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חורף 02011 

ל-ַמִים צָעִדים זעּוִעים ֶׁשׁ ִבּ

ע ּפִניִנים רֲעֵדי ַמַגּ ִבּ

ִים ׁשַעת ַערַבּ ֶארׁשם ֶאת-ׁשֵמך ִבּ

ֲאפּוִלים

ַאזִניא-ָלך ֶאת ָיַדי

ֶלם ֶזה ַהֶתּ ב ְבּ ִלׁשַכּ

י ֵעיַנִיך ֶארֹב ִלׁשֵתּ

ִמיד ִנראֹות רֹואֹות ָתּ

ה אֹוָתך ָחִייִתי ָמּ ַכּ

גּוף ַאֵחר ים ְבּ ַחִיּ

י ַאנּפַלגד ִלּ ים ֶׁשׁ ַחִיּ

ה ַהִׁשיר עֹוֵבר ִהֵנּ

יר מּוָכן-ָלך ה ַהִׁשׁ ִהֵנּ

ת נֹוָלד רַכּ לֹוַמר ִבּ

אמיר מנשהוף
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 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”.

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(. 

בשנת 01957 שוגר 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. 
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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.

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 

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,

 - ]a god[ אלא לאל ]God[ לאו דווקא לאלוהים

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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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.

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, 

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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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.

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, 

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 
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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

 

י-ָבא אֹוֵיב קּום ּפַתח-ִלּבָך ּכִ

ָבר לתֹוֶתיָך ָלרּוַח ֶׁשּלֹא-נֹוֵׂשאת-ּדָ ּפַתח-ּדַ

ין-ׁשֵני פָרֶציָך יל ּבֵ קּום-ּגִ

ַהּנֹוֵׁשב ְוָהאֹוֵרב

ֵלב אֹוֵהב קָרא ּבְ

ֶרך  ֶאמַצע-ַהּדֶ אן ּבְ ּכָ

ֶרך קָרא ֶאת-ֶאמַצע-ַהּדֶ

רּוַחַחגיֹוִמית ּבְ

אמצע הדרך

ליונתן, לדניאלה וְלבן

 

ַחת ָלֲאָבִנים ּתַ ּכֶׁשָהִיינּו ְיָלִדים ָיַדענּו יֹוֵתר ֶׁשּמִ

ּתִרים ֲחָרִקים ְמֻנָחִׁשים ִמסּתַ

ה ֵׁשמֹות ְוָיַדענּו ׁשמּועֹות ַעל-ֵאל ַמרּבֵ

טנּו ְוָהַפכנּו ֲאָבִנים ָעַמדנּו ְוִהּבַ
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אמצע הדרך

 

ֵיׁש ָרצֹון

ֶחֶדר  ֶׁשּבַ

חֶֹׁשך ַבּ

ּתֹאַהב ֶאת-ַעצְמָך

חִֹרים ל ִצבֵעיֶהם ַהׁשׁ ֲהרֹות-ָׁשַמִים-ְמַאּסִפים ֶאת-ּכָ ּכֶׁשּנַ

ַלַחׁש ְלִהצָטֵרף ְלִציָפָתם ּוַמזִמיִנים-אֹותָך-ּבְ

ב ֵיׁש-ָרצֹון ִלׁשּכַ

ים ּוְלַהסּכִ

אמיר מנשהוף

אמצע הדרך

 

ָּוָנה ַהּטֹוָבה  ַהּכַ

ָחה ִנׁשּכְ

ּבּוִרים ַחבֵלי ַהּטַ ּכְ

ַרצנּו צפּוִים ִעם ּגּוֵפינּו

ים ּדִ ֵרי ַהּמַ ּגָ

הּו  ֶ ֲאָבל-ַמׁשׁ

ן ֲחלֹום ְלָיֵׁשׁ ָעלּום ּכַ

ִהגִניב אֹוָתנּו-ֶפַתע ִמּגּוֵפינּו

ים ְוָהִיינּו ּתלּוִיים ַחסֵרי ִמּלִ

ין-ַהיִֹּפי ְלַעצֵמנּו ֵבּ

אמצע הדרך

 

רנּו ֶרך ִנזּכַ ֶאמַצע ַהּדֶ ּבְ

ֶׁשַהּסֹוף ָאֵכן עֹוֵמד 

מּועֹות ָעָליו ַעד ַלׁשׁ ִמּבַ

הּוא ְבגּוֵפינּו

ס ַהּדֹוֶאֶגת ֶׁשּלֹו ִעם-ַיד ָהַאּנָ

רנּו  ִנזּכַ

ֱאֲהֵבנּו אֹותֹו ּבֶ

ָבר ּוב ֵאיֶנּנּו-ְיכֹוִלים ַלֲעׂשת ּדָ רנּו ֶׁשׁשׁ ְוִנזּכַ

ברַֹח ְלַבד-ִמּלִ

ָמׁשֹות ְלָסֵרב ְלֵסֶדר ַהׁשׁ

ּולסֹוָפן ָהרֹוֵדף אֹוָתנּו
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ִתים ֶׁשיָּמּותּו ַהּמֵ

ִתים ֶׁשיָָּמּותּו ַהּמֵ

ֶׁשִצְיּרּו ַקְרַנִים

י ֶמׁש ֶׁשּלִ ֶ ַעל ַהׁשׁ

לּו  ֶׁשּתָ

י ֶמׁש ֶׁשּלִ ֶ ֶאת ַהׁשׁ

יא ְקּפִ ַעל ַהּמַ

ֶמׁש! ֶ ֶאת ַהׁשׁ

ִחּנּוְך הּוא ְקִריֹוֶגִניָקה 

ַלַחִיּים

ִתים ים ַהּמֵ ּנִ ּוַבּגַ

ַרק ְמַׂשֲחִקים אֹוָתּה ֵמִתים

ֵדי ְלָהִציץ ַרק ּכְ

ִיץ ּקַ ַתְחּתֹוִנים ֶׁשל ְקִטיִנים ּבַ ּבְ

 

ַתְחּתֹוִנים! ַאְבָקִנים ּבְ

ל ּכָ

כּו ְׁשּפְ ַהֶחְלּבֹוִנים ֶׁשּנִ

ֶחְלּבֹוִנים ְלַהְרּבֹות ּבְ

ָלִׁשיר

ִתים. ַקְריֹוִקי ַלּמֵ

י ֲאָנִׁשים ַהיֹּום ּכִ

ֲאָנִׁשים ַהיֹּום לֹא מֹוִדים

ֶׁשֵהם ָהֲאָנִׁשים     ַהיֹּום

ְלעֹוָלם לֹא

ֵמעֹוָלם לֹא הֹודּו

ֲעמּום ִ ִתים ִמׁשׁ ֶׁשַהּמֵ

ָעׂשּו אֹוִתי

ִתים ְלַנּסֹות ֶׁשַהּמֵ

י ים ִאּתִ ֵהם ְמַנּסִ

ִתים ְלַהְתִחיל ֶׁשַהּמֵ

י!  - ִאּתִ

ִתים  ֶׁשַהּמֵ

ֵהם ָהרֹב ַהּדֹוֵמם

ְו ַק ְל ּפִ ּי ֹו ֵת י ֶה ם

ז ַהֶצ’ִקים  ַאְרּגַ

ּבַ ֲח ֻת ּנ ֹו ֵת י ֶכ ם !

עודד כרמלי
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נשיקה באוויר

 

ּבּוׁש ֶהָחָלל ּבּוׁש הּוא ּכִ ְתרֹון ַלּכִ ַהּפִ

ָהְלָאה, ָהְלָאה

ַהחּוָצה

בּולֹות ַהָצִרים ֵמַהּגְ

ָׁשלֹום ֶאְזָרִחים עֹוְיִנים,

ַחיֹּות ָאָדם,

ַחּלֹונֹות ַעת ּבָ ְמָלָכה ְמַתְעּתַ ַהּמַ

ידֹוִנים ּכִ ָהֶאְזָרִחים ּבַ

ֲאִויר ָלֶכם ָאז ְנִׁשיָקה ּבָ

ִלְפֵרָדה ִמְתָאֶרֶכת

ְלָׁשִנים

 

יואב עזרא

טכסט

 

יִרים ֶות ֶׁשּלֹו מּול ָׁשַמִים ַאּדִ יֹום לֹא ָידּוַע ְמַדְקֵלם ֶאת ָמִניֶפְסט ַהּמָ

