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פתח דבר

של  אוסף  היא  קונספטואלית  כתיבה  סוגה,  משהיא  יותר 
ההפנמה  שמתוך  והאמנות  השפה  העולם,  על  יסוד  תובנות 
באופני  העניין  ומתחדש  חדשים  ביטוי  אופני  צומחים  שלהן 

ביטוי קיימים שנדחקו לשוליים. 
התובנות הללו קשורות בהכרה במגבלותיהן של המקוריות 
והמגע  ההתקשרות  דפוסי  בהפנמת  בכתיבה,  והיצירתיות 
עולם  על  והשלכותיהן  החברתיות  הרשתות  בעידן  החדשים 
שנולדה  הנגישות  עם  בהתמודדות  היומיום,  חיי  ועל  הרגש 
טקסטים  של  אסטרונומיות  לכמויות  האינטרנט  בעידן 
ובזמינותם של כלים חדשים ההופכים את ההעתקה, הגזירה, 
הצרוף ושאר מניפולציות המאפשרות לייצר טקסט חדש מתוך 

טקסט קים לקלות מאוד. 
החדשים־ הביטוי  לאופני  כולו  מוקדש  שלפניכם  הגליון 
הניתן  ככל  רחבה  מניפה  להציג  מכוון  הוא  הללו.  מחודשים 
מן  מרכזיות  ליצירות  ומחוות  תרגומים  לצד  בעברית  שלהם 
עיונית  כתיבה  וכן  בעולם  האחרונים  העשורים  מן  הזה  הסוג 
המתארת את האקלים הרוחני־אמנותי הזה ומשרטטת בקווים 

כלליים תחנות בהתפחותו.
אולי  הקונספטואלית  הכתיבה  שבבסיס  התובנות  מבין 
זו בדבר מגבלותיו  המפתיעה ומעוררת המחלוקת מכולן היא 
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של מושג המקוריות או היצירתיות האישית בכתיבה. כתיבה 
מאליו  ומובן  הכרחי  כתנאי  בימינו  נתפסת  מקורית/יצירתית 
של  והערכה  שכלול  טיפוח,  ובהתאמה  טובה  ספרות  ליצירת 
הספרותי.  השיח  של  לבו  בלב  נמצאים  הייחודי  האישי  הקול 
אולם דווקא ההצפה האדירה של טקסטים אישיים, ספרותיים 
ביתר  לראות  מאפשרת  האינטרנט  עידן  מאז  ספרותיים,  ולא 
)הגלוי  כמרכזו  האני  של  של  הזו  ההצבה  מידה  באיזו  קלות 
לייצורו  וכאחראי הבלעדי או העיקרי  או הסמוי( של הטקסט 
עם  במגע  לבוא  שלה  היכולת  מבחינת  היצירה  את  מגבילה 
הרוח  של  האפי,  הרחב,  היסוד  את  לפגוש  כלומר  "הגדול", 

והקיום האנושיים.
ה־"בלתי־ הכתיבה  צמחה  היתר,  בין  זו,  הכרה  מתוך 
הכתיבה  של  ביותר  הפוריים  הענפים  אחד  מקורית", 
מחדש  העתקה  כוללות  שלה  הפרקטיקות  הקונספטואלית. 
טקסטים  של   )appropriation( ניכוס  קיימים,  טקסטים  של 
תימלול  חדש,  בהקשר  כשיר  עליהם  הכרזה  ידי  על  קיימים 
וכיוצא באלה. במסה החותמת את הגליון, סוקר המשורר ערן 
ביותר המפרסם  והבולט  הותיק  הדס, המשורר הקונספטואלי 
גולדסמית,  קנת'  האמריקאי  המשורר  של  פועלו  את  בארץ, 
המוכשר  המדברר  ואולי  הבלתי־מקורית  הכתיבה  מחלוצי 
ביותר שלה. הדס גם מתרגם לראשונה לעברית חלקים מספרו 

של גולדסמית, "תיאוריה" שראה אור בשנה שעברה.
המענה  היא  קונספטואלית  שכתיבה  לומר  כדי  זאת  אין 
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היחיד למגבלת המקוריות. היו וישנן בעבר ובהווה אופני הבעה 
אחרים המכוונים את פניהם אל "הגדול" ואינם מעמידים את 
הכותב באופן הגמוני במרכזם. כאלה הם למשל ההייקו ושירת 
יוון הקלאסית וכן כותבים דוגמת שייקספיר, טולסטוי ואחרים 
השירה  את  לראות  ניתן  זה  במובן  ימינו.  עד  הדורות  לאורך 
הקונספטואלית כגלגול עכשווי של מסורות הכתיבה האלה, גם 
אם תוצריה נראים במבט ראשון שונים מאוד. השוני משקף לא 
בעיקר את התמורה המשמעותית  אלא  במהות  הבדל  בהכרח 
וכל  עידן האינטרנט,  ועכשיו של החיים האנושיים מאז  בכאן 

מסע אל הגדול ראוי הלא שיתחיל בכאן ועכשיו. 
עוד בגליון:

שלך  ו־"הארץ  ו־"או"  זלמנסון  ליאור  של  הם"  למה 
מהממת" של אלכס בן ארי הם שירים שהטקסט שלהם מיוצר 

כולו באופנים שונים על ידי מנוע החיפוש של גוגל. 
דניל אומנסקי הם  ושיריו של  הסאיכומים של מני אדלר 
טקסטים שיוצרו תוך שימוש בתוכנת מחשב שנכתבה על ידי 

כל אחד מהם לצורך זה.
מייד  רדי  שירי  מחזור  הוא  נובק  אלה  רוחני" של  "קניין 
מתוך קטלוגים של איקאה. "האוס" של אורית גידלי גם הוא 
"וידאו:  שם,  באותו  הטלוויזיה  סדרת  מתוך  מייד  רדי  שירת 
מתוך  וידאו  קטע  של  ניכוס  הוא  כהן  אלפרד  של  השקית" 
ליאור  של  אהבה"  בקשות  "ארבע  ביוטי".  "אמריקן  הסרט 
הונאה  מכתבי  מתוך  משפטים  על  כולו  מבוסס  זלמנסון 
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אינטרנטיים מתורגמים באמצעות גוגל טרנסלייט ואילו שירו 
של אודי שרבני המובא בגליון הוא רצף משפטים מתוך ראיון 
עבודה שהתוכן הושמט מהם ומה שנותר הוא רק המעטפת 

הלשונית. 
בהקשר  הבמה  לקידמת  שחוזרים  התחומים  מן  שניים 
אילוצים  מבוססת  שירה  הם  הקונספטואלית  השירה  של 
הקונקרטית  השירה  פרק  ויזואלית(.  )או  קונקרטית  ושירה 
התשעים  משנות  קלאסיות  עבודות  שלוש  עם  נפתח  בגליון 
בו  בעברית שפועלת  זה  של אפרת מישורי, החלוצה בתחום 
שירים  צמדי  שני  בהמשך  עשורים.  שלושה  כבר  בעקביות 
של שני משוררים מן העת האחרונה: אורי שכטר ויריב זרביב 

ושיר־אילוץ של המשורר רועי צ'יקי ארד.
שלאחר  האמריקאית  בשירה  מהלכים  "שלושה  במאמרו 
צמחה  שממנה  הקרקע  את  הדס  ערן  משרטט  ה־2"  מלה"ע 
מספר  של  לשיריהם  תרגומים  דרך  הקונספטואלית  הכתיבה 
משוררים שהם אבני דרך בתחום. בהקשר זה מובא גם מבחר 
משנות  ת'ריב  א"ג  של  החדווה  עתירי  הכרוניקה  משירי 
השבעים של המאה הקודמת בתרגומו של תומר ליכטש, אחד 

המשוררים הקונספטואליים הפעילים והמשמעותיים היום. 
ג'ובס, מייסד  "קדיש" של תומר ליכטש המוקדש לסטיב 
ההגדרות  פי  על  אולי  שיך  איננו  ב־2011,  שנפטר  "אפל" 
בצורה  לוכד  הוא  אבל  הקונספטואלית,  לכתיבה  המקובלות 
הזו  הכתיבה  צומחת  שמתוכה  החדשה  התודעה  את  מפעימה 
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ומניח אצבע פואטית מדויקת בנקודת הצומת בו חצה העולם, 
ואתו הכתיבה, את נקודת האל־חזור לעבר הנופים התודעתיים 

החדשים שלהם מוקדש הגליון.  

רּו,  ְיַקּצְ הזורעים בדמעה ברינה 

אלכס בן ארי.
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ליאור זלמנסון
למה הם

למה היא
למה היא ולא את
למה היא לא פה

למה היא לא שולחת הודעה
למה היא לא מתקשרת

למה היא לא רוצה אותי
למה היא ולא את הספר

למה היא מתעלמת ממני
למה היא לא יוזמת
למה היא לא עונה

למה היא לא אוהבת אותי 
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למה הוא 
למה הוא לא מתקשר

למה הוא עושה את זה
למה הוא לא מתקשר כל יום

למה הוא לא מתחיל איתי
למה הוא לא שוכב איתי

למה הוא נעלם
למה הוא לא יוזם

למה הוא מסנן אותי
למה הוא לא רוצה אותי

למה הוא לא מציע לי נישואים
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ליאור זלמנסון 
ארבע בקשות אהבה שנשלחו אלי ברשת

.1
שלום יקירה, קוראים לי מישהו לפי שם. 

אני פשוט מסתכל על הפרופיל שלך, 
את נראית טוב בתמונות שלך וזה היה כל כך טוב אליי, 

אני אעשה אוהב אותנו להיות חברים. 
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.2
שלום, קוראים לי אישה.

אני בחיפוש אחר אדם כנה 
ואמיתית ליחסים לטווח ארוך מאד

יכול להוביל אותנו למשהו טוב יותר בעתיד.
אפשר אני יכול לשאול אותך לחבר?

כך שאני יכול לספר לך על עצמי
ונוכל שעות לא בבדידות.
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.3
שלום קוראים לי איש.
אני מסתכל על אתר, 

מוצא תמונות שלך יפות מאד.
אנחנו יכולים לחלק תחושה 
על ידי להיות חברים טובים.

מקווה לראות את התשובה שלך 
כמו שאת קוראת תשובה שלי.
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.4
שלום היקר שלי, 

השם שלי הוא להתחתן.
אני ילדה אחת

צעירה לא נשואה
מחפשת קשר זמן רב.

אני מאוד שמח לקרוא את הפרופיל שלך
ואני מעוניין בך.

כדאי מאד להכיר לנו כדי לעשות טוב אחד לשניהם
כי חיים קצרים אומרים לנו.

אז בבקשה אתה יכול לפנות אלי,
בלי מחשבות.
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אלכס בן ארי
או

זה אקדח בכיס שלך? 
זה הפיד שלך?

אתה ניצב בכיר במשטרה?
זה זעפרן?

זו זיעה על החולצה שלך?
אתה רובוט?

זה אקדח הקרניים של פלאש גורדון?
האם זה סכין בכיס שלך?

זה המד־רגשות שלך?
הלשון שלך ארוכה?

זה בקבוק בושם בכיס שלך?
זאת נקודה חמה בכיס שלך?

זה פסל חסינות?
זו תקופת מבחנים בכיס שלך?

יש לך פמוט בכיס?
האם זו במיה?

זה השרביט שלך?
זאת נקניקיה שם ביד שלך?
?RPG אחמד תגיד זה טיל 

indd   16.8 הקיטאופוננ 06/01/2016   15:33:47



• 17 •

יש לך מברג גלי קול בכיס?
זה סיגר ביד שלך?

זאת נפיחות?
יש לך פמוט בכיס?

זה מקל סלפי?
עומד לך?

זה טרומבון?
זה קישוט לכריסמס בזקן שלך?

עשית עכשיו טוואנג?
זו מזוזה בכיס שלך?

זו סוללת 6 תאים שם?
זה תמנון ביד שלך?

האם זה דאק בכיס שלך?
אלו המפתחות של הרכב?

זה מברג בכיס שלך?
?iPad Pro זה 

זאת סנדה?
בלעת כפית, דורי?

זה הנשק שלך?
RPG במכנס? איסמעיל, יש לך 

זה 18,000 ש"ח?
זה סטראטוקסטר שם ביד שלך?
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יש לך עוד בכיס?
זה רובוט חיפושית ענק?

האם אלה בליטות על הראש שלך?
חם לך?

האם זה קנה במבוק בפרווה שלך?
זאת חללית דלת תקציב?

זה CB3000 על הזין שלך?
זה פרי טרופי?

מה זה מרפק פה בצלעות?
גדלת לגן עדן?

או שאתה סתם שמח לראות אותי?

