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בין האין לברירה

ג'ון לוק שאל: מה אנחנו באמת יודעים על זהב? אנחנו יודעים שזהב נראה 

לעינינו בצבע זהב, שזהב אינו מתחמצן, שזהב נמס ב–1,064.18 מעלות צלזיוס. 

אבל אלה לא התכונות של הזהב. זאת רשימת מכולת של התבוננויות אנושיות 

בזהב מחוץ לזהב. אמרנו את כל זה ועוד לא אמרנו דבר על הזהב עצמו. כדי 

להגיד משהו על הזהב עצמו נצטרך להסביר למה הזהב מוזהב, למה הוא לא 

מתחמצן, למה הוא נמס דווקא ב–1,064.18 מעלות ולא במעלה אחת יותר.

היום אנחנו יודעים להסביר למה הזהב מוזהב. הזהב מוזהב בגלל המבנה 

המולקולרי של הזהב. אפילו אם לא היה זהב בעולם, אפילו אם לא היה זהב 

ביקום, היינו יודעים שמולקולות מדומיינות של זהב יתחברו כך שהן יופיעו 

לעינינו בצבע זהב. אנחנו אפילו יודעים להסביר למה הקוורקים, שמרכיבים 

את הפרוטונים, שמרכיבים את האטומים, שמרכיבים את המולקולות, 

שמרכיבות את המבנה של הזהב, בהכרח יוצרים זהב שהוא זהב ולא זהב 

שהוא אדום.

המצור הזה שאנחנו מטילים על הזהב עלול להיות אינסופי. יכול להיות שהוא 

לא יושלם לעולם, לא בימי חיינו אנו ולא בימי החיים כולם. אבל מגמת הצבת 

ברורה: מדעי הטבע מקלפים את התכונות המשניות של הזהב מעל לתכונות 

יותר ויותר ראשוניות, בדרך להבין את זהב הזהב, בדרך להסביר את טבע הטבע.

מטבע הדברים, המצור על טבע הדברים מעורר בהלה לא רק בקרב הדברים 

- אלא גם בקרב המשוררים. איזו מילה נמצא אנו המשוררים שתהיה מדויקת 

יותר מקוורק של פרוטון של אטום של מולקולה של מבנה של זהב? איזו מילה 

נמצא שתהיה מפוצצת יותר משמש, שמסתה פי 10 ממסת השמש שלנו, אשר 

התיכה את הזהב במעיה ואז ירקה אותו החוצה בסופרנובה?

הפתרון הקל עבורנו יהיה לברוח מהיקום הנצור. להפקיר את הזהב לגורלו. 

להסביר שאין אנו, אנשי הרוח, עוסקים בחומר, קל וחומר לא בתכונותיו, 

ולחטט עד פצע ברוח, כלומר בעצמנו: בפסיכולוגיה שלנו, בסוציולוגיה שלנו, 

במוסר ובצדק שלנו. היקום למדע והאדם לספרות.

זאת טעות. על מדעני הספרות מוטלת משימה לא פחות מורכבת מזו המוטלת 

על מדעני החומר. עלינו מוטלת המשימה, המדעית לגמרי, של חקר האפשרות. 

כי האין הוא כר פורה לאין שיעור יותר מהיש. כי על כל תכונה אחת שיש לזהב 

אפשר למנות לפחות מאה תכונות שאין לזהב - אבל היו יכולות להיות לו. 

חייזרים פרימיטיביים ירצו לדעת מה אנחנו יודעים על היש. חייזרים מפותחים 

יותר ישאלו מה הספקנו ללמוד על האין.

שירה, אומרים בצדק, לא יכולה לשנות את העולם. אבל שירה יכולה לשנות 

עולמות אפשריים. בעולמות אפשריים מלחמות עולם פורצות בגלל אי–דיוק 

באי–עובדות בשיר על אי–זהב. זה עניין של חיים ומוות ביד הדמיון. עלינו להבין 

את היחסים בין האין לברירה. עלינו לכבד את האפשרות לפחות, אם לא הרבה 

יותר, מכפי שאנו מכבדים את המציאות.

הגיליון שלפניכם מלא בשירים שמתעלמים מהמציאות. אלה שירים הזויים 

ומנותקים. אלה אינם שירים צודקים פוליטית ולא שירים טובים מוסרית. 

שירים אלה נכתבו בעד ונגד נושאים שאין לכם דעה עליהם, כדי שאתם לא 

תוכלו אוטומטית להיות בעד או נגד השירים. והם עושים את כל זאת, והרבה 

פחות, אפילו מבלי להיות יפים. הם לא נכתבו כדי להיות יפים. הם נכתבו כדי 

להיות טועים - ובגדול.

לכן אני מבקש מכם, הומו ספיינס ספיינס ספיינס, לקרוא את הגיליון הבא 

בידיעה מוחלטת שתצאו ממנו עם הבנה יחסית. אם ברצונכם לצאת חכמים, 

לכו ללמוד. אם ברצונכם לצאת צודקים, לכו לפייסבוק. אם ליופי חשקה 

נפשכם, השמש שוקעת וזורחת פה בזהב פעמיים ביום. אבל אם אי–פעם 

חשבתם שהיא יכולה, אפילו צריכה, לשקוע פחות ולזרוח יותר - הגיליון הזה 

נכתב במיוחד בשבילכם.

עודד כרמלי
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ֶאה"  )סער יכין, הבה להבא #00004( "ֶהָחָלל ּגֵ

כָּל כּוֹכָב דִּגְלוֹ ָעלָיו גֲַּאוָה,
כָּל ַהּמְאוֹרוֹת בְִּסּפְֶקְטרוֹגְַרפְיָה ַמְרִהיָבה,

ַאֲחוַת ָהָרִקיַע ְמאוֶֹתֶתת ַהצְָהָרה:

ַהיְּקוּם ַאנְדְּרוֹגִינוֹס ָא־רוַֹמנְִטי, הוּא
דֹּב ְטִריגֶ'נְדִֵּרי ָא־ִמינִי. ַהיְּקוּם 

ּפַן־ֶסְקסוָּאל ִקיצוֹנִי, הוּא
לְֶסבִּית לִיּפְְסִטיק, ּפוֹלִיָאמוִֹרי ְטַרנְְסִמגְדִָּרי. ַהיְּקוּם

ַאנְדְּרוֹפִיל גִּ'ינוֹפִיל, הוּא
אוֹטוֶֹסְקסוָּאל בִּלְּתִי־בִּלְָעדִי.

כִּי ַהּמְֶרָחב ִאינְֶטְרֵסְקס,
כִּי ַהּזְַמן יְדִיד ַהּקְִהלָּה,

כִּי ָהֵאנְֶרגִּיָּה זוֶֹרֶמת,
כִּי ַהחֶֹמר בִָּענְיָן. 

וְזוֹ ַהַהצְָהָרה, וְזוֹ ַהגֲַּאוָה, וְזֶהוּ יְקוְּמךָ.
ַעד כָּאן ַעל ַהּמִגְדָּר ׁשֶל ַהיְּקוּם

ר ׁשֶל ַהיְּקוּם. ֵמֵאת ַהּמִנְׁשָ

ֲהִתְרצֶה גַּם ַאּתָה לִנְׁשֹר, לְִהְתַמּסֵר, לְִהְתַמנְׁשֵר?

אוֹ, ַהְרׁשֵה לִי לִׁשְאֹל כָּךְ:
ַהיְּקוּם יֵצֵא ֵמָהָארוֹן, כְּׁשֶ

ַהִאם ּתֵצֵא ַאֲחָריו
ִהְתּפַנָּה ּתְִסּתַּפֵק בַּּמָקוֹם ׁשֶ אוֹ ׁשֶ
לְִתלוֹת ֶאת ֲחלִיפְָתךָ ַהֲחדָׁשָה?

מצהר הגאווהקריאה להפלגה  סער יכין סער יכין

ַמכָּה ַקלָּה בָּעֹגֶן, וְהוֹּפ! ֲאנִי ׁשָט.
ֶהוּ. ֲאנִי חוֵֹתר לְָאנְׁשֶהוּ. ֲאנִי חוֵֹתר לְַמּשׁ

הוּ! ֲאנִי חוֵֹתר וְחוֵֹתר וְחוֵֹתר – וְִהנֵּה ָאנְׁשֶ
הוּ! ֶ ל ַמּשׁ ִהנֵּה אוְֹקיָנוֹס ׁשֶ

נְִרֶאה לִי ָמקוֹם טוֹב לְִטבֹּל וּלְָהצִיף ָקדְקוֹד,
ָמקוֹם טוֹב לְיַּסֵד בּוֹ ֶאת ִאיֵּי גָלַּפָגוֹס ׁשֶל ַהנֶּפֶׁש.

ַמיִם נְִקוִים וְנִגְלֶה ַאְרכִיּפֵלָג הוֶֹמה
ָּׁשָה וְּמגָֻחכִים כְּמוֹ דוֹדוֹ; ַרֲעיוֹנוֹת ִאּטִיִּים כְּצַב יַב

ֶהגְיוֹנוֹת ַטזְָמנִיִּים וַּמְסָקנוֹת לֵמוִּריּוֹת;
ִמְבנֵי נֶפֶׁש ֲעדִינִים, ַרְבגּוֹנִיִּים וּפְַטּפְָטנִים כְֻּתכִּי.

ִאיִּים נוֹצִָרים לֹא ִמכּוֹחַ ֶטְקטוֹנִיָקה אוֹ ַמגְָמִטיָקה אוֹ בְֶּאצְבַּע ֵאל, ֶאלָּא
ִאיִּים נְֶחלִָמים בְַּסַחף ַמֲעַמּקִים. ִאיִּים ִמְתַעְרְטלִים ִמּמֲַעַמּקִים.

גָּבוֹת ְׂ בְּגָלַּפָגוִֹסי, זְַרזִיפִים ֵאבוֹלוּצְיוֹנִיִּים ַמְעּפִילִים לִפְָסגוֹת נִש
וִּמְתַרּסְִקים בְַּמּפְלֵי ֲענָק וְזוְֹרִמים לַיָּם.

לַֹח. ֲאנִי ִמְתַעצֵּל לִׁשְ ׁשָם בַּחוֹף, כָּל גְַּרגִּיר חוֹל הוּא ִמכְּתָב בְַּבְקבּוּק ׁשֶ
כָּאן בַּחוֹף, ַעל כָּל גְַּרגִּיר כַָּתְבּתִי לִי עֹגֶן.
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ִּיט ַעל ַעּזָה ֵמֶהָחלָל יַּב ֵאין ִמי ׁשֶ
כְּדֵי לְִראוֹת ֶאת ַהֶהֶרס בְַּעּזָה

ִּיט ַעל ֶהָחלָל ֵמַעּזָה יַּב כִּי ֵאין ִמי ׁשֶ
כְּדֵי לְִראוֹת ֶאת ַהֶהֶרס בֶָּחלָל

וְַהּזֶה ׁשֶל נִיצוֹץ
לֹּא נִצַּת בְּדֶׁשֶא ָרטוּב ׁשֶ
עוֹלָמוֹת ְקַטנִּים ׁשֶל ַמיִם

ַאלְפֵי צְָבִעים ִאם ַמבִּיִטים ַמּמָׁש
פִיפָה, בִּגְִחינָה בִּׁשְ
ִטּפוֹת ַטל נְִקווֹת

ְּהוֹנוֹת בֵּין דֶּׁשֶא לַב
כָּל צַַעד ָמַסךְ אוֹר דַּק
כָּל צַַעד ָמַסךְ אוֹר דַּק 

כַּּמָה ָמַסכִּים כֵָּאלֶּה
בָּעוֹלָם ַהּזֶה ַמּמָׁש

ַמּמָׁש ַהּזֶה בָּעוֹלָם ַהּזֶה
ַמּמָׁש ַהּזֶה

חלל

שממה

נדב נוימן

נדב נוימן

עודד כרמלי¤

ֲאנִי ָרִאיִתי ֶאת ַהיְּקוּם ִמבַּחוּץ 
ֲאנִי ָרִאיִתי ֶאת ַהיְּקוּם ִמבַּחוּץ 

ִמבַּחוּץ ַהיְּקוּם נְִרֶאה
בּוּל כְּמוֹ ּפוּּפִיק 

ִמבַּחוּץ ַהיְּקוּם דּוֶֹמה 
ּתֵי ִטּפוֹת ַמיִם לִׁשְ

ָהַאַחת ּפוּּפִיק 
נִיָּה כָּל ַהיְּקוּם ְ וְַהּשׁ

ּמִחוּץ לַּפוּּפִיק ׁשֶ
ּמִחוּץ לַּפוּּפִיק ֲאנִי ָרִאיִתי ֶאת כָּל ַהיְּקוּם ׁשֶ

ֲאנִי כִּּסִיִתי ֶאת כָּל ַהּפוּּפִיק בֲַּאגוּדָל 
כִּּסִיִתי וְָרִאיִתי
כִּּסִיִתי וְָרִאיִתי

ְמקוִֹמיִּים ֶאפְׁשָר לְזַהוֹת
לְפִי ַהּפוּּפִיק

ִאם יֵׁש לֶָהם ּפוּּפִיק 
ֵהם ְמקוִֹמיִּים

לַיְּקוִּמיִּים ֵאין ּפוּּפִיק 
אוֹ ֲאגוּדָל 

ֵהם לֹא נֱֶאָחזִים
יֵׁש לֶָהם

ֶאת כָּל ַהיְּקוּם
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ֲאנִי לֹא ִמְתַרגֵּׁש
ֲאנִי ִמְתַרגֵּׁש

ִביל ַהכּוֹכִָבים בִּׁשְ
ֲאנִי ִמְתַרגֵּׁש

ִביל ַהכּוֹכִָבים בִּׁשְ
רוִֹאים ׁשֶ

ֶאת ַהכּוֹכִָבים
ים וְלֹא ִמְתַרגְּׁשִ

וֲַאנִי רוֹצֶה
ֲאנִי רוֹצֶה

ֲאנִי רוֹצֶה ּפֵרוֹת
ִביל ֲעַטלֵּפֵי ַהּפֵרוֹת בִּׁשְ

צְִּריכִים ּפֵרוֹת ׁשֶ
וְצוְֹרכִים ּפֵרוֹת

ֲאָבל לֹא רוֹצִים ּפֵרוֹת
ֲאנִי רוֹצֶה ּפֵרוֹת

וְגַם ֲעַטלֵּפִים
ֲאנִי רוֹצֶה ֲעַטלֵּפִים

ִביל ַהּפֵרוֹת בִּׁשְ
צְִּריכִים אוָֹתם ׁשֶ
ִביל לְִחיוֹת בִּׁשְ
ן וֲַאנִי לֹא יָׁשֵ

ֵאין לִי זְַמן לִיׁשֹן
כָּל ַהלַּיְלָה ֲאנִי חוֹלֵם
ַעל ּפֵרוֹת וֲַעַטלֵּפִים

ן ֲאָבל ֲאנִי יָׁשֵ
ֲאנִי צִָריךְ לִיׁשֹן

ִביל כָּל ַהּזָָהב ן בִּׁשְ ֲאנִי יָׁשֵ
ּמוָּטל בְִּמִטילִים ׁשֶ

וְלֹא נְִרדָּם
ֲאָבל ָאז ֲאנִי ָקם
ֲאנִי צִָריךְ לָקוּם

ִביל ַהּמָקוֹם לָקוּם בִּׁשְ
ִביל ַהּמָקוֹם יְקוּם בִּׁשְ

נְֶּחּפָר וְנֱֶעדָר ׁשֶ
לָךְ וֻּמפְצָץ וֻּמׁשְ
ךְ וְנִגְָרר וְנְִמׁשָ
ֲאָבל לֹא ָקם

ִבילוֹ ָאז ֲאנִי ָקם בִּׁשְ
וְזֶה ְמַרגֵּׁש

ִביל ַהכּוֹכִָבים בִּׁשְ

עודד כרמלי¤עודד כרמלי¤

ֲאנִי לֹא ָראוּי לְכָל זֶה וְזֶה ׁשֶ
וֲַאנִי לֹא

כָּל זֶה ָראוּי זֶה לֹא אוֵֹמר ׁשֶ
זֶה לֹא

ַהִהְתבַּּטְאוּת ַהּזוֹ
לֹא ְראוּיָה

ַהִהְתנֲַהגוּת ַהּזוֹ
לֹא ְראוּיָה

ּמוּׁש ִ לֹא ָראוּי ַהּשׁ
ים בִּילָדִים  ִׂ עוֹש ׁשֶ

ִתיָּה  ַהּמַיִם ֵאינָם ְראוּיִים לִׁשְ
ָהאֹכֶל ֵאינוֹ ָראוּי לְַמֲאכָל
ַהצִּיּוּן ֵאינוֹ ָראוּי לְצִיּוּן 
וְַהּתַֹאר ֵאינוֹ ָראוּי לַּתַֹאר

ַהּמִנּוּי לֹא ָראוּי
ַהּפְִרסוּם לֹא ָראוּי

ַהיַַּחס ָראוּי לְכָל גִּנּוּי 
וְַהחֹם ַהּזֶה בִּלְּתִי נְִסבָּל

וְַהּקֹר ַהּזֶה ְמטָֹרף 
כִּי ָהעוֹלָם ַהּזֶה לֹא ָראוּי 

לְִמגוֵּרי ָאדָם
ַהַחיִּים לֹא ְראוּיִים לַַחיִּים
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פיתוי ציפורשולחן העץ נח אנגלהרדרונה ברנס

ּפִיל ַמּקוֹר לְַהְמִריא ַמְעלָה־ַמְעלָה וּלְַהׁשְ
ַמבָּט ֶאל ּתוֹךְ נֶפֶׁש ְמלֵַאת ֵעצִים 

וְֵאין ֵהיכָן לִנְחֹת, ֵהיכָן לָנוַּח 
ֹ ָאדָם ָמה לו

ו צִּפוֹר ָמה ַעכְׁשָ
ָמה ַמּקוֹר

נֶפֶׁש ְמלֵַאת ֵעצִים
ֶׂב  וְָהָאדָם כֻּלָּּה ֵעש

יֵָבׁש־ׁשוֶֹטה, גָּדֵל־ּפֶֶרא
ַמְסּפִיק גֵּץ ֶאָחד וְַהיַַּער רוֵֹקד

ַמע לְעוֹלָם  ָ יר ַהלֵּל יִּשׁ ַעל רוַּח כִּידוֹן ׁשִ

כָּל כָּךְ ַהְרבֵּה
לְַחן ָהֵעץ מוּנָח ַעל ׁשֻ

ַהּקָלוּף,
וְאוֹר ַהַחלּוֹן ַהגָּדוֹל

ַקע. ׁשוֵֹקַע בּוֹ ׁשֶ

וְאוּלַי
כֻּלָּנוּ ֲאַבק ּפְַרּפִָרים

ָרפִים ֶאל ְמנוֹרוֹת פְלוֹרוֵֹסנְט לָָבן. ְׂ נִש
ֵאר־כְּנָפַיִם נִּתָז ׁשְ
לִזְֵעיר ֲחלִָקים,

ִָּקים לִיצֹר ָאדָם. נִדְב

וּצְלִיל ֲחִריכָה ְמלַוֶּה ֶאת
ְמנוַֹרת ַהלַּיְלָה.
הוּא צְלִיל יָּה.

רונה ברנסאבק פרפרים
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 נשמות ברבור שלום רב! אינסוף נצחים 
לא היינו, הנה אנחנו, בוקר טוב! אנחנו כאן! ביש! 

מודעים ליש. נמצאים ביש. לא יודעים בדיוק 
איפה ביש, לא יודעים למה, לא יודעים איך, אבל 

עדים ליש. מתקיימים ביש מיש. נולדים ליש. 
חיים ביש. תוהים ביש: מה יש? מה יכול להיות? 

מה נשמע? מה יהיה אחרי היש שלי? מה יהיה 
אחרי היש שלך? היש שלנו נגמר באין? מודאגים 
ביש. מרגישים בחילה ביש. דמעות ביש יש. אין 
משמעות לחיים, נאמר ביש. מהורהרות לפעמים 

נשמות הציפור ביש, זועקות: מה משמעות 
החיים? 

מה משמעות החיים? 

 א.
לאחר חקירה ממושכת, יסודית ונועזת של אלפי 
שנים, אנו אהובי אוהבי החכמה ואוהבי החכמה, 

הגענו למסקנה אחת ברורה: יש. 

 אמנם אוהבי החכמה לא מסכימים על 
כלום. הוא אומר ככה, ההוא אומר לא ככה, והזה 

אומר קצת ככה אבל גם קצת ככה, וזה אומר יותר 
ככה מככה וכו'. לא סתם מתאר נשמת השחף 

עמנואל קאנט את המטאפיזיקה כשדה קרב בו 
כולם נלחמים בכולם. אבל, נשמות ברבור, אם 
לרגע נעוף מספיק גבוה, נראה שכל הלוחמים 
בשדה הנשגב הזה כן מסכימים על דבר אחד: 

עצם השדה! אף אחד לא מתכחש לעצם הקיום! 
כולם מסכימים שיש! לא ברור מה, לא ברור למה, 

לא ברור איך, אבל ברור שיש! 

 לא בוזבזו 12 שנה במדעי הרוח, אמא! 
אני יודע עכשיו שיש משהו! יש משהו! אני לא 

יכול לומר מה יש. אולי גם אנחנו לא בדיוק 
קיימים. בערך קיימים כן, כאילו כזה, איכשהו, 
אבל אולי לא מאוד. משהו חולם אותנו. משהו 

יתעורר מאתנו. אנחנו צורה חולפת של גל הנפרם 
על אוקיינוס קיומי אינסופי. אנחנו תו בשירי 

הנצח של תיאוריית המיתרים. או שאנחנו בכלל 
גרעיניים, נשמות עילאיות, עצמים או מונאדות 

עצמאיות. אני לא יודע מה אנחנו. אני לא לגמרי 

  ג'רמי פוגלנאום לציפורים על משמעות החיים
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יודע אם אנחנו. דקארט אומר, אני חושב משמע 
אני קיים? נומבר ואן הרנה הזה! אמר נראה מה 

יש, וענה: יש אני חושב. אבל אז אומרים, רנה 
נשמה, מה זה אני? מה זה אני, רנה? יש מחשבה. 

