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תל-אביב ,ינואר 8102

הרושובסקי,

שב ְּתֹוְך טַבּורֹו שֶל
עלָּטָּה ֶ
"אֹור הַפַנָּסִים הֶחֱוִיר בְּמִקְּ צָּת ,וְּהָּ ֲ
ְך אֵל ֶיהָּ ב ְּכֹחַ מִסְּתֹורִ י.
ש
עבֻתָּה יֹותֵר .לִב ִי נִמְּ ַ
ע ְּ
שתָּה ֲ
הַגָּן נֶ ֶ
כ ְּשהָּעֹול ָּם הָּיָּה תֹהּו וָּבֹהּו וַדַאי ֹלא הָּיָּה אֶל ָּא גּוש כֵהֶה
שב ְּתֹוְך
ּומְּעֻרְּ פָּל כ ִקְּ טִי פָּה ,מֵשִיב נֶפֶש וְּרָּ וֶה כְּכֶתֶם כֵהֶה זֶה ֶ
גַן הַחַּיֹות.
שיֻתַן ל ִי
הִָּייתִי מְּוַתֵר עַל ְּ
שתֵי מִזְּוְּדֹותַי וְּכֹובָּעִי ּובִלְּב ַד ֶ
שבַגָּן וְֹּלא ל ְּהֹוסִיף ּולְּהִתְּהַל ְֵך סְּחֹור
לִהְּיֹות ב ְּתֹוְך הָּאֲפֵל ָּה ֶ
עתִי
ד ְּ
על ָּה עַל ַ
שבְּכ ַת הַב ַרְּ זֶל הַּמּוָארָּ הֹ .לא ָּ
סְּחֹור ,סְּב ִיב ִ
עתִיד אֲנִי לְּהֵעָּשֹות ב ֶן ב ִַית וְּאֶזְּרָּ ח בַגָּן הַזֶה כַעֲבֹור
כ ִי ָּ

זְּמַן קָּ צָּר מְּאֹד".

["ב ֵּיַאטְרִ יצָ'ה" ,נחום גוטמן]

הסתעפות

הסתעפות בלתי נמנעת
חוב גדול
וחיים קצביים
לא משנה מה
הקצב.

מיקומה של חזית הוא בפרונט

ומאחורי תוהו ובוהו
סופרת עד שלושים
ארון החשמל
עוד לא מחפשת
והוא כבר מלפני.

יופי של ציפורן

יופי הציפורן
לקלקות הלק
ג׳ל מתקתק
של טיפוח עדין

אני מרגישה שבשרי
כמו מרכך
כבד בסאונה.

לריסה מילר

קנוט המבולבל

אין לאן לחזור
אין לאן ללכת
אך אינגה צהוב
ת השיער נמצאת
מעבר לאופק

הרחוב המפויח
קנוט המבולבל
וטוניו ק .מנופ
פים לשלום מתחיית
הנמים מן האבק
הלבן של התודעה —

↑
→

רמי מרציאנו
רביד רובנר

וידאו :השקית
שיר תמלול מתוך אמריקן ביוטי סם מנדז ארה"ב 9111
רוצה לראות את הדבר היפה ביותר שצילמתי אי פעם?
זה היה אחד מאותם הימים
שעל סף השלג
והיה כמו חשמל באוויר

אפשר כמעט לשמוע את זה

נכון?
השקית פשוט רקדה איתי
כמו ילד שמפציר בי

לשחק איתו

במשך רבע שעה
באותו יום הבנתי שיש חיים שלמים
מאחורי הדברים
וכח טוב ומיטיב שרוצה שאדע
שאין סיבה לפחד
אי פעם
וידאו הוא תירוץ עלוב
אני יודע
אבל זה עוזר לי לזכור
אני צריך לזכור

