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ובכן כל האישונים התרחבו.

הנרקיס טבע, הבוגינוויליה מכונמת, משורר הפרברים מת.

כל חייה ניסתה השירה האנקדוטלית של סוף המאה שעברה 

לשחק אותה אגבית. כל חייה היא היתה בודדה - ולכן חרדתית 

ורכושנית. היא שתתה קפה עם סוכרזית. היא רעדה. אל כל מגע 

ארעי עם הזולת נצמדה שירת שנות השמונים והתשעים כאל 

דיאליזה נפשית. כל מגע סתמי עם הזולת הזכיר לה שהיא "רק 

אנושית". 

 אבל הצירוף "רק אנושי" מזלזל בנו, בני האנוש. 

 אנו מסוגלים גם למעשים מרחיקי לכת ולמחשבות מרחיקות ראות, 

לא רק לחולשות קטנות ולהתקטננויות בנוסח סיינפלד.

המחאה החברתית הוכיחה ברגליים מסונכרנות להדהים שלא 

היו אלה עוד חילופי גברי או דורות בשירה העברית: שירה חדשה 

נכתבת בחברה חדשה - והיא נכתבת בגוף ראשון רבים. תנועת 

אוקיופיי הכל בסך הכל צילמה לעיני הטלוויזיה של הורינו את 

מה שהיה גלוי לנגד עינינו כבר קרוב לעשור: אותנו, כשאנו שוב 

צועדים בסך, כשאנו שוב צועדים בזמן.

התחדשה ההיסטוריה: שוב יש סך וזמן, שוב תנועה, שוב אנחנו.

אך ממתי עד מתי הזמן, מאין ולאן התנועה, מי אנחנו ה"אנחנו"?

משוררי המגאפון מאשימים את כתב העת שלפניכם באסקפיזם. 

אסקפיזם, על שום כך שמשורריו אינם אצים–רצים עם המגאפון 

לכל מצור תקשורתי, לשורר הלל לצד הנצור )כמובן( והצודק )כמובן 

מעצם היותו הצד הנצור(. אבל אקטואליה היא לא פוליטיקה. 

אקטואליה היא פוליטיקה נואשת, דחוקה, נמהרת, מפולגת, 

ממותגת ומיוחצנת. אקטואליה היא פוליטיקה לאסקפיסטים.

משוררי המגאפון פוחדים מהפוליטיקה הגדולה, מהזמן הארוך, 

מהאנחנו השלם. משוררי המגאפון למדו בגילמן מה עוללו תנועות 

ההמונים של המאה העשרים )הו, המאה ה!(, שיומרותיהן השתוו 

רק לשואותיהן. לכן שירת המגאפון מבקשת לתת קול לכל מיעוט 

וזהות, רק לא לזהות הכל. לכן שירת המגאפון מבקשת להיות 

שירת הקקופון. לכן שירת המגאפון תמיד צועקת את האנחנו שלה 

כנגד איזה הם.

ואנחנו אומרים: שואות המאה ה לא התחוללו בגלל יומרנות יתר, 

אין בכלל יומרנות יתר, יש רק שמרנות על, כי אנחנו לא רוצים 

רפורמות, אנחנו רוצים מהפכות, גאולה, תיקון עולם, כי אנחנו 

ה–100%, כי כולנו אוברקווליפייד, אנדררייטד, אנדרפייד, כי אין 

לגוגל מספיק נקודות כסף או רייטינג לנקד נשיקה אחת שלי, כי

 ֵאין צֶֹרךְ לְַאלְֵחׁש

 יֵׁש
 ֲחלוֹמוֹת גְּדוֹלִים בְּיוֵֹתר  

 וְַהנִּּתוַּח ּפָׁשוּט   

 כְּמוֹ ּתָכְנִיּוֹת יְלָדִים

ָחלְמוּ ַעל ֵעינַיִם כְֻּחלּוֹת  ֵאיָבִרים ׁשֶ
ּתְלוּ בִּילָדִים ֲאֵחִרים  יֻׁשְ

הבה להבא נרחיב את היסטוריציזם המאה ה לנבואת העתיד 

ולנביעת "הפרה–היסטוריה", כי ההיסטוריה לא התחילה ביוון 

הקלאסית ונגמרה בגרמניה הנאצית, כי יריחו, לא ירושלים או 

חברון, היא העיר העתיקה בישראל ואחת הערים העתיקות בעולם 

- אבל עליה, משום מה, לא עפים - כי אנחנו רק בהתחלה, וכבר 

מתעייפים?

הבה להבא נרחיב את הומניזם המאה ה לטרנסהומניזם שמעבר 

לאדם, כי אפשר לראות את החלל מהחומה הסינית, כי אפשר 

לחיות חיים טרנסאנקדוטליים, כי אנחנו, כמאמר הפסיכונאוט 

עידו הרטוגזון, לא שותפים "לעבודת האלילים הדתית 

וההומניסטית, שרואה את הישות הנוכחית ששמה אדם כמטרה 

סופית שיש לקדש", כי הישות הנוכחית ששמה אדם פגומה, 

אלימה, תלותית, חולנית, מזדקנת, כי
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ֹ  כּוַֹח ָאדָם בּו
 לִפּתַֹח יוֹם בְָּאדָם

לִזרַֹח

 ַהּזְַמן זָ כָּל כָּך
 ַהזְַמן זָ
 וִּמתַמזֵל

ירוֹת בְּכוַֹח ְמַעניֵן  דּוֵֹחף ֶאת ַהּקִ
יּוֵֹתר נִׁשָמע ֵמֶהם  ׁשֶ

 וּפָחוֹת ֻמכָּר
ר ֶאפׁשָ  וְלֹא נִרֶאה ׁשֶ

ֹ  לִנגַֹּח בּו
 וְלָנוּ ַהדּחוּפִים נוָֹתר

 לְִהדֵָּחף
 לְִהדֵָּחף ֲהכִי ָחזָק ָקדִיָמה

 בָָּרצוֹן ֲהכִי גָּדוֹל
חֹר  ֲהכִי ׁשָ
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לנועם

 

ה גְּדוֹלָה ִאָשּׁ
ַעבדֵּך יְַחיֶּה-לָך ֲהמוֹן יְלָדִים

יִמי יָדֵך ְבּלִִבּי ִׂ ש
נַגלִיׁש ַהר-גּוּפוֹת בֵּין-ִקירוֹת ַהַחיִּים

ּתוֹך-ִטגּוּן נַקנִיֵקינוּ ֶאלַחׁש לָך ִעסָקה:
ִאם-אוִֹתי ַתֲּעלִי ֶאל-ֵמַעל גֻּלגָּלּתִי

ָאז-ֶאפרֹשׂ לָך ָסדִין בְּלָָבן
אוָֹתך יֲַעטֹף ְבּמוֵֹתך ֶשׁ

בָעה ְבִּמסּפָר בִעים וְִשׁ ִ ַהּשׁ
ל ׁשוַֹקיִם ה ֶשׁ ה גְּדוֹלָה ִאָשּׁ ִאָשּׁ
לוּ-ֵתדִעי ֵאיך-דִַּבּרִתּי שׂפֵָתך

ְבּכָל ָהרחוֹבוֹת ַהּמדַבִּרים )וְָטִסים(
אוִֹתי ֵהם-נָטׁשוּ וְנִפַרדִתּי ֵמֶהם ֶשׁ
בָעַתיִם וְנוַֹתרִתּי ָבֶהם ְמֻבדָּד ׁשִ

גַּם-ָעיַפנוּ יַחדָּו ֲעזוִּבים כְִּבלבּוּל
ל-ַהלַּיִל וְנִרדַּמּתִי בִּׁשחוֹר ֶשׁ

ָאז-יָדַעּתִי ֵמידָע ִתּינוִֹקי וְצָלוּל:
מּתִי נַָּשׁ לֹא-ּתַפִריִעי ֶאת-ׁשנַת ַהנִָּסים ֶשׁ

עוֹד-ֶאפַקח זוּג-ֵעינַיִם לָאוֹר
רוּ ֵמִריִסים נֻּׁשּ וְֶאפרֹשׂ ֶאת-יָדַי ׁשֶ
ַאּת-ּתִהיִי פֹה נִצִחית כְֵּבינַתיִם

ֲחִרית לֱֶאכֹל ִאִתּי-פַת ׁשַ

¤

 

ֹ כּוַֹח ָאדָם בּו
לִפּתַֹח יוֹם בְָּאדָם

לִזרַֹח
 

ַהּזְַמן זָ כָּל כָּך
ַהּזְַמן זָ
וִּמתַמּזֵל

ירוֹת בְּכוַֹח ְמַעניֵן דּוֵֹחף ֶאת ַהּקִ
יּוֵֹתר נִׁשָמע ֵמֶהם ׁשֶ

וּפָחוֹת ֻמכָּר
ר ֶאפׁשָ וְלֹא נִרֶאה ׁשֶ

ֹ לִנגַֹּח בּו
וְלָנוּ ַהדּחוּפִים נוָֹתר

לְִהדֵָּחף
לְִהדֵָּחף ֲהכִי ָחזָק ָקדִיָמה

בָָּרצוֹן ֲהכִי גָּדוֹל
חֹר ֲהכִי ׁשָ
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כִּרכִינִי בְַּתחבּוֹׁשוֹת
ּמִֵתים בָּך ֲהמוֹן ֲעִתידִים לְָאדֹם ׁשֶ

)ַחמצָן ׁשוֵֹטף אוִֹתי(
 

ִהנֵּה יוֹם בּוֹבֶֹקר
ְמֻאָחר

ַעד ָמַתי נִשׂנָא
ֵאינֶנּוּ יוֹדֵַע ֲאוִיר ׁשֶ

 
נִׁשכַּב

בְִּהיִרים
בֱֶּאמוּנָה

 
גַּן ָאדֹם

ּ יִפרֹץ בָּנו
 

ַהּמַצֵּבוֹת ַטֲעָמן יְלָדִים

נַּתִחיל ַהּפָרִחים יוֹדִעים ׁשֶ

אמיר מנשהוף
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הנושאים העקרוניים

 

ִאים ָהֶעְקרוֹנִיִּים? ְׂ ְבּתֶם ּפַַעם ַעל ַהנּוֹש ַהִאם ֲחׁשַ
ים ּפְִתאוֹם ִמדֵּי יוֹם ֲאנָׁשִ

יִרים ׁשוֹכְִחים ׁשִ
ְ בַּכְּפָר ַהנָּמוּך
בֲַּאוִיר ְסָטִטי

מוּעוֹת יוֹדְִעים ַרק ׁשְ
נִים וּלְלֹא ְסדִינִים יְׁשָ

נַת ּפְִתאוֹם ׁשְ
וּפְִתאוֹם ׁשוֹכְִחים

דְָּבִרים כְִּמַעט ֲחכִָמים
ְ ם ָארֹך כְּמוֹ בְֶּרדֶת גֶּׁשֶ

ֵאין לְפֵַחד ִמּתֳָארוֹ
ְ ם ָארֹך ַהגֶּׁשֶ

ם ם ֶעצֶם ַהגֶּׁשֶ ֵ כֵּן לְפֵַחד ִמּשׁ
כֵּן ַהגְָּבעוֹת ּתִָמיד נְִמצָאוֹת

גַּם ּפֹה
ַאף ָאדָם

ב ֵמעוֹלָם  לֹא ָחׁשַ
ִאים ָהֶעְקרוֹנִיִּים ְמאוֹד ְׂ ַעל ַהנּוֹש
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מחזור שינה שלמה

 