יש מחשבה ביש. יש. לא יודעים אם יש אני. 
אבל יש איזשהו משהו. על זה כולם כן מסכימים. 

משהו יש! 

יש!

 נניח שלא היה. אז לא היה. האין לא סותר 
את האין. אבל יש. אולי היש לא ישנו בהכרח, 

אבל אם יש, ויש, אז בהכרח אפשרי שיהיה. לא 
רק היש, אלא גם האפשרות שיהיה, סותרת את 

האין, כי גם אפשרות להיות זה סוג של משהו. לכן 
האין אין כי יש, והאין לא יכול להיות כי אפשרי 
שיהיה! אין את האין! יש! האין הוא מושג שבא 

לתאר את ההפך של משהו שאין לו הפך! אין 
הפך לעצם היש! עצם היש ישנו! עצם היש יש!

 אפילו אם נחשוב את הזמן כיוצר אין מיש, 
כאין ביש אליו אנו נופלים, עדיין יש. וגם אם 

אנחנו לא יכולים לומר שום דבר על מה בעצם יש, 
אלא רק על מה שאנו חווים כיש, עדיין יש. עצם 

היש יש גם אם הוא מעבר לבינתנו. גם אם אנחנו 
טועים לגמרי לגבי מה הוא - הוא. הכלום זה לא 

כאן. כאן קורה משהו! אני לא אומר מה, אני אומר 
משהו. משהו קורה. משהו בקטע הזה של להיות 

קיים. משהו קיים, נכון? יש. יש יש. יש יש ואין 
אין. יש.

יש.

יש!

 ב.
ויאמר נשמת האלבטרוס צ'ואנג טסה המבורך 
ביש: "להשתמש באצבע כדי להראות שאצבע 
היא לא אצבע, זה פחות טוב מלהשתמש באי–

אצבע כדי להראות שאצבע היא לא אצבע. 
להשתמש בסוס לבן כדי להראות שסוס הוא 

לא סוס, זה פחות טוב מלהשתמש באי–סוס כדי 
להראות שסוס הוא לא סוס. היקום הוא אצבע, 

היש הוא סוס". 

 מגריט, רנה שלי מתוק, נשמת רוזלה 
מזרחית נשגבה, אם מקטרת היא לא מקטרת, 

למה אתה משתמש במקטרת כדי להראות 
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שמקטרת היא לא מקטרת? אם המקטרת לא 
מקטרת היא לא יכולה מלכתחילה להפתיע באי–
היותה מקטרת! אם מקטרת לא מקטרת, אפשר 
גם לצייר כיסא ולומר זוהי לא מקטרת! יותר טוב 

להשתמש באי–מקטרת כדי להדגים שמקטרת 
לא מקטרת, אם אכן מקטרת לא מקטרת! האם 
הכיסא לא מקטרת כמו שמקטרת לא מקטרת? 

האם כל מה שאינו מקטרת אינו מקטרת כמו 
שמקטרת לא מקטרת? אם האצבע לא אצבע, 
למה אתה מראה לי אצבע? אם סוס לא–סוס, 
למה להמשיל בסוס? למה לא בציפור? האם 

האי–סוס לא לא סוס כמו שהסוס לא סוס? איזה 
צחוקים כאן, חבל על הזמן! 

 צחק, צחק, צ'ואנג טסה ביש! ידע דרך הרי, 
ידע שהיש שיש יש והאין שאין אין. היקום הוא 

אצבע! היש הוא סוס! דברים ישנם בישניותם כמו 
שהיש עצמו ישנו בישניותו - עף שם צ'ואנג טסה 

גבוה ביש וצייץ את היש, את עצם היש! 

 אבל, אומר לנו רנה מגריט המבורך ביש, 
גם אני צוחק עם נשמת האנפה הנשגבה צ'ואנג 

טסה! מתפקעים מצחוק אנו ביש! המקטרת 
בציור היא ציור של מקטרת, לא מקטרת! מקטרת 

כשלעצמה היא מקטרת. הציור של, הוא ציור של. 
מקטרת היא מקטרת! מקטרת, מקטרת!

 ואז פתאום תהייה ביש יש. שנייה 
נשמות צדק, נשמות ברבור מתוקות, שנייה. האם 

המקטרת שעל השולחן, לא המקטרת שבציור, 
המקטרת מקטרת, האם גם היא לא ייצוג של 

משהו אחר? הרי מה בעצם קורה כאן? מדברים 
על מיתרים פנימיים שמתנגנים, על 11 ממדים 

שמתקיימים, אבל למקטרת שלי, כפי שאני 
תופס אותה, יש רק 3 או 4 ממדים והיא שקטה. 

האם הייצוג של המקטרת בתודעתי הוא יותר 
מקטרת מהייצוג המצויר של המקטרת? המקטרת 

המקטרתית המתקיימת לה במסתורין בעל 11 
הממדים, היא–היא מקטרת? מה היא? הסוס 

המתקיים ב–11 הממדים, או בממדים נוספים, או 
באינספור ממדים, או בגלי–גלים, או בקוונטים, 

במיתרים, בכוחות מסתוריים ביש, המסתורין הזה 
כשלעצמו, הוא סוס? מה הוא? 

 הרי התפיסה האנושית היא כנראה פלח 
דק מאוד של הבנה בתוך אינסוף מסתורי ולא 

ידוע. הייצוג האנושי של היש הוא פרוסה דקה 
של אינסוף נצחי נצחים של יש. הלא נודע, מרק 
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הכוחות הבלתי–מובן שמתוכו נובטת מציאותינו, 
הוא, ולא הייצוגים הזמניים והמוגבלים שאנו 

מסוגלים לתפוס או להשיג, התשתית האמיתית 
למה שאנו חווים כמתרחש. 

 אז אולי בכל זאת האצבע לא אצבע 
והסוס לא סוס? אולי הסוס הוא חור תולעת, חור 
שחור, משהו כזה, משהו משונה ביש. אולי אפילו 
אין הבדל בין הסוס לכל מה שלא–סוס, אולי אין 
מחיצה בין סוס לאי–סוס! אולי הפיל לא פיל כי 

הפיל הוא מיתרים שמתנגנים ביש, נגיד, או נגיד 
שבעצם הפיל הוא בעצם משהו שבעצם אנחנו, 

בעצם, אין לנו מושג מה הוא בשום צורה, בעצם. 
מה קורה כאן, בעצם? 

 אז קודם כל, יש. זה אמרנו. כולם 
מסכימים, יש. אמנם מה שאומרים לנו שקיים - 

חורי תולעת, חורים שחורים, וכמובן גם חורי תחת 
- כה נפלא ומסתורי, עד שאין ספק שמה שאנו 

לא יודעים שקיים הזייתי מעבר לכל היכולות 
האפיסטמולוגיות או הפסיכדליות הנוכחיות 

שלנו. אבל מה שזה לא יהיה, זה קיים. זה יש. יש 
יש ואין אין, כך שרק מתוך היש תבוא תשובה. רק 

מתוך היש, המתקיים או האפשרי, תבוא ישועה. 

רק מתוך היש תבוא משמעות, כי רק היש יש. לא 
יבוא כלום מכלום. לכלום אין משמעות. משמעות 
יש כי יש. בזכות היש. עצם היש! ועצם היש ישנו 

כמו שהוא! ומשמעות היש היא היש! 

 אז מה עם הפיל? גם אם לא נודע הוא 
הפיל, ואנו בעיקר לא נדע את הפיל, יודעים 

אנו פיל. הפיל הזה עף ביש, ב–11 ממדים, הוא 
קוואנטום פיל, חור תולעת פיל, חור שחור פיל, 

חור תחת פיל, מסתורין בלתי פתור הפיל. אבל כל 
משמעות שיש לפיל זה פיל. כל משמעות שיכולה 

להיות לפיל זה פיל. משמעות הפיל, יהיה הפיל 
אשר יהיה, פיל. הואיל ויש פיל, הוא פיל. פיל 

הנוכח בפיליותו ביש. מעבר לכך, אם בעצם אין 
פיל, אז אין פיל. אין פיל, אין בעיה. הכל סבבה. 

חבל סתם לחפש בעיות. חבל להטריד יתר על 
המידה את היש. מה בעצם אתה רוצה מהפיל 

כשאתה שואל מהו? הווייתו כהווייתו היא ושמו 
כשמו הוא. מעבר לכך, אין לעצם היש שם. 

לשם האמיתי הרי אין שם. תתמסר, אם כן, ליש 
כפי שהוא בא. תן לדבר להתקיים. תן לתופעה 

להופיע! תן לפיל להיות! למה שאין שם אין שם 
ועצם היש מעבר לכל שם, אבל הואיל ויש סוס 
הוא סוס, אנו קוראים לו סוס, ומשמעותו סוס. 
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אם יש יש - ויש - משמעות היש יש. יש חיים? 
משמעות החיים חיים!

 לא טוב? למה לא? מה אמורה להיות 
התשובה? מאיפה לינוק אותה? מהאין? 

כששואלים מה קיים מעבר ליקום, שואלים 
שאלה משונה. אם היש הוא היש, מה שקיים 
מעבר ליש הוא או יש או שהוא לא קיים. אם 

הוא לא קיים אז הוא לא קיים. אבל קיים. יש, 
משמעות היש יש, ומשמעות החיים חיים! 

 משמעות החיים חיים גם אם יש אלוהים! 
אתן לך אלוהים! מה משמעות החיים של 

אלוהים? למה אלוהים? מה, סתם הוא בורא 
והורס ובורא והורס? מה אלוהים עונה לעצמו 

כשהוא שואל, מה משמעות החיים? חיים! כמונו! 
גם אלוהים עונה חיים. למה? כי משמעות החיים 
חיים! אלוהים לא יגיד משמעות החיים שלי, היא 

האלוהים שלי מעלי. משמעות החיים של אלוהים 
היא חיים כי משמעות החיים, חיים!

 לא טוב? אז עצם היש לא מספיק טוב? 
איך עצם היש לא מספיק טוב? זה מה שיש! זה 

כל מה יש! 

משמעות הפיל, פיל
משמעות הכיסא, כיסא 

משמעות העץ, עץ
משמעות החיים, חיים!

 ג.
"כל האנשים", אומר נשמת עגור אדום הכתר 

הזוהרת צ'ואנג טסה, "מודעים לשימושיות של 
השימושי, לא לשימושיות של הבלתי–שימושי". 

אין משהו פחות שימושי מעצם היש. אין ליש 
שום שימוש מעבר ליש. החיים האנושיים הם 

בלתי–שימושיים בעליל. היקום כולו שוהה באי–
שימושיות זוהרת וברוכה! אין ליקום או לחיים כל 
שימוש חיצוני להם! כל שימושיותם היא הווייתם! 
כל משמעותם היא עצם הווייתם! עצם היש! עצם 

החיים! 

 אז למה יש? כי יש! להניח מטרה ליש 
מחוץ ליש פירושו להניח משהו שאין. עצם היש 
לא ישנו למען משהו חיצוני לו, אין חיצוני לו! יש 
כי יש! החיים לא ישנם למען משהו חיצוני להם, 

לנו אין חיצוני להם! למה חיים? בגלל ולמען 
החיים! משמעות החיים, חיים!
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 בזאת נפתרה, נשמות עילאיות מאוד, 
בעיית משמעות החיים אחת ולתמיד. משמעות 
לחיים יש. שאלת הלמה המאיימת, המבחילה, 

נובעת אם כך לא ממשבר של משמעות - 
משמעות הרי יש, חיים! - אלא ממשבר של, איך 
נאמר, חיים. משבר של חיוב החיים, של חיוניות, 

משבר של מבט!

 אומרים שאנטי–חלקיק הוא חלקיק שנע 
אחורה בזמן. אבל אם ישאלו אותו: אנטי, לאן 
אתה נע? הוא יענה - קדימה! כל יש מנקודת 

מבטו קיים. יש במבטו מתבטא. השאלה, אם כך, 
היא איך לראות את החיים? מה אנו רואים כשאנו 

רואים חיים? את עצם היש? את החיים? יש 
לראות את החיים בחיים, כי אם נחלשת המודעות 
ליש ולחיים נחלשת משמעות החיים, נחלש חיוב 
החיים, ואז, נשמות ברבור עילאיות, נזרקים ליש 
מבלי לעוף ביש. אבל אם נקבל זאת או לא, אנו 

עפים ביש נשמות קודש, נשמות ציפור! עפים 
במהירות האור! הרי לא האור אלא אנחנו נעים 

במהירות האור! 

 אין בעיה של משמעות לחיים, יש בעיות 
תעופה! בעיות תעופה ביש! מספר נשמת האור 

צ'ואנג טסה על הציפור פנג, שהיה פעם הלוויתן 
קונג, במעמקי עומקי הים, עד שהפך לציפור, 
לפנג. הציפור פנג צמח וצמח ועלה ועלה עד 

שעלה לאגם השמיימי, שם עף פנג בחורי תולעת 
ובחורים שחורים והפך פנג למיתרי היש, עף פנג 
במרחבים אינסופיים ובין נצחי נצחים, הפך פנג 

לעצם היש, וראה פנג מעצם היש את היש!

 אבל היונה, היונה הפשוטה, העממית, 
המקודשת, על העץ חסר השימוש, רואה את פנג, 

ואומרת: פנג, פנג, לאן אתה עף? אני, מוסיפה 
היונה, עפה כאן! בחיים! במבט שלי מהעץ חסר 

השימוש! אני, היא אומרת לפנג, פנג! גם היונה 
פנג! גם היונה יש! היא ציפור בתוך ציפור! וכך גם 

אנחנו! 

 כולנו, נשמות ברבור, ציפורים של החיים, 
וכל הציפורים המודעות לתעופתן מתפללות 

לשחרור כל הבריות כולן מכל סבל, אמן! ומצייצות 
לנו הציפורים הנשגבות: אתם, נשמות רוזלה 

מזרחית, נשמות אלבטרוס, שחף, אנפה, אתם 
שחיים חיי ברכה ביש! צרו ראייה פיוטית ראויה 

ליש! צרו מתוך היש! אין מה להוסיף לחיים 
מהאין שמחוץ להם! ראו, נשמות יונה, את החיים 
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מתוך החיים! 

 ראו את החיים, נשמות אור, כמו הציפור 
פנג, עליו מספר צ'ואנג טסה המבורך ביש, שהיה 
לוויתן עד שעף לו ביש גבוה גבוה, עד שראה את 

היש מנקודת המבט של עצם היש. ראו את מה 
שראה הציפור פנג! 

משמעות הפיל, פיל
משמעות הכיסא, כיסא 

משמעות העץ, עץ
משמעות החיים, חיים!

 ד.

מה זה חיים? 
החיים 
זה פנג

+972-3-5181812
- 

 בר יוחאי 7, תל אביב 66556
7 Bar Yochai St. Tel Aviv 66556

Inga.gallery@gmail.com 
www.inga-gallery.com

 שלישי–חמישי: 11:00–18:00
 שישי, שבת: 11:00–14:00

 עינגע גלריה לאמנות עכשווית
Inga Gallery of Contemporary Art
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שירה חֹרשמה השתנה | מס. 23 | שמודה על זה

לִּי וְתוֹדָה לַּפְנִינָה ׁשֶ
וְתוֹדָה לַצִּּפוֹר וּלְַמֲעֶטפֶת ַהלֵּב

ָה בְּפֶַתח ּתְִקוָה וְתוֹדָה לַגֶּזֶר וְלִָאּשׁ
וְתוֹדָה לְזָוִיּוֹת ַהּפֶה

וְתוֹדָה לַכַּּפוֹת וְלַכֻּּתֹנֶת ַהּסְגֻלָּה
וְלַּמַזְגָן בְֵּתל ָאִביב 

ּתוֹדָה
וְתוֹדָה לַצָּב וְלַּסְִתיָמה בַּכִּיּוֹר

וְתוֹדָה 
ַאר ַהּפְנִינִים לִׁשְ
לֶָּהן וְלִָאּמָהוֹת ׁשֶ

לִּי וּלְִאּמָא ׁשֶ
ּתוֹדָה

יר  זֶהוּ ׁשִ
ַהּפוֹנֶה ֶאל כָּל ַהלְּׁשוֹנוֹת

ֵמצֵל 
ִבים ּתְַחּתָיו ַעל ַהיּוֹׁשְ

יר  זֶהוּ ׁשִ
ַהּמְַבּקֵׁש לְִהְתּפַלֵּל 

ָ לְּך יר ׁשֶ ִ ִעם ַהּשׁ
יר ַאֵחר ׁשֶהוּא ׁשִ

בְּלָׁשוֹן ַאֶחֶרת
כֵּיצַד ֶאֱעֶטה לְבוּׁשוֹ?

יר  זֶהוּ ׁשִ
ַהּמְִתַרגֵּׁש 

בֵּין ָהַעיִן לַלֵּב  ר ׁשֶ ׁשֶ ֵמַהּקֶ
יר ִעם ּפֶַתח זֶהוּ ׁשִ

ִהנֵּה הוּא
ֵאצֵא ֶאל ָהרוַּח
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ֵקדִיָּה כְָּמׁשָל ְ וֶּבָחצֵר ּפְָרָחה ַהּשׁ
ִמדַּי וְֻרדָּה לִכְדֵי זְוָָעה וְּמֻסבָּכָה

בְַּעלְוָָתּה צְלוִּבים אוֹ נִצְלִָבים ּתְכָנִים ׁשוֹנִים ׁשֶל ַהְרגָּׁשָה
כֹּה ְמפָֹאָרה נְִסּתֲַעפָה וּפְָתָחה

וְֵאיזֶה לֶֹבן ֶהֱאדִים
ָּדִים ִּי בְִּמכְב כּוֹל לִב כְֶּאׁשְ

כָּךְ בִּכְלָל ָאז ֵאיךְ ָקָרה ׁשֶ
ֵקדִיָּה ּפוַֹרַחת ְ ֲהֵרי לֹא כָּךְ ַמּמָׁש ַהּשׁ

כְַבּתִי ּתַַחת וֲַאנִי ׁשָם ׁשָ
נֵעוֹר ֶאל ֲחלוִֹמי
בֵּינוֹת ַהחֹם לַצֵּל

 
בָּכִיִתי, וְַעל כַּּמָה ׁשֶ
ֲהלוֹא וַדַּאי יָדְַעתָּ 

לְִהּפַָתע כִּי ֵאין
ֵאינֶנִּי ָחדֵל.

אייל שלוםאגב הסמים, ברלין

ָמה גָּדוֹל יוֵֹתר ּתַגִּיד ַאּתָה 
ַהּתָוֶךְ ַהנִּפְָער בְִּתנוּפָה ֵמַהגֶּׁשֶר 

אוֹ ַהנּוֹף ַהנְִּסגָּר ִמּמְךָ 
לַנָָּהר?

וְזֶה ָענוּד ַעל צַוָּאְרךָ ֲאָבל ַהצְּלָב ִמְתגֲַּעגֵַע 
לְכֶֹבד ַקְרֻסלְּךָ,

לַלַַּחץ בַּצַּוָּאר,  
ֶמׁש,  ֶ לַלָּּמָה ֲעזְַבּתַנִי ִמְתבּוְֹסָסה בַּּשׁ

ָׂר  ָּש לַב

וְַהִאם לְדַַעְתךָ נָכוֹן יְִהיֶה לוַֹמר 
ּזֶה ַמְתִחיל אוֹ   ּזֶה ָרגִיׁש יוֵֹתר      כְּׁשֶ ׁשֶ

ּזֶה נִגְָמר?   כְּׁשֶ
 

ּזֶה ָרפֶה, וְזֶה ַאלִּים יוֵֹתר כְּׁשֶ
ּזֶה יָפֶה, וְזֶה יָפֶה יוֵֹתר כְּׁשֶ

וְזֶה ַאךְ ָעדִין יוֵֹתר 
ַרק 

לִּי,  כִּי זֶה ׁשֶ
וְזֶה דּוֵֹחק כְָּבר ׁשָבוּעוֹת 

ּתֵי ֲאוָׁשוֹת בָּעוֵֹרק ַהכְּלִילִי.  כְּמוֹ ׁשְ

אייל שלוםשאלות בנושא עקרוני
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*

ַהבַּיִת ָקׁשוּר לַגָּדֵר
ַהגָּלִיל חוֹלֶה

ַהגְָּבעוֹת נְִמּתָחוֹת
כְּמוֹ ַקוֵּי לֶֶסת
בּוֹרוֹת ַהּמַיִם
ְמלִֵאים בֵּטוֹן
צְָעקוֹת וַּמיִם

ַהֶחֶבל ָרץ וִּמְתּפַּתֵַח
גִּ'יּפ ָאדֹם ּפוֵֹרשׂ יָדַיִם

וְּמגַלֶּה אוְֹתךָ בִּפְנֵי
ְמלָה ִׂ יַלְדָּה ַקלָּה בְּש

ים בְַּמְחשׂוֹף נָׁשִ
מוֹצְצוֹת ֶאגְזוֹז כֵָּבד

*

ָרִאיִתי יַַער בְֵּעץ ָהִעיר
וֵּבין ַהּמְִתיַלְּדִים בַּבָּּתִים
יכַת ִמכְחוֹל ָרִאיִתי ְמׁשִ
ַעל כָּל ָהֵרָאלִיזְם ַקוִּים

ֲאנִי ְמַחּזֵק ֶאת רוִּחי וְקוֵֹרא לָּה לֲַעמֹד
יִרים ָהְרצוִּחים ִ ֲאנִי קוֵֹרא לְֶעזְַרת כָּל ַהּשׁ

יֵׁש וְַהּמְִתָקפָה 
לּוֹ  יֵׁש וְַהּמְִתָקפָה ׁשֶ

רעואל שועלישירי ְסָפר

*

אוֵֹהב ֶטַבע
ים כְֵּמיַטב יְכָלְּתָם ִׂ ַהּפְָרִחים עוֹש

לִצְבַֹּע
ַהדָּגִים כְֵּמיַטב יְכָלְּתָם לֹא לִגְווַֹע

וְלָכֵן כְּדַאי לֶָהם
וֶה לֶָהם לְִהלֵָּחם ָהֲאוִיר ׁשָ

  
אוֵֹהב ֶטַבע, ּפֶֶרא ָאדָם

ָמה ַאּתָה אוֵֹהב?
ַאּתָה אוֵֹהב בְּנֵי ָאדָם?