ג ֵאיְמָתִני ּפֹור ַאְכָזִרית ְוַהּדָ ַהיֹּוָנה ַאְכָזִרית ְוַהּצִ

י ְלָחן ִמְפַלְצּתִ ֻ לּום ְוַהׁשׁ ְוָהרּוַח ְסָתִמית ְוַהָׁשַמִים ּכְ

א ֵמִעיק ּסֵ ֶחם ְמֻטְמָטם ְוַהּכִ ִסיִכית ְוַהּלֶ ה ּפְ ּפָ ְוַהּמַ

ים ּדִ ה ַעל ָהרֹאׁש ִנֵער ֶאת ַהּמַ ְסּדָ יַח ֶאת ַהּקַ ַהּגּוף ִהּנִ

ים ים ִויֻרּקִ בּוָרה ְזֻהּבִ ָרג ִעם אֹותֹות ּגְ ּפָ ְוָזַרח ּכַ

 

ַזְנְׁשִויִלי ֶזה לֹא ֲאִני ֶזה ַאְבָרָהם ּדֶ

ה ֶׁשֶזה ֶאְהֶיה ֲאִני ָלּמָ

ַזְנְׁשִויִלי ַאְבָרָהם ּדֶ

ֲאִריְך ֵלָדה ּתַ

25/1/1947
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ש פ ה
“הו כן, המשפט. ככה אנחנו קוראים 

לזה כששמים מישהו בכלא”       

- רוברט קרילי

ִעְברתּו: ערן הדס, עודד כרמלי ורעואל שועלי

“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 Poetry וקבוצת Flarf המגגלת 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 
.http://english.utah.edu/eclipse :בארכיון של אוניברסיטת יוטה

 
לסיום, צירפנו שירים מאת שני פיטרים עכשוויים: פיטר גיזי ופיטר דיוויס, 

שאינם בלתי קשורים למסורת הספרותית הנ"ל.

מקובל לטעון - כפי שמקובל לטעון לגבי כל דבר שעבד, בדיעבד - שמשוררי 
השפה )Language Poets( פעלו הרבה לפני שהם עצמם ידעו שזה מה שהם )והשתלשלות 

אירועים זו גם היא "שפתית" למדי(. 

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 01971, עת נורה בסן פרנסיסקו גיליונו הראשון של כתב העת This בעריכת 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=E בעריכת צ'רלס ברנסטין 
וברוס אנדרוס  )01978( בחוף 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. 



30

72

גליון 00001

31

72

חורף 02011 

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-

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.

לדוגמא:

“ּכָחֹל
ְבָיכֹול ִכּ

חֹול” ף ַבּ ַכּ

- לואיס זוקופסקי

מתוך כל השירים הקצרים, 01956-01964

Norton 01966

ָמה ּפּוחֵי אֲדָ “צְלִי ַתּ
ֵדי” ּפּוֵחי ֲאָדָמה ְכּ ְצִלי ַתּ

- גרטרוד סטיין

מתוך כפתורים עדינים, כתביה הנבחרים 

של גרטרוד סטיין בעריכת ואן ואכטן

Modern Library 01962

על הדיבור

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

 
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. 

אני שונא דיבור.

רים בשפה/שגברים לא חלמו עליהם”.  ישנם “עולמות מתעְבּ
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.

רוברט גרניר

This מתוך
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שקנאים 

ִגים ִגים ֵיׁש ָדּ ַׂשְׂקָנִאים ֵהם אֹוְכִלים ָדּ

נזירות בחוף

ילֹות ֶאָחד ֵמַהֵלּ ְבּ
רֹות ַאַחת ֵמַהְמֻבָגּ

ִזירֹות ֵהִציָצה ַהחּוָצה ְנּ ַבּ ֶשׁ
ֶאל ּתֹוְך ֶהָחֵצר

ְוָרֲאָתה
ְנִזיָרה ַאֶחֶרת
אֹוָתּה לֹא ֶׁשׁ
ִמָיּד ִזֲהָתה

ֲעָלָטה ָבּ

רוברט גרניר

מתוך משפטים 

Whale Cloth Press 01978

ראה אור כקופסא

A DAY AT THE BEACH-ו

Roof Books 01984

משפטים

*
ה ִהיא לֹא ָמלֹון ִמָטּ

*
ְיָלה חֹר ַהַלּ ְך ָׁשׁ ָלּ ָהַאף ֶׁשׁ

*
ת ַלח לֹוֶבֶׁשׁ ל ַהֶמּ ְפָסא ֶׁשׁ ה ַעל ַהֻקּ ה ַהַיְּלָדּ ָלָמּ

ה ֻחָלּ ְמִעיל ָצהֹב ִעם ִמְטִרָיּה ְכּ

*
ָבִרים ל ְדּ ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ַהצּוָרה ֶׁשׁ

*
ָבר ָמִעים אֹותֹו ָדּ ַמִים ְוֵאׁש ִנְׁשׁ

*
ֵיּׁש ַאְבַקת ָחָלב ַאְתּ אֹוֶמֶרת ֶׁשׁ

*
ָקרֹוב ָסה ְבּ ְכָבּ יַע ַהְזַמן ָלֶלֶכת ׁשּוב ַלִמּ ִהִגּ

*
ַבע ֶטּ ּדֹוֵלף ַבּ ֶרז ֶׁשׁ ֶזה לֹא ֶבּ

*
ְחָמט ִהיא הּוא לֹא עֹוֶׂשׂה ַרַעׁש ָעָיה ִעם ַׁשׁ ַהְבּ

*
ה ָלָמּ

ָלִבים ף ְכּ ְלַלֵטּ
ים ים ָקִׁשׁ ָראִׁשׁ

ֵהם לֹא
ִקים ֶאת ֶזה ְמַלְקּ
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ּה ָבּ ֶאת ַגּ
א לֹּ ָהל, ֶׁשׁ ַלָקּ

ִהיא ֶבת ֶׁשׁ חֹוֶׁשׁ
יֹוֵתר טֹוָבה ֵמַהּקֹוֵרא,

ֻחֶיֶּבת  ְמּ ֶׁשׁ
תֹור יָרה ְבּ ְלִׁשׁ

מֹו ֶהָעַפת ַמהּות ּפֹוּפּוָלִרית, ְכּ
ֲעִפיפֹוִנים ְוֵדיג

יר ַהֶזה ִגים. ַהִׁשּׁ ָדּ
ָיְּך ְלׁשּום ֵאינֹו ַשׁ

ַאְסּכֹוָלה, ֵאין לֹו ׁשּום
ּדֹוְגָמה. הּוא לֹא ְמַצֵיּת

ְלׁשּום ָאְפָנה. הּוא
ׁשּוט אֹוֵמר ֶאת ַמה ָפּ

הּוא אֹוֵמר. הּוא ֶׁשׁ
י ֲאִמִתּ

צ'רלס ברנסטין

Girly Man מתוך

 University of Chicago Press 02006

תודה על אמירת התודה

יר ֶזהּו ִׁשׁ
ָנִגיׁש ַלֲחלּוִטין.
ָבר ֵאין ׁשּום ָדּ

יר ַהֶזה ִׁשׁ ַבּ
ֶרְך ִהי ֶדּ ֵאיזֹוֶׁשׁ ָיּכֹל ְבּ ֶׁשׁ

ה ִלְהיֹות ָקֶׁשׁ
ַלֲהָבָנה.

ים ִלּ ל ַהִמּ כָֹּ
ׁשּוטֹות  ְפּ
ְוָלִעְנָין.