השיר "או" בנוי מרצף התחיליות של המשפט הידוע "האם זה אקדח 
בכיס שלך, או שאתה סתם שמח לראות אותי" כפי שהן עולות בכל 
דפי התוצאות של גוגל עבור החיפוש של המחרוזת "או שאתה סתם 

שמח לראות אותי".

indd   18.8 הקיטאופוננ 06/01/2016   15:33:47



• 19 •

אורית גידלי
האוס

שלום אנשים חולים ויקיריהם,
אני נוסע לגלפגוס לבקר קרובי משפחה. דודי הוא צב ענק. 

טרגדיות קורות. 

הבניין מלא באנשים, אם אמהר אולי אצליח להתחמק מהם. 
קמרון, אני אוהב אותך. 

לפעמים המתנה הטובה ביותר היא שלא אראה אותך שוב 
לעולם. 

כמעט למות לא משנה דבר — למות משנה הכל.
כפי שחשדתי יש לך פגיעה רצינית ברביע הימני העליון 

של שדה הראייה שלך. 

אתה רציני?
לא, זו בדיחה. שני אנשים נכנסים לבר ולאחד יש פגיעה 

רצינית ברביע הימני העליון של שדה הראייה שלו, והשני 
אומר לו: 'תצטרך אמ אר איי כדי לוודא את המיקום 

והסוג של הגידול'
אתה יכול לחיות בכבוד אבל אתה לא יכול למות בכבוד

במבט לאחור כולנו רואים 
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לאיזה כיוון הזמן זורם?
אנחנו לא נותנים שום ערובות 

אנשים מקבלים מה שהם מקבלים אין לזה קשר למה 
שמגיע להם. 

לפעמים פציינטים מבריאים בלי שיש לנו מושג למה. 
האם מישהו שם לב אם יש ירח מלא?

לעולם אל תבטח ברופאים

אני מצטער
לא אכפת לי במיוחד מהתנצלויות 

צדקתי
טעיתי

טרגדיות קורות.
פעם מדיום אמר לי שאני מדיום.

ההנחה המוטעית שלך היא שהעולם הוא מקום צודק. 
שום דבר אף פעם לא כמו שצריך. 

אכזבה זה כעס של נמושות. 
ברוך הבא לסוף תהליך המחשבה. 

גרגורי  ד"ר  ידי  על  שנאמרו  ממשפטים  כולו  מורכב  'האוס'  השיר 
האוס לאורך העונות השונות של פרקי הסידרה 'האוס'.
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אלפרד כהן
וידאו: השקית

רוָצה 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

לשחק איתו כמו ילד שמפציר בי   
במשך רבע שעה

באותו יום הבנתי שיש חיים שלמים
מאחורי הדברים

וכוח טוב ומיטיב שרוֶצה 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 
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שאני לא עומד בזה
לבי כמעט

מתפקע        

שיר תמלול מתוך הסרט 'אמריקן ביוטי', בימוי: סם מנדס, תסריט: 
אלן בול, ארה"ב 1999.
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אלפרד כהן
שוד המילים הגדול 

קוראים נכבדים שלום
השיר של המשורר נכנס לדף

השיר יעצור בתחנות הילדות. המשפחה. הסביבה. 
המאבקים. האהבה. המוות תחנה סופית

לידיעתכם הבית האחרון בשיר מיועד לאנשים הקרובים 
לו בלבד. 

הנכם מתבקשים להתרחק משפת המשורר
אל מעבר לקו

תודה
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ערן הדס
 שלושה מהלכים בשירה האמריקאית 

שלאחר מלחמת העולם השנייה

בעולם  התעוררה  ב־1945  השנייה  העולם  מלחמת  תום  עם 
המוני  לרצח  הובילה  האירופאית  שהתרבות  קשה,  תחושה 
שיכול היה להביא לקץ העולם או לשלטון נאצי רצחני. ארצות 
הברית, שלפני המלחמה נחשבה לפרובינציה מרוחקת, הבינה 
הכלכלי  המשבר  התרבותי.  בתחום  גם  בידיה  שהמושכות 
בצרפת המושפלת הוביל לפערי יוקר מחיה עצומים בין שתי 
המדינות. כך אמנים רבים, בהם גם משוררים רבים מניו יורק, 
עברו לפריז למספר שנים כדי לחיות ברווחה ולספוג דבר מה 
מפריז  העולמית  התרבות  מרכז  עבר  כששבו,  הישן.  מהעולם 

לניו יורק. כך נולד העידן המכונה פוסטמודרני.
פרוטקול  נוסח  ברלין,  חומת  נפילת  רקע  על  ב־1989, 
נבלעה האנושות  ותוך שנים ספורות   ,World Wide Webה־
גם  האינטרנט.  עידן  היום  עד  המכונה  דיגיטלי,  חדש,  בעידן 
היא  הפעם  אך  מסוימת,  אמריקאית  בשליטה  נמצא  זה  עידן 
גם  סן פרנסיסקו,  ולצד עמק הסיליקון במפרץ  יותר,  מבוזרת 
של  חזון  הציג  האינטרנט  במשחק.  חלק  יש  אביב־יפו  לתל 
שיתוף, פוטנציאל לכל אחד לצמוח ולהגשים את עצמו באופן 
ויכולת מתן גישה  עצמאי ובלתי תלוי במסגרות ובהיררכיות, 
חופשית לכלל הידע האנושי. במהרה עומעם החזון הריזומטי 
לטובת תאגידי ענק היררכיים, אבל בהחלט התחוללה מהפכת 
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טקסט  של  אוקיינוסים  בתוך  האנושות  שוחה  שבה  מידע, 
מעל  עצמה  את  להחזיק  ומנסה  אוטומטיים,  ואלגוריתמים 

למים.
הביאו  והאינטרנטית,  הפוסטמודרנית  התקופות,  שתי 
שהפכה  באמריקה  ובפרט  העולמית,  בשירה  מגמות  למספר 
היא  ה־60,  בשנות  שהחלה  אחת,  תופעה  בתחום.  למובילה 
כך  על  מביקורת  שנבעה  גבולות,  חסר  עצמי  ביטוי  שירת 
מן הקנון שלה אוכלוסיות כמו  שהתרבות האירופאית הדירה 
הלבן.  הגבר  את  רק  קידשה  ולמעשה  ועוד,  שחורים  נשים, 
אדירות  כמויות  לכתוב  מודרות  שחשו  קבוצות  החלו  לפיכך, 
של טקסטים, כשהן מאתגרות את המסורות, הסגנונות והצורות 
שאפיינו את השירה הגברית הלבנה. משוררים כמו ריטה דאב 
וברורה את  ואמירי ברקה ביכרו תוכן שמספר בצורה פשוטה 
סיפור שיוכם החברתי ואת העוול החברתי שנגדו הם יוצאים. 
"מי יקבע מה טוב ומה לא טוב? בוודאי לא גברים לבנים" 
היא סיסמה שאמנם איפשרה מחייה של כל הקבוצות בעולם 
יכולת השיפוט. וכשזה הגיע לתקצוב,  השירה, אך רוקנה את 
בחרו השלטונות לקדם קבוצות לפי אינטרסים פוליטיים ולא 
פואטיים. כך קמה תופעה נגדית לביטוי העצמי חסר הגבולות 
אינו  והפרוץ  החדש  אם  השמרנות.  אל  השיבה  הריאקציה,   —
טוב )כי אין עוד טוב ורע( כדאי לשוב לישן והטוב. משוררים 
כמו ריצ'רד וילבור ואקס ג'יי קנדי חברו לתנועה שכונתה נאו־
פורמליזם )החל מסוף שנות ה־50, אך ביתר שאת בשנות ה־60 
וה־70(, שעקרונות החרוז והמשקל שלה היוו השראה לחבורת 

"הו!" הישראלית.
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מספר  האמריקאית  בשירה  קמו  הקצוות,  שני  כנגד 
מהלכים, ממשוררים שמתנגדים לגזענות ולשמרנות, מחד, אך 
גם ל"הכל הולך", במיוחד שה"הכל" הזה מקבל חסות ממסדית. 
)שנות  יורק  ניו  אסכולת  הן  כאלו  למהלכים  דוגמאות  שלוש 
בערך  ועד  ה־70  שנות  )מסוף  הש-פ-ה  שירת  וה־60(,  ה־50 

2000( וכתיבה בלתי־יצירתית )2000 עד היום(.
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פרנק או'הרה 
ֶטְרֶנר ִהְתמֹוְטָטה![ יר ]ָלָנה  ׁשִ

ָלָנה ֶטְרֶנר ִהְתמֹוְטָטה!
ּוִפְתאֹום ֲאִני ִמְסּתֹוֵבב ִלי 
ֶלג ְוׁשֶ ם  ׁשֶ ּגֶ ִהְתִחיל ָלֶרֶדת 

ָרד ּבָ ַרד  ּיָ ׁשֶ ְוָאַמְרּתָ 
ֹראׁש ּבָ ה אֹוְתָך  ָרד ַמּכֶ ּבָ ֲאָבל 

ֶלג ה ֶזה ָהָיה ׁשֶ ָחָזק ָאז ְלַמֲעׂשֶ
י ְך ִמַהְרּתִ ּכָ ל  ּכָ ַוֲאִני  ְוָגׁשּום 
נּוָעה ִלְפּגֹׁש אֹוְתָך ֲאָבל ַהּתְ

ַמִים ָ מֹו ַהּשׁ ּכְ ִדּיּוק  ּבְ ִהְתַנֲהָגה 
ּכֹוֶתֶרת ּוִפְתאֹום ֲאִני רֹוֶאה 

ה! ָט ְט מֹו ְת ִה ר  ֶנ ְר ֶט ה  ָנ ָל
הֹוִליוּוד ּבְ ֶלג  ֵאין ׁשֶ

ָקִליפֹוְרְנָיה ּבְ ם  ׁשֶ ּגֶ ֵאין 
ָהמֹון ְמִסּבֹות ּבְ ָהִייִתי 

יר ֹאֶפן ְלַגְמֵרי ַמְחּפִ ּבְ י  ְוִהְתַנַהְגּתִ
י ׁש ִהְתמֹוַטְטּתִ ַעם ֹלא ַמּמָ ּפַ ֲאָבל ַאף 

אֹוי ָלָנה ֶטְרֶנר ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים אֹוָתְך קּוִמי

1964

מאנגלית: ערן הדס
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קנת' קוך 

מתוך "על אסתטיקה"

ַאְטרֹון ָקָטן ּתֵ ל  ׁשֶ ִטיָקה  ֶאְסּתֵ

ִביאּו סּוס ּתָ ַאל 
ַאְטרֹון ָקָטן ּתֵ ֶאל ּתֹוְך 

ִבים, ַחּיָ ֲאָבל, ִאם 
ָמה ימּו אֹותֹו ַעל ַהּבָ ׂשִ

ר ַעְכּבָ ִלְהיֹות  ל  ׁשֶ ִטיָקה  ֶאְסּתֵ

ה. ִרְצּפָ ּבָ ט  ַהּבֵ
ט ְלַמְעָלה. ַהּבֵ

יר. ּקִ ּבַ ט  ַהּבֵ
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ִלְהיֹות ִסיַרת ִמְפָרׂש ל  ׁשֶ ִטיָקה  ֶאְסּתֵ

ּוַבִהיא ַהּזֹאת  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ְלִכי 
פּות ּקְ ּתַ ֲעַלת ִהׁשְ ּבַ ֲהִיי 

ֲהִיי ֲהפּוָכה

1994

מאנגלית: ערן הדס
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עמוקה  תחושה  מביעים  יורק  ניו  אסכולת  של  השירים  שני 
להתאים  צריכים  והם  השתנתה  שהמציאות  הכותבים  של 
אוה'רה חש  לעולם החדש.  ואת הטקסטים שלהם  את עצמם 
שהשירה המודרנית "הכבדה" לא מתאימה לעולם של תקשורת 
ההמונים, של סלבריטיז ושל טלפונים. הוא גדל על משוררים 
פנקס  פתחו  ומיד  העיר  מן  או  הטבע  מן  שהתרגשו  גדולים, 
זה  כשהוא התרגש,  מיושן.  נראה  זה  בעיניו  אך  "הו!",  ורשמו 
כמו  הוליוודית  כוכבת  על  סנסציוניות  חדשות  מלראות  היה 
שעשה  הראשון  הדבר  שיר,  לכתוב  רצה  וכשהוא  טרנר,  לנה 
שחלק  לפני  "הלו!"  לו  ולהגיד  לחבר  בטלפון  להתקשר  היה 

עמו את הבשורה. 
אם או'הרה התרגש מן המדיה שדרכה אנחנו חווים )קולנוע 
וטלוויזיה, עיתונים וטלפונים( את העולם, הרי ששלושים שנה 
לאחר מכן מתרגש קוך מן הדרך שבה אנו חווים את העולם. 
שמתאימה  ביטוי  צורת  רואים  אנחנו  הקטעים  בשלושת 
פקודות.  או  הוראות  מתן  דרך  השיר  את  בונה  קוך  למחשב. 
אם בעבר היינו רגילים לתת פקודות למחשב, הרי שהיום המצב 
מצווה  המחשב  ניווט  באפליקציות  ולמשל  שונה,  כבר  הוא 
החישובית־ החשיבה  מקרה,  ובכל  פקודות.  לנו  ונותן  עלינו 

אלגוריתמית הפכה לחלק מחיינו.
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ריי ארמנטראוט
נֹוף

ֹלא ֶאת אֹורֹות ָהִעיר. ֲאַנְחנּו רֹוִצים ֶאת 

ֵרַח —  ַהּיָ  —

ֵרַח  ַהּיָ

ִרי ֲעָמֵלנּו! ָבר ֹלא ִמּפְ ּדָ

1978

מאנגלית: ערן הדס
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צ'רלס ברנסטין
תודה על אמירת התודה

זהו שיר 
נגיש לחלוטין.