לפעמים יש כל כך הרבה יופי בעולם
שאני לא עומד בזה
לבי כמעט
מתפקע

↑

אלפרד כהן

נועה גינצבורג

←

○ כאילו חיפה אבל בעצם חניון טיולים אז זה כזה מין
חניון מישורי כזה ורואים את כל המסלול שצריך לעבור
כדי להגיע להר ויש איזה כלב גדול גדול כמו פוצקי אבל
לא פוצקי אולי דומה לכל אחד מהכלבים האלה שראיתי
בשבוע האחרון גדולים בהירים כאלה ○ .אני מגלה עולם תת
ימי ויש שם ארמון מלא צעצועים .מישהי רוצה לגלות את
הקואורדינטות כדי להתעשר אבל אני משכנעת אותה לא
לעשות את זה ○ .אבא יוצא במבצע להצלת העולם .הוא קופץ
עם מין מצנח מאולתר כזה מהגג של הבניין ומשכנע את
כולנו לקפוץ אחריו ואנחנו צוללים אל כדור הארץ ○ .אני
לוקחת את המכולת בשכונה אני אומרת יו איך אני אדע
לנהל את המכולת אבל הספק כבר יושב אצלי ומנסה לדפוק
אותי ואני מנסה להיות ממולחת ולא להראות שאני לא
מבינה ואז בוחנים אותי ואני יוצאת מנקודת הנחה שבגלל
שזה בשכונה אף אחד לא ירצה להזמין ברוקולי וכששואלים
אז כמה ברוקולי את מזמינה אני אומרת כלום ואם הם
ירצו ,אני אזמין להם במיוחד אבל אני מבינה שטעיתי
ושבעצם הייתי צריכה להזמין ברוקולי ולקחת את הסיכון
שבסוף אף אחד לא יקנה ומקסימום אני אבשל משהו ויש
איזה תחרות ואני לא יודעת אם לאסוף או לפזר את השיער
וצריך לעוף עם סרטים או חוטים או לא יודעת בדיוק מה.
○ צוות מגיע לצפות בילדה עם בעיות שינה שההורים שלה
לא ישנים בגלל זה ויש אווירה כזה אננצו'רל סופרנצו'רל
וזה כמו בית קפה וסוחטים שם מיץ תפוזים בצורה ממש ממש
משונה במקביל לזה שסוחטים אותו בצורה רגילה .שמים
קליפות בצד ובקליפות שמים דברים והמיץ נוזל בכל מקום
ואז כולם הלכו לישון ובבוקר הצוות דווח על התקדמות:
הערב הילדה שיחזרה במדויק את כל מה שקרה לה במשך היום
ואז רואים את הילדה ישנה עם אח שלה בספה והיא ישנה
עקום ומעיפה עליו את הרגליים ופתאום פוקחת עיניים
ועושה הכל מתוך שינה ○ .אני בכנס במקום מפואר גדול
מין תחושה של בניין של דתיים אנגלוסקסים ונעמי בוכה
כי היא צריכה לעשות ניתוח פלסטי באף והיא מראה לי שכל
התחתית של האף שלה הוא רק רשת מדממת והאף עומד לנשור
ואני אומרת תשמעי הניתוח באף שינה לי את החיים .באמת,
בחיי ,שינה לי את החיים ואנשים באים ואני אומרת
לג'יימס רגע חכה ,אני לא לבושה אל תפתח את הדלת והוא
אומר שזה ברגיל :איך קורה שאיכשהו תמיד את לא לבושה.

