קוראים אותו

שיר שמתייחס לעורכי אנתולוגיות חדשות
השיר הזה יכול ממש להתאים למשהו כזה

פיטר דיוויס
מתוך שירה! שירה! שירה!
ידיעות ספרים 02011

ה
ב
ה

42
72

43
72

ל
ה
ב
א
-

גליון 00001

חורף 02011

על פנייה פנימית זו לא מרבים לדבר
בפומבי ,לא בחקר הספרות ולא בחיי היומיום,
אולי מחמת מבוכה ואולי מחמת הפחד המקברי,
שמא זולתי רק נראה חי כמותי אך בעצם הוא מת
ממני  -פחד שהוא גם מקור אמין לגאווה .אבל
אם נצליח במאמץ אמפתי להאמין שמשוררים
חיים בזמן כתיבת שיריהם ,אולי נצליח לשמוע
את קול הפנייה הפנימית של החיים לעצמם גם
בטקסטים המתים.

איך לקרוא את מה שכתבו משוררים חיים
כן ,כל ניסיון להקיש מהביוגרפיה של יונה
וולך לשיריה ראוי לגנאי .יונה וולך לא חוותה את
חייה בתור יונה וולך מהביוגרפיה שכתב יגאל
סרנה .היא חוותה את חייה מתוך עצמה כפי שאני
פנימי לעצמי ברגע זה של כתיבה ואתה ,הקורא,
חווה את ההווה כשלך ברגע זה של קריאה .אנחנו
מאמינים שחיינו הם יותר מסך כל הסיפורים
שמספרים עלינו ושאנחנו מספרים על עצמנו,
ואף על פי כן ,בקוראנו בטקסט שכתב פעם
אדם חי ,אנחנו מספרים את חייו ,או לחלופין,
מכחישים את חייו לחלוטין.
אנחנו החיים מספרים לעצמנו סיפורים
כמעט בלי סוף .אנחנו מספרים לעצמנו את
החיים .ואולם ,במצבי קיצון חווייתיים ,קול
המספר פונה ישירות אלינו .פתאום קול המספר
מעמיד אותנו במקומנו :בתוך מה שאנו חווים,
בתוך כל הסיפורים.
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כאמור ,המאמץ הוא מאמץ אמפתי ,אבל
אינו מאמץ עיוור ,שכן לפנייה הפנימית סגנון
נבדל ,מובהק ואוניברסלי :הקול המעמיד אותנו
במקומנו הוא קול הפחד מהמוות .פחד מוות,
בגלל שדיבורו משתכפל עד אין סוף אל מול כל
מושאי החוויה ,בתנועה יחידה ,עזה ומכלילה.
מאחר שתנועה זאת מכוונת פנימה ,אל מי שכבר
יודע במה הדברים אמורים ,סגנונה פשטני
וקטלני ,נטול הסברים ונטול סיפורים .הפחד
מהמוות הוא קול האזעקה הקוטע בבת אחת את
שגרת פטפוטה הסיפורי של התודעה ,כפי שהיא
מוצגת למשל בסיפורת זרם התודעה.
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את הלאסו הזה.

לדוגמא נקרא בשיר הפטליסטי של יונה
וולך ,הָ לַ ְכ ִּתי ֵאצֶ ל ִמי ֶשׁ ִה ִציעַ ִלי יֹותֵ ר חַ ִּיים,
ונתאמץ לשמוע בו את הפחד מהמוות כאילו היו
אלו חיינו שלנו המוטלים על הכף :הָ לַ ְכ ִּתי ֵאצֶ ל
ִמי ׁ ֶשׁ ִה ִציעַ ִלי יֹותֵ ר חַ יִ ּים / .הָ לַ ְכ ִּתי ֵאצֶ ל
יתי
אֱ ל ִֹהים ִ /ה ִציעַ ִלי ֶאת ּ ָכל הַ חַ יִ ּים  /רָ ִצ ִ
יתי ֶאת ּ ָכל הַ חַ יִ ּים.
יֹותֵ ר רָ ִצ ִ

משפט הפתיחה ,הָ לַ ְכ ִּתי ֵאצֶ ל ִמי
ׁ ֶשׁ ִה ִציעַ ִלי יֹותֵ ר חַ יִ ּים ,הוא משפט סיפורי.