אין שום דבר
בשיר הזה

שיכול להיות באיזושהי
דרך קשה

להבנה.
כל המילים

הן פשוטות 
ולעניין.

אין שום תפיסות 
חדשות, שום
תורות, שום

רעיונות שיבלבלו
אותך. לשיר הזה
אין שום יומרות 

אינטלקטואליות. הוא
לגמרי אמוציונלי.

כולו מביע

indd   32.8 הקיטאופוננ 06/01/2016   15:33:47



• 33 •

את רגשותיו של
המחבר: הרגשות שלי,

האדם שמדבר
אליך כרגע.

כל העניין הוא
תקשורת.

לב אל לב.
השיר הזה מכבד

ומעריך אותך
כקורא. הוא

חוגג את 
מצעד נצחונו של

הדמיון האנושי
בינות מלכודות

ופורענויות. השיר הזה
מכיל 90 שורות,
221 מילים, וכן 

יותר הברות מכפי
שיש לי זמן

לספור. כל שורה,
מילה והברה

נבחרו
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להעביר אך ורק את
המשמעות המיועדת
ודבר לא יותר מכך.
השיר הזה מתכחש

לעמימות ולמסתורין.
שום דבר אינו

חבוי. מאה 
קוראים 

יקראו את השיר
בצורה 

זהה ויסיקו 
את אותו מסר

ממנו. השיר
הזה, כמו כל

השירים הטובים, מספר
סיפור בסגנון

ישיר אשר לעולם אינו
מותיר את הקורא

מנחש. בעוד
שלעתים יביע
מרירות, כעס,

תרעומת, שנאת זרים
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ושמץ של גזענות,
רוחו בבסיסה היא
חיובית. הוא מוצא

נחת אפילו 
ברגעים הזדוניים של

החיים אשר
הוא חולק

איתך. השיר הזה
מייצג את התקווה

לשירה
שלא תפנה

את גבה
לקהל, שלא

חושבת שהיא
טובה יותר מן הקורא,

שמחוייבת
לשירה כאל

מהות פופולרית, כמו העפת
עפיפונים והאכלת

דגים. השיר הזה
אינו שייך לשום

אסכולה, אין לו שום
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דוגמה. הוא לא מציית 
לשום אופנה. הוא 

פשוט אומר מה 
שהוא אומר. הוא

אמיתי.

2003

מאנגלית: ערן הדס

ה־70,  שנות  במהלך  לתודעה  פרצו  ה-ש-פ-ה  משוררי 
נגד שלטון האדם  כשהעולם היה עסוק בתאוריה הביקורתית 
הובילו  שהם  המהלך  אך  השפה,  לרבות  התחומים,  בכל  הלבן 
מעניינת  שירה  איזו  לבדוק  החליטו  וגברים  נשים  חיובי.  היה 
יכולה להיווצר כשתוקפים את הדעות הקדומות של המערב. 
על  היא  ארמנטראוט,  ריי  שמייצגת  הראשונה,  המתקפה 
מושג ה"סמל". את השיר "נֹוף" אפשר לקרוא במספר דרכים. 
בראשונה, שבה היא מתכתבת עם השירה האימג'יסטית, שני 
חלקי התמונה מתנגדים זה לזה — הירח "הטבעי" מוסתר על ידי 
האורות "המלאכותיים". בשנייה, אנחנו שמים לב לכך שישנם 
שני ירחים, שונים זה מזה — האחד הוא הירח המסומן, האמיתי, 
בדיוק כמו  הירח המסמן, הכתוב, שהוא מלאכותי  הוא  והשני 
אורות העיר. אנחנו רוצים להגיע לירח האמיתי, אך זה בלתי 

אפשרי. 
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שאנחנו  הלוגיקה  חוקי  את  ברנסטין  תוקף  השני,  בשיר 
אמיתיים,  הם  מהמשפטים  חלק  בשיר.  למשפטים  מייחסים 
חלקם שקריים )מאה קוראים יקראו את השיר בצורה זהה?!(, 
של  טענות  ברנסטין  מייצג  בכך   — ברור  לא  זה  ובחלקם 
הפילוסוף לודוויג ויטגנשטיין ושל המתמטיקאי קורט גדל, על 
כך שקשה לשפה להכיל מצבים שבהם היא מתייחסת לעצמה. 
בשני השירים השפה היא ישות בפני עצמה ולא רק חומר גלם 

לשירים, אלא מצבור מידע שמחפש להיחקר.
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צ'רלס רזניקוף 
ָפר  ּכְ ּבַ ים  ַחּיִ מתוך: 

ֵעֶרְך ֵמָאה סּוִסים ּוָפרֹות ֵמִתים — ִעם ּתֹוַלִעים ּוְזבּוִבים — ָהיּו ּבְ
ת ְלִעּבּוד ֵבית־ַהֲחרׁשֶ ּבְ ְכבּו  ָ ּשׁ ׁשֶ

ן; ֶרְך ַלֲהֹפְך ְלֶדׁשֶ ּדֶ ּבַ
דֹות ין ַהּשָׂ ּבֵ ִלְנׁשֹב  ְזָרח  ַהּמִ ָעְלָתה רּוַח ִמן  ּוְכׁשֶ

ֲחָנה ַהּצַ
ִחיָלה ּבְ ים ָלחּוׁש  ׁשִ ַלּנָ ְרָמה  ּגָ

בֹות ִלְסּגֹר ֵאת ַהַחּלֹונֹות ַחּיָ ְוֵהן ָהיּו 
ֶלֱאֹכל אֹו ִליׁשֹן

1978
ראה אור לאחר מותו, הובא לדפוס ככל הנראה בשנות ה־1930

מאנגלית: ערן הדס
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ונסה פלייס 
מתוך: הצהרת העּובדות

סיפרה  עשרה,  בת  היתה  כשניקי  ניקי:  של  אמה  היא  סוזי 
ודרמה  כרונית  שקרנית  היתה  שניקי  ניקי  של  למנהל  סוזי 
קווין. ניקי שיקרה על אודות התעללות, וחשבה שהיא ראתה 
אנשים עם ראש של ציפור. לפי אמה של ניקי בזמן עדותה 
בשימוע המקדים ובמשפט, ניקי כבר לא משקרת: כתוצאה 
מהשתתפותה בבית הספר על שם דורותי בראון, מהייעוץ 

ומהפסקת השימוש בתרופות, ניקי היא "אדם חדש".
...

לאחר שפלט, לבש הגבר את תחתוניו, ניגב את גבה של 
שהיא  שהמתין  לאחר  פנימה,  שפרץ  לה  וסיפר  ק,  דורותי 
תצא מהבית להחזיר קלטת וידאו. הגבר אמר שהוא הסתובב 
הוא  בחפצים;  לה  ושהסתכל  שנעדרה,  בזמן  הבית  ברחבי 
שאל את דורותי ק אם יש לה חבר. היא אמרה שיש לה; היא 
שבהם  דברים  הזכיר  הוא  לכנסייה.  הלכה  שהיא  לו  סיפרה 
מתי  אותה  ושאל  תיקון,  שדרשה  מנורה  כמו  בבית,  הבחין 
השעון  את  כיוונה  ואם  בבוקר,  למחרת  לקום  צריכה  היא 
ולא הזדהה בשמו.  המעורר. הגבר לא אמר דבר על עצמו, 
לאחר עשרים דקות, הגבר התלבש והלך. לפני שעזב, הוא 
הורה לדורותי ק לא לעשות שום דבר במשך עשרים דקות; 
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לאחר שהסתלק, צלצלה דורותי לקו החירום למקרי אונס, 
במשך  ק  דורותי  של  בביתה  שהה  הגבר  למשטרה.  ואז 

שעתיים לפחות.

2009

מאנגלית: ערן הדס
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בלתי־יצירתית,  בכתיבה  עוסקים  פלייס  והן  רזניקוף  הן 
כששניהם לוקחים טקסט קיים, ומעבירים אותו אל תוך הקשר 
וההקשר  עדות  הוא  המקורי  ההקשר  הטקסטים  בשני  אחר. 
המוצב הוא ספר שירה. פרויקט חייו של רזניקוף היה "עדות", 
פרויקט שבו הוא אסף מסמכים, בעיקר מפרוטוקלים של בתי 
כדי  אלא  הדין,  פסק  אל  הדרך  את  לספר  כדי  לא  אך  משפט, 
מהן  ולגזור  למקרים,  הרקע  את  שמתארות  פסקאות  לאסוף 
את סיפורה של אמריקה. רזניקוף עשה מאמץ מסוים לשוות 
לטקסט נוסח שירי, בכך ששבר שורות במקומות המתאימים, 
למשל,  השמיט,  אבל  "המתאימים",  הקטעים  את  שגזר  ובכך 

את פסק הדין. 
נאשמים  שייצגה  דין  ועורכת  משוררת  היא  פלייס  ונסה 
שימשה  וגם  התחומים,  שני  בין  משלבת  היא  מין.  בעבירות 
פלייס  וסדר".  "חוק  בפרקים אחדים של הסדרה  כתסריטאית 
שמתארים  פרוטוקולים  מתוך  שבחרה  מקטעים  ספר  יצרה 
מקרי תקיפה מינית )החלק של הצהרת העובדות(, אך התאמצה 
שלא להשפיע על הטקסט אלא להציג אותו כפי שהוא )לרבות 
הערות שוליים והפניות משפטיות( כדי ליצור, מתוקף ההקשר 
החדש של הטקסט, אנתולוגיה של עבירות מין על מאפייניהן 

המשותפים והייחודיים.
להעתיק  פיזית  מלאכה  זו  היתה  רזניקוף,  חי  שבו  בעידן 
את הקטעים ולהדפיסם. פלייס חיה בעידן שבו מספר הקלקות 
קטן יכול להעתיק ולהדביק טקסטים שלמים, והפרקטיקה של 
העברת מידע ממקום למקום היא חלק בלתי נפרד מהיותו של 
אדם כותב. מעבר לכך, פרוטוקלים מבית המשפט הם טקסטים 
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כך  האינטרנט,  רשת  גבי  על  לציבור  רבים  במקרים  שנגישים 
שלא רק הטכניקה של פלייס מאפיינת את התקופה, אלא גם 

אופיים של חומרי הגלם שלה.
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א"ג ת'ריב 
מבחר מתוך

ובכן. היו שלום אם כן… 

פורסם לראשונה בלונדון, 1978

מאנגלית: תומר ליכטש

indd   43.8 הקיטאופוננ 06/01/2016   15:33:48



• 44 •

לזכר הווארד יוז

ובכן. היה שלום אם כן
הווארד יוז

מליונר מיסתורי.

עושה רושם
שאתה מת

האמנם?

כבר עבדו
עלינו בעבר

אז למה שנאמין עכשיו?

ובעצם. האם
מישהו באמת מת?

זו חידה.

16 באפריל 1976
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שורות לזכרו של היו"ר מאו

ובכן.
היה שלום אם כן

היו"ר מאו.

אתה היית
מאחרוני

המהפכנים האמיתיים

בעולם. לך
ולי 

אין הרבה 
במשותף.

למעט זה
שכמוני

גם אתה משורר.

למרות שמאיפה מצאת
את הזמן

לכתוב שירים
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ולנהל
מדינה עם

800 מיליון 
אנשים

זו באמת
שאלה טובה.

17 בספטמבר 1973
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 שורות על אצילותו החדשה של 
סר וויליאם בארטנסון

ובכן. סר וויליאם
בארנטסון. עכשיו

אתה
לורד.

אישית, מעולם
לא שמעתי עליך.

כך גם קית'.

כך גם
אמא של קית'
לצורך העניין.

אני חושב לעצמי
האם אי פעם 

אהפוך לבן אצולה.