*

לֹא ׁשָחֹר ָהעוֹלָם
לֹא ָאדֹם ָהעוֹלָם

וָרֹד ָהעוֹלָם

לֹא חֹר ָהעוֹלָם
לֹא דֹּם ָהעוֹלָם

וָרֹד ָהעוֹלָם

כִּי לִדְָבִרים ֵאין ּתְׁשוָּקה
ָׂר וּלְִמלִּים ֵאין בָּש
וָּבאוֹר ַעל ָהעוֹר

וָרֹד ָהעוֹלָם 
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ִהנֵּה ֲאנִי
וְִאיׁש לִי דִּּמוּי

ׁשָה לוֵֹקַח ֶאת ַהדֶֶּרךְ ַהּקָ

ַהחֹם ַהּקַר בִּּקֵׁש ִמּמֶנִּי
לְִהיוֹת ֻמצָּג

ֶׂה בָָּאּמָנוּת ׁשֶהוּא עוֹש
ׁשֶל גַּל ֵמֲחלוֹם ַאֵחר

נִים ֵמֶחדֶר ָאטוּם ִמלִּפְנֵי ׁשָ
ֲאנִי וְַהחֹם ַהּקַר 
נִכְנְַסנוּ לְִתנוָּחה
ְמאוֹד ְסּפֵצִיפִית

ינוּ דָָּבר ִׂ ִהְתַהּפַכְנוּ וְָעש
ׁשֶ ֵאינֶנּוּ נָטוּל

וְ  ֵאינֶנּוּ ַאֲהָבה

ְ ו

ְ ָה ֲאנִי בְָּמבוֹךְ ו
ָה ֲאנִי ִמְתגַּלֵּׁש ֶאל 

ּתוֹךְ ַהּמַיִם ָהֲעכוִּרים וְ
ֵאלֶּה יוִֹבילוּ ֶאת ָה אוִֹתי ֶאל

ַהחֹם ַהּקַר ְמַחכֶּה
בָּאוּלַּמוֹת ַהלְָּבנִים

הוּא
ֻמְחבָּא בְִּקירוֹת

וְּבֻסלְּמוֹת ַהּמְִסּתוִֹרין
הוּא

עוֹלֶה ֶאל ָהְרחוֹב
בְֶּאְמצַע ַהכְִּביׁש

ּפְִתאוֹם
ַעלִּיז וְתוֵֹסס

ּ נְִהיֵינוּ ֲאנְַחנו
ַהחֹם ַהּקַר

ַמְסבִּיר
ֵאיךְ ַמֲעגַל ֶקֶסם
ֵאיךְ ִמְסּפַר ֶקֶסם

הוּא ַמְסבִּיר ִחיּוּךְ הוּא
הוּא ַמְסבִּיר ֵעינַיִם הוּא

ַמְסבִּיר ּפָנִים

הנה אני ענת קרמייןהחום הקר ענת קרמיין
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ָׂר יָרֹק בָּש
גַּלְִעין ָמתוֹק
ַאּזִיל דְִּמָעה 

ִּיט אוְֹתךָ ַאנְב כְּׁשֶ
ַאְחדִּיר ֵקיָסם 

בֲַּעדִינוּת

ַהִחבּוּר בֵּינֵינוּ ָקדוֹׁש
ֹ ָאבוָֹקדו

ּפְַתיָן
י בְַּסכּוּ"ם ּתַּמְׁשִ ַאל ּתִׁשְ

ְ ּתֹאכְלִי אוִֹתי כָּך

ֲאנִי ַאּתָה
ָָּטה גַּם ֲאנִי בְַּתֲהלִיךְ ַהנְב

ֲאנִי לֹא ְמכוֹנָה
וֲַאנִי לֹא מוּכָנָה
ֲאנִי לֹא ּפוּדִינְג 

גַּם לֹא אֶֹרז
ֶהוּ בֲַּאפִיָּה ַקלָּה אוֹ ַמּשׁ

כְָּבר ֶאְהיֶה טוָֹבה לֲַאכִילָה ְבּתִי ׁשֶ ָחׁשַ
ים לֱֶאכֹל כִּי ִמּסְִביִבי ַמגִּיׁשִ

ֲאָבל ֲאנִי לֹא טוָֹבה

דְַּבׁש יִזְרֹם בְּעוְֹרַקי וְזֵיִתים  ֲאנִי רוֹצָה כַּנְפֵי ָאבוָֹקדוֹ וְלֵב ׁשֶל ָחצִיל ׁשֶ
ָבן ּפְִטִריּוֹת בְִּמקוֹם ּפְָטמוֹת בְִּמקוֹם ֵעינַיִם וּפִלְּפֵל ָקלוּי ַעל ַהיַּׁשְ

ֲאנִי רוֹצָה ְטִחינָה בְִּמקוֹם נוֹזֵל לִיְמפִָתי
ַׂר ַעגְָבנִיּוֹת  ֲאנִי רוֹצָה טוֹפוּ בַּכְּלָיוֹת וְּבש

ּתְלוּ אוִֹתי בֲָּאדָָמה יִּׁשְ ֲאנִי רוֹצָה ׁשֶ
ֲאנִי רוֹצָה לְִהְתַחבֵּר

נָפַלְּתִי ֵמֵעץ
וַּמְרגִּיׁש

ֲחַסר ַטַעם
כַּב ּפֹה ַעל ַהדֶּׁשֶא לִׁשְ

ַאף ֶאָחד לֹא יֹאכַל אוִֹתי. וְׁשֶ

יערה שטיינראבוקדו
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.1

כאשר בני אדם חולים בנפשם או בגופם ממליצים להם על צמחי־
מרפא, ולא רק על אכילתם או לגימתם, אלא אף מספיקה, כפי שיטענו 

מומחים בעלי־שם, חזרה על שמותיהם הלטיניים בעל־פה; ובעזרת הדרכה 
מעטה של הדמיון יכולות המילים להשתרש בפה כצמחים מאוירים במגדיר 

ישן; כדי לחוש בטעמם הירוק, הצומח; פורח בכל חלקי הגוף פרח־תרופתם 
האדום; כשעלי־כותרת מכסים כיד מנחמת לב; גבעול נשלח מטה למקור 

הכאב – אל השיתין האפלים שמתחת לחיים – ונמזג עמו. לרוב צמחי־
מרפא לא יפים כלל, הם צומחים למרגלות גזע־עץ, או בחורשה על דרך 

צדית, בחצר מוזנחת שלא טופלה כראוי, נדמים לעשבים שוטים ושעירים 
ביחס למראם של הפרחים האציליים מלאי שיעור הקומה שלבלבו בתנאים 

מושלמים. אולם השמות שניתנו להם מכסים על מראיהם, כמו שמותיהם של 
קדושים, של מלאכים. 

.2

אדם, עליו לראות עצמו כגולם: לפתע ניעורו מלאכים במטבח, 
עומדים סביב לשולחן, מכונפים, מזהיבים בכנפיהם הגדולות על המנורה; 

מכופפים ראשיהם מטה, באין ברירה, מחמת גודלו של חדר, בעוד הוא 
יושב תחתם חסר־חיים, סיבי האור היוצאים מזוגות כנפיהם היו לחוטים על 

גופה של מריונטה חיוורת. למלאכים לא היו פנים, מחוקים כפי תמונה ישנה 
שהושחתה, ועם־זאת ניחנו במין ארשת צחוק אלימה; תחת כנפיהם עמד 

השולחן, על ארבע רגליו, והכיור שברז דולף בו, במין טפטוף איטי ולא־
פוסק; אף נבלו הפרחים בשל עוצמת המלאכים שהיו סוככים זה על זה עם 

כנפיהם, וראשם נוגע. אבל האדם, שמא הגולם שיושב שם, זע לפי צחוקם, 
קם מהשולחן ונשען מוכנית אל אגרטל המרגניות, מריח את עצב הפרחים 

ופניו נובלות אף הן.

רועי כספיגדילן הזהב

-
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.3

לפתע זעקה עולה, מפציעה מתוך הדממה כצמח שאינו יודע שמש 
מבין סורגי הכלא, צעקה של אסיר שהוא הכלא עצמו; קול שהוא השלמה 

על היותו יצור; על הכאב הדורש לריסונו, שלא יהפוך עצמו לרוצח. האסיר 
הזה, זמן רב מדי סמך על הסוהר; אך מתי ראיתם את הסוהר עוזב את 

תחומי הכלא, אסיר גם הוא. בלילה, בדממה, לא היו עוד בני אדם, היו 
יצורים מכונפים, חלושים, מוזרים, פצועים, יפים עד לאין שיעור, ומכוערים 

עד כדי־כך; אבל לעין כבר לא היה אכפת; רק זעקה נשלחת כיד מושטת 
בתחינה מתוך האלם, מתוך אוקיינוס, מייללת שדבר־מה יפגוש בה.

.4

בלילה שמע, כששר לעצמו בשכיבה, שמצטרפים אליו בשירה 
כחולה; מקהלה כחולה מצטרפת אליו ברגעי השיא של השיר, שרים עמו 
בשמחה גדולה, מצטרפים לניגונים; או שהוא הצטרף אליהם, ורק נתנו 

לו הזכות לשיר את הבתים, והם השרים הכחולים, מצטרפים בין הבתים; 
עומדים בהיכל כחול, ככוכבים שמבחינים בהם רק בלילה, והם בוהקים 

בשירתם בצבעי החשמל הזורם מאחורי קירות הבתים. כשעצם עיניים, לא 
נאבק בשחור, אלא ביקש לשכב בו, להשלים, עם החשכה; וכמעט ויתר, 
ולו רק לרגע, על העולם הנראה, כדי לשמוע מקהלה כחולה ששרה איתו 

בהיכלות כחולים, אוספים אותו לשירתם: שירה המהדהדת כמו מפגשים עם 
אהובים שלא ראינו זמן רב, בלב ים, ועכשיו אנחנו שרים יחד, והשירה היא 

מצוף, מה טוב ומה נעים.

.5

שיירת מלאכים עומדת לפני המלך. אוחזים המלאכים את כנפיהם 
בנדנם, כחרבות נופלות, כרצפה הנשמטת; אף המלאכים נופלים, כדי לאחוז 

תמיד בחרב, בכדי שיוכל המלך לעבור, בכדי שיוכלו לומר: השם וכל 
צבעיו; כל דרכיו צבע שמח ועליז, ארגמן, זהב וטורקיז; אבל האפור בצד 
התמונה, כמעט על־יד המסגרת, כבית נטוש ומקולף, אפילו הקירות עוזבים 

אותו לקור. מתי יסטה המלך ממסלולו לפגוש בעני, בפיסח, בשד – מתי 
ירד מרכבו ויצטרף לעמוד בצדי הדרך, יסיר מעליו את הכתר כדי שהצבע 

יימרח לעדי־עד.
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פָה ָׂ ְִּרים בְּאוָֹתּה ש ֲאנְַחנוּ ְמדַב זֶה ׁשֶ
ֲאנְַחנוּ בְּאוֹתוֹ רֹאׁש זֶה לֹא אוֵֹמר ׁשֶ

וְרֹאׁש
וְרֹאׁש
ָהרֹאׁש
ָ לְּך ׁשֶ

ָהרֹאׁש
לִּי ׁשֶ

זֶה לֹא אוֵֹמר
ֲאנְַחנוּ בְּאוֹתוֹ רֹאׁש ׁשֶ

פָה ָׂ ְִּרים בְּאוָֹתּה ש ֲאָבל ֲאנְַחנוּ ְמדַב
ָאז ָמה
ָאז ָמה

ָׂפָה ש
ִהיא

כְּלִי־נֶׁשֶק
ׁשֶל רוֹצְִחים

רוּת ַמְמלָכָה ֲעלוָּמה בְּׁשֵ
ֲאנִי ֲאַחּסֵל אוָֹתּה בְּאוָֹתם ְמקוֹמוֹת

ֵהַקלְּתָ בֶָּהם רֹאׁש ׁשֶ

ַרק בָּּתֵי־ְקָברוֹת ַמפְִרידִים
בֵּין ָעִרים לְָעִרים וִּמְרּפָסוֹת

חוֹת ְׂ לֹּא יוֹדֵַע לִש ַעל ּתְהוֹם ִמי ׁשֶ
ֵמת ִמּפָנִיָקה – רוֵֹעה

צֹאן
הוּא

ִמחוּץ
לֵָעדֶר

בְַּתְחּתִית ַהּתְהוֹם יֵׁש יָם ָבה ׁשֶ ַהּמְַחׁשָ
אוֹר יֵָרַח טוֵֹבַע ַעל ַמיִם

ָהאוֹר לֹא טוֵֹבַע
הוּא יוֹצֵר ּתְחוּׁשָה ׁשֶל ָאִסיר ִמלְַּמּטָה

ַמְחזִיק סוָֹרגִים וְלֹא טוֵֹבַע וְסוִּסים
דּוֲֹהִרים

יֵׁש בֵּית־כֶּלֶא
וְזֶה גּוֵֹרם לִי

לְִהיוֹת
ֵמַח ָׂ ש
יוֹם

י ִ ּשׁ ׁשִ
בֶָּעֶרב

כֻּלָּם לְַמּטָה וְַהּמוֹנִיּוֹת ְמַחכּוֹת
ֵמַח יֵׁש ְמכוֹנִיּוֹת ָׂ זֶה גּוֵֹרם לְִהיוֹת ש

הרוצחים יואב עזראמוניות מחכות יואב עזרא
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נַּסוּ לְדְַמיֵן
ַאּתֶם רוִֹאים ׁשֶ

ּפְִרי
מוּל

ַהּפְַרצוּף
וְַאּתֶם

חוֹלְִמים
ַהיָּד ׁשֶ

ֹ יִטים לְִקָראתו ַאּתֶם מוֹׁשִ ׁשֶ
ֹ לֹא ּפָחוֹת יָפָה ֵמַהּפְִרי ַעצְמו

וְנִיצוֹצוֹת ׁשֶל אוֹר
ִמְתַענֵּג

זִיו
ֶאל
ַעיִן

נִפְַקַחת
ִמּמַבַּט ּתַדְֵהָמה ּפֶלֶא יֹפִי ַהּפְִרי וְַהיָּד

ּטוֹב לֶָהם ים ַמְתִחילִים לִָריב ֵמרֹב ׁשֶ ֲאנָׁשִ
ֲענִיִּים ַמְתִחילִים ִמלְָחָמה זֹאת ָטעוּת לְַחׁשֹב ׁשֶ

ים ַהֶהפֶךְ ֲענִיִּים ַחלָּׁשִ
ֵאין

לֶָהם
כּוַֹח

לִָריב
ֵמרֹב ָרָעב

דֶה ָׂ ֵהם ַרק רוֹצִים לָנוַּח בַּּש
וְזוֹ לֹא ּתֵאוְֹריָה ָעלַי אוֹ ָעלֶיךָ

ֹ או
ַעל

ּ הו ִמיׁשֶ
ֹ זו

פִילוֹסוֹפְיָה
ְטהוָֹרה

פִילוֹסוֹפְיָה ֵאינָּה צְִריכָה ְמצִיאוּת
ִהיא ּתְֵקפָה הוּ ׁשֶ בִּכְדֵי לְהוֹכִיַח לְִמיׁשֶ

בְּסוֹפוֹ ׁשֶל דָָּבר ְמצִיאוּת זֶה ָמקוֹם ָרחוֹק
ים ֲאנָׁשִ ׁשֶ

ְמצִיאוִּתיִּים
כְָּבר
ִמּזְַמן

ִמְתנַּתְִקים
ּ ִמּמֶנּו

ם זֶה ׁשָ
ּ ֲאנְַחנו

כְָּבר
בְִּתעוּפָה

לְפִילוֹסוֹפְיָה ְטהוָֹרה

הוראות יצרן היופי יואב עזראתעופה יואב עזרא
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נִּפָגֵׁש בְּבוַּעת ַהּמִצְּפוֹר ַהּקִדְִמי,
ֻחּפַת ַהבְּדֹלַח ַהנְּפוָּחה בְּכוֹכִָבים.

ַהכְִּבידָה ּתוִֹביל. נִצְנַח זֶה ֶאל זֶה,

כָּל ּפְֻרדָּה לְפִי ּפְֻקדָּה,
וְַהיְּקוּם כֻּלּוֹ צַֹהר

ֶאל ַהגּוּף, ַהגְּבוּל ָהַאֲחרוֹן.

ֶהָחלָל ָקמוּר, אַֹמר לִילָדַי.
ּ ּתְִבֲחרו כָּל כִּוּוּן ׁשֶ

הוּא ַהבַּיִת.

ׁשוֹדְדֵי־ָחלָל ֵמָאז 2020,
נְִהיֶה בְּנֵי 22 בְּנוֶֹבְמבֶּר,

נִים. נִים ֵאינָן ׁשָ ֶמׁש, ׁשָ ֶ ֲאָבל בְּלִי ַהּשׁ

ּתִינוֹקוֹת ֲעיֵפִים בְּגִ'יְמבּוִֹרי זָָהב,
ֲאנְַחנוּ בּוֹלְִעים ַטְבלִיּוֹת בְּגַן ַהּמְיַּסְדִים

וְצוֹפִים בִּזְלִיגַת ַהכּוֹכִָבים, ִאּטִיִּים כְּמוֹ זְכוּכִית.

ֲאנִי חוֹלֵם ַעל ָהָאֶרץ, ִמְבצַר ַהיָּגוֹן,
כְּרוּךְ צְלָלִים,

ְמרוָֹקן ִמכָּל בְּכוָֹריו.

ל ַהּטַיָּס ֶאת יוָֹמנוֹ ׁשֶ
ַמכְִסיף עֶֹבׁש.

נְִסיָעה ִהיא חֹלִי, לְַהגִּיַע זֶה לָמוּת.

ַהּפְגָם נַָסע ִאּתָנוּ.
ָהרוֹפְִאים גּוְֹסִסים. ַהּמִפְָעלִים גּוְֹסִסים.

הוֵֹרינוּ ֵמִתים אוֹ גּוְֹסִסים.

יֵריֶהם בֲָּערוּ ּפַַעם כְּמוֹ בֶּנְזִין. ׁשִ
ִרינָה ו ֲאנְַחנוּ ּפוְֹרצִים ֶאת קוֹד ַהּקְ ַעכְׁשָ

וְרוֹכְִבים ַעל נְתוּנֵי ָהָרִקיַע ַהכִֵּהים.

לארי וייסמןמכות נגד האימפריה

הזוכה במקום השלישי בפרס אלפא קנטאורי ע"ש יואב עזרא בעודו בחיים

לשיר הרחוק ביותר מבני האדם לשנת 02014
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ִמּטַַעם ָהאוּנִיֶבְרִסיָטה ָהִעְבִרית
וִָרים( וְנְִקָרא ַעל ׁשְמוֹ ְרחוֹב וְהוְּקָמה לְזִכְרוֹ ּפִנַּת ַחי )לְלֹא ׁשְ

ם ׁשָ
ַהבְַּרוָז וְָהֲאוָז

ָׂה יִפְְסעוּ ִמּתַַחת לְפְִטמוֶֹתיָה ַהגְּדוּׁשוֹת ׁשֶל ַהכְִּבש
ְׂאוּ ַמּקוֵֹריֶהם לְִטעֹם וְלֹא יִּש

ַטַעם ׁשֶל בַּיִת ַטַעם ׁשֶל יַלְדוּת
ָמוּר בְּזִכְרוֹנָם ַהּקוֹלְֶקִטיבִי ַהבַּר־ֲאוָזִי ִמּמְקוֹר מוֹצָָאם בְּנַחַל ַהיְַּרקוֹן  ַהּשׁ

לְיַד נְוֵה נֱֶאָמן ַמּמָׁש 
לִפְנֵי ִאחוּדוֹ ׁשֶל יוַּבל ַהנַַּחל

ַהּקָרוּי נַַחל "ָסנוֹ"
נוּא" ָׂ ּפַַעם ָהיָה ׁשְמוֹ "ש וְָתנוּ ַרבָּנֵינוּ וֲַחכֵָמינוּ ׁשֶ

ּ וְהוּא ֻהלְַעז כְּדֵי לְנַּקוֹת ֶאת ֲעָברוֹ וּלְַהכְּתִים ֶאת ֲעִתידֵנו
ָׂה ֶאת ָהֲאוָז וְלֹא ּתְלֲַחכוֹ ַק ַהכְִּבש וְלֹא ּתִּשׁ

ֶׂה ֶׂב וְלִפְִעיַּת ש ַרק כְּדֵי ִסּפוּק ַרֲעבוֹנָּה לְֵעש
ים וְִתְתבּוֹנֵן ֶאל ַהגְּדֵרוֹת ַרק ּתָלִיט ֵעינֶיָה בְַּעפְַעּפֶיָה ַהגְּדוּׁשִ

וְַהּמְַרִחיק לֶכֶת לְִקבּוּץ יְִראוֹן יֱֶחזֶה אוּלַי בְּנֵס
ֵּי ִאם יִזְדַּּמֵן לוֹ לְִראוֹת ַאיָּל ֶאֶרךְ־ַקְרנַיִם גּוֵֹהר ַעל גַּב
ֶאת ְמקוֹם לֵידָָתּה ֵאין ִאיׁש יוֹדֵַע לֲַהגוֹת, ַאלְּפָָקה ׁשֶ

ַמפְִעיָרּה וְּמַבּתְָקּה בְּכוַֹח בְַּרזִלֵּי ַרגְלָיו ַהּזְקוּפִים וְכָל גּוּפוֹ ִקדְָמה
ּ ִעים יְַחיְּכוּ בֲַּהנָָאה וְַהצַּדִּיִקים יִָסיטו וְָהְרׁשָ

יְַּסּפִיקוּ לִׁשְאֹל  ַמבָָּטם וְַהיְּלָדִים יְִבהוּ בְַּסְקָרנוּת ְמַבגֶֶּרת וְלִפְנֵי ׁשֶ
ּ יִלְָּקחו

ָם וָּבֶעֶרב ִמּשׁ
ַאף לֹא ָאדָם ֶאָחד

בְּחוֹלוֹן, בְּיְִראוֹן וְּבַמֲעגַן ִמיכֵָאל
לֹא יִּתֵן דֲַּעתוֹ ַעל

ָהַאְחדוּת
ַהַהְרמוֹנְיָה

ֹ וְָהֻאּמָנוּת ָהֲעדִינָה ׁשֶל ַהְתָאַמת ַהַחיּוֹת זוֹ לָזו
וְַעל ַהּסוֹצְיָאלִיזְם ׁשֶל ָהֲאסוִּרים יְַחדָּו.