לא כך פונה אדם אל עצמו .אין אדם אומר לעצמו
הָ לַ ְכ ִּתי ֵאצֶ ל שהרי ידוע לו למי הלך ,מתי ומדוע.
זה דיבור תכליתי ללא התנועה הפרועה של
הפחד .המשפט העוקב ,הָ לַ ְכ ִּתי ֵאצֶ ל אֱ ל ִֹהים,
אינו אלא פועל יוצא של המשפט הקודם.
הוא המשכו הסיבתי של הסיפור.
למראית עין ,אפשר לסמן את הצירוף
ּ ָכל הַ חַ יִ ּים במשפט ִה ִציעַ ִלי ֶאת ּ ָכל הַ חַ יִ ּים,
כצירוף משתק  -אך גם היגד כולל כמו
ּ ָכל הַ חַ יִ ּים אינו בהכרח היגד מכליל .לא כל ּ ָכל
וכל זֶ ה מכליל בהכללה של מוות את כל מושאי
החיים .לא כל ּ ָכל וכל זֶ ה הם ל ֹא  /זֶ ה ל ֹא
זֶ ה .כדי לשתק את חיינו צריך תנופה ,צריך להניף
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לעומתם ,אם נחזור על המשפט
יתי ֶאת ּ ָכל הַ חַ יִ ּים כעל מנטרה,
יתי יֹותֵ ר רָ ִצ ִ
רָ ִצ ִ
יתי יֹותֵ ר מכליל,
נשמע בנקל כיצד הצירוף רָ ִצ ִ
בצדק או שלא ,חוויות שונות מאוד בחיינו לכדי
יתי יֹותֵ ר .מה רצית?
כתב הגנה ,שכותרתו רָ ִצ ִ
יתי ֶאת ּ ָכל הַ חַ יִ ּים .ומה עשית? הָ לַ ְכ ִּתי ֵאצֶ ל
רָ ִצ ִ
ִמי ׁ ֶשׁ ִה ִציעַ ִלי יֹותֵ ר חַ יִ ּים .ומי יכול לתת לך את
כל החיים? הָ לַ ְכ ִּתי ֵאצֶ ל אֱ ל ִֹהים .ומה הציע לך
אלוהים? ִה ִציעַ ִלי ֶאת ּ ָכל הַ חַ יִ ּים .אבל? [אבל]
יתי ֶאת ּ ָכל הַ חַ יִ ּים.
יתי יֹותֵ ר רָ ִצ ִ
רָ ִצ ִ
אלמלא הוספנו לשורה האחרונה את
מילת הניגוד אבל ,אפשר היה לחשוב שהצעתו
של אלוהים מתקבלת :הרי אלוהים הציע את
כל החיים .אבל גלוי וברור לקורא החי שהצעתו
של אלוהים נדחית ,ושהשיר נגמר באי שביעות
יתי יֹותֵ ר
רצון .אנחנו מניחים כך ,כי הצירוף רָ ִצ ִ
אינו צירוף סיפורי כגון "רציתי יותר כוחות סוס
במכונית" ,אלא צירוף משתק שמשתכפל עד בלי
די .אפילו אלוהים כבר לא יכול לענות למילים
יתי
יתי יֹותֵ ר ,רָ ִצ ִ
יתי יֹותֵ ר ,רָ ִצ ִ
האחרונות רָ ִצ ִ
יֹותֵ ר.
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יתי יֹותֵ ר היה
יש להניח שהצירוף רָ ִצ ִ
ראשית השיר הָ לַ ְכ ִּתי ֵאצֶ ל ִמי ׁ ֶשׁ ִה ִציעַ ִלי
יֹותֵ ר חַ יִ ּים ,אבל אין אפשרות  -וגם אין כל צורך
 להוכיח מה נכתב לפני מה בשעות ובדקות.יתי יֹותֵ ר הוא בראשית
החשוב הוא שהצירוף רָ ִצ ִ
השיר ,ושתנועתו היא הדוחפת את השיר ,והיא
המכתיבה את קצבו ,ושדחף וקצב אלה מקורם
בדיבור שאדם מדבר אל עצמו כשהוא פוחד
מהמוות.
יש כמובן שירים נהדרים שלא נשמע בהם
פחד מוות כלל וכלל  -אם בגלל שלא נכח שם
מעולם ,ואם בגלל שניגונו המקורי עבד ועות או
שהוסר בדיעבד כפיגום .עם זאת ,מרבית השירה
המודרנית ,שמצטיינת בדיווח אותנטי על החיים,
בנויה כך או אחרת על הפנייה הפנימית של
החיים לעצמם.
יתרה מזו ,בגלל היכרותנו האינטימית
עם סגנון הפנייה הפנימית ,אנו נוטים לזכור את
הפנייה אל החיים טוב יותר מקטעים אחרים
בשיר ,גם כשאלה לכאורה מרכזיים יותר להבנתו.
כך למשל ב"-שיר אביב" מאת יאיר הורביץ ,ניטיב
לזכור את הכרזתו של יומטוב אֲ נִ י רֹוצֶ ה ִל ְחיֹות,

נָׂשא /
יֹומטֹוב חָ פַ ר וְ ָ
ולא את המשפט הסיפוריְ ,
ְּדלָ יִ ים ְמלֵ ֵאי עָ פָ ר ,המכונן את עלילת השיר.

גם השאלה ְּכבָ ר ּפֹוחֵ ד אֹו עֲדַ יִ ן ּפֹוחֵ ד,
ששואל דוד אבידן את דוד אבידן בשיר "ניסויים
בהיסטריה" ,צלולה בזיכרוננו .אמנם השאלה
נשאלת רק בשורה העשרים ותשע בשיר ,אך
כפי שמעיד אבידן עצמו ,היא הַ ׁ ְשׁ ֵאלָ ה הַ חֲׁשּובָ ה
 /יֹותֵ ר ,הַ חֲׁשּובָ ה ְּביֹותֵ ר ,שנשאלת ְלפֶ תַ ע
למקֹום ְל ָטעּות.
ּ ַדוְ קָ א ְּבגּוף ִראשֹׁון ְּ /ב ִלי ּ ָכ ָ
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אחרי שזוהתה הפנייה ההיסטרית -
היסטריה ממשית או ניסויית  -אפשר לבנות
מחדש את סדר השיר ,מהפנימי לחיצוני:
ְּכבָ ר ּפֹוחֵ ד אֹו עֲדַ יִ ן ּפֹוחֵ דְּ ,כבָ ר ּ /פֹוחֵ ד אֹו
עֲדַ יִ ן ְּכבָ ר ּפֹוחֵ ד  /הַ ִאם אֲ נִ יְ ,לפֶ תַ ע ּ ַדוְ קָ א
למקֹום ְל ָטעּות  /זֹו
ְּבגּוף ִראשֹׁון ְּ /ב ִלי ּ ָכ ָ
הַ ׁ ְשׁ ֵאלָ ה הַ חֲׁשּובָ ה יֹותֵ ר ,הַ חֲׁשּובָ ה ְּביֹותֵ ר /
נָׁשיםֶׁ ,ש ֵאין לָ הֶ ם ַמה ְלהַ ְפ ִסיד (…).
יֵׁש אֲ ִ
יתי יֹותֵ ר
כפי שהפרץ ההיסטרי של רָ ִצ ִ
מכתיב את ּ ָכל הַ חַ יִ ּים ואת אֱ ל ִֹהים ,כך מכתיב
הפרץ ההיסטרי בשאלה ְּכבָ ר ּפֹוחֵ ד אֹו עֲדַ יִ ן
ּפֹוחֵ ד לא פחות מעשרים וארבע שורות של
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ט-ל ַאט,
עֲטפֶ ת-הָ אֲ דָ ָמה ָ ּ /תזּוז ְל ַא ְ
ּ ָכל ַמ ֶ
ְלקֹול ִצ ְלצּול רָ חֹוקְּ ,ב ַמאֲ ָמץ נִ ְפעָ םִּ ,ב ְמלֹוא
 /הָ ַא ְחרָ יּות .ל ֹא ִּת ְהיֶה עֹוד ְּ /תזּוזָ ה
ֹואי.
ֹואיּ ,ב ִ
ַא ְחרָ ִאית יֹותֵ רּ .ב ִ