שכחתי איך קוראים לו שהיה איתי בשכבה אנחנו אמורים
ללכת לאנשהו ואני מאחרת ואז הוא פתאום מתחיל להקיא
והוא מקיא בכמויות והוא מקיא דם או שאני חושבת שהוא
מקיא דם וזה לא דם ממש כאילו ואני אומרת לו וואו אתה
בוער מחום ממש והיו כל מני רכבים מרחפים לא זוכרת מי
שאל אותי מה זה ואני מסבירה שזה חלק שמחברים לכל דבר
כמו למשל סקייטבורד ואז הוא מרחף ואז מישהי נוחתת
לידי ואני אומרת לה שזה לא טוב וגם הלכתי להסתפר אצל
מישהו נקמני והוא כאילו מספר אותי קצוץ ואני לא
מספיקה אפילו להגיד לו תשאיר לי ארוך הוא פשוט מספר
אותי קצוץ ואני כאילו ממש בלחץ מזה כי אני מנסה לסדר
את השיער שיראה יפה עכשיו זה נראה יפה כי אני גם
אומרת לעצמי  -מה ,את בחורה יפה ,זה נראה יפה בלה בלה
בלה ועדיין הוא גזר לי את כל השיער ○ .הייתי איפשהו
באיזה בית עם החבר שלי והחברים שלו ואמא שלי הייתה שם
כל הזמן אבל זה הייתי אני כאילו והיינו במין דירה
מוצלת כזאת ואז אני אומרת יאללה בואו נלך ואז היא
אומרת כן ,אבל זה שבעה תמיד חייב להיות מישהו עם
מישהו בבית ואני אומרת אה כן נכון ואז היא אמרה אלא
אם כן ונותנת איזה חריגה מהכלל ויש קטע עם מישהו
ופחיות משקה והוא כאילו מין ביג ספנדר כזה יש לו כסף
ואנחנו כאילו נורא טוב לנו כזה לבלות ביחד זה היה
במין עולם אוטופי כזה עם גלגלונים והלכנו עם עוד
לאנשים למדורה והייתה לי מין תחושת חשיבות על
הפמיליריות בינינו וגם מין תחושה של כסף .זה התרחש
בכזה מין מבואה של בניין כמו בנייני עמידר הישנים מצד
שני זה כאילו במין תחושה של איזה לובי של מלון או
מקום פאנסי כזה וכאילו עמדנו ,אני לא יודעת אם זה
בלובי המפואר או במבואה שהיה עניין עם נשים ואני
זרקתי בקבוק משקה או מצד איזה בקבוק פלוטוניום כזה
משהו שאסור לזרוק .בכל מקרה ,עמדתי מתחת לבניין הזה
והיה מישהו בחלון והרגשתי לא רצויה למרות שאמרתי מה,
חשבתי שהם חברים שלי.

אלה נובק

- -

איך? איך? לא הבנתי ,עוד פעם
איך? איך? לא הבנתי ,עוד פעם
איך? איך? לא הבנתי
עוד פעם עוד פעם
לא הבנתי
עוד פעם

↑

טבעוניות שובבות

קרן כץ ←

הליכה לרכבת
הַּצֹועֵּד בְעִקְ בֹות אֱֹלהִים
עצְמֹו
תחִל ָה חָׁש ַ
ְ
מחֲנֶה,
חָלּוץ לִפְנֵּי הַ ַ
ַאחַר כ ְָך
מְַאחֵּר־מֹועֵּד,

ּולְב ַּסֹוף,
כ ְמֹו כֻל ָם,

אמריקנו ברכבת
ׁשמְנּונִית
עַרְ ב ִיל ִית ַ
עֲדִ ינָה
מְרַ חֶפֶת עַל פְנֵּי תְהֹום
נְׁשִיפָה
תְנּועָה
ׁשמְנ ִּּ֫ונִית
הָעַרְ ב ִ ִּ֫יל ִית ַ
עֲדַ ִינ