ִפיסֹות ֵאין ׁשּום ְתּ
ֲחָדׁשֹות, ׁשּום
ּתֹורֹות, ׁשּום

לּו ְיַּבְלְבּ ַרְעיֹונֹות ֶׁשׁ
יר ַהֶזה אֹוְתָך. ַלִׁשׁ

ֵאין ׁשּום ָיְמרֹות
ִאיְנֶטֶלְקטּוָאִליֹּות. הּוא

ְלַגְמֵרי ֶאמֹוְציֹוָנִלי.
יַע ּלֹו ַמִבּ ל ֻכּ ָכּ

ל ֶאת ִרְגׁשֹוָתיו ֶׁשׁ
י, ִלּ ר: ָהְרָגׁשֹות ֶׁשׁ ַהְמַחֵבּ

ר ַדֵבּ ְמּ ָהָאָדם ֶׁשׁ
ֶרַגע. ֵאֶליָך ָכּ

ל ל ִעְנָין ֶׁשׁ ֶזה ַהכֹּ
ֶרת. ְקׁשֹׁ ִתּ

ב ֶאל ֵלב. ִמֵלּ
ד יר ַהֶזה ְמַכֵבּ ַהִׁשׁ

ּוַמֲעִריְך אֹוְתָך
קֹוֵרא. הּוא ְכּ

חֹוֵגג ֶאת
ל ָצחֹון ֶׁשׁ ִמְצַעד ַהִנּ

י ְמיֹון ָהֱאנֹוִׁשׁ ַהִדּ
ינֹות ַמְלּכֹודֹות ֵבּ

יר ַהֶזה ּוֻפְרָעֻניֹּות. ַהִׁשׁ
ֵמִכיל 90 ׁשּורֹות,

ים ְוֵכן 224 ִמִלּ

ִפי יֹוֵתר ֲהָברֹות ִמְכּ
ֵיּׁש ִלי ְזַמן ֶשׁ

ל ׁשּוָרה, ר. ּכָ ִלְספֹּ
ה ַוֲהָבָרה ִמָלּ

ק ְמֻדָיּ ִנְבֲחרּו ִבּ
ְלַהֲעִביר ַאְך ְוַרק ֶאת
ָמעּות ַהְמיֶֹעֶדת ְׁשׁ ַהַמּ

ְולֹא ֵמֵעֶבר ְלֶזה.
ֵחׁש ַהִׁשיר ַהֶזה ִמְתַכּ

ַלֲעִמימּות ּוְלִמְסּתֹוִרין.
ָבר ֵאינֹו ׁשּום ָדּ

ָחבּוי. ֵמָאה
קֹוְרִאים 

יר ַהֶזה ִיְקְראּו ֶאת ַהִׁשׁ
צּוָרה   ְבּ

יקּו ֵזָהה ְוַיִסּ
ֶאת אֹותֹו ֶמֶסר
ּנּו. ַהִׁשיר ִמֶמּ

מֹו ּכָל ַהֶזה, ְכּ
ר ַהִׁשיִרים ַהּטֹוִבים, ְמַסֵפּ

ִסְגנֹון ִסּפּור ְבּ
ר ְלעֹוָלם ֵאינֹו ָיִׁשיר ֲאֶׁשׁ

מֹוִתיר ֶאת ַהּקֹוֵרא
ְלַנֵחׁש. ַלְמרֹות

יַע ים הּוא ַיִבּ ִעִתּ ְלּ ֶׁשׁ
ַעס, ְמִרירּות, ַכּ

ְרעֶֹמת, ִׂשְׂנַאת ָזִרים ַתּ
ְזָענּות, ל ִגּ ֶמץ ֶׁשׁ ְוֶׁשׁ
ְבִסיָסּה ִהיא רּוחֹו ִבּ
ִחּיּוִבית. הּוא מֹוֵצא

ַנַחת ֲאִפּלּו
ל ְרָגִעים ַהְזדֹוִנִיּים ֶׁשׁ ָבּ

ר ַהַחִיּים ֲאֶׁשׁ
הּוא חֹוֵלק

יר ַהֶזה ָך. ַהִׁשׁ ִאְתּ
ְקָוה ְמַיֵצג ֶאת ַהִתּ

יָרה  ְלִׁשׁ
א ַמְפָנה לֹּ ֶׁשׁ
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משמעויות כרוניות

לִלי היקמן

ִאם ְלהֹודֹות ַעל ָהֱאֶמת ָמָרה.
ים. ָבר ְיכֹולֹות ָחֵמׁש ִמִלּ ַמה ְכּ

ְיָלה ֶהְגיֹוִני. חָֹרה ַהַלּ ַמִים ְׁשׁ ת ַהָׁשּׁ ַפּ ִכּ
רּו. ִהְצַטְבּ ָקִעים ֶׁשׁ ְׁשׁ ֲאִני לֹא ֶהְגיֹוִני ַהִמּ

 
ֲעֶרֶכת. ֶדר ַהַמּ ל ֶגּ ת ֶׁשׁ ֶרֶׁשׁ ָנַפל ָבּ
ַעם. ֶקר יֹוֵתר ֵמֵאי ַפּ בֹּ ְלָמֳחָרת ַבּ
חֹות אֹו יֹוֵתר. ֵאב ָפּ ֲחצֹות ְוַהְכּ

ֶרִסיִבי. ם ֶאְקְסְפּ ִהיָרה עֹוָׂשׂה רֶֹׁשׁ ֶבת ַהְמּ ָהַרֶכּ

ְך ָהיֹה ָהָיה. ָהָיה ָכּ ִסּפּור ֶׁשׁ
ְרָקה ִלְלָהקֹות. ִהְתָפּ ַעת ּוִמְתּפֹוֶרֶרת ֶׁשׁ ַסּ ֶחְבָרה ְמֻׁשׁ

ֶהְחֵלט ָהְיָתה. ע ֶעְׂשֵׂרה ְבּ ַׁשׁ ָאה ַהְתּ ַהֵמּ
ִטּפּוס ָהִרים ְלָראׁשּות ָעִרים ְקֵמלֹות.

יָלה ֶאת ֵאיָמָתּה. ּבֹור ִהִפּ מּות ַהִגּ ְדּ
. בֹוַהּ ּסּו ֶאת ַהָגּ חִֹרים ִכּ ֲעָנִנים ְׁשׁ
ֲעָׁשׂרֹות ִאם לֹא ֵמאֹות ִטּפֹות. 

ִמילטֹון. ְפֶלֶצת ְבּ ְיָלה ֶנֶאְבָקה ַהִמּ ל ַהַלּ כֹּ

נּו ֲאִני. ָלּ לּולֹות ֶׁשׁ ֵליל ַהְכּ ְוָקא ְבּ ַדּ
י. ִנּ ַער ָהָיה ָעמֹק ִמֶמּ ַאְך ַהַצּ

ְהֶיה. ימּות ִתּ ַאִלּ י ֶׁשׁ ִתּ ְׁשׁ ַקּ ָיגֹון קֹוֵדר ִבּ ְבּ
ֶדת, ֶזה. ח, זֹאת ַמְלכֹּ ֶזה ַפּ

ָהל ַעל ָהַרְגַלִים, צֹוֵרַח ְלַעְצמֹו. ַהָקּ
ים. ִתּ ַרֲחֵבי ַהָבּ ְיָלה ְבּ ּבּוי אֹורֹות ַהַלּ ִכּ

ְדיֹוִני. ס ַעל ִסּפּור ִבּ ֶזה ְמֻבָסּ
ר. ת ּוְלַדֵבּ ׁשּוט ָלֶגֶׁשׁ ל ָפּ ִלְהיֹות ְמֻסָגּ

ה. ַמע ִלי ְמַפֶתּ ָאְמָנם ָקֶפה ִנְׁשׁ
ָלִפים.  ל ַהְקּ ִהיא ָׂשָׂמה ֶאת כֹּ
י. אֶֹפן ִאיִׁשׁ ָהָיה נֹוַח ְבּ ַמה ֶׁשׁ

נּו ָיכֹל. ל ֶאָחד ֵמִאָתּ ָכּ ֶלַקח ֶׁשׁ

יסֹוִדיּּות. יק ְזַמן ַלֲעבֹר ִבּ ֵאין ַמְסִפּ
ּנּוִיים ִמְבִנִיּים. ְבֶנה מֹוִדיַע ַעל ִׁשׁ ַהִמּ

יָמתֹו. יר ֶאת ְנִׁשׁ ַאף ְלַהְסִדּ הּוא ָׁשׁ
יר ֲאִפּלּו ֵחֶלק. ַהּנֹוף לֹא ִהְסִגּ

ים. ָלׁשֹון נֹוֵפל ַעל ִמְׂשַׂחק ִמִלּ
ּוּון. עֹון ּפֹוִנים ִעם ַהִכּ ֵני ַהָׁשּׁ ְפּ

ִגְרָסא מֹוֶדְרִנית. ו ְבּ ים, ַעְכָׁשׁ צֹוק ָהִעִתּ
ָהָיה ִלי טֹוב יֹוֵתר. ְרֶאה ֶׁשׁ ִנּ ַכּ

ְוָקא ִנְרֶאה. ְניֹון ַהֶזה ַדּ י ַהַקּ ִכּ
ר. ל ַהּסּוֶפּ ִניֹּות ֶׁשׁ ית ַהְקּ ַׂשִׂקּ ִניֹּות ְבּ ַהְקּ

יֹוְגָרִפית. ְגָבָבה ִבּ ר ִבּ ין ִאם ְמֻדָבּ ֵבּ
ִנים ָואֶֹפן ֲאִני לֹא. ׁשּום ָפּ ְבּ

יׁש. ה ּגֹוְרִמים ִלי ְלַהְרִגּ ׂדֹות ָהֵאֶלּ ַהָׁשּ
ְכִליל סֹוֶנטֹות. מֹור ִבּ ם ַהר ַראְׁשׁ ָׁשׁ
ּסּו. ִנּ ְפָלָגה ֶׁשׁ ִמּ ם ֲחֵבִרים ַבּ ְוָהיּו ַגּ