27 ביוני 1975
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 שורות לרגל חגיגות ה־80 של 
מר ג"ב פריסטלי

כה לחי, קשיש דגול
עם פניך המקומטים

ומקטרתך.

ובכן. אתה בן שמונים.
סופר ידוע ומוכר

בשל ספריו הרבים.

שמך ידוע
הילד המוצלח מברדפורד.

אישית מעולם לא
קראתי שום ספר

שלך. אבל אי אפשר לצפות מאיש
לקרוא הכל.
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ג"ב.
מה זה אומר?

זו חידה שאפילו אמא
של קית' לא הצליחה

לפצח.

ג'וליון ברגונזי
זה הניחוש שלי.

אבל אני בטח טועה.

21 בספטמבר 1973
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 שורות לרגל ביקורו של 
אראם חאטצ'טוריאן באנגליה

שלומות! אראם
חאטצ'טוריאן

מלחין ומאסטרו
רוסי

מארץ
השלג

והערבות אתה
מגיע.

אראם.
שם מוזר

אבל בעצם להרבה
רוסים יש

שמות מוזרים.
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יורי גגרין
למשל

אם כבר מזכירים שמות.

7 בפברואר 1977
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לזכר דונלד פירס

ובכן, זמר פופולרי,
המוזיקה התפוגגה

לאוויר דק 
והותירה אחריה

שתיקה מסתורית.

אישית אני צעיר
מדי מכדי לזכור

את הלחנים שפילסו
לך את הדרך

אל מליוני
לבבות.

במקרה רגיל הייתי
מבקש מאמא של קית'

שתתן לי את
המידע הרלבנטי.
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אבל
היא נסעה

עם אחותה
לפרינטון

ולא
תחזור

שבועיים.

24 באוגוסט 1973
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שורות על פרישתו של רוברט דוגאל

ובכן. היה שלום אם כן
קריין חדשות. במשך שנים

היו פניך מוכרות
על מסכינו.

לילה אחר לילה
הגשת לנו

את החדשות,
אירועים חשובים וכאלה

משמעותיים פחות
אחדים בתווך

שבין מותו
של הנשיא קנדי

ועד לדליקה משתוללת
במחסן בגלזגו.

דוגאל.
השם הזה

נשמע סקוטי.
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אבל
בקולך

אין שמץ
של מבטא.

אם לא הייתי
משורר הייתי
שמח להקריא
את החדשות.

1 בינואר 1974
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שורות על הדחתו מהממשלה של אריק הפר

ובכן. אריק הפר.
פוטרת.

היה שלום אם כן.
למען

האמת מעולם
לא שמעתי עליך

עד הרגע
הזה בזמן.

אריק.
לשנינו יש

את אותו השם
לך ולי.

פוליטיקאי ומשורר.

למרבה המזל
איש אינו יכול
לפטר משורר.

18 באפריל 1975
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שורות על ביקורו של מר דיקי הנדרסון 
 לארמון באקינגהאם לטקס הענקת 

אות מסדר האימפריה הבריטית

ובכן. דיקי
הנדרסון.

העניקו לך
את אות המסדר.

למה?
בזכות מה?

מי אתה?

שמך בקושי
מצלצל לי מוכר.

אבל רק בקושי.

דיקי הנדרסון
אתה יכול להיות

כל אחד.

25 בנובמבר 1977
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שורות על מינויה של מיס אנה פורד 
ITN לקריינית חדשות 

ובכן. אנה פורד
את תהיי
התשובה

ITN של 
לאנג'לה ריפון.

חתכת משרה
בשביל מישהי

יחסית אלמונית.

בתמונות שלך
את נראית

מאוד

מושכת.
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האם זו
תכונה
חיונית
לצרכי

הגשת חדשות? אני
רק שואל.

אגב
אני תוהה

אם את קשורה
לברט פורד

החזאי.

17 בפברואר 1978
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חדשות ממסלול המירוצים
'ובכן' של אדי או'גריידי לא ישתתף 
במירוץ הגדול באיינטרי )ה'טיימס'(

ובכן.
היה שלום אם כן

ובכן.

ובכן.
שם מוזר

לסוס.

אני תוהה
אם יש

סוס בשם
'היה שלום'.

— אם אולי 'אם כן'.

תארו לעצמכם.
את לוח התוצאות.
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1. ובכן.
2. היה שלום.

3. אם כן.

17 בפברואר 1978
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רועי צ'יקי ארד
העיר והעיר

ותכלת  באפור  מתקדרת  העיר  
העתיד  האהבה  הגאות  הסתיימה 

צבא  במכנסי  מתכדררת  באחת 
כושל  חשק  התאווה  בצהרים 

שיר שאפשר לקרוא מימין לשמאל מלמעלה למטה
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אפרת מישורי 
לא עוד עוד לא
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אפרת מישורי
מי מתרחבת מתוך הקירות המוחצים אותה

אני מי מתרחבת מתוך הקירות המוחצים אותה?  
אני מי מתרחבת מתוך הקירות המוחצים או? 
אני מי מתרחבת מתוך הקירות המוחצים?           
אני מי מתרחבת מתוך הקירות המוח?                
אני מי מתרחבת מתוך הקירות המו?                  
אני מי מתרחבת מתוך הקירות ה?                      
אני מי מתרחבת מתוך הקירות?                         
אני מי מתרחבת מתוך הקירו?                           
אני מי מתרחבת מתוך הקי?                              
אני מי מתרחבת מתוך ה?                                  
אני מי מתרחבת מתוך?                       
אני מי מתרחבת מתו?                                      
אני מי מתרחבת מת?                                       
אני מי מתרחבת מ?                                         
אני מי מתרחבת?                                            
אני מי מתרחב?                                              
אני מי מתרח?                                               
אני מי מתר?                                                 
אני מי מת?                                                  
אני מי מ?                                                    
אני מי?                                                        
אני מ?                                                         
אני                                                            ?
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אפרת מישורי

ֶז

ֶזהּו.             ֶזהּו.          ֶזה       הּוא
ְוֶזה                                   
                               הּוא. 

                             ֶזה 
                           הּוא 

ְוֶזה                           
                       הּות. 

                      ֶזה 
                       הּות 

ְוֶזה                           
                           ֹלא 

                             הּות.
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אורי שכטר
סחרחרה 

ּדּו            ֵדי          
ׁשֶ                             

                                   ֶמ ׁש,

ִני  ּפְ                                             
ִנ י  ם  .                                                   

                 ִס
                      י

                                                     ם                         ִס                                   י

                     ִמ
                        ְס  

ּתַ                                 

                     ְח   ְר
ִר                       
                    ים

.                        

ּגַ       
י  ם ּלִ             

                      ֲע טּו
                              ֵרי     

                                          ֶק ֶצ  ף
.                                                       
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אורי שכטר
בית

ָבן אֹוֵרג ַהּלָ ֶתם  ּכֶ
ְנָין ּוַבּבִ ֵעץ  ּבָ                  

          ֶאת
ַמִים. ָ                                       ַהּשׁ

טֹון ּבֶ ֵני  ּפְ     
               חֹוְרִצי ם

י ם ּלִ ּגַ   

י  ם                              ְקַטּנִ
                 ַעל

                                                   ִקיר .

           יֹוָנה,

                                     יֹוָנה,

   יֹוָנה,

                     יֹוָנה,

                                                  יֹוָנה,

יֹוָנה,
                                יֹוִנים.

ִלים ּכֵ    קֹולֹות  
ִית. ּבַ ּבַ                           
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יריב זרביב
)≈(

ֲא/ִני 
ֲא*ִני ֲא%ִני

ֲא־ִני ֲא#ִני ֲא9ִני ֲא^ִני ֲא$ִני
ֲא>ִני ֲא\\ִני

ֲא<ִני
ֲאִני!
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יריב זרביב
)ῳ(

ל ֻנְטַרל ַחּבֵ ֶחְברֹון ַהּמְ ּבְ ּגּוַע  ּפִ
ל ל ֻחּסַ ַחּבֵ ַלִים  ַהּמְ ירּוׁשָ ּבִ ּגּוַע  ּפִ
ֶנֱהַרג( ל  ַחּבֵ ֲעפּוָלה )ַהּמְ ּבְ ּגּו.ַעַע  ּפִ

ֶנֱהַרס ל /  ַחּבֵ ת < ַהּמְ ּגַ ּגּוַע/ע +ּבְ ִקְרַית  ּפִ
)ק ִנְסּדַ ל  ַחּבֵ ֲח7ֵדָרה ַה>ּמְ ּבְ ּג2ּוַע  ּפִ

ר ּבַ ל ִנ//ׁשְ %ַחּבֵ ת ֵא)ל( ַה%ּמְ 74ּבַ ּבְ ##ּגּו:ַע  ּפִ
Q: נ&78:6 ***SS ַה||||||  ּבְ ^^%$ּגּוַע 
}:{ ""ַע + ]23:23[ \ ]58-9[ ל }נ{...

0001נ000ה11110מ00011ע1101
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אודי שרבני
כנס וסגור את הדלת בבקשה

ה.  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ֶלת  ַהּדֶ ּוְסֹגר ֶאת  ס  ּנֵ ּכַ
ב.  ׁשֵ

ָך.  ר ִאּתְ ְלַדּבֵ ֲאַנְחנּו רֹוִצים 
ֲאַנְחנּו רֹוִצים אֹוְתָך.  ֶהְחַלְטנּו ׁשֶ

ּבּוִרים ַהּדִ ה — ֶזה  ְוַאּתָ ַאֵחד אֹוָתנּו — ֲאַנְחנּו  ּמְ ֶ ּשׁ ַמה 
ֲאֵחִרים  ַעל ֵאיְך ׁשֶ

ִרים.  ְמַדּבְ
ה ֶאְתמֹול.  ִהּנֵ ל.  ה ֶאְתמֹול, ְלָמׁשָ ִהּנֵ

קֹול ָרם — ּבְ ָך ֶרַגע  ִבים ִאּתְ ֲאַנְחנּו חֹוׁשְ
יַח ִאם.  ַנּנִ ֲאָבל 

ֲאַנְחנּו נֹוְתִנים ֶרַגע 
ָנה  ַכּוָ ּבְ

ה  ם ַהַהְמָחׁשָ ְלׁשֵ
ל ֶזה — יצֹוִני ׁשֶ ְקֶרה ַהּקִ ֶאת ַהּמִ

ֲאָבל ָמה ִאם. 
ַרע  ֽבּ ְסָתם, ֲאָבל 
ְגָמא.  ּדֻ ן  ִנּתָ ְוָכאן 
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ָבר ּכְ ן, ָעׂשּו ֶאת ֶזה  ּכֵ אַמר:  ֹנּ ְוַאף  יג אֹוְתָך  ַנּשִׂ
ִפים אֹוְתָך.  ּתְ ֲאָבל ֲאַנְחנּו ְמׁשַ

קֹול ָרם.  ּבְ ָך ֶרַגע  ִבים ִאּתְ ֲאַנְחנּו חֹוׁשְ
ה אֹוֵמר ְמַעְנֵין  ַאּתָ ֶ ּשׁ ְמַעְנֵין, ַמה 

ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְראֹות ֶאת ֶזה. 
ָזַרְקּתָ אֹוָתנּו ו  ֲאָבל ַעְכׁשָ

א, ִאיׁש; ַלֵסַנְריֹו ַהּבָ
ְרִחיׁש.  ּתַ

ה.  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ֶלת  ַהּדֶ ּוְסֹגר ֶאת  ס  ּנֵ ּכַ
ב.  ׁשֵ

ָך.  ר ִאּתְ ְלַדּבֵ ֲאַנְחנּו רֹוִצים 
ֲאַנְחנּו רֹוִצים אֹוְתָך.  ֶהְחַלְטנּו ׁשֶ

ּבּוִרים ַהּדִ ה — ֶזה  ְוַאּתָ ַאֵחד אֹוָתנּו — ֲאַנְחנּו  ּמְ ֶ ּשׁ ַמה 
ֲאֵחִרים  ַעל ֵאיְך ׁשֶ

ִרים.  ְמַדּבְ
ל.  ה ֶאְתמֹול ְלָמׁשָ ִהּנֵ

ו.  ה ַעְכׁשָ ִהּנֵ
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תומר ליכטש
קדיש

לסטיב ג‘ובס, 2011–1955 

ָעה  ְוַאְייּפֹוד, ׁשָ ד  ִלי ַאְייַפּ ּבְ ֶנֱעַלם  ל אֹוְתָך,  ְלַגּגֵ ֵעת  ּכָ מּוָזר 
ֶמק ּבּוק  ּבַ ִתיִבים  ַהּנְ מֹוַרד ֵעץ  ּבְ ֲאִני ּפֹוֵסַע  ׁשֶ