ֻאּמָנוּת ַהְתָאַמת ַהַחיּוֹת זוֹ לָזוֹ
ֻאּמָנוּת ַעּתִיָקה ִהיא

ָּר בְִּמלָאכָה ֲעדִינָה וְּמדֻב
וְּבֻמְמִחיּוּת לָדַַעת

לוֹם וְּבַאְחוָה כְּנוּ בְּׁשָ ֵאילוּ ַחיּוֹת יִׁשְ
וְּבסוֹצְיָאלִיזְם ׁשֶל ֲאסוִּרים יְַחדָּו

וְֵאילוּ יְִתכַּּתְׁשוּ ַעד דָּם

ְרֵאה
ֶאת גַּן ַהַחיּוֹת בְִּקבּוּץ ַמֲעגַן ִמיכֵָאל

נִיּוּת כְּנוּ יְַחדָּו בְּנוֹת יֲַענָה ַעל ִמדּוֵֹתיֶהן ַהבֻּלְבּוִּסיּוֹת ַהחוּׁשָ ׁשָם יִׁשְ
לוּפִים ַהּמְַחיִּים ִעּתוֹת ַעּתִיקוֹת ְ וְָטפְֵריֶהן ַהּשׁ

וֵּבינֵיֶהן יְַהלֵּךְ צָב ְרַחב ְמַמדִּים
ֹ לְדּו ְריוֹנוֹ הוּא ׁשִ ׁשִ

ַקל ָהָאֶרץ ֵׂאת ֶאת ִמׁשְ לָש
וְהוּא זוֹלֵל בְַּתֲאוָה ֶקלַח כְּרוּב

נַּיִם ּפָעוּר בְֵּאיָמה ִ לֹעוֹ ְמיֻּתַם־ַהּשׁ
כְּמוֹ ֲעגוָּרן ׁשֶל צִים בִּנְַמל ֵחיפָה ַהנּוֵֹבר

ֵׂאת ִמְטָען ׁשֶל כְּרוִּבים בֳָּאנִיָּה ַהנּוֹש
וְּבנוֹת ַהיֲַּענָה יְַהלְּכוּ בֲַּעדִינוּת ֵמָעלָיו ִמצְּדָדָיו

וְלֹא יְַחְמסוּ ֶאת ַהכְּרוּב
ְריוֹן ִ וְלֹא יְִמֲעכוּ ַהּשׁ

ַחק דְַּמָקה ְׂ אוֹ יִפְצְחוּ בְִּמש
ׁשֶל יְֵענִים

וְּרֵאה
ֶאת ּפִנַּת ַהַחי בְִּרחוֹב ּפְרוֹפֵסוֹר ׁשוֹר בְּחוֹלוֹן

ָהיָה ׁשוֹר ָאדֹם ׁשֶ
ַּח וְֻהזְב

וְכָל גְִּעיּוָֹתיו ַהּמְִתַחנְּנוֹת
וְֵעינָיו ַהּמְִתבַּלְּטוֹת

ּ לֹא הוִֹעילו
וּלְַאַחר מוֹתוֹ ָהֳענַק לוֹ ּתַֹאר ּפְרוֹפֵסוֹר ׁשֶל כָּבוֹד בְּפִילוֹסוֹפְיָה

בן פישראמנות התאמת החיות זו לזו

הזוכה במקום השני בפרס אלפא קנטאורי ע"ש יואב עזרא בעודו בחיים

לשיר הרחוק ביותר מבני האדם לשנת 02014
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מנימוקי השופטים:

 

השיר 'רון לגחלילית' הוא שיר נשגב, מורכב, קשה, יקומי, קיומי, אוונגרדי, מטאפיזי, 

פילוסופי, מיסטי, מודרניסטי, אוטופיסטי, אסקפיסטי, לא–קומוניקטיבי, מטא–

אקטואלי וטרנס–אנקדוטלי.

זהו שיר רחוק מאוד מעולם בני האדם. הוא לא יהיה מובן עד המאה ה–25, לכל 

הפחות, אבל במאה ה–29 ישמש כהמנון הלא-רשמי של גלקסיה אחת לפחות.

זהו שיר הלל. זה ברור. אבל הלל למה? הלל להלל, הלל לגחלילית, שכולה הלל, 

הלל לגחלילית שיורה עצמה אל האור מבלי שתהיה לה מטרה. כי האדם הוא 

גחלילית כשהוא נימול מן המילה ועולה למעלה, עולה למעלה אל מעל לעול, עד 

שהאפור הופך סגול, הופך לעל–סגול.

ואתה, הקורא, גע לגחלילית, גע לגחלילית בקול, ושמור על מסורת דת העתיד. 

והגדת לבנך על בנות הלילית ובני האגג, על הצופג ועל עץ הציליליר. והגדת לו 

על כוזלי המאושרת, המאושרת לגוביר.

כי רק כך תחצה את המבול. עם סיפור המבול אין חוצים את המבול. את המבול 

חוצים עם סיפור אחר. ואת הארץ חוצים כגחלילית.

מיכאל בן זאברון לגחלילית

הזוכה במקום הראשון בפרס אלפא קנטאורי ע"ש יואב עזרא בעודו בחיים

לשיר הרחוק ביותר מבני האדם לשנת 02014
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מיכאל בן זאברון לגחלילית

ֶרת ֶ כּוֹזָלִי ַהּמְֻאּשׁ
ֶרת בֵּין ָעלִים וְּבנוֹת ֵאלִים מוּׁשֶ

ֶרת דַּת ָעִתיד בְּנוֹף ֲאֶשׁ
ָהָאדָם ִמן ַהּמִלָּה נִּמוֹל

עוֹלִים לְַמְעלָה
ָהָאפֹר הוֹפֵךְ ָסגֹל
הוֹפֵךְ לְַעל־ָסגֹל

עוֹלִים לְַמְעלָה ֶאל ֵמַעל לָעֹל
גַּע לַגְַּחלִילִית

גַּע לַגְַּחלִילִית בַּּקוֹל

לְַהפְלִיג ֶאל ּתוֹךְ ַהלּוּל
בְּלוּל ַ יךְ ֶאת ַהּשׁ לְַהְמׁשִ

לֲַחצוֹת ֶאת ַהּמַבּוּל
– ֶאֶרץ – ֶאֶרץ

ֶאֶרץ ֲאפֶֹהֶרת
ֵעץ ַהצִּילִילִיר

ֶרת ֶ כּוֹזָלִי ַהּמְֻאּשׁ
ֶרת לֵגוִֹביר. ֶ ְמֻאּשׁ

ְמגֶּה ַרע ׁשֶ
ְמגֶּה ַעׁש ָרׁשֶ

ַער ַרַעׁש ׁשַל לָׁשוֹן ׁשַ
ְמגֶּה ּ ִרים לֶַשׁ בְּלִילְׁשוֹנוֹת ׁשָ

גַּל גָּרוֹן גַּע רֹן בְִּמׁשְ

גַּע לַגְַּחלִילִית
ג ָ גַּע לַגְַּחלִילִית בַּּשׁ

ָאז בְּנוֹת לִילִית וְּבנֵי ֲאגַג
יַפְלִיגוּ ֶאל ַהלּוּל

ַהּמְזְֻרגָּג
ַהצּוּפָג יָגִיץ ּפָעוּר

ַאג ֵעץ ַהצִּילִילִיר יִׁשְ
בְּרֹאׁש גָּמוּר

ֵמעֶֹשג
גּוַֹע וּוִיָרג

גִָּרים ֲעָרׁשֻ
גִָּרים ֲעָרׁשֻ

ֲעָריוֹת וְֻעבִָּרים
ֲחזִירוֹת וְַחיְזִָרים

ּתוֹגְַרִמיּוֹת וְכּוּזִָרים
גִָּרים ֲעָרׁשֻ
גִָּרים ֲעָרׁשֻ

ַאבִּירוֹת וַּמזְכִּיִרים
ֲחמוֹרוֹת

ַמְמזֵרוֹת וַּמְמזִֵרים
גִָּרים ֲעָרׁשֻ
גִָּרים ֲעָרׁשֻ
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מיכאל בן זאבהסוס הססגוני

)יש לקרוא ללא אוּכּף(

ִמין ָהֲעצַלְּתַיִם בָּא ַהנֵּר /// בּוֶֹהה בּוֹ ֵהד ִמּזְַמן ַאֵחר ˜ ַהכֹּל כֵֶּהה / זֵֶהה / 
ֶאל צְלָלִים  זוֵֹהר ... כְּמוֹ ַמֲחזֶה ִמּזְַמן ַאֵחר . ַאךְ ִמין ַהצְּלִיל לִי בָּא ַהנֵּר < ׁשֶ

ּתַָקד. ַעּתָה חוֹזֵר )) (( כִּי זֶה – ַהּסָאוּנְד – ֵמֶאׁשְ

ּפָם־ּפָם־ּפָם־ּפָם־ּפָם־ּפָם־ּפָם־ּפָם־ּפָם־ּפָם־ּפָם־ּפָם־ּפָם־ּפָם־ּפָם־ּפָם־ּפָם

ְמ־ַאּזְ־נִים־ֶאת־ָה־ֻא־כָּף . ַמ־זְִמי־נִים־ֶאת־ַה־דֻּ־כָּס . זוֹ־ְמ־ִמים־ֶאת־ַה־ּקֻנְ־דָּס. 
ְרָקס ַהּמְזַּמֵר מוּכָן וְּמזֻּמָן . כָּל ַהבִּיזְנֶס ְמדְֻרדָּס . וְַהּסוּס ַהּזֶה ִמּזְַמן כְָּבר  ַהּקִ

ָׂר הוּא סוּסוֹ ׁשֶל ָהַאבִּיר ַהּסָר זֻּמָן וְּמֻמכָן לְִרכֹּב  נָּס...! הוֹ ַהּסוּס ָהַאְרבָָּעָעש ְמׁשֻ
לַכְּפָר ִעם זַיִן ַקר וְלְִתקֹף ֶאת ָהִעּקָר ֵאאאאיזֶה סוּס ֲחַסר מוָּסר ֵאאאאיזֶה סוּס 

ֲחַסר ִהּסוּס ֵאאאאיזֶה בָּאָסה.... ַהּסוָּסה < ְמֻהּסָָסה:)))  ֲאָבל לָּמָה ַהּסוָּסה 
ל ּתְִסמֹנֶת  ְמֻהּסָָסה? זֶה לָּמָה ַהּסוָּסה ְמֻהּסָָסה: ִהיא סוֶֹבלֶת ִמּמְִקֶרה ְקלִָסי ׁשֶ

ו ִהיא.. ֲעיֵפָה;  ַהיַּלְדָּה ַהיָּפפפָה; ִהיא ּתֲַעדִיף ּתִָמיד לָלֶכֶת יְֵחפָה; ֲאָבל ַעכְׁשָ
ִהיא דּוֹפֶֶקת בְּ]ַמפְּתֵַח פָה[ ִהיא ַהפֵיָה ַהּמְעוֹפֶפֶת ִהיא חוֹפֶפֶת ַרק בַּחֶֹרף ַרק 

בַּחֶֹרף ִהיא חוֹפֶפֶת ִהיא חוֹלֶפֶת ִהיא... חוֹלֶ..פֶת ִהיא ׁשוֹלֶפֶת >כַּף<   ָמַתי ָמַתי 
ּתִָעיף ֶאת ָהֻאכָּף??? ַהּסוּס ַהּסְַסגּוֹנִי כְִּמַעט כְָּבר ָעף לֲַעזָאזֵל ִעם ָהֻאכָּף!! ָאז 
ו – ֻא־כָּףלֵס כָּףלֵס כָּףלֵס כָּףלֵס ־ּתָ־ַקד. וֵּמַעכְׁשָ זֶהוּ. זֶה – ַהּסָאוּנְד – ֵמ־ֶאׁשְ

כָּףלֵס כָּףלֵס כָּףלֵס כָּףלֵס כָּףלֵס כָּףלֵס כָּףלֵס כָּףלֵס............................
ָמנִיפְֵסט לִפְנֵי ָהֲאפֵלָה

ִמְתפְַספֵס לְִקַראת צְלִילָה ֶאל
ָטן ָׂ ַהס וְַהּש

ְסָתר הוֹלֶכֶת ֶאל ַהּקִיר בְֶּקֶרב
אוִֹתיפֵל ּתוֹפֵס בְּצַוָּאֶריָה ֶעֶרב

יר קוֵֹרא לְִקָרב יֵצֶר ֶחֶרב ׁשִ

ְקָרב לַלִּוְיָָתן
ַהּתוֹלָע ַהּמְטָֹרף בּוֵֹעט בְּדֶלֶת ַהּטִיָרה

ֲעַטלֵּף ִראׁשוֹן מוֹפִיַע ַעל ִמפְּתַן ַהּמְָעָרה
חִֹרים בְִּסָעָרה נֵי סוִּסים כְּמוֹ ַטוִָּסים ׁשְ ׁשְ

וְנֲַעַרת לִילִית רוֶֹקדֶת ַעל ּתִלְּתָן
בֲַּעלוֹת ָהַרַאוְָתן
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ַער־ַער־ַער־ַער־ַער־ַער־ַער־ַער־ַער ָהָאסוֹן ָהֵרָאלִיְסִטי הוּא ַסּמָוֶת 
לֲַחלוֹם ַהּמְִתנַּפֵץ לִפְנֵי ֵעינַיִךְ ַהכְֻּחלּוֹת לִפְנֵי ֵעינַי ַהּמְגַלְגְּלוֹת ִסיגְַריָה 

ִאים ַעל גַּב  ָׂ ים יָפוֹת "ֵאין עוֹד דֲַּעִתי ֲהפַכְּפַכָה" ֲאנִי נִּש לִכְבוֹדְכֶנָּׁשִ
רוִּעים ַעל ַהנָָּהר ָהַרע ֲאנִי נוֹפֵל ּתִָמיד  ְׂ ִאים בְּלֹא ִסיָרה ש ָׂ ַהלַּיִת נִּש
ָקדִיָמה ֲאנִי< נוֹפֵל ּתִָמיד ָקדִיָמה לֹא נוֹפֵל רוֹכְִבי ָאחוֹר; לְִהְתנַּפֵל 
ֶאל ַהּמַּפָל וְלֹא לְִסכֹר אוֹתוֹ ֵאינֵךְ רוֹצָה לָעוּף? ֵעינֵךְ ַהנְּבוֹכָה – 

בֶּׁשֶת כְָּבר ָהֲעיֵפָה וְַהיָּפָה  ֵעינְךָ – ֵעינְכֶם ֲהלֹא־רוֹאוֹת – ֵעינִי ַהּמְׁשֻ
י ָהֲערוּפָה     – נַפְׁשוֹ ָהֲערוּפָה ׁשֶל ָאִחי – ֲהלֹא ִהיא בָּבוַּאת נַפְׁשִ

י אוָֹתנוּ ֶאל ַהּפַַעם־ ּתֱֶאנֹס אוִֹתי ֶאל ַהָחפְׁשִ ַאיֵּה ַאיֵּה ִהיא ָהרוֹפְָאה ׁשֶ
לֶָּהם  וְא ׁשֶ ָ בוֹת ַהּשׁ ּתִגְַאל ֶאת כָּל ָהֵרָאלִיְסִטים ִמּמְַחׁשְ בָּם־בִּי־ּפַַעם ׁשֶ

ּתְִקבֹּר ֶאת  יָרָתם בַּדֶֶּרךְ ׁשֶ ־לָ־יוֹת וְִתְטרֹף ֶאת ׁשִ ּתַפְלִיג ִאּתָם ֶאל ַאׁשְ ׁשֶ
ּתַצִּית־ַעצְָמּה לְַמַען ָהעוֹלָם::: ַהּמְצִיאוּת בַּיָּם ׁשֶ

ּתוֹלְלִים רַרעֲעמַמתְתככֶןן  ים יָפוֹת וֲַאָריוֹת ִמׁשְ ים נָׁשִ נָׁשִ
שַאאגְגנָנהה ַעַעעעעעעעערררררררררררררר ּתִתְשׁ

ַהנָָּחׁש לוֵֹבׁש ַרגְלַיִם
נַּיִם ְרֵעבוֹת ְמגַלֶּה ׁשִ

ַהצְּלָצַל ָרץ ַעל ַהּמַיִם
ַבע זְֵאבוֹת ְקֵרבוֹת ׁשֶ

ר ַהיָּם ַׂ וְזֶהוּ ש
ר ַהיַַּער ַׂ זֶהוּ ש

ַׂר ָהרוֹכֵב בֲָּעָרבוֹת וְזֶה ַהּש

ּתַָקד וְזֶה   ַהּסָאוּנְד   ֵמֶאׁשְ

גָּעוֹן הוֹלֵךְ וָּבא ˜ ָהַאְריֵה ָהָרה ָקָרה בְּכָּל ָהֲעיָָרה _  ל ׁשִ ַעל ִסּפוֹ ׁשֶ
ָהַאְריֵה ָהַרע ָקָרה בְּכָּל ָהֲעיָָרה _ ָהַאְריֵה ָהַרע ָקָרא בְּקוֹל ָהֲעיָָרה 
/// לִפְנוֹת ַהבֶֹּקר _ בְַּבת ַאַחת _ כְֶּהֶרף ַעיִן \\\ ָהַאְריֵה ָהַרע 

ׁש בַּצֳָּהַריִם <  ֵ נַּיִם || ָטַרף בַּבֶֹּקר < גִּּשׁ ִ ָקַרע ֶאת כָּל ָהֲעיָָרה ִעם ַהּשׁ
ן יוַֹמיִם. ַאַחר כָּךְ ָקם; ִהְרּתִיַח ּתֵי; וְֶהֱעלָה גֵָּרה;  ִחְרבֵּן בֶָּעֶרב < וְיָׁשַ
ֵהם  נְֻקדַָּתיִם ˜ !All The Nightmares Came Today ˜ וְנְִרָאה ׁשֶ
ָט ְסָרִטים  ָ.stay־ ֲהֵרי כְָּבר  ׁשוּב ָעטוּר ַקדְרוּת וְּמֻקּשׁ הוֹלְכִים לְִהּשׁ

חִֹרים ֲאנִי רוֹכֵב ַעל כָּל סוּסוֹת ַהלַּיְלָה־כְּמוֹ ּפָָרׁש בְּלִי רֹאׁש־ ׁשְ
לְָחן־ּתוֵֹקף ֶאת ַהּקִיר־ּתָקוַּע בֲַּאלַכְסוֹן־נִלְָחם בַּּמֶלֶךְ  ִמְתלֵַחׁש ַעל ַהׁשֻּ

גָּעוֹן  ל ׁשִ וֵרוֹׁש!!! ַעל ִסּפוֹ ׁשֶ ְמאָֹהב........... בִּנְִסיכַת ֲאַחׁשְ ְּרוֹׁשְ ַעכְב
ים יָפוֹת ֵאין עוֹד  יִרים ׁשֶל ָסאפוֹ "כְּלַּפֵיכֶנָּׁשִ הוֹלֵךְ וָּבא קוְֹרִאים ׁשִ

דֲַּעִתי ֲהפַכְּפַכָה" יֵׁש לְךָ ּתְִסמֹנֶת ַהיַּלְדָּה ַהיְֵּחפָה יֵׁש ֵאׁש נוֶֹאׁשֶת יֵׁש 
ַחר ְמפָֹאר יֵׁש  ַ לֶג יֵׁש ִאיּשׁ פִיּוּת ִאיֶשּׁ ֶקט ִאיׁשְ  ִאיׁשֶ

ּתוֹלְלִים  !Sailors fighting in the dance hall יֵׁש ֲאָריוֹת ִמׁשְ
לֶג ִעם קוֹלָר כָּל ַאְריוֶֹתיךָ ִמְתַקבְּצִים  בֲָּעָרפֶל ֵמֲאחוֵֹרי ָהָהר ַעּתָה ִאיֶשּׁ

ּתוֹלְלִים בֲָּעָרפֶל ַהּמְִתַקבֵּץ  ּתוֹלְלִים ֵמֲאחוֵֹרי ָהָהר ִמׁשְ בֲָּעָרפֶל ִמׁשְ
ּתַבֵּץ ֵמֲאחוֵֹרי ָהָהר ֵמֲאחוֵֹרי ָהָהר ָהָהר  ֵמֲאחוֵֹרי ָהָהר בֲָּעָרפֶל ַהּמִׁשְ

ָהָהר ָהָהר וְזזזזזזזֶה – ַהססָסּאוּנְד – ֵמ – ֶאׁשְ – ּתָ – ַקד!