ִּד ּמּויִ ים עַ ּ ֵזי-הַ ְׁש ּ ָפעָ ה ,שהם בה בעת דימויים
יׁשה,
חֲד ָ
ת-ז ַמן ,צֹולֶ לֶ ת ִ
ְ
עזי-הפחדהְּ :פצָ צַ
י–עֲתידֹות.
ִ
הַ ּ ַמיִ ם הָ עֲמֻ ִּקיםַ ,מ ִּגידֵ
לא זאת בלבד שהשאלה ההיסטרית
מכתיבה את תוכן ההמשך ואת קצבו ,היא גם
מכתיבה את צורת המשפט .בעשרים וארבע
השורות שקדמו לשאלה הַ חֲׁשּובָ ה יֹותֵ ר,
נשאלות תשע שאלות זו אחר זוַ :מה ֵאין לָ הֶ ם?,
ַמה ֵ /אין לָ הֶ ם ַמה ְלהַ ְפ ִסיד?ַ ,מה יֵׁש ּ ָבהֶ ם
ֶׁשעָ ִתיד?ַ ,מה יֵׁש ּ ָבהֶ ם ְלהַ ְפ ִסיד? ,הַ ְּדפָ נֹות
יַעַ ְמדּו אֹו ל ֹא יַעַ ְמדּו? ,יַעַ ְמדּו? ,ל ֹא יַעַ ְמדּו?
והנה כי כן ,אחרי השאלה הַ חֲׁשּובָ ה

ְּביֹותֵ ר לא נשאלות עוד שאלות .תשע-עשרה
השורות הבאות אחריה הן שורות אחרות .אחרות,
כי מקורן בהצתה היסטרית אחרת ,בפניית
ֹואי ִא ִּתי .פתאום הפצצה
ֹואיּ ,ב ִ
החירום ּב ִ
והצוללת מומרות בקרקס ובקיץ ,רצף השאלות
מומר ברצף של קביעות ובמקום קיפאון השאלה
ְּכבָ ר אֹו עֲדַ יִ ן ,השיר מפשיר ומתחיל לנוע :הַ ּ ַקיִ ץ
 /ל ֹא יָׁשּוב ְלעֹולָ ם .הָ אֲ דָ ָמה ַ /מ ְת ִחילָ ה
ר/א ּ ַקח אֹותָ ְך לַ ִּק ְרקָ ס .הַ ּכ ֹל  /יִ ּ ַסע
ֶ
ִלנְ ס ֹעַ ָ .מחָ
ּבֹו.
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שני שירים כונסו בשיר "ניסויים
בהיסטריה" ,שני שירים שתוכנם וסגנונם שונה
עד כדי כך שאפשר לקרוא אותם בנפרד .אבל אם
נרשה לעצמנו ,בזכות היותנו בחיים ,להתעלם
לרגע מפיתוחי הלבה שהתקשתה ,ולהעמיד רק
את שני פרצי הפחד מהמוות זה לצד זה ,כשתי
פסגות געשיות ,נגלה לפנינו שיר אהבה פשוט בן
שתי פעימותְּ :כבָ ר ּפֹוחֵ ד אֹו עֲדַ יִ ן ּפֹוחֵ ד
ֹואי ִא ִּתי .ההתאהבות מפחידה,
ֹואיּ ,ב ִ
ב ִו ּ
וזה מובן לכל אדם שהתאהב בחייו .ובנקודה
מובנת זו מסתיימת הפרשנות ,ורק מנקודה זו
עליה להתחיל.

עודד כרמלי
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עמנואל סמים קלים

לשאוף בהיר אוויר אוויר

הָ יָה עָ לַ י ִל ְקׁש ֹר

נּואל וַאֲ נִ י ְּב ִדירַ ת רַ ּו ִָקים ְמ ֻׁש ּ ֶמ ֶׁשת
ִע ּ ָמ ֵ

ֶאת חֶ בֶ ל הַ ּ ָלסֹו ֶׁש ִּלי ֶאל צַ ּוַאר
הֹוביל
ּולהָ נִ יחַ לָ ּה ְל ִ
הָ אֲ רָ ִעיּּות ְ

(ׁשזֶ ה ֶׁשקֶ ר ,הַ ֶ ּילֶ ד ֶׁש ִּלי ַאף ּ ַפעַ ם ל ֹא הָ יָה יֶלֶ ד)
ִעם יֶלֶ ד ֶ
ַמכַ ר-סַ חַ ר עַ ְסקָ נִ ים ,עֲ סָ ִקים י ִָפים ,סַ ִּמים קַ ִּלים

ִּב ְתנּופָ ה

צּופים ְּברֵ יחַ ַא ְפ ֶט ְר ֵׁשיב ֵמאֲ רָ צֹות זֹולֹות
ְמ ִּ

ְמגָ רָ ה ֶאת ְמעָ רֹות הַ ְּנ ִחירַ יִ ם

בֹולּוציָה
ְ
ֶׁש ְּמקָ ְרבֹות ֶאת הָ ָאדָ ם עֹוד צַ עַ ד ֶאל הָ ֶא
נּואל
יך וְ קַ ָ ּיםְ ,להַ ִּגיד ִע ּ ָמ ֵ
ְלהַ ִּגיד ֶׁשצָ ִר ְ