נָה נַיֶּדֶת  ִמְרּפְַאת ׁשֵ
יְלָדִים ִמְתַחּסְִרים בֶָּחצֵר 

ֵאין צֶֹרךְ לְַאלְֵחׁש
יֵׁש   

ֲחלוֹמוֹת גְּדוֹלִים בְּיוֵֹתר  
וְַהנִּּתוַּח ּפָׁשוּט   

כְּמוֹ ּתָכְנִיּוֹת יְלָדִים
ָחלְמוּ ַעל ֵעינַיִם כְֻּחלּוֹת ֵאיָבִרים ׁשֶ

ּתְלוּ בִּילָדִים ֲאֵחִרים יֻׁשְ

רעואל שועלי

סודה-בר | נחלת בנימין 43, תל אביב

ד"ר תמיר

 

ד"ר ּתִָמיר הוּא יֵׁשוּת ֲאָקדִֵמית
בְִּרחוֹב ּפְַרוִָרי

ל ַהכְִּביׁש ֵמַעל ּפֶַתח ַמְרזֵב ׁשֶ
הוּא נוֵֹטל צוָּרה ֲחֵסָרה

וַּמפְלִיא בָּּה ּפְָרִטים
ה ְמׁשָ אוֹטוֹבּוּס ָאקוְֹרד-ֵאינִי ָרצוּף ִמְתבּוֹנֵן בְּׁשִ

עוֹצֵר
וִּמְתּפֵָרק נַם-ּתְחוּׁשָה

 
ְחמוּט: יִּים עוְֹבִרים ׁשִ ֵארוִּעים נַפְׁשִ

כְּרוּב ְמֻמלָּא ַאלִּימוּת
 

ד"ר ּתִָמיר הוּא כֶּלֶב ְמׁשוֵֹטט
לּוֹ יֵׁש ָחתוּל בְּפְַרצוּף נָבוּל, בֵָּעינַיִם ׁשֶ

הוּא חוֵֹקר בֵָּאיָמה ׁשֶ
בֲַּחלִיפָה ַהגְּמוָּרה
ְ ֶאת ַרגְלִי ֶאְמׁשֹך

לֲַחנִיָּה ְמקָֹרה וְַאְמּתִין
ַּח לְֻעּמַת וְֶאנְב
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ם ֵהם בְּנֵי ָאדָם ׁשָ
לֹא כָּאן ֵהם בְּנֵי ָאדָם

לֹא ִעם כָּל ַה
לֶָּהם ַהדָּם ׁשֶ

ַעל כָּל ַה
לִּי ּסְדִינִים ׁשֶ

לְָאן כָּל ַה
לֶָּהם ַהי ֵטק ׁשֶ

ו? ַעכְׁשָ

ם ֵהם ַהי ֵטק ׁשָ
לֹא כָּאן ֵהם ַהי ֵטק

לֹא ִעם כָּל ַה
לֶָּהם ָהָאדָם ׁשֶ

ַעל כָּל ָה
לִּי ָאדָם ׁשֶ

¤

 

דַיִם בְּלִי ׁשָ
ִמבַַּעד ִמיְקרוְֹסקוֹּפ אוֹ ֵטלְֶסקוֹּפ

נְִרֶאה אוָֹתךְ
דַיִם בְּלִי ׁשָ

ִמבַַּעד ִמיְקרוְֹסקוֹּפ אוֹ ֵטלְֶסקוֹּפ
נְִרֶאה אוָֹתךְ

ָמה כְָּבר נְִרֶאה
דַיִם בְּלִי ׁשָ

ִמבַַּעד ִמיְקרוְֹסקוֹּפ אוֹ ֵטלְֶסקוֹּפ
נְִרֶאה אוָֹתךְ

ָמה כְָּבר נְִרֶאה
נְִּרֶאה לָךְ ׁשֶ
דַיִם בְּלִי ׁשָ

ִמבַַּעד ִמיְקרוְֹסקוֹּפ אוֹ ֵטלְֶסקוֹּפ
נְִרֶאה אוָֹתךְ

ָמה כְָּבר נְִרֶאה
נְִּרֶאה לָךְ ׁשֶ

ְ לָך
דַיִם בְּלִי ׁשָ

ִמבַַּעד ִמיְקרוְֹסקוֹּפ אוֹ ֵטלְֶסקוֹּפ
נְִרֶאה אוָֹתךְ
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ים ִׂ עוֹש ַהיּוֹם ָמה ׁשֶ
ים ּפְֶרפוְֹרֶמנְס ִׂ עוֹש

יִתי ֶאת ַאיָּלָה ִׂ ָעש
ָתה ַאיָּלָה ְׂ ָעש

ָתה-לָּה ֱאיָל  ְׂ בַּּסוֹף ָעש
ֶאלָּא ָמה

ה ֶׂ וְקוֹף בּוֹנוֹבּוֹ ַחְרָמן ֵאיךְ עוֹש
ֵמיצַג בּוֹנוֹבּוֹ?

ָׂה?  ֵסקוֹיָה ֵאיךְ ִהיא עוֹש
ַעצְָמּה ֵמיצָב

בּוֹס גָּדוֹל!
ים ְמפֻּטָר ֵמֲעבוֹדָה ִׂ ֵאיךְ עוֹש

עוֶֹסֶקת בַַּחיִּים? ׁשֶ
ים נִפְָטר ֵאיךְ ִׂ ִאּמָא ֵאיךְ עוֹש

עודד כרמלי

איקרוס

 

ִמבְִּחינִָתי כָּל יוֹם ִאיָקרוֹס
ַמיִם לְָבנִים ְקִריְסְקרוֹס בְּׁשָ

קוֹלוְּמבִּיּוֹת דּוֹלְקוֹת ַאְקרוֹס ָהַאְטמוְֹספֵָרה
א ָאבוֹת  ָׂ ָעדִיף ַעל לְִקרֹס ּתַַחת ַמּש

לְִסחֹב ֶאת ַהּקְרוֹס 

בְִּסיבוּב ַעל ַהלַּיְלָה

מיכל זכריה

¤

 

ֲאנִי לֹא בֶּן ָאדָם ֲאנִי

לָב בֵָּאבוֹלוּצְיָה ׁשָ

רייסקינדר
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כך, למשל, המשפט הסינתטי "לַׁשֶמֶׁש 

פָּנִים ׁשֶל דִּסְִקית מְעוּכָה" )דליה רביקוביץ'( 
מוסיף לשמש תוכן חדש, שאינו כלול במושג 

"שמש". אפשר לדעת מהי שמש מבלי לדעת 

שלשמש פנים של דיסקית מעוכה. לעומת 

זאת, המשפט האנליטי "לַׁשֶמֶׁש אֵין מוֹחַ" )חזי 

לסקלי( ברור כשמש: קורא המבין מהו כוכב, מבין 

מניה וביה שלכוכבים אין מוחות.

רוב המשפטים בשירה אינם טענות ורוב 

הטענות בשירה אינן אנליטיות, אבל הצורה 

הנדירה הזאת הופכת שגורה במרוצת המאה 

העשרים והמאה העשרים ואחת. להלן מקבץ 

אקראי: "בְּנֵי אָדָם נוֹלָדִים וַאֲדָמָה לֹא נוֹלֶדֶת" 

)אבות ישורון(, "יוֹנִים אֵינָן בּוֹחֲרוֹת אֶת מוֹתָן" 

)אבא קובנר(, "בְּנֵי ָהאָדָם מְַהלְּכִים ֵעיֻרּמִים 

בְּתוֹךְ בִּגְדֵיֶהם" )חן קלינמן(, "נִפְַרדְּתִי מֵאִׁשָה 
ׁשִים וּׁשְמוֹנָה גֹּבַהּ, / גֹּבַהּ ָהעֲֵקבִים  מֶטֶר ׁשִ
 Who came" ,)וְלֹא עֹמֶק ַהצַַּעד" )יאיר הורביץ

first Napoleon the first" )גרטרוד שטיין(, 
 "After the first death, there is no other"

 Bats have no bankers and they" ,)דילן תומס(

 do not drink / and cannot be arrested and
pay no tax" )ג'ון ברימן(.

המשפט האנליטי בשירה

בפילוסופיה נהוג להבחין בין משפט 

המבטא טענה בעלת תוכן, שיכול להיות תוכן 

אמיתי או שקרי, לבין שאלות, משאלות, ציוויים, 

בקשות וכיוצא באלה פעולות דיבור כגון "לֹא. / 

זֶה לֹא נָכוֹן. / לֹא! / גַּם אַּתְ? / אֲהוּבִָתי - 
/ מַה, / מַה ָקָרה!?" )ולדמיר מאיקובסקי(. 

משפטים בעלי תוכן בנויים בדרך כלל 

בצורת "X הוא Y", כאשר X הוא נושא המשפט 

ו–Y הוא נשוא המשפט, כלומר הטענה שהדובר 

טוען לגבי X. משפטים אלה נחלקים לשני סוגים: 

המשפט הסינתטי )המרכיב( והמשפט האנליטי 

)המנתח(. המשפט הסינתטי מוסיף על הנושא 

X איזה תוכן Y שלא היה כלול בו, ואילו המשפט 

האנליטי אומר על נושא המשפט דבר הכלול בו 

מעצם הגדרתו, כלומר חוזר ומדגיש את המובן 

מאליו. 



26

96

27

96

חורף 02013 גליון 00002

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-

עוררין: שקנאים באמת אוכלים דגים ולכן, מן 

הסתם, יש דגים. גרניר בסך הכל חוזר, על דרך 

ההזרה, על כלל החיים הידוע והנשכח: בשרשרת 

המזון, אתה נאכל משמע אתה קיים.

אמנם מירוץ החימוש ליצירת הדימוי 

המקורי ביותר ולסיפור הסיפור האישי ביותר 

שחק את האמון - ובעיקר את העניין - במשפט 

הסינתטי בשירה, אבל ישנו הסבר נוסף, עמוק 

ופשוט יותר, להופעת המשפט האנליטי בשירה 

המודרנית. 

המהפכה המדעית - שכל שירה מודרנית 

מתייחסת אליה, בין אם על דרך המימזיס או על 

דרך ההתנגדות וההסתגרות האקספרסיבית - 

מאפשרת לנו לטעון עוד ועוד טענות אנליטיות 

מהטעם הפשוט שאנו צוברים עוד ועוד מידע 

על כל נושא בעולם. שירו הקצר של אסף עידן, 

"אֲנִי לֹא בֶּן אָדָם אֲנִי / ׁשָלָב בָּאֶבוֹלוּצְיָה", 

פשוט לא יכול היה להיכתב על ידי שמואל 

הנגיד. המושג שיש לנו על המושג "אדם" 

התרחב לאין שיעור במאה האחרונה. היום אנחנו 

יודעים שהאדם שלב באבולוציה, שהאבולוציה 

שלב בכימיה, שהכימיה שלב בפיזיקה. 

את הופעת המשפט האנליטי בשירה 

המודרנית אפשר להבין על רקע שתי מגמות 

סותרות במודרניזם: המגמה האקספרסיבית 

והמגמה המימטית. ככלל, המגמה 

האקספרסיבית משתמשת במשפט הסינתטי על 

מנת להוסיף לנושא המשפט תוכן, שיכול להיות 

תוכן סיפורי או סמלי, המבטא את ניסיון חייו ואת 

עולמו הפנימי של המחבר. בסופו של עניין, כל 

קורא בוחר אם לאמץ, לדחות, או בכלל להתעניין 

בטענה סינתטית כמו "בְּׁשֶבַע דְָּרכִים נְִתפַּלֵּג 

וּבְאֶחָד אָנוּ ׁשָבִים" )אברהם בן יצחק(. כל קורא 
ודעותיו, כל קורא וטעמו.

לא כך עם המגמה המימטית במודרניזם, 

שמשתמשת במשפט האנליטי על מנת לבטא 

את מציאות העולם הזה, המשותף לכותב ולקורא. 