ל. ִאּלּו ַהכֹּ ָאז ֶזה לֹא ְכּ

ּסֹוף. ַבּ ִמיד ָקָרה ַעד ֶׁשׁ ֶזה ָתּ
ְרָׁשׂה ֶאת ְזרֹועֹוֶתיָה ִלְקַראת.  ִהיא ָפּ

חּו. ַמִים ִנְפְתּ ָבר ֲאֻרּבֹות ַהָׁשׁ ִאם ְכּ
ם ְקָצת. ָלּ ִאיר ֶאת ֻכּ ִהְׁשׁ ַמה ֶׁשׁ

ָבר לֹא ָהָיה ַמה ַלֲעׂשֹות. ְכּ
ֲאִני. ה ֶׁשׁ י ָרחֹוק יֹוֵתר ִמַמּ ַרְצִתּ

הּו טוַב. ֶזה לֹא ָהָיה ַמֶׁשּׁ
ֶכם. ָלּ יחּו ֶאת ָהֶעְפרֹונֹות ֶׁשׁ ֵעת ַהִנּ ָכּ

ָיָדם ָלִׂשׂים ָיד. לֹא ַיֲעֶלה ְבּ
ְרָיה. ַלת ָהִאיְמֶפּ נּו ְלַקָבּ ָלּ ַנֲעמֹד ַעל ֶׁשׁ

ה צֹוֵעק ְוֶזה. י, ַאָתּ אּוַלי ַדּ
ֲאִויר ָהִרים ְוֵריַח ֳאָרִנים ּוְמָחִטים.

ָלה ִהיא לֹא ַהַצד ֶהָחָזק. ְלָכּ ַכּ
ֵבר ְוִיְקָרא. נּו ִיָׁשּׁ ֶאָחד ֵמִאָתּ ַעד ֶׁשׁ
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י. ְכִתּ ה ְוִהְמַׁשׁ יָמה ֲעֻמָקּ י ְנִׁשׁ ְמִתּ ָאז ָנַׁשׁ
ל ַהָיִּחיד ְצָדִדי. ֶהָחזֹון ַהֶהרֹוִאי ֶׁשׁ

ים. ִלּ ים ֶאת ּגּוף ַהִמּ ּקֹולֹות ְמַחִקּ
ם. ה ָהְיָתה ָמקֹום ֶאָחד ָׁשׁ ָטּ ַהִמּ
י, ֶזה טֹוְסֶטר. ֶזה ִעְנָין ִאיִׁשׁ

רֹון לֹא ָיכֹול ִלְהיֹות ַלֲחלּוִטין. ִזָכּ

יֹוֵתר. ׁשּוט ְבּ ל ַהָפּ רּות ֶשׁ ִאי ָהֶאְפָׁשׁ
ֵיּן. ְזַדּ ָבר ַהִמּ ה ֶאת ַהָדּ ַכֶבּ נּו ְתּ
ָעִׂשׂיִתי ָהָיה ָלִׂשׂים. ָאז ַמה ֶׁשׁ
עֹוֶׁשׂה ֶאת ָהעֹוָלם. ְוֶזה ַמה ֶׁשׁ

ה. ֲאִני ְמַנֶסּ ה ֶשׁ ֻקָדּ ֲאָבל זֹאת ַהְנּ
זֹוֶחֶלת. ֶרט ְמֻצָיּר ֶׁשׁ מֹו ּתֹוַלַעת ִמֶסּ ְכּ

ּבּור. ִלי ִדּ ה ְבּ ִפיִזית ֶזה ֶפּ
י. ֻדְגָמא ִקיצֹוִנית ִמַדּ ׁש ְבּ ֵמּ ַתּ ִאם ְלִהְׁשׁ

א ֶנֶעְנָתה. לֹּ הּו ָהְיָתה ִׁשׂיָחה ֶׁשׁ ְלִמיֶׁשׁ
ְך ָהָיה ִנְרָאה. ֶרַגע ַאַחר ָכּ

ָבר. ל ָדּ רּוׁשֹו ֶשׁ ֲאָבל ַהִאם ֵפּ
ָכל זֹאת לֹוס ַאְנֶג'ֶלס ְמֵלָאה. ְבּ

ם ֲאִני ּבֹוֶנה. ָבִרים ַגּ ַבע ַהְדּ ִמֶטּ
ן ֲהִפיִכים. ֵהם ֵכּ ָבִרים ֶׁשׁ ֵיׁש ְדּ
ֵרָרה ַהזֹאת. ְלָך ֵאין ֶאת ַהְבּ

ַיאְלָלה, ֲאִני הֹוֵלְך ְלג'ֹו ִלְקָצת.

ל, ֵאין. י ַהכֹּ ַמְעִתּ ו ָׁשׁ ֵאין, ַעְכָׁשׁ
עֹוד ָהִייִתי ָרִגיל. ֶׁשׁ ַעם ַאַחת, ְכּ ַפּ

ַעְצמֹו. ֵלא ְבּ ּפּוק ַהָמּ ּמּות חֶֹסר ַהִסּ ַכּ
הּו. ֶמֶזג ָהֲאִויר הּוא לֹא ַמֶׁשּׁ

ים. ֵיּׁש ַלֲאָנִׁשׁ ב ֶׁשׁ ָהִייָת חֹוֵׁשׁ ַלְמרֹות ֶׁשׁ
ֵהם ְלָפחֹות ָהיּו ַמְמִציִאים. אֹו ֶׁשׁ
י. ן ָהִרְגִׁשׁ ְלָפחֹות ִאם ּפֹוִנים ַלָפּ

ָלָיה. ֵברּור ַאְׁשׁ זֹו ְבּ ה ֶׁשׁ ְלאֹור ָהֻעְבָדּ

ֶלא. ִית ְלֵבית ַהֶכּ ין ַהַבּ ב ֵבּ ֵלּ ְלַׁשׁ
ָהַפְך עֹוֵדף, ַהְזַמן. ָאז, ֵמֶרַגע ֶׁשׁ

הּו. ר ְלַמֶׁשּׁ הּו ִיְצָטֵרְך ְלַוֵתּ ּסֹוף ִמיֶׁשׁ ַבּ
ַעם ָהַאֲחרֹוָנה. ַעם ָהִראׁשֹוָנה ְוַהַפּ ַטַעם: ַהַפּ

ָהָיה. ט ֶׁשׁ ָבּ ֲאִני זֹוֵכר ֶאת ַהַמּ
ֱאֶמת. ֶבּ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשׁ זֹאת ָהְיָתה ַהַפּ

ֶטן. ֶבּ ִרים ַבּ ְרָפּ ׁש ַפּ זֹאת אֹוֶמֶרת ַמָמּ
ָחב ֶאת ַמָזלֹו ַהּטֹוב. ּגֹוָרל ֶׁשׁ

ִיְּהֶיה, לֹא ִיְהֶיה. ִיְהֶיה ַמה ֶׁשּׁ
ה. י ַהְרֵבּ י ְלָך, ֵיׁש ֵדּ ָאַמְרִתּ
ִמיד ֵיׁש ַרק ֶאָחד. ֲאָבל ָתּ
ְגַלל ֶזה ֲאִני רֹוֶצה. ְוַרק ִבּ

בוב פרלמן

Virtual Reality מתוך

Roof Press 01993
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האוטרנאציונל

ֶמׁש ּפֹוֶרֶסת ֶאת ְצָלֶליָה  ַהֶׁשּׁ
ָכה. ֲחֵׁשׁ ם ַבּ ּוְדָבִרים צֹוְמִחים ַגּ
ל  ִתים ֵמַעל ַהכֹּ ָעִלים ִמְתַקְׁשּׁ

מֹוְקָרִטִיּים  ְך ֶדּ ל ָכּ ֵהם ָכּ
ל ָרִזים  עֹוָלם ֶׁשׁ ינּו צֹוֵפינּו ְבּ ַלֵפּ ְכּ
ל ְרׁׁשּומֹות ֶרֶגׁש  עֹוָלם ַצְמַצִמי ֶשׁ ְבּ

נֹות-ִנּוּוט. ְבּ
ּבּוִרי, ֲעִטיפֹות ְמֻעְרָערֹות-רּוַח  ן ַהִצּ ַגּ ַבּ

י חּוץ. ַלֵפּ ִנְסָחפֹות ְכּ
אן ִנְרֶאה קֹולֹוֶסאּוִמי  ַהחֹול ָכּ

ֲחרּוִתי  ְך ַתּ ל ָכּ הּוא ָכּ
ן. אֹו ְסָתם ָיָׁשׁ

י ִמי נּוַכל ִלְפנֹות ִלְקַראת  ַלֵפּ ְכּ
ָבעֹות ְמַנֲעֵרי ָהֶרֶסן  ְתֵפי ַהְגּ ֲהִליָכה ַעל ִכּ