ֵאייר ֶהָחָדׁש 
ָקִליפֹוְרְנָיה.  ּבְ ב  ֻעּצַ ׁשֶ י,  ּלִ ׁשֶ

ָבר ֵער יֹום אֹו  ּכְ ַוֲאִני  ִהיר,  ּבָ ְרִטינֹו, ֵליל ְסָתו  אּון קּוֶפּ אּון־ָטּ ּדָ
יׁש ּדִ ַהּקַ קֹול ֶאת  ּבְ יֹוֵתר ַעל ָהֶרֶצף, קֹוֵרא 

ָך, ִמיְליֹוֵני  ּלְ ׁשֶ
ל  עֹון ְלֵאיְנסֹוף ֲאָרִעי ׁשֶ ּגָ ׁשִ ּבְ ִדים  ֶטְקְסִטים ְוטוִויִטים ִמְתַלּכְ

ים ְרִגים ְמַחּכִ ְוַהצּוֶקְרֶבּ ּוִרים  ְוִקּשׁ ֶמֶלל 
ֲאִגיִדי ִמּתֹוְך  ּתַ לּוז  ִלּבְ

ר ִעּוֵ ִטיפֹון  iָפּ
ְוִזְכרֹוְנָך הּוא ְמכֹוַנִתי — ֵמִבין ֵאיְך ָאנּו — ֶצב —  ֶצב, ַהּקֶ ַהּקֶ

ל  ְלּגַ ּגַ ְוִויְשָנה ִהיא  ִויְשָנה  ְוַקְרָמה ִהיא  ְוֵאיְך ָמֶות הּוא ַקְרָמה 
ִלְזּכֹר, ְנבּוָאה, יר,  ִ ַלּשׁ ִלְבֹחר ּבֹו מּוִזיָקה, 

ַחר,  ֲעֵלה, ׁשַ
־iְזַמן ְו־iָחָלל ִלְפִעיַמת ֵלב,  ּבְ תֹוָדָעה ְמִאיָצה  ּבְ ִסיבּוב — 

ּבּוְדִהיְסִטים ְוָהאֶקִרים, ל  ִעימֹותֶקֶצב ׁשֶ ּפְ
ים ִסּדּור  ׂשִ ַחּפְ ַהּמְ
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ָזִריז —
ל,  ְלּגַ ַהּגַ ָוׁשּוב ְועֹוד ָועֹוד ֶזה ִמְסּתֹוֵבב ֶזה ִמְסּתֹוֵבב,  ׁשּוב 

ְסִריט, ַהּתֹוָרה — ֵטרּוף! — ַעְבדּות! — ַהּתַ
ת  ֻחְפׁשַ
ְרִטי  ּפִ ְחְררּו ֶאת  ְיׁשַ ָיִמים,  חּו  ִיְתַוּכְ ַמֲחָלה! — ָסְמָסָרה! — ֵהם 

ל, ִלְבִחיַנת ֲחָתְך מֹו וֹוז ְלָמׁשָ ּכְ ׁשּות,  ַהּיֵ
רֹות! —  ַהְגּדָ ל  ׁשֶ

תֹוְך ַהקֹולֹוֵסיאּוִמים, ִזירֹות ָמֶות  ּבְ ּוָבֶאְמַצע  ה  ּוְלַמּטָ ְלַמְעָלה 
ּדּור — ּבִ ֵהן  ׁשֶ

ַסְנֵטִרים  ּבְ ת ְזכּוִכית  ם רֹוְכִנים ֶאל ַמּפַ ָנִדים ֹראׁשָ ַנָהִגים  ֵעת  ּכָ
יִעים ַעל ִדים ֵמֹראׁש, ַמְצּבִ ים ְמֻעּבָ נֹוְזִלּיִ

ְיָעִדים ֹלא
ה  ָיִדית ִהּלּוִכים ַחּמָ ים,  ְיֻרּקִ ְרָכִבים  ּבִ ל ֲעָרֶפל ָצֹהב,  ְידּוִעים ׁשֶ

ַעל ַאְדֵני ַחּלֹונֹות —
ל  ע ׁשֶ ָמַסְך־ַמּגָ ּבְ ע, נֹוֵגַע  ָמַסְך־ַמּגָ ּבְ ּוֵמָאה נֹוַגַעת  ֵמָאה  ּבְ נֹוֵגַע 

ַעְצָמּה, ָאה! ּבְ ָאה נֹוַגַעת  ְוַהּמֵ ָאה  ַהּמֵ
ל  ַעְצִמי ׁשֶ ּבָ ָנַגְעּתָ 

ְרַמְרֶקט ִמּתֹוְך  ע — סּוּפֶ ָמַסְך־ַמּגָ ּבְ ָנַגְעּתָ  ִאּלּו  ּכְ ָאה  ַהּמֵ
ָקִליפֹוְרְנָיה, ָהה!

ה,  ֻחּלָ ּכְ ה ְלֵקָבה  ֵאֵבי ֲארּוָחה ַקּלָ ּתְ נּוְפַית ְצנֹוִנים ְועֹוְרִבים,  ּכְ
קֹוְרִאים "ּוִויְדֶג'ט", "ּוִויְדֶג'ט",

ָאָנְקִסיִריּוס ּבֹוָראס  ְכּ
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ֶדת ָקִליפֹוְרְנָיה — ָהאלֹוִפיליּוס, ַקְרּפֶ
ֵטרּוָפם, ָעִרים, ֶאֶרץ, ְיהֹוהֹות,  ּבְ ַצֲעָדם, ְטרּוִפים  ּבְ ְטרּוִפים 

חֹוף ּבַ ִנְבנּו ֹקֶדם ָלֵכן  יֹות ֹלא  ׁשּום אּוטֹוּפְ
ֲעָרִבי, ַהּגֹוֵבל  ַהּמַ

ְוַעְכָסִנים ְו־iמֹוטֹות־ חֹול ְצַהְבַהב  ּבְ ֶות  ר, ֵעֶמק ַהּמָ ְדּבָ ּמִ ּבַ
יֹוֵתר ּבְ ְבִריִקים  ַהּמֹוחֹות ַהּמַ ָעה ׁשֶ ִהּלּוִכים, ׁשָ

קּוָפְתָך  ל ּתְ ׁשֶ
ָוִקים — ׁשְ יֵדי  ּבִ ְמדּו  ִנׁשְ

ָננֹו־ יׁש, iּפֹוֶאָמה,  א iַקּדִ יׁש ֶאּלָ ַקּדִ ה, ֹלא  ַהּזֶ ְזמֹור  ַקח, ֶאת ַהּמִ
ִויגֹון יר, קֹוד ֶטְקְסט ִמיְקרֹוִני  ׁשִ

ַדף  ּבְ ֶנֱעַטף  ְרִגי  ִגיְנסֵבּ
י — ּלִ ׁשֶ ׁשּוָמקֹום זּוַלת ַהֶמק  ּבְ ם  ַקּיָ ֵאינֹו  ׁשֶ

ה, ֲעַדִין — ְלֵעת ַעּתָ
ָרִחים ֹלא ְמַטֲהִרים ׁשּום  ּפְ ֶלת ׁשּום  ֻקּבֶ ָעה ַהּמְ ַלּדֵ ִנּגּוד  ּבְ

ַעם, ׁשּום ַאְטמֹוְסֶפָרה ֹלא ְיכֹוָלה ּפַ ָמה ַאף  ְנׁשָ
"ְלַהְתִאים" 

ִנְפָסד — ֵלב  ּבְ א  ם ֶאּלָ ַקּיָ ָבר ֵאינֹו  ּדָ ָך" "יֹוֵתר טֹוב",  ְעּתְ ְל"ּדַ
ֲאִגיד  ּתַ ְקׁשֶֹרת, ְמַאֵהב הֹומֹו קֹומּוִניְסִטי,  יֹוּתִ ּבִ ּוָמֶות, ַהּמּוָצר, 

ֵעת ּכָ ֲעֵלי ְמָנָיה —  ּבַ ם  ְוֻכּלָ ָאֵפל — 
רֹוְקַלְנד,  ֵבּ ֲאַנְחנּו 

ִצי — ֹבּ ִמיׁשֹור  ּבְ טֹוְבִעים 
ָלה.  ּקָ ּתַ אֹותֹות  ּבְ ֶנֱעָלִמים  ן ְמַתְמְלִלים ֶאת ָהֹאֶפק,  ִסיָמֵני ָעׁשָ
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ִעְבִרית: קֹו"ף ּבְ ת  ְלַאּיֵ ָיֹכל  ֲאָבל, ֲאִני עֹוד 
ָדֶל"ת יֹו"ד 
ְנִטי  ְנִטי ׁשַ ה, נּוַח. ָדאָטה. ָדאיָאְדְהָוום. ָדאְמִאַיָטה. ׁשַ י"ן. ִהּנֵ ִשׁ

ְנִטי ׁשַ

הּוא ְסִטיב — ׁשֶ
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מני אדלר
 שלשה סאיכומים ל'קיץ וחורף' 

של ברדיצ'בסקי

הסאיכום  מעשה  את  תארנו  ננופואטיקה*  של  קודם  בגיליון 
לשבירת  חתירה  תוך  קיימים,  טקסטים  של  מחודש  עיבוד   —
ששה  והצגנו   — המקורי  מהקשרו  ולהוצאתו  הנתון  הטקסט 
מהטקסט  שונות,  בטכניקות  נגזרו,  אשר  קצרים,  סיפורים 

המקורי של 'הנידח' לעגנון.
בגיליון זה נבחן שלש טכניקות סאיכום נוספות, מופשטות 
יותר, על הסיפור הקצר 'קיץ וחורף' של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי 
 .)2009 החדשה,  הספרייה  של  היופי"  "רעם  הקובץ  )מתוך 
של  הנארטיבי  המבנה  את  מערערות  שנבחרו  הטכניקות 
התחביר  פערי  את  להשלים  הקורא  את  ומזמינות  הסיפור, 
הצורני  והמבנה  האסוציאטיביים  ההקשרים  בעזרת  והתוכן, 

של הסאיכום, ולייצר סיפר משלו.
הסיפור 'חלום האופל' נוצר על ידי בחירה של שמות העצם 
וחלוקתם  אחת(,  חריגה  )למעט  נזכרו  הם  בו  בסדר  בסיפור, 
לשמות  פורקו  סמיכות,  במבנה  מורכבים,  שמות  לרשימות. 

עצם נפרדים, משיקולי מקצב. 
ביטויי  של  בחירה  ידי  על  נוצר  החורף'  'במות  הסיפור 

לבלתי ידח ממנו נדח — מבחר סאיכומים ל'הנדח' של עגנון, מני   *
אדלר, ננופואטיקה 5.
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סביב  מאורגן  התחבירי  המבנה  בהם  )ביטויים  בסיפור  היחס 
מילת יחס(, בסדר בו הם נזכרו, תוך ארגונם מחדש בפסקאות 

מפוסקות.
נושאים  הקושרת  טבלה  במעין  ניתן  יסף'  'ולא  הסיפור 
נבחרים, הממלאים תפקיד מרכזי או מטפורי בסיפור, לפעלים 

השונים שלהם.
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חלום האופל

שֹוְשָקה כפר אוקריאנה עמק אּוָמן נחל שדמות קמה תימהון 
דגן  חיטים  מים  ריחיים  רוויה  גשם  אביב  חורף  כפור  קרח 

כוסמים איכרים עגלות שקים 

בתים גגות תבן גדרות דומיה אדמה שדה נחלה אישה בנים 
שור סוס כבשים עגלים חזיר נחירה שּוק כסף ביצים בצלים 

אבטיחים לחם יי"ש מרזח כוס חבורה

מרתה בת גדולה דם לוויה חן רשמים פנים לב אביב אהבים 
הוד  כוכב  כותונת  לחם  חלב  טבע  ערב  בוקר  מראה  קסם 

כישוף רעם יופי פעמון נפש

אֹוִסיּפ איש אסופי פרא שּוק חזירים סוסים עוזר נפח רצען 
עבד מנוח שולחן ארגז פעמון מכמורת דגים מרתה יופי ארי 

טרף צלם חמדה בשרים שוקת נקרה צור

צלצולים תרועה חבלים שיניים לשונות ברזל נחושת המיה 
רקיע אדמה סערה נפש מחבוא גבולות לילה סתיו ספיחים 
מלאכים יער מערה אילנות חלום אופל כלבים זנבות משא 

כוכבים ערבה
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קליפה  סוד  לילה  צמח שדה  נפש  פעמון  נחל  גבעה  מרתה 
חליל נשף אֹוִסיּפ עורף עיניים דם להב סלע עצמות גדר צור 

גרזן צל כוח מכשפה ראש נערה להב

ילד כלב אדון
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במות החורף

באוקראינה, בעמק, על יד רוכסי גבעות, על יד היער הגדול, 
לשני צדי דרך המלך, עד אּוָמן, מסביב, לאורך ולרוחב, בקמה, 
מאם הדרך, תחת גבעה נישאה, בגיחו מהקרח, במות החורף, 

באמונה, בתמידות.