כך, למשל, למשורר הש=פ=ה האמריקאי רוברט 

גרניר שיר בן שורה אחת בשם "שקנאים", שכל 

כולו טענה אנליטית והמסקנה הנגזרת ממנה. 

ְַׂקנָאִים ֵהם אוֹכְלִים דָּגִים יֵׁש דָּגִים",  "ש

כותב גרניר מבלי לשבור את השורה בין הטענה 

ְַׂקנָאִים ֵהם אוֹכְלִים דָּגִים"  האנליטית "ש

למסקנה "יֵׁש דָּגִים". זו אולי דרך מוזרה להוכיח 

את קיומם של דגים, אבל זו הוכחה שאין עליה 
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אחת על פני פרספקטיבה אובייקטיבית אחרת. 

בכך הופך המשפט האנליטי לסינתטי דה פקטו, 

כלומר לאינסופי מצד ההיצע הפואטי: על כל 

פרספקטיבה סובייקטיבית שאפשר לצרף באופן 

סינתטי למושג "שמש" נוספו שתי פרספקטיבות 

אובייקטיביות שאפשר לגזור באופן אנליטי 

מהמושג שכבר יש לנו על השמש. למטוטלת 

המודרניסטית הקלאסית, שהטלטלה שנים רבות 

בין הגישה האקספרסיבית לדרישה המימטית, 

נוסף מימד עומק שלישי: הבעה עצמית מימטית.

אני סבור שאם יהיה גל חדש של 

מודרניזם, כפי שאני סבור שמתרגש עלינו 

בשנים אלה, הוא יישא אופי אקספרסיבי, אך 

יישא את מסורת ההבעה העצמית מן הפרט אל 

הכלל, מהסובייקטיבי לאובייקטיבי ומהסינתטי 

לאנליטי. 

לא זאת בלבד שיכולת הניתוח שלנו את 

הקיום הממשי כבר אינה נופלת בעושרה מיכולת 

ההרכבה של הדמיון האנושי, עצם היכולת לנתח 

את מצבנו הקיומי מפרספקטיבות שעולות על 

כל דמיון היא הביטוי הרומנטי ביותר להתנגדותנו 

לסדר ולעצם הדברים. הדימוי העז והנועז ביותר 

הפרספקטיבות החדשות הללו מזרות את נושא 

המשפט מבלי שאף אחת מהן תשלול את רעותה: 

האדם גם פחמן, גם חלבון, גם קוף.

המשורר ישראל אלירז טוען באחד 

משיריו כי "כִּסֵּא ָעשׂוּי מֵֵעץ לֹא / מִדִּבּוִּרים 

ַעל כִּסֵּא". במשפט אנליטי זה מבטא אלירז 
את הרצון המימטי הקלאסי לגעת בדבר עצמו, 

במציאות העולם הזה. ואלירז צודק: כיסא באמת 

עשוי מעץ, לא מדיבורים על כיסא. אבל היום 

אנחנו יודעים גם שכיסא אינו אלא הכלאה 

נפלאה, חד פעמית, בין המפץ הגדול לאבולוציית 

הישבנים של פרמיטים. ואפשר גם שכיסא הינו 

התאמה שלמה בין החוקים ההנדסיים המפזרים 

את משקל הגוף על המושב לחוקים הפיזיקליים 

שמפזרים את החלקיקים התת–אטומיים כך 

שהגוף לא ייפול דרך הכיסא. 

כן, נראה כי עלינו לעדכן את גישתנו 

המימטית לכיסאות - אך יתרה מכך: עלינו לעדכן 

את גישתנו האקספרסיבית לעצמנו, שכן גוף 

הידע שצברנו על כל נושא בעולם גדל עד כדי כך, 

שביכולתנו להביא את עצמנו לידי ביטוי עצמי 

בעצם הבחירה בפרספקטיבה אובייקטיבית 
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למצבנו הפסיכולוגי, הביולוגי והפיזי הוא מצבנו 

הפסיכולוגי, הביולוגי והפיזי עצמו, מצב שלא 

יזמנו ולא ביקשנו - אבל עלינו לקחת עליו בעלות 

אם ברצוננו לתפוס בעלות על חיינו. 

המשפט האנליטי מדגיש את המובן 

מאליו, כלומר את שלל השלשלאות השקופות 

המצרות את צעדינו. השקשוק בשלשלאות אלה 

הוא התרסה קיומית והתססה פוליטית. הלוא 

לאיזה צורך אנו צוברים את גוף הידע הלא אנושי 

שאנו צוברים על העולם אם לא כדי להחריבו עד 

היסוד? אנו מתחקים אחר חוקי המשחק שנכפה 

עלינו כדי להטותו לטובתנו, כדי שיום אחד יהיה 

בכוחנו לשחק בחוקים עצמם, כדי שיום אחד 

המוות הראשון לא יהיה המוות האחרון וגובה 

העקב יהיה עומק הצעד וכיסאות יהיו עשויים 

מדיבורים על כיסאות. כי אנחנו לא רוצים לחקות 

את העולם בשיר או להביע את עצמנו בהתעלם 

מהעולם שמחוץ לשיר. אנחנו רוצים שהעולם 

יחקה ויביע אותנו.

עודד כרמלי



22:00 

עד אחרון השיכורים

איפה? הר סיני 2

גן חיות בג'ונגל

כל שישי, רק שישי

כרמלי למועצת העיר תל אביב

נעם סמל, גיורא עיני, אלון גרבוז
רוצים מינוי לכל החיים? לכו לבית המשפט העליון

די לתרבות מפא"י
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¤

האור החודר דרך החלון אינו האור החודר דרך החלון שביקשת 
שיהיה האור החודר דרך החלון; ופתחת דלת ובדקת כל חלון האם 
האור החודר דרך החלון אך, מכל חלון לא היה האור החודר דרך 
החלון. אולם אור היה, אך לא האור החודר דרך החלון אלא אור 

החודר דרך החלון. הדבר לא מבטל אפשרות של חלון, יש חלון - 
ובכל-זאת אין זה האור החודר דרך החלון.

¤

הבית היה מואר אבל לא היה מואר. למרות שאמור היה להיות 
מואר, הוא לא היה מואר. למרות שהיו לו את כל התנאים להיות 

בית מואר, הוא לא היה מואר. כל כתליו זכוכית כיאה לבית מואר, 
ודבר לא הפריע לבית להיות מואר, הוא עמד במקום ראוי לאור. 

ולמרות זאת היה בבית שאמור היה להיות מואר רק אור פושר, אם 
אפשר לומר על אור שהוא פושר. הבית שאמור היה להיות מואר 
היה בית באור פושר, כאילו לא הדליקו לו את הדוד; אור תלוי 

ועומד שקוף בצבע כספית, שלו יותר תכונות נוזליות מאשר תכונות 
של אור.

¤

אדם יוצא מחדרו, למרות שמעולם לא היה מחוץ לחדרו, אל מסדרון 
ביתו, פותח את הדלת אל מסדרון הבניין, למרות שאין מסדרון, 

ואין בניין, ונכנס למעלית, למרות שאין מעלית, לוחץ ק על קומת 
קרקע, למרות שמעולם לא היה בק, אם בכלל יש ק, כאילו יש 

לאדם תכלית במעלית. לפתע נכנס אדם אחר בקומה 4, אם בכלל 
יש קומה 4, יוצא האדם הראשון אל 4 בהתכוונו לצאת לק, שכן 

מעולם לא ראה 4 ומעולם לא ראה ק.

¤

תפוס את המסווה עצמו בתנועה; ראה את הירוק במעופו באוויר 
לפני שינחת על עץ ירוק ויאבד מכל השגחה. הדומה מחפש את 
הדומה לו ונטמע בתוכו; גם אתה ראה את עולם הדימויים שלך; 

שהוא מפתח לעצמך. המילה יום-יום, אילו מילים היא מעלה 
בתוכך; חשוב; חפש בהתנהגות המילה; עבורי ברגע זה, המילה יום 

לא מעלה בהכרח את המילה לילה.

¤

השמש המציפה שהיא בבחינת אור עליון גדול המכניסה אור 
פשוט תחתון אי אפשר להביט בה אלא רק באמצעות ההתמעטות: 
דרך זגוגית חלון, או על-ידי סוכך יד או מבעד משקפים כהים או 
באמצעות רחוק מקום המתאפשר ביתר-שאת לעומד בקצהו של צל 

רחוק הנופל למרגלות עץ פזור; לא ברוש שנון וגבישי שכל ממשותו 
מתמרת לכדי חדות צורה, וכל תכלית זו: המראה ויציאה אל 

הלוויין אל השמש עצמה, אלא עץ צאלון שאינו מתיימר ומשתרע 
לרוחב בעצלות אופקית המאפשר מעלוותו המרושתת להביט מבלי 

להסתנוור ולבחון את היופי הזה הזורח הניצב במרכז השמים. 
האדם האוהב שואף אל הצל אל השמש באופן בה היא מתגלה על 

כיפת השמים; ומתוך התגלות פרטית זו הוא נוסך בה עומק ומחדיר 
בה משמעות על-ידי הרחוק הזה, באמצעות הדמיון ההוא, המתווך; 

שהוא מוגבל וכיוצא בזאת, מגביל. אבל אל לו לשכוח שהשמש 
עצמה נמצאת, לא רק באופן ההסתכלות בה, בניצחון האנוש על 

האור המסמא, אלא בהגיעו לשם, הלכה למעשה, ובתצפיתו עליה 
מהחלל הצף עצמו; המזכך, הבלתי מסכך: כשיראה בה נוכחת 

וקימת יוקדת וצורבת, כשיהיה לברוש בחריצותו לשאוף מעלה, 
כשיהיה אף הוא כוח בל יתואר.

 רועי כספי
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לא היה איתי כל מי

אז, בנסיבות המיוחדות ההן, שאולי תהיינה הנסיבות היחידות 
שתישארנה לו בעתיד הקצר שעוד נותר לו, אמר בצדק: "ולא היה 

איתי כל מי".

עם זאת, גם לא היה ברור בכלל אם היה איתו אפילו כל מה, לפחות 
אם מדובר היה על כל מה עילי כלשהו, שניתן להסתמך עליו גם 

אם אין לידו כל מי. אם הכוונה לכל מה שהיה צריך לבוא לעזרתו 
ולבוא במקום כל מי בעת הצורך, לא בשעת הפוגה אמיתית, אלא 

בעת מצוקה של מוזרותו האמיתית ובכלל בשעת האמת המוזרה 
שלו, גם לא היה ברור אם היה לצידו וברשותו כל מה - וכל זאת 

בין אבק כוכבים וחלקיקים מופרכים ומופרחים בחלל הומה, רב-
קרינה-ועקומה, שאיש לא ידע מניין הוא בא ולאן הוא הולך, מה 

תחילתו ומה סופו, עם טריליוני כדורי-גז ענקיים ולוהטים וסתמיים 
בתוכו, כשגם חלבוני מוחו בגולגולתו קודמים לתודעתו ומכוננים 

כל מי מתוך מה לא ברור, מי או מה. אבל לא מה חומרי ורב-חושי 
היה צריך לעזור לו בהיעדרו של כל מי, אלא מה עילי של תכלית 

ומקצב פרטי, בלי קשר וצורך בכל מי, אך מוזר היה, או דווקא לא 
כל-כך מוזר, אלא אינטימי וקרוב לו כל-כך, שדּובר על מי ומה, 

ממש בלב מערבולת ומהומה בטרם נתברר מי הדובר ועל מה.