ּפּור? יָמה ְרחֹוִקים ֵמַהִסּ ַחְסֵרי-ְנִׁשׁ
ָרה ַעְצִמית. ַהיֹּום ְמַלְבֵלב ֵמַהָכּ

אֹל ַעל ֱאמּוָנה. ׁשּוט ִלְׁשׁ ְך ָפּ ֵדי ָכּ ֶזה ַעד ְכּ
יַצד אּוַכל ַלֲענֹות  ֵכּ

ן  ִלי ְלַרֵסּ ִמְבּ
ה? ֲאֻלָמּ ה ַמְזֶהֶרת ָבּ ַאף ְנֻקָדּ

ִית ַהֶזה ֶאל ּתֹוְך ָהעֹוָלם ּוַבחּוץ ֶאל ּתֹוְך ַהיֹּום  ַהחּוָצה ֵמַהַבּ
ֲהִרים  ָבִרים ִמְתַבּ ְדּ

חֹל  ָכּ סּופֹות-ֶקֶרן צֹוְבטֹות ַבּ ַאְנֶטנֹות ְכּ
ם  ֶׁשׁ ִויִריעֹות ֵמי-ֶגּ

ְבָחִרים? ית ַהִנּ לֹות ֵבּ ְלַמְרְגּ
הּו  הּו ֶזה ַמֶׁשּׁ ַמֶׁשּׁ

ל  ר ִמְמָׁשׁ ֲאֶׁשׁ ַכּ
ית. ֶסף ׁשֹוֵטף ֲאחֹוַרִנּ ַהֶכּ

ע  מֹו ַמָסּ ה ַהזֹאת ְזַמן ִנְרֶאה ְכּ ָלּ ִמּ ַבּ
ל מּוָצִרים  ק ֶׁשׁ ָרק ַדּ ֲחזֹר, ָבּ
ׁשּורֹות ֵמֲאחֹוֵרי ְזכּוִכית.  ְבּ

ה לֹא  ָהַלְכנּו ַלֲחנּות ְוָלָמּ
ֲאַנְחנּו הֹוְלִכים ַלָיֵּרַח 

ף. ֶטת ַעל ַמָדּ ֻקְפָסא ְמֻתְכֶׁשׁ
ִיץ ֲאַנְחנּו ּפֹוְתִחים ּוְפתּוִחים  ַקּ ַבּ

ָהִיינּו  ְמׁשֹוְטִטים ְוִלְפֵני ֶׁשׁ
ְׁשֵׂמִחים 

ָהִיינּו לֹא ְׂשֵׂמִחים.
יָאֶלְקִטית  זֹאת ִהיא ָהעֹוְררּות ַהִדּ ָכּ

ק. ם ִנְכָסִפים ְלַחֵבּ ָלּ ֻכּ ֶׁשׁ
ֶלִויְזָיה ּדֹוֶלֶקת  ר ַהֶטּ ֲאֶׁשׁ ַכּ

ּדּוָכִנים ֵהד  ִנים ַבּ ַלָפּ
ר ַהְרֵחק ֶאל ַהָׂשֶׂדה. ַנֵתּ ְמּ ֶׁשׁ

ַתח  ְקוֹות ְוַהֶמּ ַהִתּ
ְך ְקרֹובֹות צֹוֶלֶלת  ל ָכּ ים ָכּ ְלִעִתּ

ִנָיּה. ָפה ְׁשׁ ַהָקּ ְיְסּבֹול ְבּ מֹו ָרץ ַהֵבּ ׁשּוָטה ְכּ ֶלת ְפּ ְצַטֶלּ ִמּ ֶׁשׁ
ה ִלְצּפֹות  ֵיׁש ִסָבּ

ַמְצֶמֶצת  פּות ַהְמּ ְקּ ַתּ מֹו ַהִהְׁשׁ א ְכּ לֹּ ֶׁשׁ
ֶכת. ְזכּוִכית ַחּלֹון ֻמְחֶׁשׁ ִבּ
ְכִלית  ֲאַנְחנּו מֹוְצִאים ַתּ

ְׂשָׂחק ּוְבַיַחד ִמּ ַבּ
ן לֹו ָמעֹוף ַתּ ִנּ ְכִריַע ַהֶזה ֶׁשׁ ֲעָבר ַהַמּ ַהַמּ

ָהל  ָקּ ר ַהְיִּריָדה ִלְפָרִטים ִנְבַלַעת ַבּ ֲאֶׁשׁ ַכּ
ר  ז ְלִהְתַמֵסּ ְחַפּ ֶנּ ֶׁשׁ
ּכֹוַח. ְוָאז ְלַזְלֵזל ַבּ

יְך  ַמְחׁשׁ
ְזכּוִכית  ַע ַבּ ֵקּ ַתּ ֶהה ִמְׁשׁ חֹל ֵכּ ָכּ

יר ָלנּו  ם. ַמְזִכּ ב לֹו ָשׁ ְסָתם יֹוֵׁשׁ
א ְמִאיִצים רּוַח  ֶׁשׁ ָיִמים ּדֹוֲהִרים ֶאל ּתֹוְך ֶדּ

ל. ֶבּ ל ָכּ ֶאל ּתֹוְך ִקילֹוֶמְטִרים ֶׁשׁ
ְכנֹות קֹוְראֹות, ר ַהֻבּ ֲאֶׁשׁ ַכּ

ֶמׁש  ל ֶׁשׁ ר ָהִייִתי ְטִריז ֶׁשׁ ֲאֶׁשׁ ַכּ
ָלָדה, ֵמַעל ַמְטֵחנֹות ְפּ

י ַמה ָקָרה  ַאְלִתּ ר ָׁשׁ ֲאֶׁשׁ ַכּ
י ַמה ָקָרה ָלנּו? ְנִתּ ַוּ ִהְתַכּ

פיטר גיזי

מתוך האוטרנאציונל 

 Wesleyan 02007
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שיר שמתייחס לאופנים שבהם אני תלותי וחרדתי

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

שיר שמתייחס לעתיד הרחוק מאוד

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!

פיטר דיוויס

מתוך שירה! שירה! שירה!

ידיעות ספרים 02011
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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.

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.

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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את הלאסו הזה.

 לעומתם, אם נחזור על המשפט 

ל ַהַחִיּים כעל מנטרה,  ָרִציִתי יֹוֵתר ָרִציִתי ֶאת ּכָ
נשמע בנקל כיצד הצירוף ָרִציִתי יֹוֵתר מכליל, 

בצדק או שלא, חוויות שונות מאוד בחיינו לכדי 

כתב הגנה, שכותרתו ָרִציִתי יֹוֵתר. מה רצית? 

י ֵאֶצל  ל ַהַחִיּים. ומה עשית? ָהַלְכּתִ ָרִציִתי ֶאת ּכָ
ִהִציַע ִלי יֹוֵתר ַחִיּים. ומי יכול לתת לך את  ִמי ֶׁשׁ

י ֵאֶצל ֱאלִֹהים. ומה הציע לך  כל החיים? ָהַלְכּתִ

ל ַהַחִיּים. אבל? ]אבל[  אלוהים? ִהִציַע ִלי ֶאת ּכָ

ל ַהַחִיּים. ָרִציִתי יֹוֵתר ָרִציִתי ֶאת ּכָ

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 

רצון. אנחנו מניחים כך, כי הצירוף ָרִציִתי יֹוֵתר 

אינו צירוף סיפורי כגון "רציתי יותר כוחות סוס 

במכונית", אלא צירוף משתק שמשתכפל עד בלי 

די. אפילו אלוהים כבר לא יכול לענות למילים 

האחרונות ָרִציִתי יֹוֵתר, ָרִציִתי יֹוֵתר, ָרִציִתי 

יֹוֵתר.

לדוגמא נקרא בשיר הפטליסטי של יונה 

ים,  י ֵאֶצל ִמי ֶׁשִהִציַע ִלי יֹוֵתר ַחּיִ וולך, ָהַלְכּתִ

ונתאמץ לשמוע בו את הפחד מהמוות כאילו היו 

י ֵאֶצל  אלו חיינו שלנו המוטלים על הכף: ָהַלְכּתִ

י ֵאֶצל  ִהִציַע ִלי יֹוֵתר ַחִיּים. / ָהַלְכּתִ ִמי ׁׁשֶ
ל ַהַחִיּים / ָרִציִתי  ֱאלִֹהים / ִהִציַע ִלי ֶאת ּכָ

ל ַהַחִיּים. יֹוֵתר ָרִציִתי ֶאת ּכָ

י ֵאֶצל ִמי  משפט הפתיחה, ָהַלְכּתִ

ִהִציַע ִלי יֹוֵתר ַחִיּים, הוא משפט סיפורי.   ֶׁשׁ
לא כך פונה אדם אל עצמו. אין אדם אומר לעצמו 

י ֵאֶצל שהרי ידוע לו למי הלך, מתי ומדוע.  ָהַלְכּתִ
זה דיבור תכליתי ללא התנועה הפרועה של 

י ֵאֶצל ֱאלִֹהים,  הפחד. המשפט העוקב, ָהַלְכּתִ

 אינו אלא פועל יוצא של המשפט הקודם. 