I could make the transformation as a rock'n'roll star
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ִאיׁשוֹן מוּל ִאיׁשוֹנִית, ַקנְיוֹן ַהּזָנָב
ַמגְּבוֹן ׁשוֹלֵף ַמגְּבוֹן

ַהיּוֹם נֹאכַל, ַהיּוֹם נָמוּת, גִּיִחי

ָאנוּ ָהַאדְמוֹנִים ַהּקַדְמוֹנִים, 
ׁשוְֹמִרים ׁשְמוּרוָֹתיו ַהְקּמוּטוֹת ׁשֶל ֵאל ֶעלְיוֹן,

ִמדּוָֹתיו זְִעירוֹת, ַעפְַעּפָיו ְמצַיְּצִים:
רוֵֹעה ִעּזִים ָהיִיִתי, 

ל ּתְקוּפָתוֹ, גְּדוֹל ַהבִּיְסְקוִיִטים ׁשֶ
ּפִיל ְסלֵׁש ִמפְלֶצֶת, זְַרנוּקוֹ ׁשוֹצֵף ַמיִם ַחיִּים

לְָהבוֹת וְגִצִּים יַגִּידוּ: ּפְְסְסְסְסְסְסט ׁשַ
יַזְִעיפוּ ּפְנֵיֶהם ֶאל ַהנָָּהר ַהגָּדוֹל

כֶם ֶאל ַהצִּּפוֹר, כֶֶּתם ְטִחינָה, ַאִחים, ַהּטוּ ׁשֶ
ַהצִּּפוֹר נוֹצוֶֹתיָה דְַּבׁש וְדֶֶבק, ַהצִּּפוֹר

נוֹצוֶֹתיָה ְקלָף וְזֶפֶת, צִּפוֹר זוֹ
נוֹצוֶֹתיָה ְסִחי ֵאׁש, 

ְקצוּצוֹת ֶחֶרב.
כִּּסוּפִים לְכֶֹסף נִכְָספִים, כְִּמיָהה

לִדְֵבלָה ְקֵמלָה בֶַּחלֶד

ַמנְִעים זְִמירוֹת ַמְמּתְַקרוֹקוֹדִיל, 
יְִחידִי

ַהּמְַרכֹּלֶת,
ֲאנְַחנוּ,

לְּךָ ֵמת? ִמי ׁשֶ

ל ַהפְלִָמינְגוֹ ָהַאףְַעלְִמינְגוֹ הוּא ֶבּן דּוֹד ָרחוֹק ֶשׁ
ֹ ב ׁשוָּרה ַאַחת לִפְנֵי ַהפְלִָמינְגו ַבַּהצָּגוֹת הוּא ָתִּמיד יוֵֹשׁ

ֹ לְּךָ ַאףְַעלְִמינְגו ַהפְלִָמינְגוֹ אוֵֹמר לוֹ יַא ַאלְלַה ֶשׁ
ל ַהַבּנְגָדוְּבלָה ַהדִּיבוֹנִי ַאָתּה ַמְסִתּיר לִי ֶאת כָּל ַהַהצָּגָה ֶשׁ

ם ַמנְַמן וְּבִעָקּר גָּבוַֹהּ, הוּא לֹא ָאֵשׁ ָהַאףְַעלְִמינְגוֹ ְשׁ
ֹ לְַּעצְמו ַהפְלִָמינְגוֹ ֲחַסר ַטְקט כְֶּשׁ

ה זוּגוֹת ֵעינַיִם לוָֹשׁ לַַמְּקלָָהאם ְשׁ
יִרים ר לָנוּ ִשׁ ָשּׁ ַהַמְּקלָָהאם אוֵֹמר לָָמּה ִמי זֶה ַהזַָּמּר ַהזֶּה ֶשׁ

זֶה חוֹכֵךְ ָבָּאזְנַיִם
וְהוּא ְמַמצְֵמץ ַהַמְּקלָָהאם

לּוֹ, לֶֹשת זוּגוֹת ָהֵעינַיִם ֶשׁ ְבּכָל ֶאָחד ִמְשּׁ
לּוֹ לְַעפְֵעף, הוּא לֹא ִמְתַחנְֵחן כָּכָה ַבֶּטַּבע ֶשׁ

וְהוּא גַּם לֹא ׁשוֵֹמַע טוֹב
רוֹצֶה לוַֹמר: ֲאנִי לֹא נֱֶהנֶה ֲאָבל לֹא נִָעים לִי

ים ַהַבּנְגָדוְּבלָה ַהדִּיבוֹנִי ַמפְלִיא ְבּכְִרכּוָּריו ַהְמּׁשוִֹשׁ
יּוֹת ִ ּשׁ יּוֹת ׁשִ ִ ּשׁ נִּים ׁשִ וֹׁשַ נִּית ׁשוֹׁשָה בַּּשׁ וֹׁשַ ׁשוֹׁש ַהּשׁ

ׁשוּב וָׁשוּׁש
ֶקט ֶבת ְבֶּשׁ ה לַָאףְַעלְִמינְגוֹ לָׁשֶ ֶאל מוּל זֶה ָקֶשׁ

ׁש לַַבּנְגָדוְּבלָה ל ׁשֵ לָכֵן הוּא ָקם ִמְמּקוֹמוֹ וְּמכְַרכֵּר ֵהדִים ְבֶּקצֶב ֶשׁ
נִי ַעז־ֲאדְַמדֶֶּמת לּוֹ נְִהיֶה ָשׁ ַהפְלִַמינְגוֹ ִמְתַרגֵּז ַהוָּרֹד ׁשֶ כְֶּשׁ

ים ֶאת זֶה כָּכָה ִׂ ֵהם עוֹש זֶה לֹא ָחדָׁש ֶשׁ
לֶָּהם זֶה בַּּטֶֶקס ׁשֶ

המרכולת הילה אהרון בריקהמקלהאם והבנגדובלה הדיבוני הילה אהרון בריק
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ַחְבצוֹצָלוֹת ֲעטוּרוֹת זְִקיפְגוּׁשִים
ַמְרכִּינוֹת רֹאׁש ֶאל ִרכְֵסי ָהִריְביֵָרה

ים פוֹת ְמבוֹׁשִ ְׂ ִמדֵּי בֶֹּקר חוֹש
ּפְִרי ְסלִילִים, ּפְִעיּוֹת ָאלוֹוֵָרה

מוֹלֵקוּלוֹת, זִיף וְעוֹד זִיף
ּפָז נוֵֹהר ֱאלֵי ֶקֶמט בַּגְַּטֶקעס

צְוִיחוֹת ַהּפְִתיִתים, ִסלְסוּלֵי ַהּמַזְלָ"ט
ֲהזָיוֹת חוְֹבִבים בִּכְסוּת נַאְחס־נֵט

וֹפָר לְָהלִין כִּי ַקְרנוֹ וְֵאין לַּשׁ
ָעלְָתה, ּתַג נִגְדֶּׁשֶת

בּוֹא יָבוֹא בַּר ִמנַּן בְּזוּק קוִּרים
נִצְָרפִים בְּזָָהב וְּבִמְבֶרׁשֶת.
כּוֹלוֹת ְמכֻנָּפִים ַמגִּיִרים ֶאׁשְ

בּוֹן בַּנְק ַעל ׁשְמוֹ ׁשֶל יְַרָקן. ֶחׁשְ
ַעְרפִלִּית, ֶאֶבן גִּיר, ּפְִטִריָּה

ֲאגַם לְכָל יֵָרַח ָקָטן.

חוֹר ּפְלוָּמָתן, ֶחְמדַּת ַרגְלַיִם, ׁשְ
ָּעוֹת נִכְּפָפוֹת. לוּחוֹת ֶאצְב ׁשְ

צִּפוִֹרים בַּּסֵֶתר מוָֹתן
ֵהד ַמְרִעים לִכְלִי זַיִן וּפֹת.
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סאלים הסלפיסט הסוליפסיסט קם עצבני. הוא מכין לעצמו נס על חלב, 
ממלמל תכביר ופותח את מוסף הארץ. כתבה על דאעש. הוא מצקצק 

בלשונו. אינו מרוצה מהגופן ומעימוד הגיליון. לדעת סאלים, הז'ורנליזם 
הוא שירה במנח של אנטרופיה טרמינלית, ובכלליות, כך נדמה לו הבוקר, 

המצב כרגע הוא שאין מצב לכלום.

היום החדש מציק לו. ברור לו שהוא חייב לכרות, רק שהוא לא יודע מה. 
סאלים מוכן לכרות הכל, רק לא עוד ראש. אז סאלים שובר את הראש: 
האם לכרות את עץ התאנה? או אולי את הגפן? לכרות ברית או הסכם? 

או אולי העניין הוא דווקא כריית פוספטים? בסוף הוא מוצא, ממש בסמוך 
למוקד חובת הכריתה – וריד המתופף על הרקה, בחולש ננסי, "כד - קטן 

- - כד - קטן" – שם הוא מוצא משהו גמיש לכריתה: תנוך. סאלים מרגיש 
אמנותי וכורה אוזן ושומע קונכייה. בקונכייה, איזה יופי, ישו התינוק – אין 

מילים לתאר. טהור טהור טהור, ישו התינוק צלוב בצדף, ועכשיו גיבורנו 
צף באגם ָשלו.

סאלים נושך את סירת הגומי שלו. לרגע הוא דמות של האחים וורנר, 
מונפש דוגמת לוני טונס, והסירה מעוזו מצטיירת עוגת היער השחור. יאמי. 

סאלים מתעשת כשהוא דמות של האחים גרים ושוקע שוקע למצולות. שם 
הוא פוגש יצורי קרקעית משונים, ואלה, ידידותיים, מציעים לו תה ועוגת 

היער השחור. סאלים המנומס עונה: "לא תודה, כבר אכלתי אותה".

ממעמקים סאלים נמשה לתחנת אוטובוס, שם הוא מחכה יחד עם גברת 
כופרת. כשעוצר הקו לו חכתה, הוא עולה איתה, למרות שזה לא הקו 
שלו. כשהוא עובר בין הספסלים, ברור לו שלכולם נתקע בראש כמו 

תקליט שבור, "לאוטובוס נכנסת גברת עם סאלים". למרות שסאלים כופר 

סער יכיןיום בחייו של ס.ס.ס.
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בתקליטים שבורים בראשים חיצוניים, הוא אינו מצליח שלא לכעוס על כל 
נוסע ונוסע על שהוא יודע את שמו. הכעס מוליך אותו כמו מגנט בסליל 

מחושמל טינה, דוחק בין ספסלים. כלעומת שעלה לאוטובוס, סאלים יורד 
בדלת האחורית ומתיישב על ספסל, מחושמל טינה. הקו לו חיכה עובר 

וסאלים לא קם.

במשרד מחכה לסאלים חבילה גלילית. תעודה. הוא טורח למסגר, לזגג 
ולתלות על קיר. אחרי כמה שעות עבודה בקליניקה, כשהשיננית מארגנת 

פריסה לרגל פרישתו, הוא קוטף את המדליה מהקיר, ורואה שבכלל אין זה 
שמו שם. בעצם זהו גביע של טורניר קטרגל, בו זכתה איזו קבוצה מישוב 
קטן, שאת שמו אינו מכיר ושנשמע לו כמו התנחלות. סאלים נעצב עמוקות 
ונוטש את השער. המנהלת האדמיניסטרטיבית מניפה דגל לנבדל. כל צעד 

בנעלי הפקקים החדשות חורק: "השופט בן זונה", והדרך חזרה הביתה 
קצרה יותר ומרה אותו הדבר.

גרוש עם חתולה, סאלים מביט בחתולה. החתולה מביטה באגרטל ועולה על 
השולחן עליו האגרטל ובתוך האגרטל מים ירקרקים שמתעפשים באגרטל. 

בעבר אשתו לשעבר הכריחה אותו להצטרף לחוג איקיבנה, שזה סידור 
פרחים יעני יפני. בחוג, סאלים טרף את כל עלי הכותרת והציב בוואזה את 

הגבעולים הערומים. אז, פיו מפיק מרגליות, פתח את החלון וכנגד הקור 
שהתפרץ מבחוץ התפרץ מבפנים על העומדים בתור לכספומט שמתחת, 

צורח "קיפודים, לכו להתקלח!" סאלים גומר לזכור. החתולה מגרגרת את 
האגרטל שמתגלגל על השולחן ומתגרגר על הרצפה. מרצפות מנוקדות 

חברבורות צבעוניות ורטובות.

יותר מכל סאלים מתחרפן מצפייה בסרטונים של דאעש, ובכל זאת הוא 
צופה בכל סרטון שהחבר'ה מעלים. כמה פעמים. מתחת לשפתו המגולחת, 

ומעל לזקנו המאפיר, סאלים מפטיר: חובבנים. כל פעם כשיש השקה לאחד 
הפרסומים של הדאעשים, שכניו שואלים אותו אם הוא בא. כל פעם הוא 
אומר שכן. כל פעם מבטל באותו הערב. כשהוא פוגש את השכנים אחר 

כך, הוא שואל, מה חשבתם, למרות שלא חושב שחשבו. הם כל פעם עונים 
לו שזה חזק, שזה קולע ישר בבטן, וזה חזק, זה קולע ישר בבטן שלו כל 
פעם. לעצמו הוא חושב כוסאומו דאעש, ינעל הגימיק של עריפת ראשים, 

חושב הוא לעצמו. סאלים נגד עריפה וגם נגד פוליטיקה של זהויות, וממילא 
כולם כל כך דומים בלי ראש. סאלים ניגש למקרר, מוציא כרובית ומתחיל 
לקצוץ כדי לשחרר מעט מהלחץ שבראש. סאלים הסלפיסט הסוליפסיסט 

טבעוני. סאלים הסלפיסט הסוליפסיסט הטבעוני ממורמר. ובצדק. 

בחדר שבו הוא אוכל והחתולה אוכלת תלוי על קיר שעון יפה. סאלים קנה 
אותו לעצמו למתנה לרגל עצמו. החליט להשקיע. לאחר שהתקינו שם לב 

 סוליפסיזם – התפיסה לפיה הדבר היחיד שממשותו ודאית הוא האני העצמי. 

 סלפיה – תנועה סונית השואפת לאורח החיים של דור אבות האסלאם.

סאלים – ֵשם.
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שרק מחוג השניות חג. השעון היקר התגלה כמטאפורה כה זולה, שאפילו 
לא טרח לתקנו. גם שעון מקולקל מראה את השעה הנכונה פעמיים ביום, 

אולם השעון של סאלים אינו מקולקל מספיק. 

סאלים משוכנע שהיה חייב להיות משהו ראשוני ששיבש, משבש שאינו 
משובש. אולי כשזו הלכה אותו הלילה. אותו הלילה לא עצם עין כל הלילה, 

אך בליל מן הלילות הרבים שלאחר מכן, דווקא עצם, וזו אכן הלכה. מאז 
נתקל באותו היזון חוזר מדי לילה, וביתר שאת עד שכל מצמוץ. היה 

מתעמל, ולבסוף היה מצליח ללכת אחורה ברחבי הדירה ועיניו עצומות, 
מבלי לראות שאינו רואה לאן פניו או אחוריו, וזה העניק לו תחושה טובה 

של מנצח או מנוצח.

סאלים לא תמיד היה סוליפסיסט, ולא תמיד היה סלפיסט, ולא תמיד היה 
סאלים, ולא תמיד היה. ככל שהוא חושב על זה יותר, זה נחשב יותר, 

אך ברור לו שהחשיבות אינה תורמת לפתרון. סאלים חושב, אם אינך חלק 
מהפתרון, אתה חלק מהבעיה. פעם, באיזה חג שואה, סאלים בחר ללבוש 
חולצה עליה כתוב, אם אינך חלק מהפתרון, אתה חלק מהבעיה. אף אחד 

לא אמר כלום. אף אחד לא שם לב, כי כולם חלק מהבעיה.

סאלים הסלפיסט הסוליפסיסט לא חושב שהפילוסופיה שלו צריכה להגדיר 
אותו יותר מאשר אמונתו, או שאמונתו צריכה להגדיר אותו יותר מאשר 

שמו. אלא שכבר שמו מגדירו לאללה. אם סאלים יציג עצמו לפניך, אני 
סאלים הסלפיסט הסוליפסיסט, ואתה לא תזכה אותו בתגובה, סאלים עשוי 

להתעדן לרגע ולחשוב, אלה, אולי אין בהם השקפת עולם, אבל יש שהעולם 
משתקף בהם והוא יפה. לרוב אינו כה טולרנטי. בגדול, דעתו על דעתך 
לא הייתה מניחה את דעתך, אבל בכל זאת חשוב לדעת שלדעתו אין בר 

דעת שיסתור את דעתו. סאלים אולי חופר לפעמים, אבל לעולם אינו מגיח 
מהמנהרה.
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וּפְנֵי ַהכֹּל – ֲעלֶֶטת ׁשְאוֹל!   
ַהיְּהוּדִים בּוֹכִים

ְמֵעאלִים כּוְֹרִעים וְַהיִּׁשְ
וְַהנּוֹצְִרים ִמצְַטלְִּבים

וְָהָאֵתִאיְסִטים נִדְָהִמים ּתְִחלָּה
צּוֲֹעִקים: "ַאל ּתֵלְכוּ ׁשוֹלָל! ֵאין ׁשָם ִאיׁש!" וְיֵׁש בֶָּהם ׁשֶ

כָּח ַאךְ לְַאט לְַאט נְדַּמִים ַהּקוֹלוֹת וְַהּמוָּסר ָהֶאּפִיקוְֹרִסי נִׁשְ
יֵּׁש ֱאלוִֹהים ִאם הוּא לְצִדָּם כִּי סוֹף סוֹף טוֹב ׁשֶ

וְַהלָּלוּ ַמְתִחילִים לְַהפְנִים, ּתְִחלָּה בִּפְלִיָאה וְַאַחר כָּךְ בְַּתֲענוּג
ֵאיךְ ָהיָה לֵיל ֲאסוֹנָם לְיוֹם ַחגָּם

וְִהנֵּה ֵהם ְקֵרִבים ֶאל ָהֱאלוִֹהים, ּתְִחלָּה בְּיְִרָאה כְַּאיָּלָה וְַאַחר כָּךְ 
בִּנְִחיׁשוּת כְּצַיָּד

ִקים ִעּמוֹ וִּמצְַטלְִּמים בְִּמִחצָּתוֹ ְ וִּמְתַחבְִּקים ִעם ָהֱאלוִֹהים וִּמְתנַּשׁ
לְָחם ִחיּוּךְ נְִבזִי ֶאל ֵעֶבר ֲאֵחיֶהם ַהּמוָּבִסים וְּבׁשָ

ֵהם לוֲֹעגִים בְּנִצָּחוֹן:
ו ּתוֵֹרנוּ. ַעכְׁשָ

ּ ַעְרנו רוּת ַאַחת לֹא ׁשִ ֶאפְׁשָ
יֵּׁש ֱאלוִֹהים, ֲאָבל הוּא אוֵֹהב ֶאת ָהָאֵתִאיְסִטים ׁשֶ
ּ כִּלִּינוּ ֶאת ַחיֵּינו ַעְרנוּ, ַאֲחֵרי ׁשֶ לֹּא ׁשִ וַּמצְִחיק ׁשֶ

ֵאינָן נְִתּפָסוֹת ים ׁשֶ בְִּריצָה ַאַחר נָׁשִ
ֵאינוֹ ַמֲאִמין בָּנוּ. וֱֶאלוִֹהים ׁשֶ

לְָחן ָערוּךְ יִפְרֹשׂ לְפָנָיו בְּיוֹם ַהדִּין ׁשֻ
ְמֵעאלִים וְִאצְַטגְנִינִים וְַחְבֵרי ַהּקוּ  וְּסִביבוֹ ִעְבִרים וְיֵׁשוִּעים וְיִׁשְ

ְקלוְּקס ְקלָאן
כִינָה ְ ל ַהּשׁ וְַהכֹּל ְמצַּפִים לְמוֹצָא ּפִיָה ׁשֶ

לָדַַעת סוֹף סוֹף ִמי צָדַק ִמכֻּלָּם
ִמי דִּינוֹ ַחיִּים וִּמי דִּינוֹ ִמיָתה

לְָחן וְַרק ָהֶאּפִיקוְֹרִסים ִמְתַחבְִּאים ּתַַחת ַהׁשֻּ
וּפְנֵיֶהם ּפְנֵי בְֵּהָמה נִצּוֹדָה

נִּדְפַק ַהכֹּל ַער ֵאיךְ יִּתָכֵן ׁשֶ וְֵאינָם ַמצְלִיִחים לְׁשַ
ֵאיךְ ִהּמְרוּ דַּוְָקא ֵהם ַעל ַהּסוּס ַהּמוָּבס

אוּלַי ִסכּוּי ׁשֶל ַאַחת לְִמילְיוֹן

וְִהנֵּה סוֹף סוֹף ָקם ֱאלוִֹהים, וְָסח:
ֱאלוִֹהים ֵאינוֹ אוֵֹהב ֶאת ָהִעְבִרים,
ֱאלוִֹהים ֵאינוֹ אוֵֹהב ֶאת ַהיֵּׁשוִּעים,

ְמֵעאלִים. ֱאלוִֹהים ֵאינוֹ אוֵֹהב ֶאת ַהיִּׁשְ
דַּוְָקא ֶאת ָהָאֵתִאיְסִטים ֲאנִי אוֵֹהב

ַמצְִחיִקים אוִֹתי ָהָאֵתִאיְסִטים
וְגַם ֵהיִטיבוּ לָלֶכֶת בִּדְָרכַי:

ָרצוּ. ָעשׂוּ ָמה ׁשֶ
ַמיִם ָהָאֵתִאיְסִטים יִיְרׁשוּ נֲַחלַת ׁשָ

וְכָל ַהיֶֶּתר, דִּינָם ִמיָתה.