 גבריאל מוקד

משבצות

 

לְָחן ַמר  בַּץ ׁשֻ ִמׁשְ
ָ א ִקינָה ַעל ַמר גּוָֹרלְך ָׂ ַאל ּתִּש

ִמְסגֶֶּרת בְּדִיל ַמזְֶהֶרת
כָר דַּל ַקנְַקן ׁשֵ

ַהנּוֹף ַעז
בַּץ עוֹלָם ַמר  וַּמר ַעד נֶפֶׁש ִמׁשְ

יִרים ל עוֹד וְעוֹד ׁשִ יִרים ְמצֻיָּנִים ָמה זֶה ַהּסִינְדְּרוֹם ַהּזֶה ׁשֶ ִ וְַהּשׁ
דַּי! ֵאין לִי כּוַֹח יוֵֹתר

נִי! ֵ גַּם ַהּסֵט ָהִראׁשוֹן ָהיָה ְמצֻיָּן! גַּם ַהּסֵט ַהּשׁ

בנהר התופת האנושי

 

דְּמוּת ַאַחת נְִסֶחפֶת
וּדְמוּת ַאֶחֶרת נֱֶאֶחזֶת בִּכְנַף ֻחלְצִָתי

ֲאנְַחנוּ ֲחֵבִרים
י בִּנְַהר ַהּתֹפֶת ָהֱאנוֹׁשִ
ֲאָבל ַהּמֲַאָבק לַַחיִּים 

ּ נֵיֶהם וְֵהם יָכְלו ֵמַהּטֵרוּף ָהיִיִתי יָכוֹל לֲַהרֹג ֶאת ׁשְ
לֲַהרֹג אוִֹתי

י בִּנְַהר ַהּתֹפֶת ָהֱאנוֹׁשִ
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טקסט מטומטם

 

יִרים גְּרוִּעים זְכוֵּתנוּ לִכְּתֹב ׁשִ
ָקָהל גָּרוַּע - ֲאנִי גָּרוַּע יוֵֹתר

ֶטְקְסט ְמֻטְמָטם 
ָ לְּך ֵּר יוֵֹתר ֵמַהגַֹּבּה ׁשֶ ַאּתָה ַאל ּתְדַב

ִּיל דֶּב
ֵאיךְ ּתִצְַטיֵּן ִאם ֵמרֹאׁש ַאּתָה ְמצַדֵּד

בִּזְכוּת ַהגְּרוִּעים בְּיוֵֹתר
ֵאין, ַאּתָה ּתִָמיד לְַמּטָה

ַאֲחרוֹן בְִּמדְרוֹן ָהֵעדֶר
ִראׁשוֹן ַהגְּרוִּעים בְּיוֵֹתר

ֵאין, יוֵֹתר גָּרוַּע ִמּזֶה
לֹא יָכוֹל לְִהיוֹת

יואב עזרא

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-
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חשיבה טכנולוגית, כל תודעה ִתפקוּדִית, 
תהליכית בתכליתה, היא תודעה חסרת 

מודעות, יודעת היטב את איבריה אך לא 
 את עצמה.

לכן השאלה העולמית היא - מדוע, למה 
דווקא כך. לעולם הַהזָָרה לאחור התמֵהה 

ברגש יסודי על סידור העולם דווקא 
בצורות הנתונות, דווקא בסדר זה. תמיהה 
זו היא ְתּבוּנַת–האֵם להחלַת אפשרויות קיום 

אחרות, בתכלית. זו האונטולוגיה. 

ב. שאלותיו ותמיהותיו הֵראׁשִיִתיוֹת 
של האדם כמו מה אני, היכן אני ומה 
הוא המקום הזה שבו אני, הן לא רק 

ביטוי של יציאת תודעת האדם אל לימבּו 
קיומָהּ לנוכח השתתפותה הבִּלתי–נתפסת 

בקיום, איננה רק חריגה מוזרה ומופשטת, 
תמיהה על חומר בלתי–בִָּקיַע העומדת 

לעצמה בממד–החריגה–ממסלול–הקיים, מן 
הטבע. שאלות ותמיהות אלה הן גם ביטוי 

ליציאה אל הוויה נוספת, עומדת גם ניצבת 
במרחב קיום נוסף, מתוכו דוברת התודעה, 

החריגה. ובין אם התודעה תכיר במלוא 
המרחב, תביט בו בעיניים מוּרמוֹת, ובין 

מבטן אל בטן

א. האמונה בקיום האפשרויות כולן 
מלמדת אותנו כי גם מה שאנו מכנים 

ומרגישים אותו כְַּהׁשָגוּר והמוכרח, כלומר 
הקיום בפועל שלנו - אינו כזה. לכל היותר 
ראוי להתייחס אל הקיום בפועל שלנו כאל 

 עניין טכני.
שהלא הטכנולוגיה, על גלגוליה המשתנים, 
מלמדת אותנו כי התרחשויות רבות חורגות 
מגבולותיהן או נסוגות חזרה בשל משתנים 

ָׂגָה, בעוד  לא קטגוריים, זמניים, בְּנֵי–הש
היא עצמה אינה חורגת מן הקטגוריות 

בתוכָן היא פועלת, אלא אם כן היא 
מפתיעה את מַפעיליה ושוברת את מוסכמוֹת 

 הכרָתם במעין תאונת קיום.
קיום האפשרויות כולן טומן בחובּוֹ את 

ההשגה כי הקיום במהותו אינו טכנולוגי. 
כלומר כל מגבלה קטגורית היא כזו אך ורק 

במערכת הקיום הפרובינציאלית שלה. כל 
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ען ופוֵׂעל מתוך קיום  בעיני רוחו, ונעמד ונְִשׁ
זה כמו כל מי שנשען ונתמך בעוּבדוֹת, 

כיוון שאיש רוח הווֶה את רעיונותיו, 
הרגשותיו ומראותיו כמו כל קיום, כממשות–

עומק–והיקף המתווה ומוליכה את חייו, 
 מסקנותיו והכרעותיו. כשמו כן הוא.

איש הרוח מקדים, בִּזְמן ובתוקף, את 
אנשי העובדות, משום שפניו אל מקוִריּוּת 
העוּבדות, פניו אל אזורי הבית החריגים 
המרחיבים הן את תחום העובדות והן את 

עומק ממשותן ותקפוּתן.

ָׂחֵק  ה. לא פעם דווקא הְרגִילִים לש
במחשבתם, המתבוננים בעולם בעיניים 

מרוקנות מיומְַרת הוודאוּת, אפריורית 
מִשׂימִים עצמם מחוץ לגדר עול המסקנות, 

מחוץ למתחייב, דווקא הם, שטבולים 
ואינם טבולים בקלחת הממשויות, קרובים 

בתכונתם זו למידת הענווה שגם לה תכונת 
היציאה–מן–העיקר, בכדי לעסוק בעיקר ולא 
בעצמי, על מגננותיו ומשקלותיו. ואין לנו 
מידה טובה מן הענווה המקרבת אותנו אל 
חיזיוֹן הקיום כולו. בְּמקום שבו מוצאים את 

האֵין, שם מוצאים את היש.

אם לא תדע אלא לעמוד עליו ברגליה 
אך להסתכל מטָה בעיניים מוּפשלוֹת, אל 

המרחב היחידי שנדמה לה כי היא מכירה 
- הלוא הוא מה שהיא מכנה "המציאות", 

 או בכל ׁשֵם–מְצַאי אחר.
התודעה השואלת על עצמה ועל טִיב 

קיומָהּ הסוֹבֵב עומדת במקום אחר, מעידה 
על ִהְתחְָרגּוּת ההוויה, וכמו כל יוֹנֵק ימִי 
המדלֵג–חוּצָה אל האוויר הפתוח - היא 

יכולה להביט ולִלגום ולנשוֹם וְלִתעוֹף אל 
מרחבי האופקים והשמַים ושמיהם, או 

להמשיך ולהביט על פיסַת ַהיָם הקטנה 
 שתחתיה. הבחירה בידיה.

וכשמביטה ומסתגלת ונוכחת היא גם למדה 
ומכירה בהכָרה בֵּיִתית כי לא פחות משהיא 

יצור מים שואף–אוויר, היא יצור רוח.

ג. הַהזָָרה לאחוֹר אֶל ַהלֹּא–מובן–
מאליו, ַהּתְִהיָּה הבראׁשִיִתית על כל דבר 

ודבר, היא גם מצע טוב לִהפקחוּת ופנייה 
אל סיבתיות מִזַן אחֵר, לפי האיכות 

המתגלה.

ד. איש רוח מביט על המתקיים 
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מכל גיָשה, זיקה וידיעה, הם שחֵרדים על 
העצמי במראית גופו הנוכחי, האחד מיני–

רבים אֱלֵי–רבים, כְּעושׂים מן הדימוי העצמי 
זהות עצמית, הם שבִּמעוף ממשותם הׁשָמוּט 

מבדילים דמיון ממציאות, חלוֹם מהִקיץ, 
מחשבה ודימוי מממשוּת, הם שמכזיבים 

את הגעגוע, הם שמסיגים את העצמי 
מעצמיותו, את הסובייקט מן האובייקט, 

לופתים את המיתרים כולם באִבָּם, מחניקים 
את הרטטים ומיתרי–הרטטים–עד–בלי–די, 

הם שמצמיתים אל עולם האפשרות האחת 
ובניה ובני–בניה הקרובים, הנישאים אחד 

בשני וּמַסְטִים עצמם עד מרחק סטייה 
גוּזְמָנִי, פְּתָל על גבי פתל עד ַהזָָרה, 

עד זלזול–שכְחָנִים וּבֶָהלֶת–סוּמִים מעולם 
 האפשרויות כולן, עולם הבית.

אבל כל זיכרון, כל דמיון, כל דימוי 
ומחשבה וֶהְרגֵּׁש, כל חלום, הרהור וידיעה, 
כל עזיבת גוף וכל נטיית רוח, כל שאיפת 

רצון וִריק געגוע וכִמְהוֹן עיניים, כל 
חריגת זמן והתַקת מרחב, כל נגיעה וכל 
מגע באשר הוא - כולם כולם הם קרבת 
משפחה, בנים ובני בנים, קרובים יותר 

או קרובים פחות בקרבה–המלאה–ממילא, 

ו. בשימוש במילה נפש, רוח או 
נשמה, אנו מבקשים לתאר את אותה 
תכונה, אותה מהוּת, אותו מִנְַעד קיוּם 
שככל שהוא טהוֹר יותר כן הוא צלול 

יותר בקיומו החוּץ–זמני, או שמא נאמר 
הרב–זמני, כלומר אנו מבקשים להבדילו 
מן הגוף, הגוף ׁשֶלּוֹ רגלַיִם–צמודות–קרקע, 

להבדילו מן הגוף שבא ללמדנו בדרכו 
את התאפשרוּתָם המְלֵאָה של הזמנים 

כולם, פרט אחר פרט, בדָל ועוד בדָל, קו 
ועוד קו בהתרקמוּת אקולוגית מלאָה וּבָּה 
מַעֲגָנִים מעגנים כמִזְנִָקים לכל אפשרויות 

השיוּט, בתוך המרחב הכל–ממדי שבו רוחנו 
 משייטת ומִתרקמת.