הוא המשכו הסיבתי של הסיפור. 

 למראית עין, אפשר לסמן את הצירוף 

ל ַהַחִיּים,  ל ַהַחִיּים במשפט ִהִציַע ִלי ֶאת ּכָ ּכָ
 כצירוף משתק - אך גם היגד כולל כמו 

ל  ל ַהַחִיּים אינו בהכרח היגד מכליל. לא כל ּכָ ּכָ
וכל ֶזה מכליל בהכללה של מוות את כל מושאי 

ל וכל ֶזה הם לֹא / ֶזה לֹא  החיים. לא כל ּכָ

ֶזה. כדי לשתק את חיינו צריך תנופה, צריך להניף 
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ולא את המשפט הסיפורי, יֹוְמטֹוב ָחַפר ְוָנָׂשא / 

ָלִיים ְמֵלֵאי ָעָפר, המכונן את עלילת השיר. ּדְ

ָבר ּפֹוֵחד אֹו ֲעַדִין ּפֹוֵחד,  גם השאלה ּכְ

ששואל דוד אבידן את דוד אבידן בשיר "ניסויים 

בהיסטריה", צלולה בזיכרוננו. אמנם השאלה 

נשאלת רק בשורה העשרים ותשע בשיר, אך 

ֵאָלה ַהֲחׁשּוָבה  כפי שמעיד אבידן עצמו, היא ַהׁׁשְ

יֹוֵתר, שנשאלת ְלֶפַתע  / יֹוֵתר, ַהֲחׁשּוָבה ּבְ
לָמקֹום ְלָטעּות. ִלי ּכָ גּוף ִראׁשֹון / ּבְ ְוָקא ּבְ ּדַ

אחרי שזוהתה הפנייה ההיסטרית - 

היסטריה ממשית או ניסויית - אפשר לבנות 

 מחדש את סדר השיר, מהפנימי לחיצוני:

ָבר / ּפֹוֵחד אֹו  ָבר ּפֹוֵחד אֹו ֲעַדִין ּפֹוֵחד, ּכְ ּכְ
ְוָקא  ָבר ּפֹוֵחד / ַהִאם ֲאִני, ְלֶפַתע ּדַ ֲעַדִין ּכְ
לָמקֹום ְלָטעּות / זֹו  ִלי ּכָ גּוף ִראׁשֹון / ּבְ ּבְ

יֹוֵתר /  ֵאָלה ַהֲחׁשּוָבה יֹוֵתר, ַהֲחׁשּוָבה ּבְ ַהׁׁשְ
ֵיׁש ֲאָנִׁשים, ֶׁשֵאין ָלֶהם ַמה ְלַהְפִסיד )…(.

כפי שהפרץ ההיסטרי של ָרִציִתי יֹוֵתר 

ל ַהַחִיּים ואת ֱאלִֹהים, כך מכתיב  מכתיב את ּכָ

ָבר ּפֹוֵחד אֹו ֲעַדִין  הפרץ ההיסטרי בשאלה ּכְ

ּפֹוֵחד לא פחות מעשרים וארבע שורות של 

יש להניח שהצירוף ָרִציִתי יֹוֵתר היה 

ִהִציַע ִלי  י ֵאֶצל ִמי ֶׁשׁ ראשית השיר ָהַלְכּתִ

יֹוֵתר ַחִיּים, אבל אין אפשרות - וגם אין כל צורך 
- להוכיח מה נכתב לפני מה בשעות ובדקות. 

החשוב הוא שהצירוף ָרִציִתי יֹוֵתר הוא בראשית 

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 ֲאִני רֹוֶצה ִלְחיֹות, 
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זּוז ְלַאט-ְלַאט,  ל ַמֲעֶטֶפת-ָהֲאָדָמה / ּתָ ּכָ
ְמלֹוא  ַמֲאָמץ ִנְפָעם, ּבִ ְלקֹול ִצְלצּול ָרחֹוק, ּבְ

זּוָזה  ְהֶיה עֹוד / ּתְ / ָהַאְחָריּות. לֹא ּתִ
ַאְחָרִאית יֹוֵתר. ּבֹוִאי, ּבֹוִאי.

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 

ָבר ּפֹוֵחד אֹו ֲעַדִין ּפֹוֵחד   שתי פעימות: ּכְ

י. ההתאהבות מפחידה,  ו-ּבֹוִאי, ּבֹוִאי ִאּתִ

וזה מובן לכל אדם שהתאהב בחייו. ובנקודה 

מובנת זו מסתיימת הפרשנות, ורק מנקודה זו 

עליה להתחיל.

עודד כרמלי

ָעה, שהם בה בעת דימויים  י-ַהְׁשּפָ ּמּוִיים ַעּזֵ ּדִ
ָצַצת-ְזַמן, צֹוֶלֶלת ֲחִדיָׁשה,  עזי-הפחדה: ּפְ

יֵדי–ֲעִתידֹות. ים, ַמּגִ ִים ָהֲעֻמּקִ ַהּמַ

לא זאת בלבד שהשאלה ההיסטרית 

מכתיבה את תוכן ההמשך ואת קצבו, היא גם 

מכתיבה את צורת המשפט. בעשרים וארבע 

השורות שקדמו לשאלה ַהֲחׁשּוָבה יֹוֵתר, 

נשאלות תשע שאלות זו אחר זו: ַמה ֵאין ָלֶהם?, 

ֶהם  ַמה / ֵאין ָלֶהם ַמה ְלַהְפִסיד?, ַמה ֵיׁש ּבָ
ָפנֹות  ֶהם ְלַהְפִסיד?, ַהּדְ ֶׁשָעִתיד?, ַמה ֵיׁש ּבָ

ַיַעְמדּו אֹו לֹא ַיַעְמדּו?, ַיַעְמדּו?, לֹא ַיַעְמדּו?

והנה כי כן, אחרי השאלה ַהֲחׁשּוָבה 

יֹוֵתר לא נשאלות עוד שאלות. תשע-עשרה  ּבְ
השורות הבאות אחריה הן שורות אחרות. אחרות, 

כי מקורן בהצתה היסטרית אחרת, בפניית 

י. פתאום הפצצה  החירום ּבֹוִאי, ּבֹוִאי ִאּתִ

והצוללת מומרות בקרקס ובקיץ, רצף השאלות 

מומר ברצף של קביעות ובמקום קיפאון השאלה 

ִיץ  ָבר אֹו ֲעַדִין, השיר מפשיר ומתחיל לנוע: ַהּקַ ּכְ
/ לֹא ָיׁשּוב ְלעֹוָלם. ָהֲאָדָמה / ַמְתִחיָלה 

ע  ְרָקס. ַהּכֹל / ִיּסַ ח אֹוָתְך ַלּקִ ִלְנסַֹע. ָמָחר/ֶאּקַ
ּבֹו. 
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עמנואל סמים קלים

 

ֶׁשת ִדיַרת ַרָּוִקים ְמֻׁשּמֶ נּוֵאל ַוֲאִני ּבְ ִעּמָ

ַעם לֹא ָהָיה ֶיֶלד( י ַאף ּפַ ִעם ֶיֶלד )ֶׁשֶזה ֶׁשֶקר, ַהֶיֶּלד ֶׁשּלִ

ים ים ַקּלִ ַמַכר-ַסַחר ַעְסָקִנים, ֲעָסִקים ָיִפים, ַסּמִ

ֵריַח ַאְפֶטְרֵׁשיב ֵמֲאָרצֹות זֹולֹות  ים ּבְ ְמצּוִפּ

ָקְרבֹות ֶאת ָהָאָדם עֹוד ַצַעד ֶאל ָהֶאבֹולּוְצָיה ֶׁשּמְ

נּוֵאל יד ִעּמָ יד ֶׁשָצִריְך ְוַקָיּם, ְלַהּגִ ְלַהּגִ

ִׁשים מּול סֹוְכנּות ְנִסיעֹות ְמָטאֹות ְממָֹרטֹות, ִנְפּגָ עֹוִׂשים חֹוִזים, ַהּסִ