עמנואל לוייום הדין
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ֲאנִי רוֶֹאה ֶאת ַהּסוֹף, הוּא פִילִיּפִינִית ְמלֵָאה, ִמְתּפַּקַַעת לְֵסרוּגִין 
י קוֵֹרס ֶאל ְמלוּנַת ַהלֵּב ִמדֵּי דַּּקָה, לִלְחֹש לוֹ  רֹאִשׁ ִמכָּךְ ֶשׁ

ֶקר, גֶּׁשֶם בְּדְִמָעה. כָּל זֶה עוֹד  נֵיֶהם ַענְנֵי ׁשֶ ְ ּשׁ בִּזְדוֹנִיּוּת ְרפוּיָה ׁשֶ
נִים ׁשֶל פוֹטוִֹסינְּתֵזָה, ֲאנִי  ו ַהיָּרֹק בּוֵֹער, כְִּבָשׁ יִכְַאב ֲאָבל ַעכְׁשָ
ַמֲעִביר ֵמָעלָיו ֶאת יָדִי בְִּתִביָעה לִכְוִיָּה. בּוֵֹרא ְמאוֵֹרי ַהדְּבוָֹרה, 

ּה ִהיא  ל ּפְִעילַת ַסְחלָב ְמצוּיָה, נַפְׁשָ בֲַּאגוּדָלִי ָקבוּר ִקצָּּה ׁשֶ
ׁשוָּתּה, ּתוֹפַַחת ָהַאנְדְַּרָטה  ֻעְקצָּה, בְּעוִֹרי ָהִעוֵּר נִנְֲעצָה ִהְתנַּקְ
ִמְּתכַּּסֶה בְַּמגָּע. ָעדִיף בֵּטוֹן ִמְסּפֵקוֹת –  כְּדַגְדְּגָן ְקׁשֵה יוֹם ׁשֶ
ַהּפְִרסֶֹמת דּוֶֹהֶרת ַעד לֲַעֵקֶביָה ׁשֶל יוֹנֶֶקת ֲאֻרכָּה, גַּם ִהיא, 

כְּמוֵֹתנוּ, נִגְֶמלֶת לְִאּטָּה, בְּלֵית צְִעיָרה, ֵמַעצְָמּה. בֵּינְַתיִם ּפְלִיַטת 
ָהַעיִן ִהנָּה כִּכָּר ׁשְטוּפַת יוֹנָה, גוֹלְדֶן ֶרְטִריֶבר ֵמִרים ֶאת לְׁשוֹנוֹ 

ַעל ֶעגְלַת בֻּבָּה נְטוּׁשָה, ָהִריק נוֵֹבַח בּוֹ בֶָּהלָה. ִמְסגָּד נִצְָמד 
יּוֹפִיעוּ כְָּבר כַּפְּתוֵֹרי ֶהָחלָב ֵמַהֲחלִיפָה,  ד – ּתִינוֹק צוֵֹרַח ׁשֶ לְָשׁ

פְָּקעוֹת לְָבנוֹת ֵמֵאת ְמרוֹר ַהגִּנָּה ִמְתגַּלְגְּלוֹת ֵבּין ִמְקִרים ּפְָרִטיִּים 
ׁשֶל ָטֶרׁשֶת נְפוֹצָה, ֲאנִי ִמְתַהלֵּךְ ְבּתוֹךְ זֶַרע – לְֶאְמצַע ַמאי זוִֹהי 

ַהַהגְדָָּרה ַהנְּכוֹנָה. לֹא כָּאן, ׁשוּנִיּוֹת ַאיָּלִים, לֹא כָּאן, ַרק רוַּח 
ַסְרָטנִית ֲעדִינָה, ַהִמּצְמוּץ הוּא ָהנֵץ ַהּפְִרידָה.

Shut your habit!!! יונדב פרידמןאלוהים או הענבים יונדב פרידמן

)ִהְתַעלְּלוּת בְּתוֹךְ ַהּתִָאים(

ּתוּק, ְמלֻּקֶֶקת  ַהיָּד ִהיא לֹא יָד, ַהיָּד ִהיא ֶהְרגֵּל, כָּךְ ַאּתְ נִפְַקַחת, ּפְסוִּקית ׁשִ
ים.  בְִּסדִינִים, ְמנַּסָה לְַהנְִחיל ּתְנוָּעה לַּזְרוֹעוֹת ָהֶאזְָרִחיּוֹת, לַצּ'וֹּפְְסִטיְקס ַהְמּנֻּמָׁשִ

לוֹם ָהֵאיָבִרים ַהּפְנִיִמיִּים, כְּאוֹת  ִריִרים ׁשוְֹבִתים ִמּטַַעם ַהּמוָֹעצָה לִׁשְ ְ ַאךְ ַהּשׁ
ּסוֵֹבל ֵמַאלִּימוּת בּוְֹרבּוֹנִית ְמֻרבַּת ֲעשׂוִֹרים, ִמּמַּטִָחים  ִהזְדַּהוּת ִעם ַהכֵָּבד ׁשֶ

בַּוִּילָה,  ְמזֻּקִָקים ׁשֶל ַעַרק יְַרדֵּנִי עוֹיֵן ַאלְבּוִּמין. ֲאָבל ַאּתְ לֹא נִכְנַַעת לַגּ'וּנְגֶּל ׁשֶ
כָָּמה ַהֶהכְֵרִחיִּים בִּידֵי ַסבָּלִים ְרדוִּמים, ַאּתְ לֹא מוּכָנָה  לַנִּּתוּץ ׁשֶל כְּלָלֵי ַהַהׁשְ

לְַאפְִריָקה ַהּזֹאת ֶאצְלֵךְ, לִַהְתקוְֹממוּת ַהְמּנְֻמנֶֶמת ׁשֶל ּפַאְבלוֹת ֲעצִַבּים בְַּמֲהלַךְ 
דַיִךְ ַהּמְנֻּסִים, ֲהֵרי ִמבְִּקַעת ַהכִּיּוֹר וְַעד לְלוֹכְָסנֵי  ל ׁשָ כְֻּהנָָּתם ַהָמֳּעֶרכֶת ׁשֶ

ַהּתְִריִסים ַאּתְ בֲַּעלַת ָהַאגָּן ֶהָחזָק בְּיוֵֹתר לְלֹא צֵלוּלִיִטיס אוֹ ִמְתָחִרים. ַאּתְ 
ּזוֹ ַרק ּתַּקָלָה זְַמנִּית בֲַּהלִיכוֹנִים ַהּמוִֹחיִּים, הוֹצָָאה  כְנַַעת ֶאת ַעצְֵמךְ ׁשֶ ְמׁשַ
ְּלִיָקה  כֵּן כָּל זֶה לֹא יִּתָכֵן בֶָּרּפוּב ר ׁשֶל קֶֹמץ נֵירוֹנִים ַסֲהרוִּריִּים, ׁשֶ ֵמֶהְקׁשֵ

ים,  ל ּתַּקִינוּת צוּפִים, כֵּן, עוֹד ְמַעט ַהנַֹּער יְַחזֹר לָךְ לְַאְרבַַּעת ַהּפָָרׁשִ ַהֲחטוָּבה ׁשֶ
ֵאין לוֹ מוֹלֶדֶת ַאֶחֶרת ִמלְַּבדֵּךְ ֶהְרגֵּלִים. 
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אנתולוגיה אקספרימנטלית בעריכת רון וינקלר

תרגם מגרמנית: 
ג'רמי פוגל

שירה 
גרמנית 

עכשווית
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כעיקרון, אני תמיד מחפש טקסטים חדשניים, קונספטים שמצלצלים באוזני 

ובליבי כמו משהו שעוד לא נעשה, שצועדים על הקרום הדק שמעל התהום, ושם 

עומדים ומתהלכים ומעוותים את החלל סביב. אני מחפש טקסטים לא-ודאיים, 

שמוודאים ומיידעים אותנו שהזר לנו גם הוא אנרגיה, אנרגיה המעוברת מאני לאני.

אינני יודע מה זה "ניסוי". ואפילו אם הייתי יודע, הייתי יודע זאת רק בתיאוריה. 

ניסוי זה דבר יחסי. אבל נדמה לי שהסיכון הוא שהופך שיר לניסיוני. המשורר 

המנסה יוצא למסע רובינזון קרוזואי. הוא מסתכן בבדידות כדי להתנסות בבדידות. 

הוא חוקר עד שהוא הופך לאחר שהוא היה אמור להיות.

השואפים קדימה שואלים את עצמם מדי יום: אז איך עכשיו? כמו בפעם הראשונה? 

באילו דרכים חדשות נעקוץ אסתטית את האמת? איפה מרכז היקום של השפה, 

האלימות, החושניות והחומר?

שיר אקספרימנטלי יכול לזרוע בלבול )אולי כדי להדגיש, אולי כדי להסתיר(, או 

להפוך את השיר לרב–יקום של שונות, להפוך שוב ושוב את הנודע ללא–נודע. 

למצוא את האלף–בית של השיר. השיר האקספרימנטלי מאושר בניכור. הוא 

מציב לקורא דרישות מוגזמות ומייצר מתח חשמלי בספרות. אבל הוא לעולם 

אינו אומר נואש מהניסיון לכבוש את ההווה עם אסתטיקה.

השיר האקספרימנטלי רוקד לא רק ברבדים הסימבוליים, אלא גם בעולמות 

לא-ספרותיים של סגנונות דיבור חדישים. הוא מספח לעצמו את אשר השירה 

הקונבנציונלית מתרחקת מהם: העלוב, ההזוי. הוא מעצב מחדש את היחיד דרך 

עיצובו מחדש של הדיבור.

לשם כך דרושה לפעמים הפשטה עד אבני היסוד הקטנות ביותר של הקונקרטי, 

או דווקא יציאה מהגבולות של מה שהיה, או גידור גבולות חדשים - כמו שעושה 

אלכסנדר גומז בשיר הפלארף שלו, או הנס באיור עם הניסיון לכתוב שירה 

קונספטואלית–דיגיטלית.

אך השיר האקספרימנטלי יכול גם לסרב להזדהות ככזה. לפעמים האקספרימנט 

יכול להיות נועז יותר ממה שהשיר מראה על פניו, כפי שדניאלה סיל כותבת על 

שיריה החדשים: "חיפשתי פורמט רב–גוני ולמרות זאת חד, פורמט בעל יכולת 

חשיבה. הדימויים משחררים במקום להגביל בתיאורים רבים מדי. החוויה מעניקה 

יותר מאשר היא מתקשרת בפועל".

וטוב יהיה אם המאגיה המעניקה שלנו תתקשר גם בעברית.

רון וינקלר
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1 דַּג גְַרבָּן 1 דַּג בּוֹס 1 דַּג בְַּרָחד 1 דַּג ָקלוַּח
1 דַּג ַחְרָסנִית 1 דַּג ָאּמָן 1 דָּג ַאְקִרילִי 1 דַּג ֲאדָנִית

1 ַאנְְתרוֹדָג 1 ַסְרקוֹדָג 1 ֶחלְכָּדָג 1 דְַראגְדָג
 

גַּלְנוּן ַרדְנוּן ַסנְָטרוֹן ֵאינוּן
ַאְרִחינוּן ַאְתָרנוּן גְַּבְרנוּן גַּפְנוּן

ִאיּפְכָנוּן אוְֹרָחנוּן ַאנְּפִינוּן דְַּרדָּנוּן
ְּנוּן דַּוְָקנוּן צַפְָרנוּן יוְֹמנוּן זַב

 
1 נְַקזָן ׁשָדוּף 1 לְָבבוֹן ֲענִָקי 1 כַּלְָאן ּתְכֹל־ַאף 1 ַחד־גֻּּמוֹן ֵמלוֹנִי

ֲעָמן ּתַּמוּזִי 1 דְַּחיָן ּפָחוּס 1 גַּלְגַּלּוֹן ְמֻקּפָל 1 ׁשוֹר זְַרנוִּקי 1 ׁשַ
ְמּפִינְיוֹן ְמיֻּזָע 1 נֲַהָמן נָקֹד 1 נַצְנְצָן ְמנֻּמָׁש ְרִקיעוֹן ְמֻקּמָט 1 ׁשַ

ן גְָּבִהים 1 צוֵֹרף ָהדוּר 1 ׁשוָּעלוֹן כָּסוּף ְרצָן ָאפֹר ַקְרְקׁשַ 1 ׁשַ
בֶּׁשֶת 1 ָחָתן ָארֹךְ 1 ַמְחְסנוֹן ּתְהוֹמוֹת 1 ַרֲעפָן ְמדֻּמֶה 1 ַעּקִָבית ְמׁשֻ

 
דַּג בְִּחילָן דַּג ְמִקיָאן 1 ִאיכְדָּג 1 ִאיכְדָּג

שתיקת בועת דג כאאעזקה באקווריום

דגמארה קראוס

fischblase also schneuß als aquarium echt aalarm

Dagmara Kraus

1rohfisch 1bluhfisch 1fleifisch 1frohfisch
1leihfisch 1nöfisch 1drehfisch 1meifisch
1schlaufisch 1niefisch 1schriefisch 1taufisch

wohleifisch dagnöfisch fliflifisch erdaufisch
wohlbiefisch anthofisch seitschraufisch uneifisch
zuliefisch ungrufisch annyfisch zuzufisch
bepfuhfisch zerschmahfisch aufzeihfisch zufisch

1zoofisch 1wiefisch 1greifisch 1crifisch
1schleifisch 1stufisch 1hüfisch 1pfeifisch
1blähfisch 1braufisch 1rarfisch zukaufisch
1kuhfisch untyfisch 1strafisch 1lufisch
1schniefisch 1kneifisch 1aufisch 1diefisch

ausspeifisch ausriefisch 1iifisch 1iifisch

*1981 in Wrocław, lebt 

 in Berlin und Carpentras 

»kleine grammaturgie« Gedichte. 

roughbooks, Solothurn et. al. 2013
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לָּכֶם. כָּךְ לוֲֹעגִים ַהּפְרוֹטוֹקוֹלִים  ַהִאם ַאּתֶם ׁשוְֹמִעים? ִהנֵּה לָכֶם ָהעוֹלָם ֶהָעגֹל ׁשֶ
ׁשֶל ַהדְַּבׁש, ַהּמְתוִּקים ִמדְַּבׁש. ִמי ָאַמר ֶאת זֶה? ַהדְֶּרוִיׁש. סוְֹבבוּ אוֹתוֹ בְּכַַחׁש 

ֶׂה  בַּּמִצְָעד ַהצְָּבִאי. ִמְסּתוֵֹבב ְסִביב ַעצְמוֹ, גְּבוּלוֹת נְַסבִּים ַעל גְּבוּלוֹת, עוֹש
ִסיבוּב ַעל לוּב. ַהּפְַטרוֹנוּת. ַעל זֶה ֲאנְַחנוּ הוֹלְכִים. ָהֵאזוֹר ַהּזָקוּף ַהּזֶה, ֵאיךְ 

ָּר. ִהְתנֲַהגוּת  נְִקָרא לוֹ? ִקיר. אוֹ לִפְָעִמים גַּם ֶאֶרץ ּפִיר. ּתִָמיד ּתֲַענוּג, בֶּן ַהּמִדְב
ֶׂה ֶאת זֶה? ֶאצְלִי. ִהְתנֲַהגוּת  ו. ֵאיפֹה ַאּתָה עוֹש ֶאְקְסּפְֵרִסיִבית: ֲאנִי גּוֵֹסס ַעכְׁשָ
ֶׂה ֶאת זֶה  לֹּא ּתֲַעש ַאּתָה גּוֵֹסס, ַעד ׁשֶ ֵאר ׁשָם, ֵאיפֹה ׁשֶ ָ ִאינְְסְטרוֶּמנְָטלִית: ּתִּשׁ
לָּנוּ, כַּלְכָּלִית. ַמּטָָרה ְרחוָֹקה. הוֹוֶה.  יוֵֹתר. ָאנוּ עוֹזְִרים לְךָ ִעם ָהֶאְמצִָעים ׁשֶ

כֶֹּבד ַהִהְתנֲַהגוּת. ּפִָריז–דָָקר. דָָקר–ּפִָריז. זֶהוּ ָהעוֹלָם ֶהָעגֹל, ֲחַסר ַהגְּבוּלוֹת. 
יְִּהיֶה בָּרוּר: ִאי ַהצֶּדֶק כָּאן.  ו, אוֹ ָמה? ׁשֶ ֶרגַע, כֻּלָּם ֲאמוִּרים לָגוּר ֶאצְלְךָ ַעכְׁשָ

ַאּתָה ְמגַלֵּם אוֹתוֹ וְהוּא ְמגַלֵּם אוְֹתךָ. זֶה ָהיָה לְךָ בָּרוּר גַּם כָּכָה.

עולם עגול

מוניקה רינק

Runde Welt

Monika Rinck

Hört ihr das, so höhnen Honigprotokolle, zuckersüß, hier habt ihr
eure runde Welt. Wer hat denn das gesagt? Der Derwisch hats.
Seine Hörner habens aufgebohrt, im Drill. Dreht sich, Grenzen
wirbeln über Grenzen, überwirbeln Libyen. Die Schirmherrschaft.
Da gehen wir drüber. Diese hochkante Fläche, wie nennen wir die?
Wand. Oder auch mal Folterland. Immer wieder gerne, Wüstensohn.
Expressives Verhalten: Ich sterbe jetzt. Wo tust du das? Bei mir.
Instrumentelles Verhalten: Bleib dort, wo du stirbst, bis du das
nicht mehr tust. Wir helfen dir mit unsren Mitteln, wirtschaftlich.
Fernzweck. Gegenwart. Verhaltenslast. Paris – Dakar. Dakar – Paris.
Das ist die runde, grenzenlose Welt. Moment, sollen die jetzt alle
bei dir wohnen, oder was? Sei dir klar: Die Ungerechtigkeit ist da.
Du verkörperst sie und sie verkörpert dich. Das sei dir immerhin klar.

*1969 in Zweibrücken 

lebt in Berlin

»Honigprotokolle« 

Gedichte. kookbooks, Berlin 2012
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ל ַעּזָה, ֲאנִי ֲאנִי ַהצְִּביָּה ָהַאֲחרוֹנָה בְּגַן ַהַחיּוֹת ׁשֶ
עוֶֹמדֶת, ּפְַרוָה יְרוּיָה וְחוֹל בַּּטְחוֹל: יֵאוּׁש ִאיקוֹנִי. ֲאנִי 

לִּי כְּנֶגֶד ַהּקִיר. ִמי  רוָֹאה ֶאת ַהֲחֵבִרים ׁשֶ
פְִספֵס אוִֹתי? לָּמָה ֲאנִי נוֶֹתֶרת

עוֹפֶֶרת, ּתַת־יְרוּיָה; ּתַת־ֻמכְַרַעת

ֲאנִי ִמְתַהלֶּכֶת. ֲאנִי ְמַרְחַרַחת ֶאת ַהּסוֵּרָאלִיְסִטי, 
ַהּקִיר צוֵֹעד לִי בַָּאף, ֲאנִי ַמצִּיָעה 

לוֹם ֶאת ַעצְִמי לְַתְרנְגוֹל הֹדּוּ. כְֵּסֶמל ׁשָ

לוֹםַסלַאם, ֲאנִי ׁשָ
ל ַעּזָה, ַהצְִּביָּה ָהַאֲחרוֹנָה בְּגַן ַהַחיּוֹת ׁשֶ

לוִֹמי צְִבי ְמסָֹרס. ַאּתָה ַאְבׁשָ

כִים יְרוּיִים, ַאּמִיץ וְכֹה יָפֶה ֲאׁשָ
ַאּתָה ַקיָּם, ֲאנִי יוֹדַַעת, וֱֶאלוִֹהים יוֵֹרק ֶאת ָהֲענָוִים

ֲאנִי, יֵׁשוַּעָמִריָּה, ְמלֵֵאי ַהֶחֶסד

וְֵאיזוֹ ּתְמוּנַת ִמלְָחָמה ַאכְזִָרית

אני

מארה–דריה קויוקארו

Ich bin

Mara-Daria Cojocaru

das letzte Reh im Zoo von Gaza, ich
steh, zerschossen Fell und Sand
am Rand: ikonische Verzweiflung. Ich

seh meine Freunde an der Wand. Wer
hat mich übersehen? Warum bleib ich
bleiern, unerschossen; unentschlossen

geh ich hin. Ich wittere, was surreal ist, die
Wand marschiert mir in die Nase, ich biete
mich dem Truthahn an. Als Friedenszeichen

Schalomsalam, ich
bin das letzte Reh, im Zoo von Gaza
du mein Absalom-Perückenbock

Zerschossene Testikel, tapfer und wie schön
du bist, ich weiß, und Gott erspeit die Lauen
Ich bin, Jesusmaria, voll der Gnade

und was für ein brutales
Bild vom Krieg

*1980 in Hamburg 

lebt in München
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ִאּמָאוְַאבָּאוְיֶלֶדוְָאחוֹתַהיֶּלֶדוְָאחַהיֶּלֶדוְדוֹדַהיֶּלֶדוְרוּץ
בֶּןסוִּסירוּץוּדְַהררוּץבַּבְִּקָעהטוּסבָָּהרּפָָרׁשֲאנִיוֶּבןַחיִל

כֵן ָ תַהּשׁ כֵןוְֵאׁשֶ פָןָקָטןׁשָכַחלְִסגֹּרַהדֶּלֶתוְׁשָ ַעלכֶּלֶבוְׁשָ
לִאּמָאוְַהבְּלוֹנְדִּינִית וְּמנַּקָהוַּבַעלַהּמְנַּקָהוְַהּמְַאֵהבׁשֶ
לַאבָּאוְַהכַּדּוִּרים לַאבָּאוְַהבְּלוֹנְדִּינִיתַהבְּלוֹנְדָּהׁשֶ ׁשֶ

כֵן ָ לַהּשׁ לִאּמָאוְחוִּמיַהכֶּלֶבוְתוּלִיָחתוּלִיׁשֶ ׁשֶ
ָהִאידִילְיָהבְּׁשוָּרה

בבית

נורה גומרינגר

Daheim

Nora Gomringer

Mamaundpapaundkindundkinderschwesterundkinder
bruderundkinderonkelundhoppehoppeundfallefallein
dengrabenundgefressenvonrabenundangesabbertvom
hundundmeerschweinundseinekurzenbeinchenver
schwindenimschlundundgelbervogelimkäfigundnach
barundnachbarsfrauundputzeundputzesmannund
mamasloverundpapasblondeundpapasblondeshelles
undmamastablettenundhundehitzeundnachbarskatze
undidylleinderreihe

*1980 in Neunkirchen (Saar) 

lebt in Bamberg

»Klimaforschung« Gedichte. 