אבל קיטוּם היוֹצְרוֹת, הדבֵקוּת בַּרגליים–
צמודות–ַהקרקע והצמדת הרוח והעיניים 

אליהן, הניסיון החֵרד או הסוֹמֵא לצֶֶקת את 
הרוח להיות כגודל–פני–הגוף, ַהטְבָָּעה על 

הטבעה, כמו קידוש האצבע המצביעה 
במקום מראוֹת הצבעָתהּ - הם שמרתקים 

אליהם את תוֹעֲפוֹת הרוח ומַעּקְרים את 
ׁשוְֹקִקיּוּת הנשמה אל מלוא מרחבי בֵּיָתהּ, 

הם שמדביקים על הזיכרונות את תו 
החלוֹף–לִבְלי–שוב, הם שמרוקנים את העתיד 
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להקיף כל מרחב וכל זמן, ומִבנה המציאות 
היחסית, במרחב ובזמן, ההשתברוּת מן 

האושר - היא הסטייה מן המבנה הטבעי 
המבקש ללכת בגדולות ולהקיף את 

 המציאות כולה.
אם אני מאושר מניחוח ַהבַֹּהק ַהנּוּגֶה של 
פנסי הרחוב בתכוּנַת האוויר הרוֶה, הרי 

שהאושר הזה מבקש לצאת ולחוּל מגבולות 
הלילה אל גבולות היום, ומגבולות היום 
והלילה אל גבולות קטטוֹת והתגוששויוֹת 

הדאגה היומיומית, ומשם אל גבולות 
יּוּךְ ושלא מאותו  שאר בני אנוֹש, מאותו ׁשִ
שיוך, ומָשם לגבולות החיים והמוות ומשם 

לקיומים רוחניים, אלוִהיִים וקדושִתיִים 
ומשם לתיקון וגיאוּל ההוויה כולה.

ח. הזמן, כמו המרחב, יכול 
להישבר ולהימשך בגדלים שונים. מרחב 

הממשות הנראה הוא הקובע ולא מוסכמוֹת 
הזמן. הזמן יכול להיות רציפות בלתי 

ניתנת לחלוקה, הוא יכול להיות רציפות 
רגעים אפסיים–ועם–זאת–פְּרוּדִים כחלקיק 
חסַר מסה, יכול להיות מחולק לחתיכות 

גדולות לצד חתיכות קטנות ושני הסוגים 

אל זיקתנו, אל זהותנו במִפְתַח המרחבים, 
נתונים תחת חֶסֶד ַהׁשִחְרוִּריּוּת לחזוֹת 

בִהַתּכְנוּת ובהתגשמוּת, במׁשבֵי בריאת 
 האפשרויות כולן.

לכן תנוּ להם לאנשי הרוח את ִקדְמַת 
ַהֶקֶּשב, תנו להם לאנשי הדמיון והגעגוע 

את קדמַת התוקף, הניחו להם לאנשי 
האמנוּת לרקום לפניכם חֵי–מַּמָׁשוּת, 

ִהְתרטְטוּ מן החולמים–עד–ֶעצֶם את מיטב 
החלומות, מיזגוּ מחשבה ורגש במעלות 

המיסטיקנים, כַּבְּדוּ כַּבֵּד–היטב את 
המשוגעים לדבר, התרגשו לנוכח המשונה 
בתכלית, המתמסר, החורג והבלתי–נתפס 
שברוחם של הצוֹפים החוצָה, שבלִבָּם של 

הנטוּעים אחֶֶרת.

ז. לחשוֹב ולהרגיש בגדוֹלוֹת זו 
איננה משאלת לב אקטיבית שחורגת 
מגבולות הרגיל. אחת מתכונות הרגש 

הבסיסיות שלנו היא ללכת בגדולות. אנו 
הווים בצורות שלמות, מלאוֹת ומקיפוֹת. 

לחווֹת אושר פירושו להיות בהוויית אושר 
מלאה ומוחלטת, גם אם מדובר באוׁשִָרים 

קטנים, יומיומיים. אותו אושר מבקש 
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י. תחושת הכולִיוּת, הקיום המלא 
המוחלט, מרכֶכֶת. ומהו ריכוּך אם לא 

קיבולת ספיגה והכלה גדֵלה והולכת. כלומר 
ַׂר הזמן, מניחה  הכוּלִיוּת מרככת את בש

לדברים להתרחש במסגרת היותם מראש. 
 מוסיפה ענווה לכל המתקיים.

כי הכול כבר כאן, חלקים שונים של אותה 
תנועה אל הנצח, אל המסקנה המחזיקה 

את סך חלקיה, ואין להן לחלקיוּת ולזמניוּת 
 וליחסיוּת כל אחיזת תשתית.

גאוות העצמי, כבר בעצם קיומהּ המתפֵרד 
ח על ֶקׁשַח,  מן השאר, מוסיפה ֶקַשׁ

מרתקת ומקבַַּעת אל נופֶיָה החלקיים, אל 
התפתחותה האישית במסלול זמן, אל מה 

שמתירה קנאוּתה, אל פְַּרטָנִיּוּתָהּ - כל אחת 
ואחד לפי דרגתו שלו. אבל ההוויה מצד 
עצמה נטולת כל גאווה, צופָה מראש כל 

זמן, ענוותנית בתכלית, וכולם לפניה עוֹלים 
כְּׁשָוִים.

יא. הענווה היסודית ביותר אינה 
נובעת מהרגשת הקוטן אל מול ההוויה 

כולה, כי אם מן ההרגשה שההוויה כולה 
ענוותנית היא ובתוכה אנו.

אלמנטאריים ובלְתי פְִּריִקים מעצם טיב 
 איכותם, חומר יְחִידָנִי בלתי–בִָּקיַע.

הממשות בכללותה יכולה להרשות הכול, 
היא מרשה הכול כיוון שאין איסור 

בהתאפשרות האפשרויות כולן, כולל 
 האיסורים עצמם.

זו עוד דרך להבין מדוע גם למחשבות 
הנתונות במסלוליהן קיום משלהן, ופסילת 
מחשבות בתואנת אי–ההתכנוּת שלהן איננה 
גורפת, כי כך או אחרת המסלולים השונים 
נתונים במרחבם, והמחשבה נמדדת לגופה, 

בדיקה פְַּרטָנִית, לעומק וטיב ממשותה 
ולא לעצם קיומה העצמאי. וכך המחשבות 
הנודדות לִעתים נודדות למקומות נפלאים 
ומצוינים, הופכות עולמות ומגבירות את 

 הנכחת כל הקיום.
זו עוד דרך להבין כיצד סוף מעשה 

במחשבה תחילה, לפנים מן הזמן.

ט. כְּׁשֶטְּבוּלִים בַּיָּם, אין עוד צורך 
במֵי הנהרות ובמוֹצָאָם. כך הם הנצח והזמן. 

כך הם מִנְכַח הרוח ופעולוֹת הגוף. כך הם 
העצמי וגאוותו, על דימוייו. כך הם אדנֵי 

ההשׂגָה ונִפְְתּלֵי הרצון.
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תנועתו כשם שיורדים מרכֶּבֶת עוד בתחילת 
המאוֹץ. אז נותרים עם חֶֶרךְ הבלימה, 
מִדְַרךְ העצירה המהדהד, חתימה באֵין 

חותמת, נותרים עם מטח הפערים, ושוב 
מסתפקים בַּכָּאן השגוּר, אותן מסילות רגש, 

ֶהרגלִים וּשאר אביזרי אישיוּת. שכן דבר 
מה נעשה "שגור" כשהוא מַשמש, מדעת 
ושלא מדעת, כמְִתחַם הגבלה למה שמחוץ 

לו, נעשה חזוּת הכול )וממילא גם את חזוּת 
עצמו הוא מאבד(. וכיוון שבאותה ִהמנעוּת 
נוכחת ביתר–שאת החטאת ַהכָּאן, נותרים 
נטולי זיקה מכאן ומכאן, שזו הבדידות.

יד. גם הבדידות העקרונית בין אדם 
לאדם, עצם הפרדת הסובייקטים למוֹנָאדוֹת 

קיום, פרוּדוֹת תודעה שאין בהן אלא 
שיתוף מְַקבִּילִי אטוֹמיסטי, בלתי אורגני, 
גם בדידות זו אינה אלא ממשות חלקית 

הנמנעת מן החיבור הבלתי אמצעי בין אדם 
לאדם, מיסודות הזיקה המשותפת, התודעה 

הכוללת והרגש הגופני האחד.

טו. אין לנו דבר שאינו חָמִיד, שאי–
אפשר לחשוק בו ולרצות אותו, לבקש 

יב. היְחידָנוּת הכוללת, אחדוּת 
הבסיסים, חיוב הכול, אינם אלא אמונת 

המתחייב, אינם אלא אֵם האמונות. שהלא 
כל אמונה היא בְּיש, וזו האמונה ביש 

היֵׁשִים. והלא כל אמונה היא נקיפַת הִקרבה 
הגדולה האפשרית אל היש, מבקשת 

להיות את היש, נעה בין חיפושו להווייתו. 
אֵם האמונות מניחה את היֵׁשִים כולם לכן 
מוכרחה היא להיות היֵׁשִים כולם שהלא 

 היש ישנו. לכן היא אמונת המתחייב.
דרך אחרת: ַהְרחבת היש מקרבת אותו, 

כיוון שהפער בינינו לבין היש הולך ונעשה 
קטן באופן יחסי ככל שהמוָשׂא גדֵל. 

ממילא הרחבת היש אל האינסוף מקטינה 
את הפער בינינו לבין מושא האמונה עד 

אינסוף.

יג. לִעתים דווקא הזיקה החזקה 
מדַי היא המביאה אל הבדידות. כאן 

כּוֹפֵת אליי חזה ופֶה באינוּס אֲָהבִים בלתי 
מותנה, מצמיד גוף אל גוף, מְיָחֵר באחת, 

ממיר אל בלעדיוּתו, תובע להתאחוּת 
מְלֵאִים. ההמנעוּת ממנו היא הפנייתי 

מפניו כהפניית מבט, ירידת–מֶנַע מִָתּוֶךְ 
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כוללת. העובדה כי יסוד הזיקה לכול תלוי 
אך ורק בַּפתיחוּת המחוִשית, במצַע הלב, 
מעידה עדוּת אחים, כי הכול חבוּר, וכמה 

שלא ירצה להיות נפרד, אין הוא רוצה 
להיות נפרד, אין הוא יכול להיות נפרד, 

 אינו בנפרד.
המשיכה והתשוקה המינית מהווים דוּגְמִית–
ביטוּי למציאת המשותף, המתגבר לא אחת 

על רתיעוֹת ומיאוּסים וסרחונות וכיעורי 
הגוף האחֵר, בין אם מכוח תשוקת הבשרים 

ָׂר בְּבשר,  בלבד, התובעת לחבור בש
ובין אם מכוח תשוקת האוהבים המלאה 

והמקיפה המגלָה זיקות ומְָתִקים והרחבת 
מחוׁשֵי הגוף, הנפש והרוח לקראת גוף 

האהוב, בשרו, חומוֹ, על שלל פגימותיו, 
חטָטָיו וחריגותיו–לכאורה המקבלים להם 

 שותף של בַּיִת במעשה המשכב.
הכיעור והמיאוס רק מעידים על קיומם ועל 
אפשרות הזיקה להם. יסוד נבדל סופנית, 
פרוד לחלוטין כמו טרנסנדנטי–בלתי–נגיש 

ובלתי–ידוע, מונאדת איכות חד–פעמית וחד–
ערכית וחד–קיומית ואוטו–יקומית, איננה 
בת–השגה אלא מתוכה, ומדוע שלא נניח 
כי הכול בהשגתנו, מדוע שלא נִגְאֶה אל 

לחבוֹר אליו. גם הדבר המרתיע ביותר, 
המאוס, הבזוי, המכוער והמבחיל - כולם 
בני חמדה. תמיד יסוד הפירוד, הרתיעה 
והמיאוס הוא בָּנוּ, בגוף עצמיוּתנו הגדוּע. 
זהו חסרון או גְּדִיעוֹן מְחוֵֹשי הגוף, הנפש 

והרוח, שאינם מוצאים או מכירים את 
מיתֵרי הזיקה ליסודות מסוימים, לִעתים 
בעקבות שאריות של מגננה וחרדה על 

העצמי, לִעתים ערלוּת לב, לִעתים גאוות 
העצמי המבקש להבדיל עצמו מתוך 

שיפוטיוּת גוֹדֶמֶת שאינה מכירה במלוֹא 
מוטת הבריאה. מנגנונֵי סימוּא כאלה 

 ואחרים.
הלא כל טיב באשר הוא - בא יחד עם 
מרחב טיבו, עם חלקת האיכות שלו. 