את הרחיים, את החיטים, את הדגן, את הכוסמים, את יבולה. 

את החזיר, את שערותיו.

עד כי ייאלם הדם.

איש עם אחיו, איש לרעהו, באישון ליל, עם האדמה, לרווחה, 
על יד שולחנו, על יד כוסו, לשמו, לשם החבורה.

בית  במגרש  רעותיה,  בין  זקן,  ועד  מנער  איש,  כל  לב  את 
מרזח, בשדה, במוחות, בלבבות, אחריה, בשיפולי ההר, לַנַהם 

סוסיה, בכותנתה, על כרכוב.

לבית התפילה, למלך החדש, על עץ כרות, לפני סף הבית, עם 
כותנתה, כקסם, בהוד יופיה, את הלבבות, כביום תרועה, בה.
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בלי אב ואם, מן השוק, מכפר לכפר, לעבד, בבית הכהן, באגף 
השמאלי, בפעמון בית התפילה, כדת.

בשרים,  מחמדת  בצלם,  לטרף,  יופיה,  מפחד  טבורו,  עד 
בחזון,  המחוז,  לעיר  הכפר,  דרך  המים,  שוקת  אצל  ברחוב, 

בציצית ראשה, על נקרת הצור, למאכל.

המשיח,  עבודת  בעת  בפעמון,  התפילה,  בית  מגדל  אל 
לעומתו, לתרועה רבה, את שיניו, בחוזקה, ברקיע, לחרדת 

אלוהים, לשיגעון אהבים.

הקיץ,  בשדמות  האביב,  בימי  הסתיו,  ראשית  בערב 
במערותיהם, ממעל, בערבה, בלילה, בכל פעם, כצמח השדה, 

לבוקר, משנתה, בנשף.

בקצה  הגבעה,  על  הגדר,  מאחורי  ידיה,  בין  העשן,  ממחנק 
הכפר, על הצור, על מרחבי הנחל, לאור הלילה, ביד נעלמה, 

את רגליו, למחוז חפצו, לפני עיניו, מאחוריה.

בראשה, ללהב.

לחריקת שן הוריה, על שכמה, לאיש רוסי גדול, לביתו.
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ולא יסף

ַיְתָרן נחל 
מפלג  
עושה  
מפלס  
הולך  
סובב  

ייראה  
ייעלם  

לא ישקה  
יוסיף  
יעשה  

האיכרים
עמלים  

נשכרים  
ינחרו  

יהבהבו  
יביאו  

יחליפו  
לא ישבעו  
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שותים  
צועקים   
מריבים   
כורתים   
נושקים   
נותנים   

מרתה
מרעידה  
מרקדת  

ידעה  
שתתה  
חתכה  

הרעימה  
ישבה  

ותיעלם  
הופיעה  
פילחה  
ניצבה  
תעתה  

ותסובב  
מאחרת  
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ראתה  
ותפן  

עמדה  
ותעצום  

חלמה  
ותבט  
שבה  
ותהר  
ותלד  

ותיניק  
ותיארש  

ותלך  

אֹוִסיּפ
מנהל  
עוזר  
עבד  

נכשל  
נפטר  
הלך  

ביקש  
מכר  
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נפגש  
נתעלה  

שתה  
השתכר  

קרע  
נשבה  

משתוקק  
מושך  
ניתק  
ויחץ  

ישנס  
תוחב  

ממשש  
הולך  
ושב  

ִנְקָרב  
עומד  

ויתפוס  
ִנרעם  
יגאה  

לא יסף  
נשבע  

indd   85.8 הקיטאופוננ 06/01/2016   15:33:49



• 86 •

וילך  
ולא יראה  

מלאכי היער
מתגנבים  

באים  

הלילה
מחריש   
משתאה  
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מילים  והחלפת  מקור  טקסט  לקיחת  ידי  על  נוצרו  הבאים  השירים 
בסדר  או  אחת  באות  מהם  השונות  מילים  של  ברצף  בו  מסוימות 
האותיות. רצפי המילים הללו יוצרו אוטומטית באמצעות תוכנת מחשב 
עבור כל מלה במילון. הבחירה עבור אילו מילים בטקסט המקור לבצע 
את ההחלפה נעשתה ידנית. במקרים מסוימים נלקח עבור ההחלפה רק 

חלק מרצף המילים שיוצר על ידי המחשב. 
 

דניל אומנסקי
נקרא נקרע נקרה נברא

לבינך  החברה  בין  תכתובת  באתר  החברה  בתקנון  כמפורט 
באמצעות הדוא"ל משמעה הסכמה מצידך כי משלוח מידע 
דבר  לכל  לידך  זה מהווה מסירה שלו  ע"י החברה באמצעי 
התקבל  לא  המידע  אם  אחראית  אינה  החברה  כי  ועניין 
נקרא  לא  ו/או  התקהל  התקבע  התקבץ  התאבל  התקפל 
שאינה  שהיא  סיבה  מכל  ידך  על  נקרש  נברא  נקרה  נקרע 

תלויה בחברה.

כל גילוי מילוי גילוח גיבוי גירוי פרסום הפצה הפחה הרצה 
הצפה העברה העשרה הגברה הברה הסברה העתקה הענקה 

או כל שימוש אחר במידע אסורים בהחלט.  
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ליידע  מתבקש  הנך  בטעות  אליך  הגיעה  זו  תכתובת  אם 
ולמחוק  חורר  פוזר  חובר  מוזר  חוזר  במייל  בהקדם  אותנו 
את ההודעה וכל העתק שלה ואין להעביר אותה לכל אדם 

אשם אטם אסר להפיצה או לשכפלה.

שלך  לפוליסה  בנוגע  הבהרות  או  שאלות  מידע  לקבלת 
באפשרותך להשיב למייל זה ואנו נחזור אליך תוך יום חום 

צום עסקים. 

אנו נמשיך לעשות כל מאמץ לספק את השירות הטוב ביותר 
מעניקים  שאנו  נוספים  ובחידושים  בשירותים  ולעדכנך 

ללקוחותינו.

להזכירכם חבילת האינטרנט שלכם מאפשרת קצב קצר קצף 
קשב הורדת נתונים של מקסימום 100 מגה מגפה מרה ולא 
זהירות מרירות בהירות מסירות  פחות מ־40 מגה מהירות 
יהירות בהעלאת הנתונים תהיה בין 0 מגה ל־3 מגה בכפוף 

ליכולות הטכנולוגיות.

קיים  באתר  הבהוב  ו/או  תנועה  בעלי  לאלמנטים  בסמוך 
כפתור שריטה קליטה שלילה שחיטה המאפשר לעצור או 

להמשיך את התנועה.
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עזר  כלא  כלי  ולשמש  לסייע  נוקד  נוסד  נרעד  זה  אתר 
למשתמש והמידע המופיע בו אינו בא כתחליף לעיון בחומר 
איזו  חובה  רחובות  עיריית  על  להטיל  כדי  בו  ואין  המקורי 

שהיא כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע.

בירוקרטיים  מסמכים  מתוך  פסקאות  אוסף  הוא  המקור  )טקסט 
אקראיים משולחן העבודה(
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דניל אומנסקי
אזרחים ותושבי קבע

אזרחים ותושבי קבע בארה"ב יכולים לתת חסות חזות חדות 
גסות לקרובי משפחה שרוצים לקבל מעמד של תושב תותב 

נושב קבע בארה”ב.

לפני  לפחות  שנים  חמש  כחוק  בבריטניה  התגורר  הוא 
הגשת הבקשה )או שלוש שנים לפחות אם הבקשה מוגשת 
על סמך נישואין לאזרח בריטי( ובעת הגשת הבקשה יש לו 
בלתי  לזמן  בבריטניה  לשהות  נכות  רכות  זנות  זהות  זכות 

מוגבל.

שבע  קרע  קבע  תושב  של  מעמד  קבלת  בדבר  ההוראות 
נקבעו בחוק ההגירה ובכללי ההגירה שהוצאו על־פיו.

מזרחי  אזרחי  של  מסוימים  שפחה  משחה  משפחה  קרובי 
מסוימים  בתנאים  יכולים  בה  קבע  תושבי  או  בריטניה 

להצטרף אליהם למגורים בבריטניה 

לבן־הזוג תינתן אשרת מגורים ועבודה זמנית למשך שנתיים 
לקראת סיום קיום סיכום סיוט תקופה תקווה תרופה תעופה 
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תקיפה תנופה זו אם הצדדים עדיין חיים כבני־זוג )נשואים 
או בקשר אזרחי( ובכוונתם להמשיך כך

תלול  עלול  חמורה  פלילית  בעבירה  שיורשע  קבע  תושב 
סלול להיות מורחק מורק מהמדינה.

תושב קבע חייב להתגורר בקנדה פרק חרק פרץ זמן מצטבר 
חמש  של  זין  אמן  זמן  פרק  כל  מתוך  לפחות  שנתיים  של 
לאבד  עלול  זה  בתנאי  לומד  חומד  עומד  שאינו  מי  שנים. 

את מעמדו.

רפואיות,  בדיקות  לעבור  ובני משפחותיהם  על המועמדים 
יושר  תעודת  להציג  יידרשו  מסוימות  ממדינות  מועמדים 

יושן קושר מהמשטרה.

)טקסט המקור הוא מסמך שנכתב לבקשת חה"כ יוסי ביילין, ומוצגת 
ולקבלת מעמד של  להתאזרחות  החוקיים  ההסדרים  סקירה של  בו 

תושב קבע במספר מדינות(
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אלכס בן ארי
הארץ שלך מהממת — מחווה לארא שיריניאן

 Ara( שיריניאן  ארא  המשורר  של  ספרו  אור  ראה  ב־2008 
שהפך  הספר,   ."Your country is great"  ,)Shirinyan
 uncreative( האל־מקורית  הכתיבה  בסוגת  דרך  לציון  מאז 
לארץ  מוקדש  מהם  אחד  כל  שירים,  שמונים  כולל   ,)writing
החיפוש  מתוצאות  כולו  מורכב  שיר  כל  של  הטקסט  אחרת. 
למשל   ."]country name[ is great" המחרוזת  של  בגוגל 
הלאה.  וכן   "Chile is great"  ,"Afghanistan is great"
 A-H הארצות  את  אלפביתי  סדר  לפי  מכסה  הראשון  הכרך 
)Afghanistan עד Guyana(. שני הכרכים הנוספים בטרילוגיה 

טרם ראו אור. 
השירים בנויים כך שכל בית בכל שיר לקוח כלשונו מאחת 
של  היחידה  ההתערבות  גוגל.  של  החיפוש  בעמוד  התוצאות 
שיריניאן הייתה בבחירה אילו תוצאות לקחת במקרים שהיה 
מספר גדול מדי של תוצאות חיפוש וכן בשבירת השורות כדי 

לתת לטקסט צורה שירית. 
מצחיק,  מפתיע,  מימדים,  אדיר  פסיפס  היא  התוצאה 
האנושית.  והשפה  האנושי  המצב  של  עיניים  ופוקח  מטריד 
כיצד  הדעת  על  להעלות  שקשה  יריעה  רוחב  עם  פסיפס 
כתיבה  סוג אחר של  כל  או  פואמה  ברומן,  כמותו  ליצור  ניתן 

"מקורית".
המחווה שלפניכם מבצעת פרוצדורה זהה לזו של שיריניאן 

indd   92.8 הקיטאופוננ 06/01/2016   15:33:49



• 93 •

מנת  על  בעברית.  גוגל  של  החיפוש  תוצאות  על  בהסתמך 
מכל  אחת  בלבד,  ארצות  חמש  בחרתי  היריעה  את  להגביל 

יבשת. 
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יפן מהממת

חדשות יפן: 
יפן מהממת ויש פה אוכל משוגע )בקטע טוב( 

אבל — תזכירו לי בחיים, אבל בחיים לא לשתות יותר 
 Green tea latte

בעעעע!!! זה בערך כמו לשתות מילק שייק צפרדעים 
מוקצף.

יפן מהממת. היפנים, בכלל לא. אמיר

וואוו! אני ממליצה בחום רב על מאיג׳ימה!!
ביקרתי שם מניסיון אמיתי... כל כך יפה, 

כל כך הרבה שלווה ויופי לצד טבע עוצר נשימה. 
יפן מהממת, מועררת השראה עבור כל ... 