ים ים ַקּלִ י, ַסּמִ חֶֹרף ָצְרָפִתי ֲאִמּתִ אֹוָתּה ָׁשָעה, ּבְ ּבְ

ים ְוַאצֹות ַטח ִעם ְׁשנֹוְרֶקל, חֹוְלִפים ֵמַעל ַאְלֻמּגִ ֶ ֵני ַהׁשׁ ָצִפים ַעל ּפְ

יד ֶׁשָצִריְך ְוַקָיּם  ת ֵמיִמיֹּות, ְלַהּגִ חֹות, ּתַ ִלים ִנּדָ ַאְרצֹות ג’ּוְנּגֶ

ִמים ֵמֲאָהבֹות ִהְתַאֲהֻביֹּות ְ ִמְתַרׁשׁ

ִלִיּים  ים ֶׁשל ֲחָדִרים ּבֹוְדִדים, ִוילֹונֹות ַחְרּדָ ִאּיִ ּבְ

ֻדְגָמאֹות ַמְצִהיבֹות  יֵסי ֲאִויר ּבְ ִקים ִעם ּכִ ִטים ֻמְדּבָ ָטּפֶ

ִית ים, ְסֶטִריִלּיּות, ְסִדיִנים ֵמַהּבַ ים ַקּלִ ַסּמִ

נּוֵאל יד ִעּמָ יד ֶׁשָצִריְך ְוַקָיּם, ְלַהּגִ ְלַהּגִ

ְמנּו ְלַׂשֵחק אֹוָתּה סֹוד ִלי ְלַהְרִטיב ֶאת ָהרֹאׁש, ִהְסּכַ ּבְ

ָך, ִהיא עֹוד ְצִעיָרה ׁש, ַהֲחֵבָרה ֶׁשּלְ ְתַרּגֵ יד ָלּה, נּו, ֶׁשּלֹא ּתִ ּגִ ּתַ

ִגיִלי( ַעם לֹא ָהִייִתי ּבְ ּמּוָבן ֶׁשֶקר, ַאף ּפַ ִגיִלי )ֶׁשֶזה ּכַ ְמַעט ּבְ ּכִ

שלי חן

לשאוף בהיר אוויר אוויר

 

ָהָיה ָעַלי ִלְקׁשֹר 

י ֶאל ַצַּואר סֹו ֶׁשּלִ ֶאת ֶחֶבל ַהּלָ

ָהֲאָרִעיּּות ּוְלָהִניַח ָלּה ְלהֹוִביל

ְתנּוָפה  ּבִ

ִחיַרִים ְמָגָרה ֶאת ְמָערֹות ַהּנְ

ִהיר ֲאִויר ֲאִויר ִלְׁשאֹף ּבָ

ֶׁשת( )ֲאִני ִנְרּגֶ

ְכִנּיֹות ָמקֹור ֵהן ָמקֹור ְלָאָבק ּתָ

ָרִטים ְוִסיטּוַאְציֹות ְנִקיֹּות ֵמַהּסְ

ֶרק ָיְרדּו ֵמַהּפֶ

ָהָיה ָנדֹוׁש

ָהָיה ִנְדָרׁש

מּוִזיָקה רֹוֶעֶמת

ְׂשָמלֹות ֶרְטרֹו ָנִׁשים ֻמְגָזמֹות ִאּפּור ּבִ

עּורֹות ּכְ

י ֶׁשִיְּרְקדּו ִאּתִ

ָקִדיָמה 

ֶרְך ַלּדֶ

ְרנּו ָבר ִמְזַמן ִנְדּבַ ּכְ

ֲאִני ְלֵבין ַעְצִמי

ַעת ְרָאה ִלי ְמֻׁשּגַ עֹוד ִלְפֵני ֶׁשּקָ

ַחד מֹו ּפַ ְקַטּנֹות ּכְ ֵפס ּבִ לֹא ְלִהּתָ

ִמְכלֹול ִלְזּכֹר ָמֶות ּכְ

ִהיר ֲאִויר ֲאִויר ִלְׁשאֹף ּבָ
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פרקים באבולוציה ובפולקלור אוקיאני

]מקטעים אלה הוצלו מספינת ציד לווייתנים יפאנית

שטובעה על ידי לווייתן ענק בראשית המאה שעברה[

צפיפות האוכלוסין

באוקיאנוס עברה כל גבול

 

י ִנְמָנע ִהְבִׁשיָלה ֵעת ְלּתִ אֶֹפן ּבִ ּבְ

ַחְלַחל ִמיׁש ּכְ ְוַתַחת ְקרּום ּגָ

ָלל.  ְבֶדֶרְך ּכְ ַעׁש - ְולֹא ּכִ ם ּגָ ַהּיָ

ֶלת: י ִנְסּבֶ ְלּתִ ִפיפּות ָהְיָתה ּבִ ַהּצְ

ֵגי ַהֶחֶרב ָחְרבּו ּדְ

ֵגי ַהַחְׁשַמל ֻחְׁשְמלּו ּדְ

לּו ּתְ ֵגי ֶהָחתּול ִהְתּפַ ּדְ

ה ְוַתַחת ָכל ַאְלמֹג: ּנָ ָכל ּפִ ּבְ

יר ְסַנּפִ

ַקְׂשַקׂש

ָרִקיַע ָזרּוַע ּכֹוְכֵבי ָים

פרקים באבולוציה ובפולקלור אוקיאני

]מקטעים אלה הוצלו מספינת ציד לווייתנים יפאנית

שטובעה על ידי לווייתן ענק בראשית המאה שעברה[

החלוצים

 

ְוָקא ָאה ּדַ ַהָיְּזָמה ּבָ

יׁש ּטִ ִריׁש ַהּפַ ִמַצד ּכְ

ַסק: ֵיׁש ַלְחקֹר ֶאְפָׁשֻריֹּות ֶׁשּפָ

לֹא ֲחקּורֹות ִלְכּבֹׁש

בּוׁשֹות ֲחָלקֹות לֹא ּכְ

ים ְוַהּקֹוְפָצִנִיּים ַטּנִ ִגים ַהּקְ ַסק ֶׁשַהּדָ ְועֹוד ּפָ

ין ּכֹה ָוכֹה לֹא ְמִביִנים ה ֶׁשּבֵ ֵאּלֶ

ִלְקַראת ָמה ֵהם ּפֹוִנים

קּו ֶאת ָהֲאִויר ִיְבּדְ

ְוִאם ֶזה ַיֲעבֹד -

ָׁשה.  ֶאת ַהַיּּבָ

ְכִנית ָצְלָחה. ַהּתָ

ֵהם ֶנֶעְמדּו ַעל ָהַרְגַלִים

ר ֲאָבל לֹא ָׁשבּו ַעל ִעְקֵביֶהם ְלַסּפֵ

יׁש ּטִ ִלְכִריׁש ַהּפַ

ְפנֹות ַהחֹוִפים ֶׁשהֹוֵלם ַעד ַהיֹּום ַעל ּדָ
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פרקים באבולוציה ובפולקלור אוקיאני

]מקטעים אלה הוצלו מספינת ציד לווייתנים יפאנית

שטובעה על ידי לווייתן ענק בראשית המאה שעברה[

שמועות שנפוצו במצולות

אודות מעשי האדם

 

ִׁשְמעּו! ִׁשְמעּו!

ָׁשה ַיּּבָ ָׁשם ּבַ

ֵני ָהָאָדם הֹוְפִכים ִלְוְיָתִנים ִלְמחֹוִכים ּבְ

עֹוד ֶרַגע ָיצּוד אֹוָתנּו ַהִצְלָצל

ה עֹוד ֶרַגע  ין ָהֲאֻרּכָ ּכִ ַע אֹוָתנּו ַהּסַ ַׁשּסֵ עֹוד ֶרַגע ּתְ

ֵהם ַיַעְקרּו ֶאת ַעְצמֹוֵתינּו ִלְכרְֹך ְסִביב ָמְתֵני ְנֵׁשיֶהם.

ְראּו! ְראּו!

