↑
→
משרקי

עידו פרישוף
אורן פישר  +אופיר

ערּבילית رغاومة Swirlett
2

עריכה :אלה נובק ועמית בן עמי

עטיפה קדמית ואחורית :דנה לין

משתתפים ומשתתפות (לפי סדר):
שירה ריימן ,עידן ורון ,סטיבן מופט ,שירי לס,
ערן הדס ,נעמה עתיי ,אלה נובק ,הדר ראובן,
נרקיס ויזל ,לריסה מילר ,אריה קישון ,מיילס טיקלר,
צ ‘ ארלס ברנסטין ,נעם דובב,

רונית פורת ,דניאל עוז,

עמית לוינגר ,עמית בן עמי ,זרדולו ,אורי שאכטר,

נעה שחם ,קרן כץ ,האזרח ק ,.ברוס לי ,שרון פדידה.

תל-אביב ,אוגוסט 2102

חושבני שלמידה המאפשרת גדילה נוספת של המבנים
ותפקודם ,היא שמובילה אותנו לדרכים חדשות ושונות של
עשיית אותם דברים שאנו כבר יודעים איך לעשותם .סוג
לימוד זה מרחיב את יכולתי להגיע לבחירה יותר חופשית.
כאשר אנו מכירים רק צורת פעולה אחת ,פירושו של דבר
הוא שיכולת בחירתנו מוגבלת רק ל ַברירה של :לפעול או לא
לפעול.
ודאי ,דבר זה איננו כה פשוט כפי שהוא נשמע .כאשר אנו
מת כ ַונים להסתכל ימינה ,כולנו מַפנים את ראשינו לצד
ימין ,כאשר אנו משתפים גם את כתפינו באותה הפניה
ימינה .כאשר בוחנים את הדבר הזה מנקודת -ראות הלמידה
האורגנית ,מהווה ה הַפניה של הראש ,העיניים והכתפיים
לאותו כיוון ,את אופן הפעולה הפשוט והפרימיטיבי

ביותר ,אותו לומדים בשלב הילדות המוקדם .מערכת העצבים
הנה בעלת כושר לבצע צורות תנועה אחרות ,כמו — העיניים
לצד שמאל ,כאשר הראש והכתפיים פונים לצד ימין .למעשה
קיימות שש אפשרויות שונות .נסה אחת ,כל -שהיא ,שאינך
רגיל בה .התהלך באיטיות רבה מאד ,באופן שתוכל להיות
מ ו ד ע ל א י ז ה כ י ו ו ן א ת ה מַפ נ ה א ת ה ר א ש  ,ה ע י נ י י ם
והכתפיים ,תוך  -כדי דיפרנציאציה של ה כ ִיוּון ,שלא בדרך

המוכרת לך.

מתוך הנסתר שבגלוי ,משה פלדנקרייז (הוצאת אלף)5891 ,

--

בגלגול הקודם הייתי קיפול נייר
או גרדיאנט מצבע לבן לצבע זהב
או אות אנגלית מונחת במרכז הדף

↑
עידן ורון
→
שמש קופטית
שירה ריימן

AMY: But that's a whole room. That's a whole
room I've never even noticed.
DOCTOR: The filter stops you noticing.
Something came a while ago to hide. It's still
hiding, and you need to uncuff me now.

AMY: I don't have the key. I lost it.
DOCTOR: How can you have lost it? Stay away
from that door! Do not touch that door! Listen
to me, do not open that. Why does no-one ever
listen to me? Do I just have a face that nobody
listens to?
(Amy goes inside the mystery room.)
DOCTOR: Again. My screwdriver, where is it?

Steven Moffat

Doctor Who — The Eleventh Hour

DOCTOR: I need to speak to whoever lives in
this house right now.
AMY: I live here.
DOCTOR: But you're the police.
AMY: Yes, and this is where I live. Have you
got a problem with that?
DOCTOR: How many rooms?
AMY: I'm sorry, what?
DOCTOR: On this floor. How many rooms on this
floor? Count them for me now.
AMY: Why?
DOCTOR: Because it will change your life.
AMY: Five. One, two, three, four, five.
DOCTOR: Six.
AMY: Six?
DOCTOR: Look.
AMY: Look where?
Exactly where you don't want to look. Where
you never want to look. The corner of your
eye. Look behind you.