- -

יושב אצלך
נייר טואלט זול
את מנסה להגיד לי

עמית בן עמי

--

רגוע הוא החסד
כשאופס פיעפוע
בין חולשה ותוהו
יש גווני צל
שהם רוח שומרת

↑

עידו פרישוף

→

אורן פישר  +אופיר משרקי

מירב גבעוני הרושובסקי

Anna Ericson

-אולם אם אתם סיגריה שתהיה מודעים לצרות שלי
ולטעויות שאני כותב אל תחשבו שלא שאלתי אותכם את
הדבר האחרון הזה להיות בוקע ככה בחדות רעה
ומסומררת להתנצל אחר כך לא יהיה כדאי האזורים
שאנחנו לוחמים וחלומים עליהם אינם מן הנמצא אלא הם
מן הגלוי אנחנו הסתתרנו שם גם עכשיו ולא יהיה
מאוחר מדי לומר שאנחנו מגעיזים מאוד ומגעילים את
ידינו כל הזמן באותו חומר נפשי מוטע וחמורי דומה
לזפת דומה לשכבה של רוס על השכבה של הסורר סור אם
נתת לו דמעה הוא יאדים ואם ננת לו נתנּור הוא יאלים
ואם תיתן \לו להרפות הוא יתגלגל למטה בשפתיים
עמומות חיוך כושל ככוכב איטי מאודד שם יש ראש פעיל
שלא יודע מה צריך לעשות בכדי לסיים משהו להתחיל
משהו להמשיך או לחתוך ולצאת לאנשהו חדש ומתבחבש
בהרהורים האלה עוד ועוד לעייפות רבה תיקח אותו לשם
משם לשכ ָבה האור דולף עלי לא רוצה אני מנסה להסתער
עליו ולא מצליח חושב עם מתיר מי אודבר או אהיה
איתו וקשה לדעת איך זה יהיה כבר לא יכול להיות
בפשטות הגבוהה שמכלכלת אותו הוא יסתבך ענק ויסתחרר
ברק יכבוש את עצמו מפורק ויצא החוצה עוד מעט הוא
ילבש אבק שוב ויהיה ברדק בבפנים שלו כי אי אפשר
אחרת החיים מפוזרים על מנת להיות איתם צריך להיות
תמים ללכת למים ולשחות שחיית כלב ככה זה החיים
מטומטמים להם להם ומשייפים את הצינורות שבעל המטבח
איזה אנדרלמוסיה מפוארת לא מתחשבת באף מקריות
בעולם החי אורבת להכל בשביל להזדיין איתו רפה ולא
מתברגת לשום מקום עם קבע זר אתה פותח את המעורר
הקר נוחת וניטח גליו כמו קר בוזע את הזמן גונב
גונח מדונדן חורז ילקוט עם מתוק תהיה גולמי גולמי
זהה זה לא ייחשב לך לבהעיה אלא לעמכלה דווקא סולדת
גבהים קלטת דבר ממרחק ואתה לא מזהה מה הוא דב שמן
עב ברוח ואתה לא חיבקת אף אחת הרבה הרבה זמן הדב
התקפע בדימיונך ולא צריך לייחס לו חשיבות להסתכל
עליו זה להעיף מבט ולחטוף את הערגה עם הרגע הקופא
איתו תיגע בה ושניכם תימסו מוקפים במה שאתם אוהבים
ביחד אההה גם צולע לא ידע היכן הלהט וייפול שדוד
לפני המסכה של האבק והפשתן המר הנפץ הנמשר הגוף
הנעלם שמתחמק כאן והשאות והשעות והשאון הסתמיים

שלא דורשים שנבין אותם יותר ממה שמעניין אותנו
אותכם ששוב נגיח שוקולד והוא יהיה אמיתי וחשוף
וזועם בלדעיך הו אדון השפכים והשכבות והבליעל תן לי
את ידך ואקרבך אל המותר והאסור האנושי והמפחותת
הסגור והאילם העיוור והפייטן המת העבה אותו והוא
יסגור אותך בכל השמשמו שרצית תמיד אל תתקשר אליו לא
סתם הוא מתבלבל שונה נחושתן ממך מהבלוץ שיחצה אותך
החיה הזאת הגיעה בלית כוכב בלילה רב בסרט סרט
החיים ::קח אותו עבה הוא יפגע בך מאוד ,כל מה שרצית
נמצא פה לידך ,כסי אותי ותיווכחי ותיווכחי בזה .קסם
קסם ואווהק בוף דדהה אוליה אמיר ואמיץ גאדום אפייה
מרּבבתו נופח ללחשלים ללחוש ולחשל ולהחליק אותם לתת
להם על היד חילוץ סודי לחילוצם להפרחתם לאלפם
בריצפה עוד בתך בעתך תקועתך תבואָך תצום ותתכלה ארוך
ארוח ארוך ובזה כל הסיפור מצליח ומחולץ
ממך| ומגעילים יהיו אותותיך ומכוערים מבקריך כלום
ועייפה תעמוד עליהם ככר חזית תתגבהר על הבולשיט ו 7
תחל צ תחלם (ואם תיתן לו להרפות הוא יתגלגל למטה
ויימשך לעד כמו ילד בר ופרכא עוד באתך ענוג הוא
הילילההה(()

מיכאל בן זאב