יפן מהממת ויש לי עוד כל כך הרבה לספר. 
לאט לאט אוסיף עוד פרקים 

ביופי החדש שמספקת ארץ זו בכל המובנים 
שבוע נפלא ושנה אזרחית טובה עוד יותר אתי. להגיב ...
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אני מתגעגע ליפן... 
יפן מהממת. אם אתה אוהב רכבות הרים, 

משהו שאני לא ידעתי, 
ביפן בטוקיו, ליד הר פוג'י יש את רכבת ההרים הגדולה 

בעולם. 
... Wink הבנתי שממש שווה לבקר שם

מבאס כי יפן מהממת ביופיה... 
שעתיים נסיעה מהבית שלנו 

אפשר להגיע לאיזורים ממש שקטים, 
הרים, מפלים בגובה 38 מטר )שאין שם מטיילים בכלל...(, 

ממש טבע פראי.

האלפים היפנים — 
אם יש זמן... )טאקאיאמה, קמיקוצ'י ...( 
תקראו קצת בפורום הודעות בנושא יפן, 

רוב הדברים חוזרים על עצמם... 
ואז תחזרו עם שאלות ספציפיות. 

בהצלחה, יפן מהממת!
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מרוקו מהממת

מרוקו מהממת ביופייה, 
העיירות אותנטיות, מגוונות וצבעוניות. 
פסגות הרי האטלס המכוסים בשלג לבן 

ועצי ומדרונות בעצי אורן ירוקים. 
מדבר סהרה אוצר בחובו נאות מדבר קסומים ודיונות ...

מרוקו מהממת. 
כאמל מגיע רק טוב. 

אתה אדם מאוד נדיב ומיוחד ומסביר פנים. 
חן חן.וניפגש בלב העוקף. נסיב חלבי ...

מרוקו מהממת; פחות ביופייה ויותר בקסמיה, 
ממראות אלף לילה ולילה בערים האימפריאליות, 

ועד החזיונות המופלאים של הדיונות בסהרה 
ונאות המדבר שבשולי האטלס. 

מרוקו היא מסתורית ...
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מרוקו מהממת וקותי מתוק ומיוחד מאוד. 
בחירה מעניינת

רביבו ממי תוציא תכרטיס אשראי 
צריך לגהץ טיול למרוקו

בכל אופן מרוקו מהממת — 
אני אישית אהבתי את המדבר )עניין של טעם( 
אבל אזור מרקש אכן מומלץ הינו שם 4 ימים. 

בהצלחה, וניתן. 

מרוקו מהממת ואני ממליצה בחום לכולם לנסוע ולהינות 
ממנה! 

כשאני הייתי שם איתו הרגשתי כמו מלכה 
וראיתי איך הוא בסביבה הטבעית שלו

אני לא הייתי, 
סבתא שלי הלכה לשם 

עם אימא שלי ואבא שלי... 
והיא הלכה לבית שהיא הייתה גרה בו ובכתה שם... 

מרוקו מהממת ובא לי לטוס לשם בעצמי בעזרת השם.
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הולנד מהממת

פורום הריון ולידה, 
גם כאן מדברים על הולנד מהממת

האם יש לך מה לומר בנושא?

הולנד מהממת, 
6 ומאוד נהננו  היינו שם כשהילדים היו בני 3, 

אפילו סתם מהנסיעות 
ומצפייה בפרות ובמרחבים הירוקים. 

אז מה שבטוח מאוד תהנו! 
ועכשיו בקשר למסלול, אנחנו מאוד התאכזבנו ...

היייייייוש חזרתי מהולנד בלגיה וצרפת היה פשוט 
מדהיייייים! 

התגעגעתי לפורום, רציתי להתחבר משם 
אבל גם ככה לא היה עברית במקלדת אז בסוף לא 

התחברתי.
הולנד מהממת
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לספר לכם כמה הולנד מהממת 
לדבר על מזג האוויר 

נושא שיחה חביב אצל הולנדים 
וזה מדבק 

לדבר על האוכל ההולנדי 
)אני מאוהבי ההרינג(

לקשקש על קשיי ההסתגלות

זו מלכת הולנד?? מהממת.

הולנד מהממת! אמסטרדם בלגיה ופריז גם — 
עשיתי את הטיול הזה בכיתה ב׳ לפני שנים.

הולנד מהממת מבחינת נוף. איטליה / רומא מהממת 
מבחינה היסטורית. 

יש שם מבנים היסטוריים.

Ludmila Niazov עיר מדהימה ויש הרבה מה לראות.
הולנד מהממת.
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גואטמלה מהממת

עד כה גואטמלה מהממת אותי בכל רגע מחדש, 
כאשר אני חוצה את הכפר סנטיאגו אטיטלן 

אני מבחין במבטים מוזרים מצד תושבי הכפר, 
אני עוצר ושואל הוראות הכוונה ...

קוסטה יפה גואטמלה מהממת. 
פשוט אין מה להשוות. 
הרבה הרבה יותר זולה 

אנשים נחמדים ואדיבים 
הכול בגדול בגואטמלה. נשלח מהסלולארי שלי ...

מיס גואטמלה מהממת. 
זה גם היופי שאוהבים בתחרויות האלה... 

הרבה גאווה מעוררת אישיותה והנועם שלה על כל בית 
בישראל.

וואי, לא הייתי פה כולה יומיים 
ופתאום מלא תגובות... כיף לראות): 

גואטמלה מהממת, ראינו היום הר געש והיה מהמם!
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גואטמלה מהממת ומגוונת ביותר. 
השאלה מה את מחפשת — 

האם לטייל במדינה ולמצות אותה כמה שיותר ולראות 
מקומות 

או להיות במקומות מרכזיים בלבד ולהמשיך הלאה? 
המעבר לברזיל ...
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אוסטרליה מהממת

אוסטרליה מהממת!!!! אני חושבת 
שאחרי חודשיים וקצת שהייתי באוסטרליה 

ועוד שלושה חודשים בניו־זילנד 
בהחלט הייתי חוזרת ובגדול ואף לגור שם, ...

כן חברים 
אוסטרליה מהממת ומדהימה בדרכה שלה.. 

מי שמתכנן לבוא שיחשוב שוב
1. מאוד יקר

2. יפה, נחמד אבל משעמם מהר מאוד. 
אנשים, סעו להודו!!! מעבר לזה שזול ...

אוסטרליה מהממת אבל אני מתגעגעת רצח לערד 
ולרחובות

Well... הייתי בהוואי מקסיקו פלורידה ותאילנד 
והאמת שאוסטרליה זה היעד הבא. 

אוסטרליה מהממת אבל..... 
ניו זילנד יותר ירוקה ויפה.
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מאמינה שתצליחו בחו"ל.
אבל. אם אתם כבר מצליחים פה 

אז מה מושך אתכם החוצה?
ואני מתחילה להתעצב שאנחנו מאבדים אתכם.

אע"פ שמניסיון אוסטרליה מהממת.

עבודה באוסטרליה במלבורן, 
עיר מדהימה על רצועת ים יפיפייה 

קניונים חזקים ועבודה כל השנה, 
באו לעבוד באוסטרליה.

אוסטרליה מהממת והיו לי מלאאא ימים טובים מאוד 
ואני זוכרת ולא אומרת שהכל רע, ממש לא! 

אבל זה מעצבן שאני במקום הזה, נהנת ועדין נופלת, 
ועדיין מרגישה שאני לא ...

אוסטרליה מהממת אבל זה טיול נורא יקר.
גם בדיוק התחיל החורף שם ...

בתור מי שהיה בשתיהן 
וזמן לא מבוטל 

אני יכול לאמר לך כשידי על הספר הקדוש — 
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אוסטרליה מהממת
אבל ניו זילנד....

ניו זילנד יותר. יותר יפה, יותר פראית, יותר ...

אני משוכנע שאם לאחר קריאה עדיין לא תהיה לך העדפה 
כנראה שעבורך הבחירה ממש לא משנה. 
עבורי די ברור מה היעד גם בפעם ה־120 

אחשוב כי אוסטרליה מהממת 
אך אסע לדרום
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אלה נובק
קניין רוחני — שירה סקנדינבית חדשה

)מתוך קטלוג איקאה 2013–2010(

הבית שלך
הוא בדיוק כך.

שלך.

ריפוד לספה שלא נרתע מכתמים
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רחב
רחב יותר
הכי רחב?

מוט לתליית בגדים 
בעשרים ושניים שקלים
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מחוץ לקופסת
חדר האמבטיה

עמדת התארגנות
בחדר השינה
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אנוכי, קנאי, חמקמק
הבלגן

פולש לשלווה, למרחבים
רומס כל פיסת פרטיות

בעטו אותו החוצה

אור ואווירה
שותפים עדיפים בהרבה
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מאחורי כל דלת ארון
מסתתר הסוד

להרכבת מטבח יעיל

אך מה התועלת במטבח יפהפה
שלא ניתן למצוא בו אפילו את סכין הלחם?
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לא צריך תמונות 
הציגו מסגרות
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השיר הוא אוסף כל המותגים בהם נגעה אלכסנדרה נמרוב במשך יממה, 
בו  הסדר  פי  על  בלילה,  לישון  שהלכה  עד  בבוקר  שהתעוררה  מרגע 

נגעה בהם.

אלכסנדרה נמרוב 
ראשית, ה־Motorola שלי

ראשית, ה־Motorola שלי
ואז ה־Frette שלי

ואז ה־Sonia Rykiel שלי
ואז ה־Bvulgari שלי

ואז ה־Asprey שלי
ואז ה־Cartier שלי
ואז ה־Kohler שלי

ואז ה־Brightsmile שלי
ואז ה־Cetaphil שלי

ואז ה־Braun שלי
ואז ה־Brightsmile שלי

ואז ה־Kohler שלי
ואז ה־Cetaphil שלי

ואז ה־Bliss שלי
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ואז ה־Apple שלי
ואז ה־Kashi שלי

ואז ה־Maytag שלי
ואז ה־Silk שלי
ואז ה־Pom שלי

ואז ה־Maytag שלי
ואז ה־Kohler שלי

ואז ה־Pur שלי
ואז ה־Fiji שלי

ואז ה־Kohler שלי
ואז ה־Maytag שלי

ואז ה־Herman Miller שלי
ואז ה־Crate and Barrel שלי

ואז ה־Apple שלי
ואז ה־On Gossamer שלי

ואז ה־La Perla שלי
ואז ה־Vince שלי
ואז ה־D&G שלי

ואז ה־Ralph Lauren שלי
ואז ה־Moschino שלי

ואז ה־Ralph Lauren שלי
ואז ה־Lucchese שלי
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ואז ה־Apple שלי
ואז ה־Trish McEvoy שלי

ואז ה־Dior שלי
ואז ה־Lancome שלי

ואז ה־Kevin Aucoin שלי
ואז ה־Trish McEvoy שלי

ואז ה־Tarte שלי
ואז ה־Apple שלי

ואז ה־Louis Vuitton שלי
ואז ה־Jansport שלי

ואז ה־Louis Vuitton שלי
ואז ה־Adidas שלי
ואז ה־Adidas שלי

ואז ה־Nike שלי
ואז ה־Masterlock שלי

ואז ה־Fiji שלי
ואז ה־Apple שלי

ואז ה־Bang and Olufson שלי
ואז ה־Ito En שלי

ואז ה־Trident שלי
ואז ה־Chiquita שלי

ואז ה־Dole שלי

indd   113.8 הקיטאופוננ 06/01/2016   15:33:50



• 114 •

ואז ה־Motorola שלי
ואז ה־Chanel שלי

ואז ה־Schlage שלי
ואז ה־Louis Vuitton שלי

ואז ה־Jansport שלי
ואז ה־Motorola שלי

ואז ה־Apple שלי
ואז ה־Trident שלי

ואז ה־Fiji שלי
ואז ה־Apple שלי

ואז ה־Motorola שלי
ואז ה־Jansport שלי

ואז ה־Cosi שלי
ואז ה־Sweetheart שלי

ואז ה־Minute Maid שלי
ואז ה־Jansport שלי

ואז ה־Louis Vuitton שלי
ואז ה־Mastercard שלי

ואז ה־Louis Vuitton שלי
ואז ה־Jansport שלי

ואז ה־Motorola שלי
ואז ה־Trident שלי
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ואז ה־Apple שלי
ואז ה־Chanel שלי

ואז ה־Jansport שלי
ואז ה־Louis Vuitton שלי

ואז ה־W שלי
ואז ה־Adidas שלי
ואז ה־Adidas שלי

ואז ה־Nike שלי
ואז ה־Ralph Lauren שלי

ואז ה־D&G שלי
ואז ה־Moschino שלי

ואז ה־Vince שלי
ואז ה־Lucchese שלי
ואז ה־La Perla שלי

ואז ה־Nike שלי
ואז ה־Jansport שלי

ואז ה־Fiji שלי
ואז ה־Masterlock שלי

ואז ה־Fiji שלי
ואז ה־Apple שלי

ואז ה־Bang and Olufson שלי
ואז ה־W שלי
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ואז ה־Motorola שלי
ואז ה־Masterlock שלי
ואז ה־Lifefitness שלי