AMY: That's, that is not possible. How's that
possible?
DOCTOR: There's a perception filter all round
the door. Sensed it the last time I was here.
Should've seen it.

מהנדס המים
“אין שותי מים בקרב המשוררים" (פתגם יווני עתיק)
מהנדס המים אומר שכל החכמה היא להעלות את המים
מהבורות לדירות,
להוריד את המים זה לא הוא ,זו הכבידה ,זה הביוב,
זו רשת אחרת.
הוא מציע לי יין ,אני לוקח כוס מים ומציע לו להרים
לחיים.
מהנדס המים מוכן לעשות לחיים רק עם יין ,כי יין עולה
למעלה ומים זורמים למטה ,זה פיפי,
זו רשת אחרת.
אני מקבל את סירובו בהערכה ,מפני שהוא בעל מקצוע
שהולך עם האמת שלו עד הסוף .הוא יודע להוביל מים,
מהנדס המים .הוא הגוף שלי.

→
שירי לס יונה

↑
ערן הדס ←

עולם פנימי
המחשב הזה חזק
כמה חזק המחשב?
המחשב הזה חזק כל-כך
שאפשר לבנות בו תוכנה
שמאפשרת ליצור בתוכו מחשב חדש
מחשב בתוך מחשב
המחשב הזה חזק
כמה חזק המחשב?
המחשב הזה חזק כל-כך
שגם המחשב שבתוכו חזק
אמנם מעט פחות ממנו
אבל גם הוא מספיק חזק
כדי לבנות בו תוכנה
שמאפשרת ליצור בתוכו מחשב חדש
מחשב בתוך מחשב בתוך מחשב
המחשב הזה חזק
כמה חזק המחשב?
המחשב הזה חזק כל-כך
שגם המחשב שבתוך המחשב שבתוכו חזק
אמנם פחות מהמחשב החזק
ומהמחשב הפחות חזק שבתוך המחשב החזק
אבל גם הוא מספיק חזק
כדי לבנות בו תוכנה
שמאפשרת ליצור בתוכו מחשב חדש
מחשב בתוך מחשב בתוך מחשב בתוך מחשב
אפשר להמשיך במבנה המטריושקה
שמכונה בישראל בבושקה
אבל לא עד אינסוף
המחשב האחרון בסדרה ינסה ליצור בתוכו מחשב חדש
אבל ייכשל או יתקע או יכנס להקפאה או לשינת נצח
רצף המחשבים שמכילים מחשבים יריץ את כל העוצמה הזו לריק
השושלת תיקטע
זה יהיה מהנה לצפייה
זה יהיה אנושי
לפחות בעולמי הפנימי
המחשב האחרון בסדרה הוא אני

--
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→ נעמה עתיי

הדר ראובן ←
מתוך אחת מלבדה ,רומן גרפי
עתיד לראות אור באוקטובר 2018

-אני קלמנטינה
את בננה
הוא תפוח
היא דובדבן
אתה מנגו.
ואולי אתה לא מנגו?
אולי אתה מנגולד.

לא ייתכן שכולם פירות
ואף אחד לא ירקות.

יסֶּת
טַ ֶּ
כְּשֶׁקַּ ר,
ע בְּצֵל
דָּם נֹוגֵ ַּ
אֵיפֹה אַּתָּה?

(מיצוי הומיאופתי ישראלי של שירה יפנית)

נרקיס ויזל ↑

↑ אלה נובק (גם הבור העמוק)

רישום
אם המילה
היתה עגולה
הייתי רושמת
מרובע

In Progress

טבע דומם דבר אלי
אני מקשיבה

ואין לי צליל
בקערה
אפרסמון
הד קולי
בספל כחול

הצל

נופל לבוץ
שואף להתמזג

אני מציירת
דממה בטבע
נצח בנייר

↑
→ לריסה מילר

-פעימות פרומות ,לב,
פעימות פרומות ,לב.
פעימות פרומות ,לב?
פעימות פרומות — לב.
פעימות פרומות — לב!
פעימות פרומות — לב —
פעימות פרומות .לב.
פעימות פרומות :לב.
פעימות פרומות לב.