ִל ְׁשא ֹף ּ ָב ִהיר אֲ וִ יר אֲ וִ יר
(אֲ נִ י נִ ְר ּ ֶג ֶׁשת)

סֹוכנּות נְ ִסיעֹות
ְ
חֹוזים ,הַ ִּס ְמ ָטאֹות ְממ ֹרָ טֹות ,נִ ְפ ּ ָג ִׁשים מּול
ִ
עֹוׂשים
ִ

ּ ָת ְכנִ יּ ֹות ָמקֹור הֵ ן ָמקֹור ְל ָאבָ ק
יטּוא ְציֹות נְ ִקיֹּות ֵמהַ ְּסרָ ִטים
ַ
וְ ִס

ְּבאֹותָ ּה ָׁשעָ הְּ ,בח ֹרֶ ף צָ ְרפָ ִתי אֲ ִמ ִּתי ,סַ ִּמים קַ ִּלים
חֹול ִפים ֵמעַ ל ַא ְלמֻ ִּגים וְ ַאצֹות
ְ
נֹורקֶ ל,
צָ ִפים עַ ל ְּפנֵ י הַ ׁ ֶשׁ ַטח ִעם ְׁש ְ
יך וְ קַ ָ ּים
ימיֹּותְ ,להַ ִּגיד ֶׁשצָ ִר ְ
ַא ְרצֹות ג’ּונְ ּג ִֶלים נִ ּ ָדחֹותַ ּ ,תת ֵמ ִ
ִמ ְתרַ ׁ ְשׁ ִמים ֵמאֲ הָ בֹות ִה ְת ַאהֲ בֻ יֹּות

י ְָרדּו ֵמהַ ּ ֶפרֶ ק
הָ יָה נָ דֹוׁש

ֹוד ִדים ,וִ ילֹונֹות חַ ְר ּ ָד ִליִ ּים
ְּב ִא ִּיים ֶׁשל חֲ דָ ִרים ּב ְ

הָ יָה נִ ְדרָ ׁש
מּוזיקָ ה רֹועֶ ֶמת
ִ
נָ ִׁשים מֻ גְ זָ מֹות ִא ּפּור ִּב ְׂש ָמלֹות רֶ ְטרֹו
ְּכעּורֹות

ָט ּ ֶפ ִטים מֻ ְד ּ ָב ִקים ִעם ִּכיסֵ י אֲ וִ יר ְּבדֻ גְ ָמאֹות ַמ ְצ ִהיבֹות
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יליּ ּותְ ,ס ִדינִ ים ֵמהַ ּ ַביִ ת
סַ ִּמים קַ ִּליםְ ,ס ֶט ִר ִ
נּואל
יך וְ קַ ָ ּיםְ ,להַ ִּגיד ִע ּ ָמ ֵ
ְלהַ ִּגיד ֶׁשצָ ִר ְ

ֶׁשיִ ּ ְר ְקדּו ִא ִּתי

ְּב ִלי ְלהַ ְר ִטיב ֶאת הָ ר ֹאׁשִ ,ה ְס ּ ַכ ְמנּו ְל ַׂשחֵ ק אֹותָ ּה סֹוד

ימה
קָ ִד ָ

ּ ַת ִּגיד לָ ּה ,נּוֶׁ ,ש ּל ֹא ִּת ְתרַ ּ ֵגׁש ,הַ חֲ בֵ רָ ה ֶׁש ְּלךָ ִ ,היא עֹוד ְצ ִעירָ ה

לַ ּ ֶדרֶ ְך

ילי)
יתי ְּבגִ ִ
(ׁשזֶ ה ּ ַכ ּמּובָ ן ֶׁשקֶ רַ ,אף ּ ַפעַ ם ל ֹא הָ יִ ִ
ילי ֶ
ִּכ ְמעַ ט ְּבגִ ִ

ְּכבָ ר ִמ ְז ַמן נִ ְד ּ ַב ְרנּו
עֹוד ִל ְפנֵ י ֶׁש ּ ָק ְר ָאה ִלי ְמ ֻׁש ּגַעַ ת
ל ֹא ְל ִה ּ ָתפֵ ס ִּב ְק ַטנּ ֹות ְּכמֹו ּ ַפחַ ד
ִל ְז ּכ ֹר ָמוֶת ְּכ ִמ ְכלֹול

ה
ב
ה
ל
ה
ב
א
-

אֲ נִ י ְלבֵ ין עַ ְצ ִמי

ִל ְׁשא ֹף ּ ָב ִהיר אֲ וִ יר אֲ וִ יר

-

שלי חן
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פרקים באבולוציה ובפולקלור אוקיאני

פרקים באבולוציה ובפולקלור אוקיאני

[מקטעים אלה הוצלו מספינת ציד לווייתנים יפאנית
שטובעה על ידי לווייתן ענק בראשית המאה שעברה]

[מקטעים אלה הוצלו מספינת ציד לווייתנים יפאנית
שטובעה על ידי לווייתן ענק בראשית המאה שעברה]

צפיפות האוכלוסין
באוקיאנוס עברה כל גבול

החלוצים

הַ ָ ּי ְז ָמה ּ ָב ָאה ּ ַדוְ קָ א
ְּבא ֹפֶ ן ִּב ְל ִּתי נִ ְמנָע ִה ְב ִׁשילָ ה עֵ ת

ִמצַ ד ְּכ ִריׁש הַ ּ ַפ ִּטיׁש
ּ
ֶׁש ּ ָפסַ ק :יֵׁש לַ ְחק ֹר ֶא ְפ ָׁשרֻ יֹות

הַ ּיָם ּגָעַ ׁש  -וְ ל ֹא ִּכ ְבדֶ רֶ ְך ְּכלָ ל.