לכן לכל טיב ּתְאוֹמֵי הזיקה שלו, ּתְאוֹמֵי 
המֶחְבָּר, שותפים לאותה איכות. יהיה זה 

ֶשֶרץ הנמָשך לזוגתו, הסרחון הבאוִשי 
המַנְעים באף המבאיש, הכיעור החולק 

צורות של יופי עם בני מינו, יהא זה 
הרוע, השטני, החורש רעות, המוצא לו 

את שותפיו. אין דבר הקיים לעצמו בפירוד 
סופני, כי לכל ברוּא, לכל פרט ישנה 

נקודת יחס, ַהכְללת זהות, זיהוי איכות 
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ּתַעֲמוּקוֹת המרחבים מתרפְִּקים לפנינו אל 
האינגבוּל, מגלים טפח ומכסים טפחיים 

כתגלית מתערטלת, סקרניים כמונו לנוכח 
מראית גופם ַהִמְּתגָּל וּמְִתכָּס חליפוֹת.

יז. בחירת הממשויות נכונה לכל 
הממשויות. לנוכח בחירתנו, לאור הפניית 
המבט, כך חיינו בַּמוחׁש. למשל, דברים 

כגון אלו כלל לא ייכתבו, או ייכתבו אחרת 
בבחירת ממשות החורגת מליניאריות הזמן 

ומן ההפרדה בין כוח לפועל.

יח. הכול קיים. לכן לא ניתן לאיין 
דבר. שלילת דְבַר מה כשקר או טעות או 

שלילה אקטיבית שלו ממש - אינן מאיינוֹת 
את קיומו כי אם מחׁשִיכוֹת אותו אל הרקע 

מפני מערכת קיום אחרת, בין אם תהיה 
פיסית ובין אם לוגית, מחשבתית וכדומה. 

גם הזמן הליניארי הוא סוג של מנגנוֹן 
 ַהחְׁשָכָה.

הטענה כי האמירה הזו חלה גם על עצמה 
ולפיכך סותרת את עצמה ומאפשרת 

את הופכיותָהּ, כלומר פוסלת את עצם 
הפסילה, אינה שוללת את החלתהּ על כל 

אינסוף סקרנותנו. הקיום כולו, על מגוון 
אינסוף ממשויותיו הוא הוא מונאדת הקיום 

שבה אנו ושבכוחנו להקיף את קיומה 
הבלתי יחסי, על זמניו ומרחביו. אין לנו 

מִפְלָט מִׁשבִי השחרוּר שלנו, מראשית 
היסוד האחד, היחיד והאחיד הפתוּחַ.

טז. הבריחה המתמֶדֶת אל המוּלת 
החיים מבטאת אי–אמונה בחיים. פחד מפני 

השקט, מפני חללים מעוּטֵי התרחשות, 
הפחד מפני שממות דֹּמֶן הזמן על מרחביו, 

הפחד מפני האינסופיות הבּוֹטֶלֶת, הם 
חרדת נטישת החיים, חֲדֵלוּת הקיום, 

הם חרדה מפני הבדידות, כלומר ֵריקוּת 
סופנית. אבל כל ריקוּת סופנית היא ביטוי 
של הפרדה וכל הפרדה היא למראית עינה 
בלבד, עצמיות ששכחה מאין באה והולכת, 

 עצמיות ללא תעצומותיה.
אמנם השקט המתאֵרךְ ודממת הרוחַב, 

מותירים אותנו עירומים מאחיזוֹת–ְקצָת, 
מלֶחֶם העֹנִי של הזמן ומילואיו, פוטרים 

אותנו מקצֶֶרת הנשימוֹת מעל המים, מנכִּים 
אותנו מן החלקים–באֵין–שלֵם, מדייקים 

אותנו עירומים–עד–דק כביום היוולדנו. אז 
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מרחבִית, במיתרים ארוכים כזמן ארוך 
ובמיתרים קצרים כקפיצת דרך, בפעימות 

חיים שעבורן הזמן הוא לכל היותר ּתָוֶךְ–
מעבָר, חִכּוּכִי יותר או חִכּוּכִי פחוֹת, חזֵק 

והולך עם גְּדוֹל הִקרבה למנגנוניוּת הבשר 
החי, עם דיוק ההתכוונוּת לנִשמַת הקיים, 

חָבור הכול.

כ. את מצג ההכול–קיים, את 
הוַי הקיום במלאותו על מִנעד תכונות 

מלאותו המוציאות ומאשרוֹת את כל חלקיו 
ופרטי–פרטיו באין להם מונופול על אופק 

הראייה, את מראה זה ניתן לראות באחת, 
בתעצומת–הפלאים של מעבָר ההוויה 

כולה, או לראותו מתוך הזמן המצֵר, מתוך 
הניסיון, מתוך עמידה ארוכַת זמן באבן 

הפינה של ההוויה במלואה בכדי להתרגל 
למראות החדשים–ישנים, וְכִבְַרת–מַבָּט 

אחר כִּבְַרת–מַבָּט לגלות את פניה ההולכים 
ומתגלים, במחשבה ובתחושה, ומסבירים 

 מתוכם כל פרט מציאות בכל טיב קיום.
ככל שגדלה ומתארכת ההתרגלות - כך 

היא קטֵנָה ומתקצרת, עד שמתבטלת 
ומתייֶתֶרת ומתגלָה כפרט קטן במחוות–קיום 

מושאיה האמוִּרים. לכל הפחות יש להחזיק 
במֶַתח הסתירה - לא לסגת אחוֹר מאֵימַת 

הלוגיקה הדיכוטומית, מחמַת פַּח הרגרסיה 
האינסופית, לכל הפחות יש להחזיק 

בסתירה כהתבוננות עיקשת בעצם כלשהו 
עד התפוגגותו או עד ַהְתמָָרתוֹ לדבר אחר 

או עד נסיקתו להיות העצם כשלעצמו - עד 
שתפריה של הסתירה נִפרמים בזה אחר 
זה, פּוֹקעים מיתרי המחשבה המתוּחים 
כהקלַת מתחים רגִשיים, והקיום בדבר 

הקיום מתגלה בכל חיובו.

יט. הכול חי. גם הקונטרס הזה, 
למשל, הבָּלוּי וממורטָט, שנִפְלָה מתוך 

איזה כּוּךְ זמן ומקום, אֵי–אז לפני כשמונים 
שנה, גם הוא כאן לחלוטין, ומביא עמו 

הלוך וקרוֹב את עצֶֶרת חייו המלֵאִים, 
אוִֹשיוֹת כותבָיו, טְַרד מחשבותיהם, מִטְבַּע 

מולדָתם כניחוח בית, בְּזַר מרחבי הרגש אֶל 
ַהצִּדָה וְאֶל היושר ואל פְּנימֵי עומק, ומבטָם 

אל נחלמוּת הָעבָר ואל חֲלוֹמיוּת העתיד 
הנהגה, בין בעיניים רטוּיוֹת ובין בעיניים 

דְּאוּיוֹת. ובתוך קונטרס חייהם מאובזר צָפֹה 
וְחזוֹר קונטרס חיַי כאן, בְִּקׁשִָרים פרומים 
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שמעצם טיבן הן חלק ממרקם אחדותי 
ההולך לרוחב, כבר נוטל חלק אורגני במה 

שישנו תמיד.

כג. חותמה של כל הבנה מלאה, 
טְבוָּעה בעומק בראשית, היא ִרגְׁשַת הכַרת–

התודה עם הֲחַלָָתה.

כד. ההבנות הנכונות, היסודיות, 
משיבות את האדם אל מה שנשכח. מעבר 
לתוכנן הספציפי, מעבר לתובנה עצמה, 

עצם התרחשוּתהּ של ההבנה הנכונה מחזיר 
את האדם אל ּתוֹשבתוֹ הְשכוּחה, אל הידיעה 

המצטברת אל הרוחב, כי הכול פתוח, 
הכול נודע וידוע והרשות נתונה. כשחוזרים 
הביתה, מְצוֹעפִים בחמימוּת האושר המזומן 

שבביטחון הדולֵק אל העומק, כבית 
מבטחים של ילדוּת, לא פועמת בנו אלא 

סקרנות ופתיחות–לב שוקקת ושתיינית לכל 
הקיים, המובן והמורגש. ללא כל צורך 

בהוכחה, בהוכחת עצמי ובלפיתה המהוּלה 
מְטוּת. בחרדת נטישה וִהּשַׁ

כה. ישנָה איזו יהירוּת–שלא–מדעת 

שאינה זקוקה לה, מתגלה כמדריכת דרך 
זמנית, חוֹנֶכֶת טובת לב, המתירה לו לבעל 

הבית לחזות בְּהוד ביתו שלו.

כא. מטיבהּ של הארה שהיא מַנְִהיָרה 
את כוליוּת הוויית האדם, וממילא שלל 

מערכי תכונותיו ותחושותיו והבנת–עצמו 
משתנים באחת. שינוי זה נשכח ַהצִּדָּה עם 
היציאה מן ההארה והשלכת תכונות זרוֹת 

וּׁשְָתלִים של מחשבות ואינטרסים מוטְלָאִים 
בהוויה שנפרדה מעלינו לכאורה, ומוריד 

אותה מכללוּת גופהּ לכדי איבר במערך גוף 
 מתחלק ומתפרד.

הדיוק המחשבִתי ואי–ההתמָהרוּת בהשלכַת 
אחד על השני, לא רק שיניחו לכל גוף את 

מקומו, כי אם גם ישיבו לַהפְִעים את מה 
שלכאורה התרוֹפֵף מאחוֹז בידינו.

כב. לכל סיבה מקרית, כלומר 
נוכרית בקיומה, או לכל סיבה גופנית 
שהיא חלק ממערכת חומרים וסיבות 

מקריוֹת, כלומר נוכרית בקיומה, לכל סיבה 
 כזו נתונה סיבה מקדֶמֶת.

הסיבות המקדימוֹת מקורן סופי כיוון 
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בנו לחשוב כי מה שנשמר בזיכרוננוּ 
ובזיכרון תרבותנוּ - נשמר, ומה שנשכח 
מאִתנו ומקולקטיב זיכרונותינו - צולל 
לטמיון. מִסְּתוֹר הקיום ההולך וּבא, שב 

וחוזר חֲלִיפוֹת, נִגלה ואינו נִגלה, מַצְלִיל 
פְּתִָעים וחומֵק, אינו צריך לריצודיה 

החולפים של אֲלוּמַת התודעה האנושית 
המשתברת להמוֹן רסיסיה במגע עם פניו 

 הרוטטים כְּמְִתאַר מַיִם.
ישנָה איזו ענווה–שלא–מדעת בנו לחשוב כי 

מה שנשמר בזיכרוננוּ ובזיכרון תרבותנוּ 
- נשמר, ומה שנשכח מאִתנו ומקולקטיב 

זיכרונותינו - צולל לטמיון. מִסְּתוֹר קיומנו 
ההולך וּבא, שב וחוזר חֲלִיפוֹת, נִגלה ואינו 

נִגלה, מַצְלִיל פְָּתִעים וחומֵק, אינו צריך 
לריצודיה החולפים של אֲלוּמַת התודעה 

האנושית המשתברת להמוֹן רסיסיה במגע 
עם פניו הרוטטים כְּמְִתאַר מַיִם.