איש אינו יודע

איש אינו יודע
גם אני לא
כך הם הדברים

אריה קישון

↑ Miles tickler

↑

Horse from a Memory

הדברים הם

Part of Near/Miss,
a new collection, out this Fall
from University of Chicago Press.

Charles Bernstein

old dog to dig it.
Shame, shame, shame:
shame
of
fools.
Dedualiize
&
live.

There is no
unconcealment. Ther
e is only different degrees of concealing.
You can't
teach a
new dog old tunes
any more than you can teach an

Unconstrained writing

ארבעה סעיפים מתוך 'כשכושי קשים ואנשי קש'
צ'רלס ברנסטין .7711 ,תרגום :עמית בן עמי.
[]...
 .2רון סילימן כתב בעקביות שירה עם גבולות נראים
לעין :שירה של צורה .יצירותיו מחוברות במפורש תחת
תנאים מגוונים ,בהציגן מגוון של עולמות אפשריים,
הרכבי שפה אפשריים .שירה כזו מדגישה את המדיום שלה
בהיותו בנוי ,נשלט בידי חוקים ,תָּחום בכל מקום על
ידי דקדוק ותחביר ,אוצר מילים נבחר :מעוצב,
מתוחמן ,מלוקט ,מתוכנת ,מאורגן ,ולכן תחבולה,
מלאכותי -מֹונָּדִ י ,סוליפסיסטי ,תוצרת בית ,מיוצר,
ממוכן ונוסחאתי בנקודות מסוימות :רצוני.
 .3יצירה המתוארת כך עלולה לעורר אי-נחת אצל אלה
המבקשים שירה שעיקרה בתקשורת אישית ,הזורמת
בחופשיות מן הפנים במילותיו של קצב חיים טבעי,
יומיומי .אולי האמונה היא ששירה לא תיעשה על ידי
שיבוץ מילים בתבניות אלא על ידי הפעולה של פשוט
לתת לזה לקרות ,לכתוב ,כך שמה ש'אצור בפנים נשפך
החוצה' ללא התייחסות להעברת נקודה כמו גם לייצור
צורה .העניין אינו לייצר תכניות להתקין בהן מלים,
אלא לחסל הפרעות מטריחות שכאלה.
מקור השפעה ליצירה אשר נדמית מסוג (אחר) זה הוא
הקידוש של ד בר שנ עשה מ וכר ב תור ה הגינו ת שלה ,
הישירות שלה ,האותנטיות שלה ,התמימות שלה ,הכנות
שלה ,הספונטניות שלה ,הביטוי האישי שבה; בקיצור,
'הטבעיות' שלה( .כפי שהפסטורלי פעם היה הטבעי,
וכמוכן הרומנטי).
הייתי מצביע על זכרון של ברנדט מאייר בתור יצירה
שנראית מושרשת בכמה מן ההנחות (הטבעיות) האלו ,כמו
גם על הרבה מקרואק .באופן שונה ,והמראה של היצירה
הוא המדד לאיך וכמה שונה ,השירה של פרנק או'הרה
רלוונטית .ההישגים של שלושת המשוררים הללו כרוכים
במידה רבה באופן שבו היוו חזית להנחות אלה.