ל ֹא חֲ קּורֹות ִל ְכ ּב ֹׁש

וְ תַ חַ ת ְקרּום ּ ָג ִמיׁש ְּכחַ ְלחַ ל

חֲ לָ קֹות ל ֹא ְּכבּוׁשֹות
הַ ְּצ ִפיפּות הָ יְ תָ ה ִּב ְל ִּתי נִ ְס ּ ֶבלֶ ת:
ְּדגֵי הַ חֶ רֶ ב חָ ְרבּו

ֹופצָ נִ יִ ּים
וְ עֹוד ּ ָפסַ ק ֶׁשהַ ּ ָדגִ ים הַ ְּק ַט ִּנים וְ הַ ּק ְ

ְּדגֵי הַ חַ ְׁש ַמל חֻ ְׁש ְמלּו

ֵא ּ ֶלה ֶׁש ּ ֵבין ּכ ֹה ָוכ ֹה ל ֹא ְמ ִבינִ ים

ְּדגֵי הֶ חָ תּול ִה ְת ּ ַפ ְּתלּו
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ִל ְקרַ את ָמה הֵ ם ּפֹונִ ים

ה
ב
ה

יִ ְב ְּדקּו ֶאת הָ אֲ וִ יר

ְּבכָ ל ִּפ ּ ָנה וְ תַ חַ ת כָ ל ַא ְלמ ֹג:

וְ ִאם זֶ ה יַעֲ ב ֹד -
ֶאת הַ ַ ּי ּ ָב ָׁשה.

ל
ה
ב
א

ֹוכבֵ י יָם
רָ ִקיעַ זָ רּועַ ּכ ְ

הַ ּ ָת ְכנִ ית צָ ְלחָ ה.

-

ְסנַ ִּפיר
קַ ְׂשקַ ׂש

הֵ ם נֶעֶ ְמדּו עַ ל הָ רַ גְ לַ יִ ם
אֲ בָ ל ל ֹא ָׁשבּו עַ ל ִע ְקבֵ יהֶ ם ְלסַ ּ ֵפר
ִל ְכ ִריׁש הַ ּ ַפ ִּטיׁש
חֹופים
ֶׁשהֹולֵ ם עַ ד הַ יֹּום עַ ל ּ ָד ְפנֹות הַ ִ
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[מקטעים אלה הוצלו מספינת ציד לווייתנים יפאנית
שטובעה על ידי לווייתן ענק בראשית המאה שעברה]

שמועות שנפוצו במצולות
אודות מעשי האדם

ִׁש ְמעּו! ִׁש ְמעּו!
ָׁשם ּ ַב ַיּ ּ ָב ָׁשה
חֹוכים
הֹופ ִכים ִלוְ יְ תָ נִ ים ִל ְמ ִ
ְ
ְּבנֵ י הָ ָאדָ ם

-

עֹוד רֶ גַע יָצּוד אֹותָ נּו הַ ִצ ְלצָ ל
עֹוד רֶ גַע ְּת ַׁש ּ ֵסעַ אֹותָ נּו הַ ּ ַס ִּכין הָ אֲ רֻ ּ ָכה עֹוד רֶ גַע

ה
ב
ה

הֵ ם יַעַ ְקרּו ֶאת עַ ְצמֹותֵ ינּו ִל ְכר ְֹך ְס ִביב ָמ ְתנֵ י נְ ֵׁשיהֶ ם.
ְראּו! ְראּו!
ׁשֹול ִפים ּ ָדגִ ים ֶאל הָ אֲ וִ יר הַ ְמחֻ ְמצָ ן
ְ
ְּבנֵ י הָ ָאדָ ם
חֹונְ ִקים אֹותָ נּו
ַמ ִּכים אֹותָ נּו
חֹור ִכים ֶאת עֹורֵ נּו הַ ּ ַלח
ְ
וְ לֹועֲ ִסים ּ ַבהֲ נָ ָאה
נָעים עַ ל ְּפנֵ י הַ ּ ַמיִ ם
הֵ ם ִ
דֹולים
ְצפּונִ ים ְּב ִכ ְרסֵ יהֶ ם ֶׁשל ְּדגֵי עֵ ץ ְּג ִ
ׁשֹוק ִעים
ְ
ִּב ְל ִּתי
ּ ַב ּ ַפעַ ם הַ ּ ָב ָאה ֶׁש ְצלָ ִליתָ ם ִּת ּפ ֹל
ֹא-מ ַמ ְצ ְמצֹות
ְ
עַ ל עֵ ינֵ ינּו הַ ּל
נִ ְמׁש ְֹך אֹותָ ם ֶאל ּ ֵבית ִמ ְׁש ּ ָפט ֶׁשל ַמ ּ ָטה

מיכל זכריה
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ל
ה
ב
א
-
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שירה ומשפט
לחגי קלעי

ּוׁשית ,ל ֹא ִּב ְל ִּתי נָ ָאה
א ָשׁה ּכ ִ
ּומ ְׁש ּ ָפט הֵ ם ִ ׁ
ִׁשירָ ה ִ
נָפלָ ה ָטעּות ִמ ּסּוג ְׁש ִלילָ ה ְּכפּולָ ה .נִ ְד ֶמה לָ כֶ ם ֶׁשאֲ נִ י ִמ ְס ּ ַת ּ ֵפק ְּב ִל ְהיֹות ּ ֵכן
(ב ִּמ ְׁש ּ ָפט הַ ּ ָנ”ל ְ
ַּ

גֹוריָה
רּוך הַ ּ ָבא לַ ּ ָק ֶט ְ
ּ ָב ְ

יתי ְלתַ ּ ֵקן)
יֵרָ ֵׁשם ּ ַב ְּפרֹוטֹוקֹול :אֲ נִ י רָ ִצ ִ

הַ ְמכֹונָ ה הַ חַ ּ ָמה
לַ ּ ָמנִ יפֶ ְסט ֶׁשל הָ ֵאין ִׁשירָ ה ְלל ֹא ִמ ְׁש ּ ָפט
תּומה
ָ
ֵאין ׁשּורָ ה ל ֹא חֲ