כו. אמונת–הבסיס כי הכול קיים 
ומתממש נכונה גם כקריאת–כיוון, כתובנת 

מצע, אבל בקלוּת היא נעשית מנטרה, 
סיסמת הצלה, מנגנון מִגננה שחֵרד על 

עצמו במקום שיבטא, יצביע ויגשים את 

 נכונותו.
לאמונת הבסיס כי הכול קיים צריכה 

שתתלווה אומנוּת הבסיס, תשתית הלב 
הפתוח, בִּינַת–ּתַחְּתִיּוֹת–ַהלֵּב שאין קלעים 
מאחוריה, נְכוֹנוּת הֶקלֶט המלא, העדין 
והריגוּׁשִי. לאמונת ההכול–כלול צריכה 

שתתלווה אוּמנות–היד–על–הדופק, תשומת–
הלב הדייקנית והמסירוּת צמודת–הממשות 
המתארוֹת, מְמַמשוֹת ומְמְַרגְּׁשוֹת ומנכיחוֹת 
ומוכיחוֹת ומציגות את אגפיה השונים של 
אמונת הבסיס, את סעיפיה ומַסְעפיה, כל 

פניית–פְָּרט ומושגיו וכל מבוא–כלל ומושגיו, 
את טיב ַהֶמּמֶׁש, התהוּדה ומרחב התהודה 

ואֶֶתר התהודה וטבע גבולותיה, של כל 
ממשות ההופכת את בִּטְנָתָהּ החוצָה ומראָה 

במנגנון גופָהּ כי קיומה קיוּם כפוּל הוא, 
עדות כפולה: מעידה על עצמה ומעידה על 

זולתה, על תוקף קיומה הפרטי המתקיים 
מחוץ לכל חולף, המצטרף גם הוא, 

כמשלוֹחַ יד החוזרת אל גופה, אל מְכוַֹרת 
הקיום–כולו–לבלי–די.

כז. כאמור, אין קל מאמונת–
האמונות, מקבלת הקיום כולו באשר הוא. 
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אין קל מאמונה זו שהיא עצם החיים, 
היא היא הקיום, על כל סְבָכָיו, פיצוליו, 

התחכמויותיו ועקיפותיו. והצהרת האמונה, 
והמחשבה וההכרה בדבר הקיום כולו, היא 

חלק גדול וקטנטן ממנו, כמו החיצוניות 
והפנימיות, ההפשטה וההצבעה, כמו 

ַקטְנוּת הגוף העצמי של כל תזכורת ִעם 
עלוֹת ממשות המוזכר.

חן ישראל קלינמן
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ים גְּבוּלִיִּים, ְּרוֹׁשִ ַעכְב
ים בִּּפְרוֹזְדוֹר, ִמְתַרֲחׁשִ

ַהַחלּוֹנוֹת ִמְסּתַגְִּרים,
לְהוִּטים ִמכְּפוֹר,
ים, כְּסוּת ּפְַרעוֹׁשִ
ִמְתגֶָּרדֶת בְּדִבּוּר,
ְבלֵי ָהַעפְַעּפַיִם, ׁשָ

ִחיר, ִרים לְַהׁשְ ֻמכְׁשָ
Bitten necks, we woke

¤

 

בֶָּהלָה ֵריָחנִית,
ַהדְלַָקת זֵָעה,

ַהכְִּביָסה ַהבּוֶֹעֶרת,
כוַּחת לֶָהָבה, ׁשְ

ְמִסיַרת ַהכְָּתִמים,
חָֹרּה,  ֻמצְֶהֶרת בִּׁשְ
ַהּסַָקת ְמִחיקוֹת,

ּפַַחם-ֶהגְיוֹנָּה,
The not that remains

¤

 

לוּת נְֶחֶרצֶת, בְּׁשֵ
נְִבֶרֶרת בֲַּאָטִבים,
צְחוֹק ַהֶהְריוֹנוֹת,

ְמׁשוֶֹבֶבת ִחּתוּלִים,
ִמיַּלְדוָּתּה ְמנַפְנֶפֶת,

ְקלָס לֱֶאלוִֹהים,
ימוֹת, ַמְרבַּת נְׁשִ
ּפוֹדָה ּתְלוּיִים,

He had suicide at six

¤

 

גֻּלּוֹת ִמְתבּוֹדְדוֹת,
ַהחִֹרים לְַמֲענָן,

ֲחֵקי ַהִהְתַרֲחקוּת, ְׂ לְִמש
לְחוּ ַהּזוְֹרִקים, נִׁשְ
יָרה נְִקבֶֶּרת, נְׁשִ

בֲַּעזוָּבה ִמְתכַּּסִים,
ִמכָּאן ְמטָֹרפוֹת,
חוֹפְרוֹת יְלָדִים,

Mutatis mutandis

יונדב פרידמן
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מחדש

 

ה ָקָטן יוֵֹתר ָׂ נּוּי. ׁשוּם דָָּבר לֹא נֲַעש בִָּעיר לֹא ָחל ׁשִ
ֵּר ַעל כִּי ַהגּוּף גָּדַל. כָּכָה ַמְתִחילִים זִכְרוֹנוֹת. נְִתגַּב

ה, לֹא ַהֶחדֶר. ָבה ֲחדָׁשָ ַעצְֵמנוּ כְּדֵי לְַהּתִיָרם. ַרק ַהּמְַחׁשָ
ים ֲאֵחִרים. ִאיׁש ֵאינוֹ ל ֲאנָׁשִ לְמוּל ַהַחלּוֹן ַחלּוֹנוֹת ׁשֶ
לַּם, ַהגָּדֵר בּוֹן ׁשֻ ָהֲארוָּחה מוּכָנָה, ַהֶחׁשְ מוֹדִיַע לָנוּ ׁשֶ

נָה. זוִֹהי ִעיר ַהּמְֻבגִָּרים, ִעיר וְּמלוָֹאּה, ֲאֻרכָּה ּתֻּקְ
וְּמפֶֹרֶטת ַעד לְֵאין ּתֵאוּר. ֶחלְֵקנוּ זָעוּם ַעד כְּדֵי ֶחְרּפָה.
ים ְקצָת ִמּמֶנָּה. ְמפַּזְִרים ִמלָּה ִעם כָּל צַַעד ֲאנְַחנוּ ּתוֹלְׁשִ
ֶקר ֶאָחד ל ָהרֹאׁש, ׁשֶ ַאַחת בְּכָל ָמקוֹם, ּתְנוָּעה ַאַחת ׁשֶ

נוית בראל

בוקר פרנואידי

 

ָהֵעֶרךְ ָהֶעלְיוֹן ַאּתָה ֵמִבין ׁשֶ כְּׁשֶ
ְ מוָּבס כָּל כָּך

וְכָל ַמּטְַרת ֵעֶרךְ ֶעלְיוֹן ְמכַוֶּנֶת ּתְבוָּסה
ֵאין ׁש וּמוֹצֵא ׁשֶ ַאּתָה ְמַבּקֵ אוֹ כְּׁשֶ

כָּל ַהוְֶּרִסיּוֹת ֵהן
ל גְִּרָסה גְִּרָסה ְמפְֻקּפֶֶקת ׁשֶ

ָהעוֹלָם כָּתוּב ֵאלֶיךָ בִּכְַתב בְַּריְל
ים ְמֻתְרגִָּמים  וּׁשִ ִמׁשּ

לִפְָעִמים ֵהַבנְּתָ לִפְָעִמים לֹא
ְקָרא לָזֶה ִאינְטוִּאיצְיָה אוֹ נְבוּאוֹת ַהּזַַעם

יָבה ִחיּוִּבית ֲחׁשִ
מוֹת ּתְִקָרא בְּׁשֵ

ּ הו ֶ ה ַמּשׁ ֶׂ ַאּתָה עוֹש נִּדְֶמה לְךָ ׁשֶ ּתוּכַל לֲַעשׂוֹת כָּל דָָּבר בִּזְַמן ׁשֶ
הוּ יְַחּפֶה ַעל לִּקוּי ַהּזִכָּרוֹן ֶ כְִּאלּוּ ַמּשׁ

יָת ַהכֹּל ַאֶחֶרת ִׂ לֹּא ּתוּכַל לְִמדֹּד ָעש לִּפְנֵי זְַמן ׁשֶ ּתֵָאר לְךָ ׁשֶ
ַאּתָה ִמּזְַמן ּתַַחת ְמזִּמָה  ּתֵָאר לְךָ ׁשֶ

בּוֹ ָעַבְרּתָ כְָּבר ַאלְפֵי ּפְָעִמים ָעַבְרּתָ בְּאוֹתוֹ ָמקוֹם ׁשֶ ּתֵָאר לְךָ ׁשֶ
וֲַעדַיִן ָהיָה זָר 

ּתֵָאר לְךָ כַּּמָה ּפְָעִמים 
ּ נְִּקָרא דֵּזָ'ה וו ָקָרה לְךָ ָמה ׁשֶ

ּפַַעם, לֵךְ ּתֵדַע, אוּלַי לֹא ִמּזְַמן, ּתֵָאר לְךָ ׁשֶ
ְ ַהכִּוּוּן ַהבַּיְָתה ָהיָה ָהפוּך

שלי חן

נחלת בנימין 18 )על הגג(



72

96

73

96

חורף 02013 גליון 00002

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-

הרגע נזכרתי

 

ֲאנִי ֵעירֹם לָךְ כִּגְלִיַמת-חוּץ-ִמּמֵךְ.
ֲאנִי ֵעירֹם לָךְ וְכְִמַעט ֵעירֹם ֵאלַיִךְ.

גְּלִידַת ַסנְדֵּי ּתוִּתים, בְּכִי ַאנְגְלִי בְִּקוִיבֵּק,
וְגוּפֵךְ וְֵאינֶנִּי ֵאלַיִךְ.

דִּים, ַהּפְָחדִים ַהוְֻּרדִּים ֲעקוֵּרי לְׁשַ
דַיִךְ. וְָתִמיד לֹא ּתִָמיד לְׁשָ

וְכֵָעת לֹא כֵָּעת, וְגוּפִי לֹא גּוּפֵךְ,
וְגוּפֵךְ לֹא ֲעדַיִן ֲעדַיִן.

ּתָכִינִי ֲחִביְתַעיִן לִילָדַיִךְ, ָאז כְּׁשֶ
ּתִזְכְִּרינִי: מוַֹח זָר בֵּין ַהוְֻּרדִּים.

וְכָל כָּךְ זָר וְכָל כֻּלֵּךְ וְכָל בְּגָדַיִךְ,
וֲַעדַיִן ֵאינֶנִּי יְלָדִים

ערב שהיה יכול להיות משכנע מאוד, אלמלא

 

וְּבכֵן ֲאנִי כּוֵֹתב ֵאלַיִךְ כִּי ַאֶחֶרת
לֹא ָהיִיִתי כּוֵֹתב ֵאלַיִךְ. וְּבכֵן

ֲאנִי כּוֵֹתב ֵאלַיִךְ ָהַאֶחֶרת
כִּי ַאֶחֶרת לֹא ָהיִיִתי ֵאלַיִךְ ִמּתוֹכֵךְ.

ּתְ ּתְַחּתוֹנִים בְּנוֶֹבְמבֶּר. וְּבכֵן לַָבׁשְ
ּתְ ּתְַחּתוֹנִים בְּנוֶֹבְמבֶּר וְּבכֵן לַָבׁשְ

ּתְ ּתְַחּתוֹנִים וְֵאינֵךְ לְַבדֵּךְ. וְִאלּוּלֵא לַָבׁשְ
ָהיִית גּוֶֹמֶרת ֶאת ָהֶעֶרב?