[]...
 .01השווה  /שתי השקפות אלה  /על מה  /היא  /שירה.
ב ַּאחת  ,מ ופע (ה קלט ה א ולי ) ש ל מ ציא ות  /פ נטז יה /
התנסות  /אירוע מוגש לנו דרך הכתיבה.
ובאחרת ,הכתיבה עצמה נראית כמופע של מציאות /
פנטזיה  /התנסות  /אירוע.
[]...
 .02איני מקיים אבחנה ,אין אבחנה שימושית לעשות כאן,
בין הפיכת השיר לסובייקט או לאובייקט .כמוכן אין זה
נחוץ לבחור בין החשק האישי לתקשר ,לספר מה שנראה,
לשתף דרך ראיה ,לשדר תובנות ,אירוניה ,או פשוט לתת
תחושה של טקסטורה.
הדבר שאליו אני מבקש לקרוא את תשומת הלב הוא שלא קיים
סגנון כתיבה טבעי; שההעדפה להתגלמויות המשוערות שלו
אינה יותר מהעדפה של מראה מסוים לשירה ולעיתים קרובות
של אוצר מילים מסוים (שבדרך כלל נתפס בתור תֶׁמֹות
אישיות); שהעדפה זו (בעקרה החלטה פרוצדורלית לעבוד
בתוך תחום מסוים המתקדש לפולחן של שירה) למעשה מטשטשת
את ההבנה של היצירה שהיא ,כפי הנראה ,העומדת בבסיסו;
ובמיוחד שהדיבור המתחסד של 'תביא את האישי' ו'תן לזה
לזרום' הוא התחמקות – על -ידי מיסטיפיקציה – מכמה
בעיות דוחקות אשר חגות סביב דיבור אמת ,וידוי ,הונאה,
עצמי כוזב ,אותנטיות ,סגולה ,וכו'.

המאמר המלא עתיד להתפרסם בכתב העת דחק

-הסיר ,המכסה
 זוג נשואים -הלך מדחי אל דחי
דחיה ,איבה ,פחד
מות מהרגשת שגרה,
מתום דחף ,הביא היחד
יחד לא-יחד מכלה
מיאוש נגוז
הסכם הריסה.

-כוכב רוחץ שוב לבנה
מקרוב רואה תוי ליל
חג שמח לחמש גחליליות
האור בורק מהן
בלבוש צחור בכוך.

↑
נעם דובב  -שירים פלינדרומיים מתוך ספר בכתובים.
←
רונית פורת  -המטס(Jochen Lempert 0991) 2102 ,

הצובל
זְּמָּן ב ְּצּורַּ ת יְּקּום
טֶׁקְּ סְּט ב ְּצּורַּ ת שִיר
פָּנִים ב ְּצּורַּ ת סְּגַּלְּגַּל
ב ַּצֹרֶׁ ת ב ְּצּורַּ ת מִמְּטָּר
יָּד ב ְּצּורַּ ת יָּם
ַאהֲב ָּה ב ְּצּורַּ ת שֶׁקֶׁ ט
קְּ לִפָּה ב ְּצּורַּ ת בֵיְּצָּה
גֶׁב ֶׁר ב ְּצּורַּ ת אִשָּה
ב ְּצּורַּ ת עָּגּו ֹר מִנְּיָּר
שֶׁבֹו נִכְּתַּב
הַּצּורָּ ה הִיא הַּתֹכ ֶׁן
עטֵף בִמְּעִיל פַּרְּ וָּה
מִתְּ ַּ
הַּצֹוב ֶׁל הּוא אֲנִי

צּורָּ ה ב ְּצּורַּ ת תֹכ ֶׁן
תֹכ ֶׁן ב ְּצּורַּ ת צּורָּ ה

↑
דניאל עוז
←
עמית לוינגר

-נשפך קפה
נסיעה שלמה עומדים
לפני מושב ריק
==
סמיכות
שולחן הכתיבה
על שולחן
הכתיבה סומכת
בלי שולחן אין כתיבה
איפה השולחן
איפה?

זוג יונים
בלי זוג
אין יונים
אבל
בלי יונים אין זוג.
זוג יונים.

שער הניצחון
קֶׁ נטּוריֹון בלגיון הרומי :בלי ניצחון אין שער
מאמן בליגה האיטלקית :לא צועקים יש לפני הגול
לא צועקים נקודה :חשמן בקולגיום הקתולי

הסומך על נסמך נסמך
סמוך על סמוך על סמוך
על סמוך על סמוך על סמוך
על סמוך על סמוך על
סמוך על

סמוך

עלה המנגולד
בלי עלה אין מנגולד
אבל

גם עלה
זה רק שם של

עמית בן עמי

My bags were just searched at an international
airport. They were concerned about a box holding
antique Italian tarot cards. The woman looked at
them, asked me if I practiced black magic, I
replied “yes.” She starred at me a moment, handed
me the cards and said “have a nice trip”