ִגים ֶאל ָהֲאִויר ַהְמֻחְמָצן ֵני ָהָאָדם ׁשֹוְלִפים ּדָ ּבְ

חֹוְנִקים אֹוָתנּו 

ים אֹוָתנּו  ַמּכִ

ח חֹוְרִכים ֶאת עֹוֵרנּו ַהּלַ

ֲהָנָאה ְולֹוֲעִסים ּבַ

ִים ֵני ַהּמַ ֵהם ָנִעים ַעל ּפְ

דֹוִלים ֵגי ֵעץ ּגְ ִכְרֵסיֶהם ֶׁשל ּדְ ְצפּוִנים ּבְ

י ׁשֹוְקִעים ְלּתִ ּבִ

ּפֹל ָאה ֶׁשְצָלִליָתם ּתִ ַעם ַהּבָ ּפַ ּבַ

ַעל ֵעיֵנינּו ַהּלֹא-ְמַמְצְמצֹות

ה ט ֶׁשל ַמּטָ ית ִמְׁשּפָ ִנְמׁשְֹך אֹוָתם ֶאל ּבֵ

מיכל זכריה
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י ָנָאה ְלּתִ ה ּכּוִׁשית, לֹא ּבִ ָ ט ֵהם ִאׁשׁ ִׁשיָרה ּוִמְׁשּפָ

ן ִלְהיֹות ּכֵ ק ּבְ ּפֵ פּוָלה. ִנְדֶמה ָלֶכם ֶׁשֲאִני ִמְסּתַ ”ל ָנְפָלה ָטעּות ִמּסּוג ְׁשִליָלה ּכְ ט ַהָנּ ְׁשּפָ ּמִ )ּבַ

ן( רֹוטֹוקֹול: ֲאִני ָרִציִתי ְלַתּקֵ ּפְ ֵיָרֵׁשם ּבַ

 

ה ַנאי ְלֻבּבָ ּבָ ין ּבֻ ה ּבֵ ִביַעת ִקְנָין ְוִדּבָ ט ֵהם ּתְ ִׁשיָרה ּוִמְׁשּפָ

רּוָרה ֵאיָנּה ִמן ָהִעְנָין( יּּותֹו ַהּבְ ּבִ )ַמְרִׁשי טֹוֵען ְלִקְנָין. לֹא, ּבֻ

ין סּוִרי ְוַאְפִריָקִאי ט ֵהם ֶׁשֶבר ּבֵ ִׁשיָרה ּוִמְׁשּפָ

ן( יב ְמֻסּכָ ְחּבִ מֹו ֲחִריָזה ִהיא ּתַ ׁשּוָטה ּכְ אֹוְגַרְפָיה ּפְ )ּגֵ

 

יָרה ט ֵהם ֲעִלַיּת ְמִחיֵרי ְׂשַכר ַהּדִ ִׁשיָרה ּוִמְׁשּפָ

ַצַעת ֲחִדיָרה( ֶקת, ֵמחֶֹסר ָמקֹום ִמְתּבַ ִדיָרה ְמֻחּלֶ ִפים ּבְ )ֵהם ֻׁשּתָ

 

ָדם בּו ּבְ ְכּתְ ים ֶׁשּנִ ט ֵהם ֻחּקִ ִׁשיָרה ּוִמְׁשּפָ

יָרה ְלַהְקִליד יֹו ְמַמֵהר ְלַהְגִליד, ַמְזּכִ ּדְ

יב אֹוָתם( ם, ִחְׁשבּו ַעל ִמי ֶׁשִהְכּתִ ם ְמַמֲהִרים ְוחֹוְׁשִבים ַעל ּדָ )ַאּתֶ

ֲאִגיד ִמְסְמֵכי ּתַ ּום ּכֹוֵזב ּבְ ט ֵהם ִרׁשׁ ִׁשיָרה ּוִמְׁשּפָ

רעואל שועלי

שירה ומשפט

לחגי קלעי

 

ֶטגֹוְרָיה א ַלּקָ רּוְך ַהּבָ ּבָ

ה ַהְמכֹוָנה ַהַחּמָ

ט ִניֶפְסט ֶׁשל ָהֵאין ִׁשיָרה ְללֹא ִמְׁשּפָ ַלּמָ

ֵאין ׁשּוָרה לֹא ֲחתּוָמה

)ֵאין ׁשּוָרה ְללֹא ֶהָעָרה(

ֲעבֹר ׁשּוָרה ֲחָדָׁשה

הּוָלה ָלה, ּפֹוֶאִטיָקה ּבְ א ַלַהְבּדָ רּוְך ַהּבָ ּבָ

ת ִעּתֹוָנִאים ֶׁשּלֹא ֻהְזַמְנּתָ ְמִסּבַ

ִסיְסָמא ַעל ֶׁשֶלט

ָך ֶלת ֶׁשּלְ חֹוֶׂשֶפת ַלּכֹל ֶאת קֹוד ַהּדֶ

ֲעבֹר ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה

ִקיד אֹוָצר ֲעבֹר ּפְ

ֲעבֹר ִמְׂשְרֵדי ֶמְמָׁשָלה

פּוס ֵבית ַהּדְ מֹו ִׁשיִרים ּבְ ּכְ

ּוק י: ַהׁשׁ ין ֻחּקֵ י: ִעּמּוד, ֶאל ּבֵ ין ֻחּקֵ ֶנֱאָסף ֶאל ּבֵ

מֹו: ִנּקּוד ִקירֹות ַרּבֹות ּכְ ּדְ

ֶסת ֲחָדָׁשה ְדּפֶ ִׁשיָרה ְמִהיָרה ִמּמַ

ים ַרּכֹות ִמּלִ

תּוב ָׁשם: ִריָכה ָקָׁשה ּכָ ּכְ
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ִתים ים ַהּמֵ ּנִ  ּוַבּגַ
 ַרק ְמַׂשֲחִקים אֹוָתּה ֵמִתים

ֵדי ְלָהִציץ  ַרק ּכְ
ִיץ ּקַ ַתְחּתֹוִנים ֶׁשל ְקִטיִנים ּבַ ּבְ

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! 

איך העלימו מעינינו את העובדה הגלויה, שחברות מסורתיות 

 מקצרות את אורך החיים של כל החיים בקבוצה?

הרי מי שהולך בדרכי אבותיו אחת דינו למות. 

 בין החיים אין סכסוכים בינאישיים ואין סכסוכים בינלאומיים.

כל האינטרסים עולים בקנה אחד: הארכת החיים.

 על אורח החיים לשרת את אורך החיים.

על החיים לשרת את החיים. על החיים לשורר את החיים.

הבה להבא נשורר את הארכת החיים.

הבה להבא נשורר את הדומה בין החיים, והוא היותנו נידונים 

למוות שמתעקשים לדקור זה את זה בדרך לגיליוטינה. 

סכין ארוכה במיוחד שמצווים לנו המתים היא הצוואה. 

תורשה היא לא ירושה! יבוטל לאלתר המנהג הברברי של מתן 

ירושה על פי קרבת דם, שאינו שונה ממנהג נקמת הדם של אחינו 

הבדואים. 

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.

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, 

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. 

 קרא בכתב העת הבה להבא

וגרש את מתיך ממחשבותיך! 

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.

ָבר ּוב ֵאיֶנּנּו-ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ּדָ רנּו ֶׁשׁשׁ  ְוִנזּכַ
ברַֹח  ְלַבד-ִמּלִ

ָמׁשֹות  ְלָסֵרב ְלֵסֶדר ַהׁשׁ
ּולסֹוָפן ָהרֹוֵדף אֹוָתנּו

הבה נברח לסוף הרודף אותנו מההתחלה ועד הסוף. להבא נסרב 

 לו. הבה להבא נסרב לבוא במשא ומתן עם המתים,

וזאת משלושה נימוקים:

 1. המתים מוסרים לחיים את מסורת המתים

לאישור בחוק ֶהסדרים; הכל או לא כלום.

 2. לחיים אין נציג אחד בקרב המתים,

אך למתים נציגים בקרב החיים - הורים!

 3. ככלל, 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. 

שהחיים לא ימותו והמתים לא יחיו
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 הורים מחיים את הגוף אך ממיתים את השכל.

ילדים, סרבו לשניצל השבת!

 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”. 

 "הנה קץ המחשבה! הנה קץ ההיסטוריה!"

הם מנקרפלים את שירי המתים לנגד עינינו. 

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!(

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:

המתבגרפים. לנרקיסים אלה אנו אומרים:  לימיננו משוררים

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 

לתכנית התרבות ולתכנית תרבות החלל.

ּבּוׁש ֶהָחָלל ּבּוׁש הּוא ּכִ ְתרֹון ַלּכִ  ַהּפִ
 ָהְלָאה, ָהְלָאה

 ַהחּוָצה
ִרים בּולֹות ַהּצָ  ֵמַהּגְ

 ָׁשלֹום ֶאְזָרִחים עֹוְיִנים,
ַחּיֹות ָאָדם

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.

יש בקינג ג’ורג’ בית קפה שפתוח 24/7. לכן 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.
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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 5,000,002,011 שנה 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’ 15, תל אביב.

התעלמות מהזמנה זו תגרור התעלמות דומה מצידנו.