ּומ ְׁש ּ ָפט הֵ ם ְּת ִביעַ ת ִקנְ יָן וְ ִד ּ ָבה ּ ֵבין ּ ֻב ּ ָבנַ אי ְלבֻ ּ ָבה
ִׁשירָ ה ִ

(אין ׁשּורָ ה ְלל ֹא הֶ עָ רָ ה)
ֵ

(מ ְר ִׁשי טֹועֵ ן ְל ִקנְ יָן .ל ֹאֻ ּ ,ב ִּביּּותֹו הַ ְּברּורָ ה ֵאינָ ּה ִמן הָ ִענְ יָן)
ַ

ֹוא ִטיקָ ה ְּבהּולָ ה
רּוך הַ ּ ָבא לַ הַ ְב ּ ָדלָ הּ ,פ ֶ
ּ ָב ְ

סּורי וְ ַא ְפ ִריקָ ִאי
ִ
ּומ ְׁש ּ ָפט הֵ ם ֶׁשבֶ ר ּ ֵבין
ִׁשירָ ה ִ

ְמ ִס ּ ַבת ִע ּתֹונָ ִאים ֶׁש ּל ֹא הֻ ְז ַמנְ ּ ָת

ׁשּוטה ְּכמֹו חֲ ִריזָ ה ִהיא ּ ַת ְח ִּביב ְמסֻ ּ ָכן)
ָ
(גאֹוגְ רַ ְפיָה ְּפ
ֵּ

עֲ ב ֹר ׁשּורָ ה חֲ דָ ָׁשה

יס ָמא עַ ל ֶׁשלֶ ט
ִס ְ
חֹוׂשפֶ ת לַ ּכ ֹל ֶאת קֹוד הַ ּ ֶדלֶ ת ֶׁש ְּלךָ
ֶ

ּומ ְׁש ּ ָפט הֵ ם עֲ ִל ַיּת ְמ ִחירֵ י ְׂשכַ ר הַ ִּדירָ ה
ִׁשירָ ה ִ

עֲ ב ֹר ִׁשירָ ה חֲ דָ ָׁשה

ׁש ּ ָת ִפים ְּב ִדירָ ה ְמחֻ ּ ֶלקֶ תֵ ,מח ֹסֶ ר ָמקֹום ִמ ְת ּ ַבצַ עַ ת חֲ ִדירָ ה)
(הֵ ם ֻ

עֲ ב ֹר ְּפ ִקיד אֹוצָ ר
עֲ ב ֹר ִמ ְׂש ְרדֵ י ֶמ ְמ ָׁשלָ ה
ירים ְּבבֵ ית הַ ְּדפּוס
ְּכמֹו ִׁש ִ
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ּומ ְׁש ּ ָפט הֵ ם חֻ ִּקים ֶׁש ִּנ ְכ ְּתבּו ְּבדָ ם
ִׁשירָ ה ִ
ְּדיֹו ְמ ַמהֵ ר ְלהַ גְ ִלידַ ,מ ְז ִּכירָ ה ְלהַ ְק ִליד

נֶ אֱ סָ ף ֶאל ּ ֵבין חֻ ּ ֵקיִ :ע ּמּודֶ ,אל ּ ֵבין חֻ ּ ֵקי :הַ ׁשּׁוק

חֹוׁש ִבים עַ ל ּ ָדםִ ,ח ְׁשבּו עַ ל ִמי ֶׁש ִה ְכ ִּתיב אֹותָ ם)
ְ
(א ּ ֶתם ְמ ַמהֲ ִרים וְ
ַ

ִׁשירָ ה ְמ ִהירָ ה ִמ ּ ַמ ְד ּ ֶפסֶ ת חֲ דָ ָׁשה

רשּׁום ּכֹוזֵ ב ְּב ִמ ְס ְמכֵ י ּ ַתאֲ גִ יד
ּומ ְׁש ּ ָפט הֵ ם ִ ׁ
ִׁשירָ ה ִ

ְּד ִקירֹות רַ ּבֹות ְּכמֹו :נִ ּקּוד
ִמ ִּלים רַ ּכֹות
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ּובַ ּ ַג ִּנים הַ ּ ֵמ ִתים
רַ ק ְמ ַׂשחֲ ִקים אֹותָ ּה ֵמ ִתים
רַ ק ְּכדֵ י ְלהָ ִציץ
ְּבתַ ְח ּתֹונִ ים ֶׁשל ְק ִטינִ ים ּ ַב ּ ַקיִ ץ

מלמדים אותנו ללמוד מטעויות העבר .הצירוף השקרי “טעויות
העבר” בא ללמד אותנו שבעבר נעשו פה ושם טעויות לצד הישגים
גדולים ,אלא שהישגים אלה הם גדולים רק ביחס לעבר המפגר
יותר .מעולם לא היה יום אחד צודק ,חכם והומני בכל דברי הימים.
כל העבר הוא טעות אחת גדולה!

שהחיים לא ימותו והמתים לא יחיו
בדיון שנערך בצלמוות לילה ,הודענו זה לזה שבצלמנו לא יהיה זה
כתב עת נוסף שבסופו הקורא מת .והנה ,אנו מבטיחים לקוראינו
חיי נצח .וזו אינה מטפורה .אין בכלל מטפורות.
החיים באמת מתים בגלל המתים.

איך העלימו מעינינו את העובדה הגלויה ,שחברות מסורתיות
מקצרות את אורך החיים של כל החיים בקבוצה?
הרי מי שהולך בדרכי אבותיו אחת דינו למות.

קרא בכתב העת הבה להבא
וגרש את מתיך ממחשבותיך!