4.0

4.0

יש בתוכי זין ענק ועומד

מההתחלה הייתי שביר
היום אני לא שותה מים
אני נרדם עם בקבוק מלא
מתעורר עם בקבוק מלא
אני שביר כמו הבקבוק
וצמא

↑
אּורי שאכטר
→
Zardulu

המפלצת תוחלת
.一
כל היום אני יושבת ומחכה שכל היום יעבור .כל היום
אני חושבת שאם הייתי אמיצה ,אבל אני רוצה לדעת
להגיד את האומץ אני רוצה את הבלתי ני תָּנּות להפרדה
אני רוצה לתת שמות לכל המפלצות ,אקרא להן :תוחלת.
והן ישחקו במשחק שהוא כל החיים משחקים את המשחק
0
שהוא כל החיים משחקים בגרגירים גם עם רֵ קורסיה
שבלולית וצבעונית ,המתכנסת אל עצמה ויוצאת בחזרה,
בלשון היביסקּוסית [מילה שיש בה אֵב ֶׁר -מין] שְּמּוטה
יוצאת אל השפה מפלצת התוחלת ,מלקקת.

.二
אני אקרא אצלה לבוא ואז אגיד מיד ללכת ,לא! קודם
אגיד לה ללכת ורק אז אולי תוכל לבוא ,ואהיה מופתעת
שבאה ,אבל אמיצה ,אגרש אותה מעל פני כל הרוחות
החיות האלה ,העֵרֹות האלה ,כי זה נכון ,היום בא לפני
השקיעה של הגופים ,או אחריהם [זה תלוי מאיפה
מסתכלים].

—————————————————————————————————————————————————–————
7רקורסיה [בעברית :נסיגה]
השתקפות חלק בחלק .הסתמכות של כל רכיב על עצמו .מראה מול מראה.
שיטה במתמטיקה שבה פונקציה או סדרה מוגדרות באמצעות ערכים
קודמים של אותה פונקציה או סדרה.
רקורסיה לשונית :נחש נשך נחש נשך .אני חושבת שאת חושבת שאני
חושבת שאת.
וגם בראשי תיבות ,למשל אצל משורר תהילים" :אמת מארץ תצמח".

.三
כשאלך ,אי  -אז יבוא הכול לראשונה ,כמו בשבעה נשב
שבעה ,תוחלת וכל ששת הרוחות יגידו לי להתחקות אחר
הנרטיב ,כי יש פה התחלה ,אמצע וסוף ,וקל וקול קורא
לדעת איפה מתחילים ואיפה נגמרים ואין מה לחכות,
נְּתַּרְּ ג ֵל לכתוב ב ַּּסֹוגָּרִ ים ,וא פשר בנ קל להבח ין ,שמ ה
שמובלע בתוכו הוא -הוא האמירה ,זאת אומרת :לא
האמירה אלא האומץ ,זאת אומרת :אני יודעת לכתוב בלי
לשתות ולאכול אני יודעת לקרוא ללכת ולבוא תוחלת,
אני לא פוחדת שיתקפו ,ואפילו ברחוב בדרום העיר,
כשבאים בי שלושה אריתראים מכל הכיוונים אני חושבת
לפתוח קבוצת אתלטיקה ימי שלישי לאלה שבאים אליי
מכל הרוחות בארבעים קֶׁ שֶׁר הם באים האריתראים כדי
שאוכל להבין שלא כל מה שבא במהירות ,יכול ללכת
באותו האופן.

.四
מה שהולך היום ,אם מסתכלים ,אלה משפטים קצרים
ונמהרים ,ויש במה להחזיק ,תיקים וטלפונים ניידים,
אני לא מטא על מתה ,אבל לעתים זה הכרחי .אז אי -
אפשר ,באופן עקרוני ,למות כל יום ,ולספר על זה
ס י פ ו ר  ,ו ל ה ח ז י ק א ת ז ה סָּג ּור ב ַּתי ק  ,ו ל כ ו ו ץ
באנתולוגיות ,ולכווץ רצפות של אגנים ,ואשכים,
ובניינים להעמיד ,אין צורך להעמיד .ואין על מי
לסמוך אלא על אביה ,שהייתה אתמול במועדון בדרום,
ושתתה אחד פלוס אחד פלוס ,עד השעה עשר וחצי זו שעה
שמֵחָּה היא שתתה ,ושילמה עד מאה ועשרים ,וידעה מה
ְּ
היא רוצה ,ואת זה אנחנו ,וכל הרוחות ,והאריתראיות
במרכזית – מעריכות תוחלת.