Voland & Quist, Dresden und Leipzig 2008
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ָרד לְֵאזוֹר ַהֶהפְֵסד ַהּתִפְעוּלִי ְׂ יָצָאנוּ לְיוֹם כֵּיף ִעם ַהּמִש
ִעים ָקעוֹת ָהְרׁשָ לְָקחוּ אוָֹתנוּ לְִסיּוּר בְִּעְקבוֹת ַחדֵּי־ֶקֶרן ַהׁשְ

זֶה ָהלַךְ בְֵּעֶרךְ כָּכָה:

                     עוֵֹבד ַקבְּלָן

  ִרבִּית ּפְַריְם

ֹ בְּרוֶֹקר־קוֹנְַטנְגּו       

ז ְמפֻצָּל ִמכְְָרָ

ְסֵטנְד    

   ַהבּוָּעה – ַהּסִינִית       
   

ּפִּקָדוֹן לֹא נָזִיל    

      ְמיַצְִּבים / ְמיַצְִּבים ָאד־הוֹק

ּפְֶרְמיָה   
    ְקֶרְמיָה
      ְקֵרם
        ֵקר
          ֵק

...    

מיזוג חם עם חד–קרן

כריסטיאן פיליפס

Heiße Fusion mit Heuschrecken

Christian Filips

Wir machten einen Betriebsausflug in die Verlustzone.
Dort führte man uns den bösen Heuschreckenstil vor.
Der ging in etwa so:

                                                         Bönhase
                Abwehrsatz
                                                                                   Contango-Makler
Ausgleichstender
                                           Ständer

        China-Euphorie
                                                                           Aberdepot

                            Act/ act Ad-hoc

                                                       Agio
                                                          Adio
                                                             Adi
                                                               Ad
                                                                   A
                                                                     …

*1981 in Wrocław, lebt 

 in Berlin und Carpentras 

»kleine grammaturgie« Gedichte. 

roughbooks, Solothurn et. al. 2013
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   . . ... נִ.. . .  .. ּקוּד  בְּ. . .. ֵעֶרב ַרב... ִט.. יּפוֹ...   .
ֵב ַעל ַה. . .ּקְַק... גְָרפִי.  . ַה.ּפַ.ְר  . . . . . ....ּפַ.ר. ִמְת. .. יַּשׁ
   .....טוּס. . .. ַה..חוּ.    .  . ֵמי.נִי ַהּמוּ.........ָעף רוֹצֶה   .

ְׂ ָע .ֵר... ךְ   ִר... . .   ..בּ.וֹאוֹ..ת  .   . דְּ  .בוֹ.. לְַחזֹ.ר .... לִש
ִרים .הוֹ  ..   מוֹת .ֲחלִיפִי.ן  .. בְּ..גִלּוּ...פִין   .    . כַּּמָ.ה 

ׂ ֲאנִי בֶּ..ֱאֶמ.ת ש ֶקט ָמה .. .. .. .. ..  ׁשֶ ֶ ְמַבדֵּ...ר הוּא ַה...ּשׁ
...וֹנֵא בַּ..ֲחָר       .        ִקים      הוּא ַה     בִּלְ...ּתִי נִּתָנוּת

ְׂ    . ָעֵר    .    .    .    ךְ. .     . לְ..ֵתאוּ....ר .        ׁשֶל ....ש

.ח. .. . . רק... י.. . ם.

ַאְרֶנה ראוטנברג

.i.  . .n.s.ekt..   e    .  .  …n  .      .

Arne Rautenberg
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*1967 in Kiel 

wo er lebt

»seltene erden« Gedichte. 

Horlemann Verlag, Berlin 2014
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ָ לְּך לָם לַּתְגוָּבה ׁשֶ ַהיַַּער ַהכָּחֹל ׁשֶל http ַהּפְצוִּעים ָקׁשֶה, זֶה יְִהיֶה יַַעד ֻמׁשְ
    ≠

יְּדוִּעים לָנוּ ֵמָהְרפוָּאה ַהכְנֵס בֲַּעדִינוּת ֶאת ָחְמֵרי ַהנֶּפֶץ ַהּפְַסטוָֹרלִיִּים, ׁשֶ
ָקרוֹב לְִמקוֹם ְמגוֶּריךָ

   ≠        
ְריוֹן ָהַאְרָמדִילוֹ נַגֵּר ֶאת ֵחיל ׁשִ

ִטי ְׂ ָרת ָהֵאלִיִטיש ָ כְּדֵי לֲַהרֹס, ָהֵחל בְִּאינְדְֵּקס 01.11, ֶאת ַהּשׁ
WWWבְָּרַמת ׁשְבוַּעת ַה־

 ≠
ּתַּמֵׁש בַּּתוֹצְנַּתָב כְּדֵי לְֶרה־ַאכְלֵס ֶאת ַאבִּיֵרי מוַֹסד ַהּמַּסוֹק וְגַם, ִהׁשְ

לֶג וְַתֵחַח 5,000 ָקָמ"ר ׁשֶל זֶפֶת ַעל כְּלַל ַהּטְֶקְסְטׁשֶ
   ≠                           

בְּדֹק ֶאת ַהכְּדִָאיּוּת ׁשֶל ַהגְּלָם ַהּמָלֵא ׁשֶל נֵפְֶרִטיִטיּוּת
ָער רוִּסי( ֵׂ וְ־5־נ"ב־ַמלְָאכִים )ש

    ≠
nouveau matériau ַאֲחֵרי ִטהוּר ַהּזֶֶרם ַחּמֵם ֶאת

בְֶּעזְַרת ֵקרוּר... דְַּבׁש וְָהֵבה ֶאת זֶה ֶאל לְ־web קוּנִיָּה
    ≠      

לְַמד ֶאת ַהנּוֹ־ָהאוּ ׁשֶל pdf כְּדֵי ַעד לְִטהֹר 16 קוֹמוּנוֹת
    ≠                                          

ֵחק בַּּקָנֶה לְִקַראת ִמנְזַר ַהנְַּסדָּ"ק ַׂ ּפְִתרוֹן ַהּטוּנְגוְּסָקה דֶּלְּתָא: ש
ֵהָרגַע ִעם ַאדְִמיןבְּלוֹגאֹכֶל

   ≠         
 אוֹ ִהּטְַבלֵל ִעם אוְֹרנִיתוֹלוֹגִים בְּ־iFrame ׁשֶל ַאְטלַנְִטיס ַהּפוֹלִיִטית, 

hot and free
    ≠                     

דִים לַלְׁשֵ סוֹף כָּל סוֹף בְּיוֹם ַהּסִיָמן ַהכְנֵס לִיֶטר ׁשְ
לְתוֹךְ ּתְמוּנַת ָהִעיר ַהדִּיגִיָטלִית

עשרה פרוטולוגים לצופים הפרטיזוגים

רון וינקלר

zehn protologe für pfadfinder der partisanance

Ron Winkler

der blaue wald der http schwerverletzen, das sei dein kommentar wunschort
     ≠     
schmieg die aus der medizin bekannten pastoralen sprengarbeiten
closer in dein viertel ein
           ≠     
und schnitz die panzer für die intensivgürteltiere,
um ab index 01.11. den ellitischen server zu zerstören,
in höhe der www schwurhand
    ≠     
auch nutz die resultat rekommunalisierten ritter aus der helikopteranstalt
und bestell alle 5000 km teer, per allgemein schneetext
                         ≠     
prüf den einsatz von ganz glam-nofreteten
und 5-ps-engeln (russisches haar)
     ≠     
nach reinigung des stroms wärmst du das nouveau matériau
mit kühlendem … honig und bringst es nach web kunia
            ≠     
leg dir pdf skills an für bis zu pur sechzehn autonome
                                      ≠     
tunguska-lösung delta: spiel in der mündung zum nasdaq-kloster
gelassen mit dem furchtbloglord
               ≠     
oder betauche die ornithologen im iFrame mit einem politischen atlantis, 
hot and free
                    ≠     
schließlich führ am tag des zeichens einen liter dämonenbeifang
in das digitale stadtbild ein

*1973 in Jena 

lebt in Berlin
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ָהלַכְּתִי לְמוֲֹעדוֹן ִמזְמוּזִים, לִׁשְמֹז לֶנְגְּוִיְטׁש. בֲַּחדַר ַהּמְִעילִים
ָמֶטס זִֵהים,  נִיָּה ִעם ׁשְ פָה ׁשְ ָׂ כָּל ַאַחת ִקבְּלָה ש

כְּפִילוּת ָרפָה ֶמְסֻמְרֶטֶטת ְמֻטְקֶטֶקת. ֲאָבל ַהּמְַרָאה ַרק ֶהְרֲאָתה ַאַחת
ּ יב רוַּח. ֵמָאחוֹר ִקּפְצו ִ לוּק רֹק ַקר, לְַהּשׁ ֵמִאּתָנוּ, בָּלְַעּתִי: ׁשְ

פִים, ו לְאוּלַם ַהנְּׁשָ בִֵּרי. וְַעכְׁשָ ל ַאׁשְ ַאְרנְֵבי־ִמלִּים ִמּתוֹךְ ַהכּוַֹבע ׁשֶ
לִּי, בַּדֶּלְּפֵק לְהוִֹריד רֹאׁש ָקָטן לְִמִסבַּת ַהנְִּסבּוֹת ִעם ַהּתְאוָֹמה ׁשֶ
ֲאנִי רוֶֹאה רוַּח ְרפִָאים!, צַָעק ּפְִתאוֹם  ַטיְן. ׁשֶ ָקפֶה ִעם גְֶּבֶרת ׁשְ

ֵמי גְֶרָמנִי, ָאדוֹן  ֲאָרה גְַַּרְ ָבה נִׁשְ ֵמַהנִּיׁשָה, בָּּה ַהּמְַחׁשָ
צֲַעפָן בְּּפִיגָ'מוֹת ׁשֶל פִילוֹסוֹפִים. ּתֵַבת 

ִּיִטים ִמּתוֹךְ  נְָבִטים מוּל ֶהָחזֶה, נִדְָהם: ַמנְב
ים! ָרצִיִתי לְַבּקֵׁש ָרׁשִ ָהָבה לְַהבָּא! לְלֹא כָּל ֲאדָָמה! לְלֹא ׁשֳ

לִּי ָקפְצָה בְּרֹאׁש, ָהלְכָה כַּּמָה זְָרִעים, ֲאָבל ַהּתְאוָֹמה ׁשֶ
יֵּׁש לוֹ צֵל לֹא צִָריךְ לִדְאֹג לְִסּפוִֹטים, לְפַּזֵז ִעם ָהִאיׁש. ִמי ׁשֶ

ַטיְן, וְָאְרזָה ֶאת כַּפְּתוֶֹריָה ׁשַאּפוֹ.  ָאְמָרה גְֶּבֶרת ׁשְ

פטפוט הולך–כפל

אוליאנה וולף

doppelgeherrede

Uljana Wolf

ich ging ins tingeltangel, lengevitch angeln. an der garderobe 
bekam jede eine zweitsprache mit identischen klamotten, 
leicht gemoppeltes doppel. die spiegel aber zeigten nur eine 
von uns, ich schluckte: kalte spucke, spuk. hinten hoppelten 
wortkaninchen aus ashberys hut. zum ballsaal dann, mit 
meinem zwilling zirkumstanzen, am tresen ein köpfchen 
kaffee mit mrs. stein. dass ich gespenster seh!, rief plötzlich 
aus der nische, wo das denken dunkeldeutsch blieb, mr. 
veilmaker im schlafanzug der philosophen. ein kressekästchen 
vor der brust, verblüfft: wächst auf einem weißen blatte! ohne 
alle erde! wurzellos! ich wollte nach paar samen fragen, doch 
mein zwilling sprang, ging schwofen mit dem mann. wer 
schatten hat, muss für die spots nicht sorgen, sagte mrs. stein, 
packte ihre knöpfe ein.

*1979 in Berlin 

lebt in Brooklyn und Berlin

»meine schönste lengevitch«  

Gedichte kookbooks, Berlin 2013
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י וְלֹא ּקוּל דַַּעת ַמֲעִמיק וִּמּתוֹךְ ָרצוֹן ָחפְׁשִ ֲאנִי חוֵֹתם ַעל ִמְסָמךְ זֶה לְַאַחר ׁשִ

ֵאין ְרצוֹנִי ּפְַחּתִי, ֶחְבָרִתי אוֹ ַאֵחר, וֵּמַאַחר ׁשֶ ִמּתוֹךְ לַַחץ ִמׁשְ

יְּכוֹלִים לְַהֲאִריךְ ֶאת ִסְבלִי, לְַקבֵּל ִטּפוּלִים ׁשֶ

ֲאנִי מוֶֹרה בָּזֶה לְפִי הוָֹראוֹת ַהחֹק וְַהּתַּקָנוֹת

לֹּא לֵָתת לִי ֶאת ַהּטִּפוּלִים ַהּמְפָֹרִטים לְַהלָּן: ׁשֶ

נַת 1989 100,000 בִּׁשְ

דֵי ַהּתְעוּפָה בְֵּקלְן/בּוֹן בְַּאּפְִריל 85 ְׂ 7,340 בְַּמֲהלַךְ נְִסיָעִתי ֵמֵאֶסן לִש

נִיָּה ְ 9,000 בְִּמלְֶחֶמת "EExai" ַהּשׁ

ֶּר 84 ְּרוּק בְּאוְֹקטוֹב לִּי ֵמרוֶּסלְְסַהיְם לְאוְֹסנַב ַהּמַּסָע ׁשֶ

ׁשָם יָצָאִתי וְָקַטפְּתִי ֵמֲחפִיר כַּּמָה ּפְִרֵחי יְַסִמין וְּקצַת ּפֶַרע

נַת 1986. 88,000 בִּׁשְ

36 לִדְָבִרים לַּתִינוֹק. 75,000 לְִרפוָּאה

70,000 לַּפְָרס ַהגָּדוֹל בְּכִיְמיָה

3%

78,000 בְּיוֹם

בְַּאּפְִריל 87 ַעל ִמגְַרׁש ֲחנָיָה בְּׁשַפְָהאוּזֶן

ָהֵעט נוֵֹבַע ַמְחלִיק בִּזְִריָמה ַעל ַהדַּף

נְִסיעוַֹתי

ִּיל ים לְַאַחר צֶ'ְרנוֹב ְּרוּק בֳֶּחדָׁשִ ָטט לְאוְֹסנַב ְּׁשְ ֵמַאלְב

ָאִבים כְּדֵי ִאיָבה ׁשֶל לַיְמוֹנְט בְֶּאנְגָדִין, בָּּה ַהּמַיִם נִׁשְ ְ ּתֲַחנַת ַהּשׁ

ִרית. לְַחסֹךְ ֵאנְֶרגִּיָּה ֶאפְׁשָ

ְ לֶג ַקְרחוֹנִים ְמלֻכְלָך לֶג ָקפוּא, ׁשֶ ׁשֶ

ית לִיׁשִ ְ 72,000 בְִּמלְֶחֶמת "EExai" ַהּשׁ

נִיָּה ְ 72,000 בְִּמלְֶחֶמת "EExai" ַהּשׁ

ֵסקוִּריָטֶטה 

דִּיגְנִיָטס

ּ בִּלִּינו

יִָמים ַעלִּיזִים וְׁשָעוֹת,

ָקַטפְנוּ צִיצַת רוֹזְָמִרין, ּפְִרֵחי ָקמוִֹמיל, ֶאְסְטָרגוֹן

ר דֶּׁשֶא ָארֹךְ, ּתִלְּתָן, גֵַּרנְיוֹן ֲאׁשֶ

לֵם ֵהִביא כְִּמַעט זֵר ּפְָרִחים ׁשָ

רוּת ִאי ַהנּוֹכְחוּת לְַהפְָסַקת ֶאפְׁשָ

ל ַהּסֵקוִּריָטֶטה, צְִמֵחי ַמְרּפֵא, לְַהפְָסַקת ְרׁשוּת ַהֵהָעדְרוּת ׁשֶל ַהדִּיגְנִיָטס ׁשֶ

ַהֲחִתיָמה בִּכְַתב יָד

 ***

 דניאל פלב
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*** 

Daniel Falb

Hiermit erkläre ich, nach reiflicher Überlegung, dass das immer nur in Deiner

Gegenwart gelesen werden kann, am Tag

nach dem Aufhören des Fehlenkönnens der UnterzeichnerIn

100.000 im Jahr 1989

7340 während meiner Fahrt von Essen zum Flughafen Köln/Bonn im April ‘85

9000 im zweiten EExai’’-Krieg

meine fahrt von rüsselsheim nach osnabrück im oktober ‘84.

da stieg ich aus und pflückte im straßengraben einige jasminblüten, ein wenig 

johanniskraut.

88.000 im jahr 1986.

36 für den Säuglings-stuff. 75.000 für Medizin,

70.000 für den großen preis in chemie

3%

78.000 täglich

im april ‘87 auf einem parkplatz bei schaffhausen.

der füller gleitet flüssig über die seite.

Meine Fahrten

von Elbstedt nach Osnabrück in den Monaten nach Tschernobyl

Die Pumpstation von Laimont im Engadin, wo das Wasser hochgepumpt wird, um

potentielle Energie zu speichern.

Abgefrorener Schnee, Schmutziger Gletscherschnee

72.000 im dritten EExai’’-Krieg.

72.000 für den zweiten EExai’’-Krieg

Securitate

Dignitas

wir verbrachten

heitere tage und stunden,

pflückten ein büschel rosmarin, kamillenblüte, estragon,

langgras, klee, storchenschnabel, das

ergab schon fast einen ganzen

Strauß nach dem Aufhören des Fehlenkönnens

von Securitate, Heilkräuter, nach dem Aufhören des Fehlenkönnens von 

Dignitas, Die

handschriftliche Unterschrift

*1977 in Kassel 

lebt in Berlin

»CEK [Coōperation est Koōrdination]« 

Gedichte. kookbooks, Berlin 2015
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לְּךָ  ַאּתָה מוִֹריד ֶאת נֲַעלֵי ַהבַּיִת ׁשֶ רוַּח ָהְרפִָאים ׁשֶל ָהרוֹפֵא ַעל ַהּמְִרּפֶֶסת. כְּׁשֶ
ו ַעכְׁשָ

ַהִאם ַהנָָּחׁש יָגֵן ָעלֶיךָ אוֹ יְִתקֹף אוְֹתךָ?
ו. לֹא. וָּמה ַעכְׁשָ

לֵּם ַעל ַהצִּ'יּפְס וְִתְתנַדְנֵד ג. ׁשַ ָׂ ֵאין לְךָ ֻמּש
נוֹׁשֵף בֲַּחלִיל ַהצַּוָּאר, חוֵֹרק

וְחוֹׁשֵב ַעל גְֵרגוֹר, ַעל ַסְסִקיָּה אוֹ ַעל ָחו
ָער ֶהָעֶבה, ַהּמֻּתָׁש בְֵּברוּר. ֵׂ ִעם ַהּש

לָּּה כְִּאלּוּ נוֹלַד ִאּתָּה, וְִאּתוֹ ֲאִביזַר ִסכַּת נוֹי. ֵׂאת ֶאת ַהיֶּלֶד ׁשֶ ִהיא נוֹש
ֶבת בְִּריזַת ֶחלְִמיּוֹת וְִרּקוּדֵי ְסֵטּפְס וְַהּטִיּפוּס )ִטּפוּס ְסּפוְֹרט ִטיּפוִּסי( לָּה נוֹׁשֶ

לוֹ יֵׁש בְּהוֹנוֹת ֲחזָקוֹת וְהוּא נוֹגֵס בְַּתּפוַּח.

דַיִם,  ָ ַאּתָה ִמְתַרּפֵס, ׁשוּב ַמפְִסיד ֶאת ַהּשׁ ָעה ׁשֶ ׁשָ
חוֹר ִּים ְמתוִּחים, ַסְמבּוּק ׁשְ דַיִם ְמַתֲאֵבן. בֲַּעצַב ָ )ְמַתּקֵן( וְלַּשׁ

ָחלָל
בֵּית ּפֻלְָחן ֵריק וְּמֻרוָּח ׁשֶל ַעם ָהַאבֵּלָם.

ו, ּתוֵֹקף אוְֹתךָ אוֹ ֵמגֵן ָעלֶיךָ, ַהנָָּחׁש? וְַעכְׁשָ

לקוח

סוניה פום ברוקה

Kunde

Sonja vom Brocke

Das Doktorphantom auf der Terrasse. Wenn du jetzt deine Slipper ausziehst
beschützt dich die Schlange oder greift sie dich an?
Und was jetzt.          Nein
du hast keine Ahnung. Zahlst die Pommes und taumelst
bläst in den Pan-Hals, knackst
und denkst an Gregor, Saskia oder Ev
mit dem dicken, sichtlich erschöpfenden Haar.
Sie trägt ihr Kind wie angeboren, dazu ein Broschenaccessoire.
Ihr weht eine Brise von Malven und Stepptanz und der Typ (Typ Sporttyp)
hat kräftige Zehen und beißt in einen Apfel.