בין החיים אין סכסוכים בינאישיים ואין סכסוכים בינלאומיים.
כל האינטרסים עולים בקנה אחד :הארכת החיים.

זהו כתב-עת-שרשרת .אם מספיק חיים יקראו בו ,כולנו נחיה
לנצח .אם מספיק חיים ישתחררו מעריצות המתים ,סוף כל סוף
נפנה את משאבינו הרוחניים והחומריים אל מה שכל אחד מאיתנו
רוצה והתבייש עד כה לבקש :חיים .חיים לנצח.

על אורח החיים לשרת את אורך החיים.
על החיים לשרת את החיים .על החיים לשורר את החיים.
הבה להבא נשורר את הארכת החיים.

כֹולים לַ עֲ ׂשֹות ּ ָדבָ ר
זכרנּו ֶׁשׁשּׁוב ֵאינֶ נּ ּו-יְ ִ
וְ נִ ּ ַ
ד-מ ִּלבר ֹחַ
ִ
ְלבַ
ְלסָ רֵ ב ְלסֵ דֶ ר הַ ׁשׁ ָמׁשֹות
ּולסֹופָ ן הָ רֹודֵ ף אֹותָ נּו

סכין ארוכה במיוחד שמצווים לנו המתים היא הצוואה.

הבה נברח לסוף הרודף אותנו מההתחלה ועד הסוף .להבא נסרב
לו .הבה להבא נסרב לבוא במשא ומתן עם המתים,
וזאת משלושה נימוקים:

תורשה היא לא ירושה! יבוטל לאלתר המנהג הברברי של מתן
ירושה על פי קרבת דם ,שאינו שונה ממנהג נקמת הדם של אחינו
הבדואים.

 .1המתים מוסרים לחיים את מסורת המתים
לאישור בחוק הֶ סדרים; הכל או לא כלום.

כל הון נוצר משיתוף מחשבה בין החיים ולכן הוא שייך לבני זמנו
החיים .ואף על פי כן ,הדרך הטובה ביותר לצבור הון היתה ונותרה
להיווצר בשק אשכים שכבר צבר הון .זאת מיומנות מיוחדת במינה,
להיוולד להון .אנחנו ,ברוב טיפשותנו ,נולדנו לזרע פרולטרי .הו,
משובת נעורים! הרי שקי אשכים אחרים צוברים הון כבר אלפי
שנים; הגנים עוברים בתורשה ,ההון עובר בירושה.

 .2לחיים אין נציג אחד בקרב המתים,
אך למתים נציגים בקרב החיים  -הורים!
 .3ככלל ,המתים מעולם לא הצטיינו בכלכול חייהם.
בגלל זה הם מתים ואנחנו עוד לא.
המאזן הדמוגרפי עומד היום על שבעה מיליארד בני אדם חיים
ומאה מיליארד בני אדם מתים .המתים הם הרוב הדומם .אנחנו,
המיעוט החי ,דורשים להיות שותפים לתהליך קבלת ההחלטות
שהתקבלו מזמן.
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הבה להבא נשורר את הדומה בין החיים ,והוא היותנו נידונים
למוות שמתעקשים לדקור זה את זה בדרך לגיליוטינה.

מיהו ,אם כן ,בן האלמוות? ההון.
לכן אין להרוג את הטייקונים,
יש להרוג את המתים שהפכו אותם לטייקונים.
כתב העת הבה להבא מעודד חילול קברים!
כתב העת הבה להבא תומך במס ירושות של מאה אחוז .את הון
המתים המולאם יש להפנות לרווחת הכלל ,כלומר ,לתכנית החלל,
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הורים מחיים את הגוף אך ממיתים את השכל.
ילדים ,סרבו לשניצל השבת!

לתכנית התרבות ולתכנית תרבות החלל.
הַ ִּפ ְתרֹון לַ ִּכ ּבּוׁש הּוא ִּכ ּבּוׁש הֶ חָ לָ ל
הָ ְל ָאה ,הָ ְל ָאה
הַ חּוצָ ה
ֵמהַ ְּגבּולֹות הַ ּ ָצ ִרים
ָׁשלֹום ֶא ְזרָ ִחים עֹויְ נִ ים,
חַ יּ ֹות ָאדָ ם

כדור הארץ הוא בית יתומים .הבה להבא נכיר ביתמותנו.
הבה להבא נחלוץ זה לזה שד בתקווה שזולתנו ילקלק אותו,
לא יינק ממנו בפחד כמו קודמיו .אנחנו רוצים שכתב העת
הזה ייגמר בסקס ,לא במשפחה.
אך דחיית המסורת אין פירושה דחיית העבר.
ההפך! הוא הנכון; ההורים הספרותיים הם אלה שמבטלים את רוב
העבר כפרהיסטוריה שאין לו כל נגיעה לחיינו ,ובמקביל מאדירים
את חשיבותן של תקופות אקראיות לגמרי ,אך ורק כי הם זוכרים
בעל פה את ההתחלה של “יללה”.

כמובן ,הלאמת הון המתים לא תפתור את כל בעיותינו הכלכליות,
שעיקרן הכלכלה עצמה.
כלכלה מבוססת כסף היא לא מספיק תחרותית ולא מספיק
חופשית .תחרות חופשית? כן! אבל לא על כסף.
הבה להבא נתחרה על מחשבות.

"הנה קץ המחשבה! הנה קץ ההיסטוריה!"
הם מנקרפלים את שירי המתים לנגד עינינו.