.五
אז יש לנו תוחלת ,אפילו שאנחנו לא מעמידות ,ויש
כאן נרטיב ,שאולי ,כמו בספר ישעיהו ,אי-אפשר לחרוש
בו התלמים ,נחמו נחמו עמי אמר אלוהים [שם פרטי
ומיודע מתוקף היותו כזה] ,הכול קורא :לקצוץ את
השורות ,אבל בכל זאת בחרנו להעמיד בלוק ,להטיל
מחסום ,מארץ צומחת אמת ,והבלוק  ,2אנחנו לא מוצאות
שדווקא ככה ,שמה ,נערם עולם ,איש על איש על איש,
ולא רוצות

.六
תוחלת ,המפלצת הגדולה ,באה אחרי חצות לאביה ,דָּ בקה
לשון לחיך ,אמרה :אביה שבשמים ובארץ ,אני מלווה
אותך הביתה ,את שיכורה ,אנא ,וכמו בעקדה הניפה
מעליה וואחד מצ'טה של עולם ,אמרה :אל תהיי פתיה,
לא כל יום אפשר לשרבב לשון היביסקוסית בפתח עולם-
העולמות ,אבל היום ,נתנשק עם השיניים ,כי הירידה
של הגופים היא עלייה [זה תלוי מאיפה מסתכלים].

.七
ואביה זרמה והתייבשה ,שני ליטר שתתה ,וקמה בבוקר
על מזרן ביצים ,מכּווצת סוגרים היא נעמדה ,התארגנה,
שב ַּע
אדוויל היא נטלה ,סיבכה יחד מחלפות בשערּהֶׁ ,
הסתובבה סביב עצמה ,ככה היא הלכה לעבודה .אין עליה
[על אביה] זכר לתוחלת ,היא קמה בבקרים ,מחזיקה
בתיק קליפס וג'ל חיטוי עם גרגירים ,והיא יפה
———————————————————————————————————————————————————
'2הבלוק'  :אבן יסוד לבניין .וגם  -מועדון לילה בדרום תל
אביב ,בתחנה המרכזית.

ואמידה ,והזריחה של הגופים ממנה מפציעה ,כל יום,
גם בלי תוחלת ,וזו פואנטה; ופואנטה בצרפתית – היא
גם דקירה.

.八
אביה מה זה ,מה את מרוויחה ,כמה מוציאה ,בממוצע
את התחושות שלך
ותמיד זה סיפור לתרגם
שיש פה בעיה
ולהבין שאין
ואחרי המבול המֵרִ ים אותנו לעולמות מרוחקים ,וגורם
להתעבות
להשתטות
לנו להתבלבל
איך תגידי את זה עכשיו אביה ,בשפה של עננים?

.九
אתמלל ,ואז אשכח את השפה ,לא לפחד לשכוח את השפה,
אני מזכירה ,לכתוב בכל השגיאות ולשגות בכל
השיגיונות ,ויהיו על הדף סימנים של נשיכה כאותיות
ויהיו בו אדניות ריקות ,ו שִַּית ,ויהיו פקעות של
עצבים מרוטות מלשבת ולחכות
שתלך.

↑
נעה שחם  -פִרסום ראשון לתשעת השירים הפותחים ,מתוך
כעשרים שירים סֶׁמִי-נרטיביים ,העושים את המפלצת,
ועתידים לראות אור בליווי איורים.

חוק טבע בשש אותיות

היצר

צור צורתו

הצר צרתו

↑
האזרח ק.
→
קרן כץ הציור על הגרב של אלה

Empty your mind
Be formless
Shapeless
Like water

You put water into a cup
It becomes the cup
You put water into a bottle it becomes the bottle
You put in a teapot
It becomes the teapot

Water can flow
Or it can crash
Be water, my friend.

↑
Bruce Lee - The “lost” interview
←

שרון פדידה