Während du reinkriechst, mal wieder die Brüste verspielst
(beheben) und zur Büste versteinst. In der ein zäher Nerv, ein – holder –
ein – hohler –
geräumiges Kulthaus der Abelam.

Jetzt beschützt dich die Schlange oder greift sie dich an?

*1980 in Hagen 

lebt in Berlin

»Venice singt« Gedichte.  

kookbooks, Berlin 2013
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ֵהֵחל לִצְמַֹח  ִהְתִחיל כָּאן, ִהְתִחיל לֲַעצֹר בְָּקרוֹב, נְִקָטף בְִּאבּוֹ, לִפְנֵי ׁשֶ ִאם, ָמה ׁשֶ
ֵהֵחל כָּאן  ָׂף כְִּקלִּפָה ֵריָקה, ֵריָקנוּת בְּרוָּרה, כִּי, ָמה ׁשֶ ִמּקְלִּפָה, ֵהֵחל לִנְבֹּט, נְֶחש
כְּדֵי סוֹף סוֹף לְַהפְִסיק, ַמְתִחיל וְעוֵֹמד, לִנְחֹת בְַּחְחֲחִריָקה ַעל ַמְסלוּל ַהנְִּחיָתה, 
בּוֹנוֹת ֲאֵחִרים וּלְַבּסוֹף ֵהֵחל כְּעֶֹתק1,  ֻהפְַקד בְֶּחׁשְ וְָאז כָּאן ְמנַּסֶה לְַהְמִריא, ָמה ׁשֶ
גוּי וְנְִמָחק ִמּתָכְנִית ַהֵחרוּם  לְַמְסלוּל ַהַהְמָרָאה נִצְָמד, לְַבּסוֹף ְחְחחוֵֹרק בְֵּברוּר בְּׁשָ

לוַֹמר,  ֻמכְָרח  ֲאנִי  ׁשֶ לְַהצִּית,  נִזְָקק,  ֲאנִי  כָּךְ,  ִאם  לֶָבַטח,  ַהּתְעוּפָה;  דֵה  ְׂ ש ׁשֶל 
ֵהֵחל, לִגְמֹר ְחְחחוֵֹרק לְַבּסוֹף ִמְסּתַיֵּם לְלֹא זְכוּכִית ַמגְדֶּלֶת,  ִהְתִחיל כָּאן, ׁשֶ ָמה ׁשֶ
ֵמַאַחר  ְמֻסּפָק,  בֲַּאפְַרכֶֶּסת  כִּי  ִאם  לַֹע,  ִעם  ֵּר  לְדַב ֵהֵחל,  לֹא  ּמֵעוֹלָם  ׁשֶ ֵמַאַחר 
ָהַרדְיוֹ  ּפֶה  ִעם  ַהּמִיׁשוִֹרים  זוֲֹהִרים,  גְִּבעוֹלִים  ֵּר2,  לְדַב ִסבָּה  ׁשוּם  רוֶֹאה  ֵאינִי  ׁשֶ
ל  ׁשֶ לְׁשוֹנָּה  ַעל  ָהיָה  לִפְרַֹח,  ֵהֵחל  ׁשֶ ָמה  בִּגְלַל,  ְחְחֲחִריָקה  ַהּפִּקוַּח.  ִמגְדַּל  ׁשֶל 
ֶהָהִרים  ָּזִים3, לְֶרגַע זֶה, לִפְנֵי ׁשֶ ִבים ׁשָם ְמזְַמזְִמים וְּמֻבזְב ָׂ ָהִאידִילְיָה בִּלְַבד, ָהֲעש
זֶה,  ֶאת  זֶה  ַמְסּתִיִרים  ֶהָהִרים  ָהֲעלוָּמה,  ַהְחְחֲחִריָקה  בְּאֹפֶק  נֱֶעלִָמים  ַהנֲַּעלִָמים 
ַהּמְֶרָחק נִנְָעל לְֵהָעלְמוּתוֹ בַּּמְֶרָחק, כִּי ְחְחֲחִריָקה בְַּחיַּי לְַבד לָּמָה בְִּתבוּנָתוֹ ָעַמד, 
ָהֲעָרָבה4, ִאם ּתִּמָצֵא כָּאן סוֹף סוֹף ַהְתָחלָה  ְמֻבּטָח ַרק בְּסוֹפָּה, לָׁשוֹן ְקטוָּעה, וְׁשֶ
אוְֹתךָ,  ַהּמְַחזִיָקה  בַּּמִדְָרכָה,  וְָאז  וְלִפְִריָחה,  לִנְִביָטה  גִּיׁשָה  נְִמצָא  ְחְחֲחִריָקה, 
ּמְַחזִיק אוְֹתךָ,  לְַהְבִריַח ְחְחֲחִריָקה ֶאת ָהַאְספַלְט בְּיָדֶיךָ, נִצָּן, ָמה זֶה ָהיָה ָאז, ׁשֶ
ֵטטטט ִאידִילְיָה ִעם ְחְחֲחִריָקה, ִאם ָאכֵן, ָאכֵן, ִאם ְחְחֲחִריָקה5 כָּל כָּךְ ּפָׁשוּט לְַקּשׁ

קופסה לבנה

רוברט לנגה

White Box

Norbert Lange

Wenn, was hier begonnen wird, begonnen worden aufzuhören bald, im Keim 
erstickt, bevor es, aus der Scholle wachsend, zu sprießen begönne, als Hülse 
leer zutagetritt, leer auf der Hand, weil, was hier angefangen wurde, schließlich 
aufzuhören, startet und ansetzt, auf der Rollbahn kratsch aufzusetzen, denn 
dass es hier versuchte abzuheben, was auf anderen Konten hinterlegt und 
schließlich anfing als Kopie, der Startbahn angehängt1, letztlich nachweisbar 
verkehrt kratsch und auf dem Notfallplan des Airports durchgestrichen; sicher, 
dann, so bin ich genötigt, zu funken, dass ich zu sagen gezwungen bin, was 
hier begonnen wird, das wurde begonnen, aufzuhören kratsch schließlich 
endet ohne Lupe, da es nie begonnen hat, mit einem Maulkorb zu sprechen, 
doch mit Maulschellen versehen, da ich keinen Grund zu sprechen2 finde, bei 
Halmen glühen kann, den Funkmund auf den Tower ausgerichtet; kratsch 
denn, was zu blühen anfinge, wäre lediglich auf der Zunge die Idylle, die Gräser 
dort verschwänden verschwendet3, für den Augenblick, ehe sich am Horizont 
entfernten Berge die Ferne kratsch sich entfernte, die Berge einander sich 
verbergend, die Ferne sich zugeschnappt entfernend in der Ferne, weil kratsch 
das Leben vor mir alleine warum in seiner Schlagartigkeit stünde, verbürgt 
allein von seinem Ende, Zunge gekappt, und das die Prärie4, wenn ein Anfang 
hier endlich gefunden wäre kratsch, zu sprießen und zu blühen einen Ansatz 
fände, dann im Pflaster, das dich zusammenhält, den Asphalt kratsch mit 
Händen ausrisse, ausschlüge, was wäre es denn, das dich zusammenhält, so 
einfach die Idylle zu verziehhhren kratsch, wenn, ja wenn kratsch5

*1978 in Gdingen 

lebt in Berlin

»Das Schiefe, das Harte und das Gemalene«  

Kunstkammer. luxbooks, Wiesbaden 2012

 1 נָבַט ָמה?

 2 נָבַט לֹא?

 3 נָבַט בְּכָל זֹאת?

 4 בְּכָל זֹאת לֹא נָבַט?

5 ֲאבָל?     

1 sprießt was?

2 sprießt nix?

3 sprießt doch?

4 sprießt doch nicht?

5 aber?
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ֲאהוָּבִתי, ַהִאם לֹא כֵָּבד לָךְ ִמדַּי

ְ יְכוֹלָה בְַּקלּוּת לֵָהפֵך
וֹדֵד ַהיַַּער מוֹצֵא ֶאת ּשׁ כְּפִי ׁשֶ
ֶאת
לִדְרֹש
ָהפְכו גַּם ֵמֵאלּוּ ׁשֶ
ֶאת
ֶאת

ַרק ַאַחד
נֵי ְ ִמּשׁ
הוּא
ְ ָהפַך ׁשֶ

ּ יֲַּעלוּהו כְּדֵי ׁשֶ
וְּבַקלּוּת נוֹפֵל
ֲאנִי ֵמִביא
כְּדֵי לְַהְקִריב
ֲאָבל

ְרבָּן ַהּזֶה  ַהּקָ
ּתֵי דַּּקוֹת ל ׁשְ ַהְקָרָבָתן ׁשֶ

לִּי לְַהְקָרָבִתי ׁשֶ
ָקְרבָּנוֹ

ִהְקַרְבּתִי כְּדֵי ְרבָּנוֹת ׁשֶ ַהּקָ
ָקְרבָּנוֹת ֲאֵחִרים
לְָקְרבְּנוֶֹתיָה יֵׁש

לֶָּהם, ֲאנִי לֹא רוֹצֶה לְדְַמיֵן ְרבָּנוֹת ׁשֶ ַהּקָ
ָ ֵהם ְמנַדְִּבים לְך ְרבָּן ׁשֶ ַהּקָ

בָּּה ְרבָּן ֵמַהּסְִמָטה ׁשֶ ַהּקָ
ְרבָּנוֹת ַהּקָ
ְרבָּנוֹת ַהּקָ

ָקְרבַּן ַהּתִָמיד
לְָקְרבָּנָּה 

ְרבָּן ַהיָּדוַּע ֵמרֹאׁש ּפוֹׁשֵט יָד ַהּקָ
ָקְרבָּן

ָקְרבָּן לְִרכִילוּת
ָקְרבָּן כָּזֶה
ָקְרבָּן כָּזֶה

ְרבָּן ַהּזֶה גָּדוֹל ִמדַּי ַהּקָ

20 קרבנות

האנס באיור

20 opfer

Hannes Bajohr

ist dir liebste dieses
das

kann sehr leicht mei
wie der räuber im wald

zurückhält: die 

selbst wer ihr
sein

auch hast du das
das

nur eines der
der beiden

das ständige
ihr

das vorbestimmte
wohl gern zum

leicht ein
bringe ich also solche

solche
dieses

opfer  nicht zu schwer?
opfer  von zwei minuten
opfer  werden,
opfer
opfer,  die ich brachte, um
opfer  zu verlangen.
opfer  geworden ist, hat
opfer;  ich will es nicht ausdenken.
opfer,  das sie dir bringen,
opfer,  aus der gasse, in welcher
opfer,
opfer,
opfer,
opfer  war,
opfer  jedes die hand ausstreckenden gastes,
opfer  gebracht.
opfer  von klatschereien
opfer.
opfer  zu bringen
opfer  ist zu groß.

[Konkordanzen des Schlüsselworts ›Opfer‹ aus Kafkas Werken (ohne Tagebücher) mit 
Concord 0.9 erstellt; anschließend manuell arrangiert und rechts und links selektiv geweißt.] 

 ;Concord 0.9 קונקורדנציה של שורש המפתח ק.ר.ב מתוך כתבי קפקא )ללא היומנים( בעזרת התכנה[
סודרה ידנית ונבחרה באופן סלקטיבי לימין ולשמאל.[

*1984 in Berlin 

lebt in Brooklyn

www. 

hannesbajohr.de
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בוּ. כְָּבר בַּדְּיוָֹקנִים ָחׁשְ ָהִעיר ְמֻבגֶֶּרת ִמּמָה ׁשֶ
ׁשָהכֵּןכֵּן ִהיא מוֹפִיָעה, ׁשָהבְַּבּקָ ׁשֶל צֶֶמד ָהָאּמָנִים בְַּבּקָ

ֵרפָה ְׂ ּפְִתיל ָרטוּב ַעל ָחִבית ֲאַבק ַהּש
נֱֶּאַמר: ִמיׁשֶהוּ ׁשוֹכֵב ׁשֶל גִּיל ַהִהְתבַּגְּרוּת. כְּפִי ׁשֶ

ַעל ַהדֶּׁשֶא ִעם צִיּוּד ָמלֵא, לָּמָה?
ַמּקְלוֹת דִּינִָמיט לֹא ׁשוְֹמִרים

יֵּׁש  בַּּמְַרּתֵף. כָּאן ָהאוְֹסְטִרי ֵמנִיַח ׁשֶ
ֲחלִָקים ִמּפִיָקסוֹ, מוֹנֶה וָּמנֶה

ִמבַּד ׁשָחֹר. בְִּמקוֹם זֶה הוּא מוֹצֵא 
ים, נֵאוֹ־נָאצִים פְַרגְֶמנְִטים ׁשֶל ֲאנָׁשִ

ַמֲעַרב גְֶרָמנִים, ַמפְּתֵַח לַכַּּסֶפֶת.
ֹ ּתְכוּלַת ַהדִּיָרה ְמִריָחה כְּמו

ּפָט ּתִינוֹקוֹת ֵמִתים. דַּיָּר ֶאָחד ׁשֶעוֵֹמד לְִמׁשְ
ָקָרא לְֵעד ִמְסּפָר 136.

ָמם לֹא בְּדִיּוּק יָצָא לְִתִהלָּה  ְ ּשׁ ּפְִקידֵי בְֶּרלִין, ׁשֶ
ַעל יְסוֹדִיּוּת, ְמֻתְרגָּם 

ִעם ְקפִיצָה. ֲאָבל ֵאיךְ כֶֶּתם
לָם ׁשֶל ַהדִּיְקָטטוָּרה? כַּּמָה ְמֻסכֶּנֶת ִהיא  ֵט ִמּתַַחת לַּמַיִם, ָהעוֹלָם ַהּמֻׁשְ ִמְתּפַּשׁ

יָוָן?
ִביָתה,  בְַּמאי 2,000 עוְֹבדִים ׁשֶל בֵּית ַהחוֹלִים ווֹלְפְסוֹן ּפָצְחוּ בִּׁשְ

לַֹח אוֵֹמר ְסֵטפָן. ֲאנְַחנוּ לֹא רוֹצִים לִׁשְ
אוֹתוֹ לְמוְֹסְקוָה, ָמלֵא בְּ־100% ָאלוֹהוֹל?

הוּא ִסּפֵק ְמכוֹנוֹת ָקפֶה זוֹלוֹת,
לּוֹ: זָכָה בְִּמלְֲחמוֹת עוֹלָם. פַנְַטזְיוֹת ַהנֶּׁשֶק ׁשֶ

ִּי וְנָָחׁש מוּלֶר ּפְצָצָה, מוֵֹקׁש, טוְֹרּפֵדוֹ. גַּב
צְִריכִים לְַחּפֹר, ִעם זֹאת. לֹא לִפְנֵי ַהְרבֵּה זְַמן

ֶּר. לֶָּהם ֻהצַּג בְּגָלְֶריַת ׁשְטוּב ַהוִּידֵאוֹ ׁשֶ

ּתַלְִּטים ַעל ַהּמִגְזִָרים  ו ֲאנְַחנוּ ִמׁשְ ַעכְׁשָ
וֲַאזוֵֹרי ַהכִּבּוּׁש,

ּ לָּנו יִרים ׁשֶ ָהֲעבוֹדָה קוַֹרַעת. ַהּמַכְׁשִ
לָּּה ּתְפִים ּפְֻעלָּה בְֶּקׁשֶר ִעם ַהצּוָּרה ַהכַּדּוִּרית ׁשֶ ְמׁשַ

יָּף, ַרּתַַח'ת )ַרּתָךְ(. יָּף הוּא ׁשַ כְּבֹץ, ׁשַ
ִמכְּתִָבים גֵּאוֶֹמְטִריִּים ֲאלַכְסוֹנִיִּים יוֹצְִרים ִמלָּה,

ָרָאה כְּדֵי לִׁשְמֹר אוָֹתּה בְֶּעְמדָּה נֵיְטָרלִית. ֲאנְַחנוּ ְמַקבְּלִים ַהׁשְ
ֵמחוַֹמת בְֶּרלִין.

ָרָאה ׁשֶל ְרוָָחה ֲאָבל ַהׁשְ
לֹא הוֶֹרגֶת.

בריחה וגבול

אלכסנדר גומז
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flucht und grenze

Alexander Gumz

die stadt ist älter als gedacht. schon in den portraits
des künstlerduos bittebittejaja taucht sie auf,
eine nasse lunte am pulverfass 
der pubertät. so nach dem motto: liegt einer
in voller montur auf ner wiese, warum?
längliche dynamitstangen lagern gewöhnlich nicht
in einem keller. hier vermutet der österreicher 
einen teil picassos, monets und manets 
aus schwarzem tuch. er findet stattdessen
fragmentarische menschen, westdeutsche 
neonazis, einen tresorschlüssel. 
bei der wohnungsauflösung riecht man 
babyleichen. ein mieter wird vorgeführt 
(zeugenaufruf 136). berliner beamte, nicht immer 
für akribische recherche bekannt, übersetzt man 
mit sprung. doch wie entsteht ein klecks 
unter wasser, die heile welt 
der diktatur? wie gefährlich ist griechenland? 
im mai streiken über 2.000 beschäftigte 
der charité, sagt stephan. wollen wir ihn nicht
nach moskau schicken, gefüllt mit 100% allohol? 
er hat billige kaffeemaschinen bedient,
weltkriege gewonnen. seine waffenphantasien:
bombe, mine, torpedo. gabi und snake müller
hingegen müssen graben. not long ago 
their video was shown at galerie stüber.
nun übernehmen wir die verwaltung
der sektoren und besatzungszonen,
die vielen sprengarbeiten. unsere vorrichtungen
wirken in verbindung mit ihrer kugelform
wie slam (schlamm), slif (schliff), smel’cer (schmelzer).
schräge geometrische buchstaben bilden ein wort,
halten es in neutraler stellung. dafür haben wir uns
von der berliner mauer inspirieren lassen.
aber das soll der guten laune
keinen abbruch tun. *1974 in Berlin 

wo er lebt
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ֶמן  דוֹת ַקְרחוֹן, כְִּתֵמי ׁשֶ ְׂ לְִהְתַרֵחב ִמּתוֹךְ ָהָאזְנַיִם, לְִהְתכְַּרבֵּל, ׁשָם, לְִבחֹן ש
בָּּה ֵהם בּוְֹקִעים, ֲחָרִקים, ַהלָּׁשוֹן ּתִָמיד  ֶמׁש, לִּפֹל לְַמלְכֹּדֶת, ׁשֶ ֶ ַעל ַהּשׁ

רוֹצָה לְלַּקֵק. ֲחצִָאים ּתְלוּיִים ֵמַאנְקוֹלִים, ִעם כְָּבלִים, ִמּטַלְְטלִים בַּצְּלָלִים, 
כְּתִי ָהלְָאה. ָהֲאוִיר ִמְסּתַנֵּן, ְמַאפְיֵן ֵראוֹת,  ֶהוּ. ִהְמׁשַ ל ַמּשׁ נוֹדְדִים, ֲחצִָאים ׁשֶ
ַאְרכִיֶטְקטוּרוֹת ַרכּוֹת יוֵֹתר, ְמנַּפְִחים ֶאת חֶֹסר ָהִאּזוּן. זֶהוּ לֹא ּתְַרגִּיל, זֶהוּ 

יָמה. ֲאנִי נוֹלַדְּתִי, ֲאנִי מוַֹתַחת ֶאת ַהלָּׁשוֹן דֶֶּרךְ ִקיר, לְַהְראוֹת  ִמפְַעל נְׁשִ
ְטוֹת לְַאט, ְסִתירוֹת, ֲעֵקבוֹת, ַמֲעָרכוֹת  לָעוֹלָם, ַסְמכוּת. ָארוֹמוֹת ִמְתּפַּשׁ
ּתוְֹמכוֹת, ַסכּוּ"ם. כְִּאלּוּ ַהצּוָּרה ׁשוֹלֶֶטת בִָּרבִּית. ִקְבעוֹנוֹת, ִהּסֲָחפוּת. 

לָיוֹת." ְטפִָרים  ָקִרים אוֹ ַאׁשְ "בַּבּוְֹרדֵּל ַהכֹּל ַהְרבֵּה יוֵֹתר ּפָתוַּח. ׁשָם ֵאין ׁשְ
וָּעל גָּנַב ֶאת זֶה.  ּקֵר ַהגּוְֹבלִין, ַהּשׁ ְמַהדְֲהדִים כַּּפוֹת, ָחקוּק גַָּלְִּיָת בַּּקֶַרח. ׁשִ

ים, לְזַנֵּק ֲחזָָרה. ִׂ ש ָׂ ּסְֵרקוּ ֶאת ַהיַַּער, ֵאינָם ש קוֹלוֹת, ׁשֶ

)III( פרפור שטחים

דניאלה סיל

Territorien, Flimmern (III)

Daniela Seel

Von den Ohren aus expandieren, sich schmiegen, da, um Gletscherwiesen, 
fettige Stempel auf Sonnenstand prüfen, Fallen für, wo sie schlüpfen, 
Insekten, die Zunge will immerzu lecken. Hälften hängen von Haken, an 
Kabeln, pendeln durch Schatten, die wandern, Hälften von was. Rücke ich 
ab. Luft filtert ein, zeichnet Lungen, weichere Architekturen, die Unwuchten 
plustern. Das ist keine Übung, das ist Atemfabrik. Ich wurde geboren, ich 
strecke die Zunge durch eine Wand, zeige Welt an, Gewalten. Aromen 
verteilen sich langsam, Kontradiktionen, Schlieren, auf Trägersystemen, 
Geschirr. Als solle Form über Zinsen verfügen. Fixierungen, Drift. „Im Bordell 
ist alles viel offener. Da gibts keine Lügen und keine Illusionen.“ Krallen 
echoen Pfoten, ripplige Stellen im Firn. Flunkert Kobold, der Fuchs hats 
geholt. Stimmen, die Wälder durchkämmen, sträuben sich, federn zurück.

*1974 in Frankfurt am Main 

lebt in Berlin
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