יש בקינג ג’ורג’ בית קפה שפתוח  .24/7לכן מנהליו לא טרחו לקנות
שרשרת עבור הכיסאות שבחוץ .ביום כיפור ,כשבית הקפה סגור,
יושב שם כושי לשמור על הכיסאות .כל הלילה יושב שם הכושי,
כל הלילה שומר הכושי על הכיסאות .אדם! נזר נזרי הנזרים ,והנה
הוא משמש כמנעול אנושי .איזה בזבוז משווע של יכולותינו.
בין אם זה כושי המנעול ובין אם מנכ”ל קרן הון סיכון  -כל עבודה
שנעשית תמורת בצע כסף מבזה את בעליה .הודות למיכון ,כבר
היום שליש מהעבודה בישראל הוא (בינינו) כתיבת מיילים .ואנו
אומרים :אם כבר כותבים ,מדוע לא שירה?
הבה להבא נשאף למאה אחוז אבטלה!
הבה להבא ננצל את יכולותינו בעולם הזה,
לפני שאנו מביאים לעולם חיים אחרים.
גידול ילדים הוא בית גידול למסורת.
כתב העת הזה מתנגד לגידול ילדים,
מהטעם הפשוט שלכל ילד יש הורה.
הורים משתמטים מההווה לטובת עתיד ילדיהם ועבר מתיהם.
חינוך ילדים הוא הודאה בכישלון כפול :לא די בכך שאנחנו לא
מימשנו את האידיאלים הארכאיים שלנו ,עכשיו אנו כופים אותם
על ילדינו ,שיחיו בזמן אחר ,חכם יותר.
לפיכך ,עמדתנו בסוגיית הכיבוש היא כדלהלן:
הבה להבא נכבוש את כל שטחי ארץ ישראל השלמה ,וכוונתנו
כאן לארץ שמשתרעת מהים התיכון ועד נהרות הפרת והחידקל.
רק כך! משוררים יגורו במרחק שלוש שעות טיסה מהוריהם,
כמקובל במערב.

קץ ההיסטוריה! ב !02011-עצם המחשבה על מחשבות חדשות
מעייפת אותם .הראש שלהם מלט מתים!
יפורז מונופול ההורים הספרותיים על העבר! מהפכות המאה הזאת
אינן נופלות במהפכניותן ממהפכות המאה העשרים
(הו ,המאה העשרים!)
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נקרא את שירי המתים אך נחשוב על כל מחשבותיהם מחדש
בחשדנות ערה.
“מה שאני מציעה הוא בחינה מחדש של המצב האנושי
מעמדת היתרון של חוויותינו החדשות ביותר ופחדינו
הטריים ביותר .זהו עניינה של המחשבה .נראה לי שחוסר
המחשבה  -פזיזות חסרת אחריות ,בלבול חסר ישע וחזרה
שאננה על ‘אמיתות’ שהפכו טריוויאליות וריקות  -הוא
אחד המאפיינים הבולטים של זמננו .לכן ,ההצעה שלי היא
פשוטה :לא יותר מאשר לחשוב את מה שאנו עושים”.
הבה להבא נחשוב את מה שאנו עושים.
הבה להבא נחשוב את מה שאנו משוררים.
פזיזות חסרת אחריות ,בלבול חסר ישע וחזרה שאננה על
“אמיתות” שהפכו טריוויאליות וריקות מאפיינים את שני מחנות
המוות של השירה העברית בימינו:
לימיננו משוררים המתבגרפים .לנרקיסים אלה אנו אומרים:
יצירה שמעידה על חיי היוצר ולא על שום דבר אחר מעודדת את
קץ קיומו .איך אפשר לפתוח דיון או למתוח ביקורת על המשורר
האוטוביוגרפי? מה נגיד לו“ ,שתחיה”? “שתמות”? שיר שמסתכם
בחיי המשורר אינו מעניין את הקורא ,שלו חיים משל עצמו ,תודה
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רבה .למתבגרפים אין שום עניין בחיי זולתם ,וללא זולתם סופם
שיפסידו גם את חייהם.
לשמאלנו משוררים משוררי המגאפון (משוררופונים ,ממש לא
מגאמשוררים) .אלה מביעים עניין בעולם ,אבל רק בעולם המתים.
משוררי המגאפון משוררים הלוך וחזור על ציר הבעד-נגד של דעות
המתים .אם לנקוט בלשונם ,כתב העת הזה מתנגד לכל הבעד-
נגד הזה  -לא בגלל אופי התשובה אלא בגלל היעדר האופי של
השאלה .הבה להבא נכתוב שירה שתנקוט עמדה פוליטית ברורה
בסוגיות שאף אחד עוד לא מבין שהן סוגיות ,אבל הן הסוגיה
האמיתית פה.
משוררים! אל תטריחו את החיים בדברי המתים.
אתם הורגים את החיים משעמום.
בלאו הכי עוד  5,000,002,011שנה תצא השמש מגדרה
לבלוע את זהות המזרחי!
אנחנו מתבאסים מהשירה העתיקה שנכתבת היום כפי שהמדענים
בנאס”א מתבאסים מהמכשור שעל סיפון הוויאג’ר .את הוויאג’ר
ששוגר כבר אין להשיב .את הוויאג’ר הבא יש לשגר .יש לנו תמונת
מצב של העולם מנקודת המבט של פלוטו .עוד אין לנו שירים
משם .מנועים סמנטיים קדימה!
ולסיום :משל מפורסם ,שעכשיו חשבנו עליו ,מספר על תינוק
שגדל לבד-בדד על אסטרואיד .ברבות הימים הילד האסטרונאוט
הראשון כותב טקסט ,ומתלבט בשאלה אם הטקסט שכתב הוא
שירה .אולי ,הוא חושב לעצמו ,אספור את מספר ההברות בשורות
או אמדוד את אורכן בדף .הילד הטיפש הזה לרגע אחד לא חושב
שהוא זה שחשב על המושג “שירה” רק לפני רגע.

נ”ב
מתים שבכל זאת מעוניינים לחלוק איתנו את מחשבותיהם על כתב
העת מוזמנים להגיע לישיבות המערכת ,שתערכנה בכל יום שישי
בצהריים בקיוסק משיח ,קינג ג’ורג’  ,15תל אביב.
התעלמות מהזמנה זו תגרור התעלמות דומה מצידנו.
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