ל ּתֵַאְטרוֹן ַהַח'אן? רוִּתים ֶשׁ ֵ וְגַם: כַּּמָה ּפְָעִמים ִחְרבַּנְּתְ בַּׁשּ
יִמי לֵב לַּמֲַהלָכִים ַהּמְאָֹהִבים ָהַאֲחרוֹנִים ִׂ וְגַם: ש

ָּנוֹת ַהּמְאָֹהבוֹת ָהִראׁשוֹנוֹת בַּּסִפְרוּת ָהִעְבִרית. לַב
ְ בַָּאֲהָבה ַהּזָָרה לִי. ּתִָמיד ְמיֻּזָעוֹת כָּל כָּך

עומר ולדמן

ינאי 3, ירושלים

ב'-ה', ש': 22:00-10:00
ו': 20:00-10:00

א': סגור



 

Oops!
DEADLINK

FOR ENGLISH

GO TO PAGE 92

אאופס!
לינק מת

לאנגלית עבור 
 לעמוד 92
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FATHERS SHAVE
for Ron Padgett

 
Father shaves. Details follow.

The blade rips the bristles

from his cheeks, his chin,

from beneath his thunderous

nose. It rips the carpet

and the curtains, rips

Sylvester the Cat

right off the TV screen.

We children cry.

The blade rips the welcome

mat off our porch, the

grass off our lawn,

the trees off our block,

oh weeping willows.

Father goes to the office.

His boss caresses

his smooth face. The

clients ooh and ahh.

The streets are bare

of cars. One planet

hurtles into another.

There are no prizes

in a bag of Cheezies,

but in Pink Elephant

Popcorn you get a

little sticker or maybe

a tiny soldier with a

parachute you can

drop out your secondfloor

window. Look!

He drifts down.

He drifts in the breeze.

The jays and sparrows

gaze on in wonder

TIME

 
It’s about time.

It’s about time.

It’s about two astronauts.

Starring _________ as 

Blugga.

A brave crew? Strange place?

Prehistoric gals? Sue me.

Tell me where all past years 

are.

It’s about dinosaurs vs. 

astronauts.

It’s about their fate

 

Stuart Ross
You Exist. Details Follow.

Anvil Press

Vancouver, Canada

02012
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Cell 
 
Curtain down.  A man steps out and occupies centre stage.

MAN: Ladies and gentlemen, the show is about the begin. At this 

point I must ask you to turn off your cellphones.

He’s gone. After a proper pause, the curtain rises. A woman now 

onstage. Her figure faint, the lights still dimmed.

WOMAN: It was my birthday, and I wanted to do something for 

myself. So I left Tom with the babysitter and went to the theatre 

with my husband, Dennis. 

     (She takes a cellphone from her pocket.)

     A man came out before the show began and asked the audience to 

turn off their cellphones. Of course, I turned mine off too. How was I 

to know?

     (She looks down at the phone. It doesn’t ring, but she holds it up 

to her ear anyway. Then lowers it.)

She said she called me over and over. She didn’t know what play I 

was going to or what theatre – she only knew the number of my 

cell. When Tom stopped breathing, she panicked. She called my 

three times before calling the hospital. The messages pilling in my 

pocket. While the ambulance came to take his body away. But we 

were having such a wonderful time. Dennis relaxed, and so sweet. 

I remember thinking: This is the best night ever since we had the 

baby.

     (She raises and lowers the phone once more, checking for a dial 

tone.)

During the monologue, other actors dial the phone numbers of 

every member of the audience. The actors leave frantic, desperate 

messages, mimicking the voices of loved ones. Improvising 

disasters. Begging for answer. Onestage, she stares at a dead phone. 

When every voicemail box is full, the curtain falls.

 

Jonathan Ball
Clockfire

Coach House Books

Toronto, Canada 

02010
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Alone 
 
When you enter the theatre, you find yourself alone. You take your 

seat, but the rest remain empty. The curtain does not rise. The play 

will not begin unless you leave.

The Mirrored Stage 
 
The lights dim. Then come up as the curtain rises to reveal an empty 

stage, its back wall a giant mirror. The audience looks upon its own 

reflection, enraged. What pompousness!

     Betrayed, they file out. A joke has been played on them, an artless 

joke. Some have looked forward to this play all week. They mutter 

and complain. The play a failure, a ham-flsted attempt at profundity. 

They will warn others and demand a refund.

     Finally, the theatre is empty. Silence, then an eruption of 

applause. Although the audience has left, their reflections remain. 

These reflections rise, cheering – delighted, flnally free.

A New History 
 
The stage set in the Earth’s primal history. That moment, unknown 

to us now, when life clawed its way forth from strange, primordial 

chaos. 

     Only here it does not. The play progresses until our present age, 

lifeless, its players the shifting tides. Geology. Chemicals. 

An Über Creative, 
Design & Identity Haus

WWW.UBER-NICE.COM
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¤

 
how

       that time

time takes

to pass

            passes

            taking

no time

now 

¤

 
river clouds

going

no

where

           twice

 

John Phillips 
What Shape Sound

Skysill Press

Nottingham, UK 

02011

¤

 
The words

telling

the story

tell

a story

of words.

We like

to think

it’s us

telling

the story,

that it’s

our story

being told.

It isn’t

¤

 
Train passing

way back

down the track

passes

way ahead

before it

gets here
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Basement Song

 
Out of the deep

I dreamt the mother.

How deep the mother

deep the basement

the body, odor of laundry

the soul of a bug.

The grass inside

the song stains me.

The mother stains me.

That was the year

they cut my throat 

and toads bloomed

on my voice box.

I have kept my head up.

Have kept myself

out of trouble

but deep is trouble

deep is mother.

Deep the song

Inside summer.

Did I tell you it hurt

accepting air in a new body?

And since the change

the air burns

 

Peter Gizzi 
Threshold Songs

Wesleyan University Press

Middletown CT, USA 

02011

NATURE

 
one

or

a

non

one 

o

one

on

no

one

on 

one

BODY

 
One meets one

on the line

one is on

*

on and on toward and on

*

and and and and and this and

 

Mark Truscott
Nature

BookThug

Toronto, Canada

02010
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The Growing Edge

 
There is a spike

in the air

a distant thrum

you call singing

and how many nights

this giganto, torn

tuned, I wonder if

you hear me

I mean I talk

to myself through you

hectoring air

you’re out there

tonight and so am I

for as long as

I remember

I talk to the air

what is it

to be tough

what ever 

do you mean

how mistaken

can I be, how

did I miss it

as I do entirely

and admit very

buckling inside

a deep sea whine

flash lightning 

weather of pale

blinding life

the last time

I remembered it

an un gathering 

every piece of

open sky into

the deep chill

inventing, and

is it comfort

the cold returning

now clear and

crystalline cold

I standing 

feet on the ground

not under it

I frozen and

I can feel it

to meet incumbent 

death we carry

within us a body

frozen ground

what does it mean

to be tough

or to write a poem 

I mean the whole

vortex of home

well then

I know nothing

of the world

can see it now

can really see

there is a spike

a distant thrum

to the empty

o’clock autumn litter

it’s ominous, gratuitous

the asphalt quality

these feelings 

it’s Sunday in deep space

and in the breeze

scatters, felt presences

behind the hole

in the day, sparks

ominous spike

I’ve not been here

before, my voice is

looking for a door

this offing light

reaching into maw

what does it mean

to enter that room
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SCIENTIFIC-POETIC SYNTHESIS AND 

INFORMED NAIVETY OF A MAGICAL 

REALISM. ERROR BREEDS SENSE. 

8. WE PROPOSE A PRAGMATIC 

ROMANTICISM UNHINDERED BY 

IDEOLOGICAL ANCHORAGE. THUS, 

METAMODERNISM SHALL BE DEFINED 

AS THE MERCURIAL CONDITION THAT 

LIES BETWEEN, BEYOND AND IN PURSUIT 

OF A PLURALITY OF DISPARATE AND 

FRAGMENTARY HORIZONS. WE MUST GO 

FORTH AND OSCILLATE!

 

Luke Turner
www.metamodernism.com 

London, England

02011

THE PROMISE OF ITS OWN PARADOXICAL 

AMBITION BY COAXING EXCESS TOWARDS 

PRESENCE.

6. THE PRESENT IS A SYMPTOM 

OF THE TWIN BIRTH OF IMMEDIACY AND 

OBSOLESCENCE. THE NEW TECHNOLOGY 

ENABLES THE SIMULTANEOUS EXPERIENCE 

AND ENACTMENT OF EVENTS FROM 

A MULTIPLICITY OF POSITIONS. FAR 

FROM SIGNALLING ITS DEMISE, THESE 

EMERGENT NETWORKS FACILITATE 

THE DEMOCRATISATION OF HISTORY, 

ILLUMINATING THE FORKING PATHS ALONG 

WHICH ITS GRAND NARRATIVES MAY 

NAVIGATE THE HERE AND NOW. 

7. JUST AS SCIENCE STRIVES 

FOR POETIC ELEGANCE, ARTISTS 

MIGHT ASSUME A QUEST FOR TRUTH. 

ALL INFORMATION IS GROUNDS FOR 

KNOWLEDGE, WHETHER EMPIRICAL OR 

APHORISTIC, NO MATTER ITS TRUTH-

VALUE. WE SHOULD EMBRACE THE 
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4. WE ACKNOWLEDGE THE 

LIMITATIONS INHERENT TO ALL MOVEMENT 

AND EXPERIENCE, AND THE FUTILITY 

OF ANY ATTEMPT TO TRANSCEND THE 

BOUNDARIES SET FORTH THEREIN. THE 

ESSENTIAL INCOMPLETENESS OF A SYSTEM 

SHOULD NECESSITATE AN ADHERENCE, 

NOT IN ORDER TO ACHIEVE A GIVEN END 

OR BE SLAVES TO ITS COURSE, BUT RATHER 

PERCHANCE TO GLIMPSE BY PROXY 

SOME HIDDEN EXTERIORITY. EXISTENCE IS 

ENRICHED IF WE SET ABOUT OUR TASK AS 

IF THOSE LIMITS MIGHT BE EXCEEDED, FOR 

SUCH ACTION UNFOLDS THE WORLD. 

5. ALL THINGS ARE CAUGHT UP 

WITHIN THE IRREVOCABLE SLIDE TOWARDS 

A STATE OF MAXIMUM ENTROPIC 

DISSEMBLANCE. ARTISTIC CREATION IS 

CONTINGENT UPON THE ORIGINATION OR 

REVELATION OF DIFFERENCE THEREIN. 

AFFECT AT ITS ZENITH IS THE UNMEDIATED 

EXPERIENCE OF DIFFERENCE IN ITSELF. 

IT MUST BE ART’S ROLE TO EXPLORE 

METAMODERNIST // MANIFESTO

1. WE RECOGNISE OSCILLATION TO 

BE THE NATURAL ORDER OF THE WORLD.

2. WE MUST LIBERATE OURSELVES 

FROM THE INERTIA RESULTING FROM A 

CENTURY OF MODERNIST IDEOLOGICAL 

NAIVETY AND THE CYNICAL INSINCERITY OF 

ITS ANTONYMOUS BASTARD CHILD. 

3. MOVEMENT SHALL 

HENCEFORTH BE ENABLED BY WAY OF 

AN OSCILLATION BETWEEN POSITIONS, 

WITH DIAMETRICALLY OPPOSED IDEAS 

OPERATING LIKE THE PULSATING 

POLARITIES OF A COLOSSAL ELECTRIC 

MACHINE, PROPELLING THE WORLD INTO 

ACTION. 
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