ואז ה־Fiji שלי
ואז ה־Masterlock שלי

ואז ה־Jansport שלי
ואז ה־Fiji שלי

ואז ה־Nike שלי
ואז ה־Adidas שלי
ואז ה־Adidas שלי

ואז ה־Nike שלי
ואז ה־Vince שלי

ואז ה־La Perla שלי
ואז ה־D&G שלי

ואז ה־Ralph Lauren שלי
ואז ה־Chanel שלי

ואז ה־Chiquita שלי
ואז ה־Trident שלי

ואז ה־Apple שלי
ואז ה־Bang and Olufson שלי

ואז ה־Jansport שלי
ואז ה־Louis Vuitton שלי
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ואז ה־Schlage שלי
ואז ה־Maytag שלי
ואז ה־Zimmer שלי

ואז ה־Gil Ferrer שלי
ואז ה־Cetaphil שלי
ואז ה־Remede שלי

ואז ה־Brightsmile שלי
ואז ה־Braun שלי

ואז ה־Brightsmile שלי
ואז ה־Gil Ferrer שלי

ואז ה־Skintimate שלי
ואז ה־Schick שלי

ואז ה־Bliss שלי
ואז ה־Bliss שלי

ואז ה־Zimmer שלי
ואז ה־Ralph Lauren שלי

ואז ה־Fresh שלי
ואז ה־Cetaphil שלי

ואז ה־Bliss שלי
ואז ה־Gil Ferrer שלי
ואז ה־Gil Ferrer שלי

ואז ה־Frederic Fekkai שלי
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ואז ה־Herman Miller שלי
ואז ה־Pottery Barn שלי

ואז ה־Apple שלי
ואז ה־Hewlett Packard שלי

ואז ה־Apple שלי
ואז ה־La Perla שלי

ואז ה־Petit Bateau שלי
ואז ה־Jill Stuart שלי

ואז ה־Dolce and Gabbana שלי
ואז ה־Wolford שלי

ואז ה־Ralph Lauren שלי
ואז ה־H&M שלי

ואז ה־Motorola שלי
ואז ה־Fendi שלי

ואז ה־Kevin Aucoin שלי
ואז ה־Trish McEvoy שלי

ואז ה־Dior שלי
ואז ה־Trish McEvoy שלי

ואז ה־Lancome שלי
ואז ה־Motorola שלי

ואז ה־Estee Lauder שלי
ואז ה־Louis Vuitton שלי
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ואז ה־Louis Vuitton שלי
ואז ה־Motorola שלי

ואז ה־Trident שלי
ואז ה־Schlage שלי

ואז ה־Fendi שלי
ואז ה־Motorola שלי

ואז ה־Dibruno Bros שלי
ואז ה־Fendi שלי

ואז ה־Louis Vuitton שלי
ואז ה־Tanqueray שלי

ואז ה־Fendi שלי
ואז ה־Motorola שלי

ואז ה־Fendi שלי
ואז ה־Louis Vuitton שלי

ואז ה־Fendi שלי
ואז ה־Louis Vuitton שלי

ואז ה־Schlage שלי
ואז ה־Fiji שלי

ואז ה־Hermann Miller שלי
ואז ה־Pottery Barn שלי

ואז ה־Apple שלי
ואז ה־Kohler שלי
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ואז ה־Cetaphil שלי
ואז ה־Brightsmile שלי

ואז ה־Braun שלי
ואז ה־Brightsmile שלי

ואז ה־Kohler שלי
ואז ה־Ralph Lauren שלי

ואז ה־Bliss שלי
ואז ה־Cetaphil שלי
ואז ה־Wolford שלי

ואז ה־Dolce and Gabbana שלי
ואז ה־Petit Bateau שלי

ואז ה־Motorola שלי
ואז ה־Ralph Lauren שלי

ואז ה־La Perla שלי
ואז ה־H&M שלי

ואז ה־Anthropology שלי
ואז ה־Motorola שלי
ואז ה־Bvulgari שלי

ואז ה־Asprey שלי
ואז ה־Cartier שלי
ואז ה־Frette שלי
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ואז ה־Sonia Rykiel שלי
ולבסוף, ה־Motorola שלי

2006

מאנגלית: ערן הדס
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ערן הדס
הנר והמראה 

ישנן שתי דרכים להפיץ אור: 
 להיות הנר או המראה שמשקפת אותו" 
)אדית וורטון(

האמן דאגלס היובלר אמר: העולם מלא בעצמים, מעניינים 
יותר או פחות; אינני מעוניין להוסיף עליהם עוד עצמים.

בטקסטים,  מלא  העולם  אמר:  גולדסמית'  קנת'  המשורר 
מעניינים יותר או פחות; אינני מעוניין להוסיף עליהם עוד 

טקסטים.
ואני אומר: העולם מלא בטקסטים, מעניינים יותר או פחות; 

אינני מעוניין להוסיף עליהם עוד טקסטים.

אוקספורד, אוקטובר 2015

*

מהחשובים  הוא  ב־1961(  נולד  יורק,  )ניו  גולדסמית'  קנת' 
שבמשוררי דורנו. המשורר היחיד שמוזמן כמעט לכל פסטיבל 
היחיד  אמריקה,  ובצפון  באירופה  עצמו  את  שמכבד  שירה 
שהמוזיאון לאמנות מודרנית )מומה( בניו יורק מינה למשורר 
הבית שלו, ובוודאי המשורר היחיד שמוזמן לתכניות טלוויזיה 
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מעניין.  הוא  כי  פשוט  קולבר  סטיבן  של  זו  כמו  בפריימטיים 
בעולם האמנות האמריקאי הוא נחשב לאנדי וורהול של ימינו, 
בני הזוג אובמה לא ישכחו את הופעתו המתוקשרת בבית הלבן 
)שמומלץ לראות ביוטיוב!(, ולשמחתנו הוא אפילו היה בארץ 
והעביר סדנת אמן בלתי נשכחת לקבוצת סלון ניו־מדיה, ועוד 
סדנה לכעשרים משוררים ישראלים )גילוי נאות: שימשתי בה 

מרצה אורח, לצד פלאי גרייצר מאוניברסיטת הארוורד(. 
שבו  האקלים  את  להזכיר  צריך  מדובר,  במי  להבין  כדי 
הראשון  לאתר  שנה   25 החודש  מציינים  אנחנו  פועל;  הוא 
במה שקרוי World Wide Web )או בשמו המדויק פחות אך 
מקובל יותר "האינטרנט"(, אירוע שבעולם נתפס כמסיים את 
העידן הפוסטמודרני ומתחיל את העידן הדיגיטלי־אינטרנטי. 
שתופעה  עד  שנים  יובל  שיחלוף  נהוג  המרוחקת  בישראל 
נוצרו כבר  עולמית תשפיע על התרבות המקומית, אך בחו"ל 
סוגים:  לשני  לחלקן  ניתן  שבגדול  רבות,  ותנועות  חבורות 
תנועות ספרותיות שהוציאו את הטקסט אל מחוץ לספר )מה 
כ־ האחרון  בעשור  תאוצה  ותפס   E-Literatureכ־ שהחל 

השפעה  מקור  בגולדסמית'  ורואות   ,)Poetic Computation
שלתוכו  יעד  נייר  בספרי  רואות  שעדיין  ותנועות  והשראה, 

נוצקים השירים, ולהן שייך גולדסמית' עצמו.
שתי תנועות השירה "שבנייר" שהפכו מרכזיות היו פלארף, 
שירה  מבני  בתוך  אינטרנטיים  טקסטים  של  בשילוב  שדגלה 
הוא  שגולדסמית'  תנועה  קונספטואלית,  ושירה  "קלאסיים", 
בהפיכתו  לוותה  לקנונית  הפיכתה  ולמעשה  ממיייסדיה,  אחד 

למשורר המרכזי בה. 
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גולדסמית' החל את דרכו כפסל, לאחר לימודים בביה"ס 
היוקרתי לעיצוב ברוד־איילנד, והתבסס ככוכב בשדה האמנות. 
הולכים  טקסטים  שילב  הוא  האמנות,  בעולם  שהתקדם  ככל 
ומתארכים בתוך פסליו. בתחילת שנות התשעים הוא השתייך 
ג'ט סט"  יורקית שכונתה בדיעבד "אקספרימנטל  לסצנה הניו 
)על שם אלבום של להקת סוניק יות'(, שזכתה להצלחה גדולה 
בעולם, ובין הדמויות המובילות בה היתה שריל דונגן, לימים 

אשתו ואם ילדיו של גולדסמית'.
גולדסמית'  חווה  הקבוצה,  של  השיא  שנת   ,1993 בשנת 
משבר ומחליט שהוא מעדיף לעזוב את עולם האמנות לטובת 
מדי,  כניסיוניים  נתפסים  שלו  הרעיונות  הטקסט.  עולם 
הוא  למזלו,  מדי.  טכנולוגיים  אפילו  ואולי  מדי  טקסטואליים 
פוגש במספר משוררים המכונים "משוררי שפה", שרואים בו 
ספרי  מפרסום  עובר  הוא  ה־90  שנות  במהלך  משלהם.  אחד 
אמן שמלווים פסלים לחיבור ספרי אמן עצמאיים של "אמנות 
טקסט", עד שלשנת אלפיים הוא מגיע כמשורר. בשנת 1996 
יצירות  מארכב  הוא  שבו   UbuWeb פרויקט  את  מייסד  הוא 
יצירות  של  ארכיוני  קאנון  יוצר  וכך  הזמנים,  מכל  אוונגארד 
הפך  מאז  האמנותית.  חשיבותן  חרף  שולית  לתפוצה  שזכו 
ואת  בעולם,  הגדולים  האמנות  מארכיוני  לאחד   UbuWeb
גולדסמית' למומחה אוונגרד ולדמות אמנותית מרכזית בעולם 

כולו.
 ,Soliloquy( בשנת 2001 מפרסם גולדסמית' את סולילקוי
עם  גולדסמית'  הסתובב  שבוע  במהלך  דרמטי(;  מונולוג 
פרי  הוא  והספר  אמר,  שהוא  מילה  כל  שהקליט  מיקרופון 
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תמלול )שנמשך שנה וחצי( של ההקלטות, כלומר כל הדברים 
השני(.  הצד  דברי  את  לשמוע  )בלי  שבוע  במשך  אמר  שהוא 
קריטית  קריירה  שיחת  כוללת  שהתפרסמה  הספר  מן  סצנה 
שהוא  תוך  פרלוף,  מרג'ורי  המבקרת  עם  מנהל  שגולדסמית' 
המשפטים  מן  שחלק  כך  פארק,  בסנטרל  כלבו  עם  מהלך 
יודעים  שאנחנו  )בלי  לכלב  וחלק  הדגולה,  למבקרת  מופנים 
מה מופנה למי(. בסצנה אחרת משדל גולדסמית' את רעייתו 
לקיים אתו יחסי מין תוך שהוא מקליט, בציינו שגם הוא עוזר 
למנות  מתחיל  כשהוא  שלה.  אינטימיות  אמנות  ביצירות  לה 

דברים שהיא אוהבת במיטה, ככל הנראה מתפתח שם ריב…
)2003( מקליד גולדסמית' מחדש את כל )אבל  בספר יום 
יורק  ניו  של  אחד  בגליון  קורא  שהוא  הטקסטים  כל(  ממש 
מודעות,  עמודים של חדשות,  ב־900  למה שמסתכם  טיימס, 
טקסטים שמופיעים בתמונות וכו'. מספר עמודים נכבד מוקדש 
הטרילוגיה  גדולות.  במידות  בגדים  על  הנחות  ובהן  למודעות 
האמריקאית שלו מורכבת משלושה ספרים שבכל אחד מהם 
בניו  רדיו אזוריות  רדיו בתחנות  דיווחים מתוך שידורי  תמלל 

יורק, מזג האוויר )2005(, התנועה )2007( וספורט )2008(. 
החל   ,UbuWeb אתר  ופריחת  הניסויים  הספרים,  לצד 
גולדסמית' לשמש מרצה באוניברסיטת פנסילבניה היוקרתית, 
את  הספרות.  בתחום  בעולם  למובילה  רבים  בעיני  הנחשבת 
נקודות  מורידים  בו  בלתי־יצירתית,  כתיבה  שהעביר,  הקורס 
הלומדים  על  לכפות  ומנסים  מקוריות,  שמגלים  לסטודנטים 
תימלל  הוא  אחרים,  של  ביצירות  חוזר  שימוש  של  תפיסה 
לספר עיוני בשם זה )2011(. אחת מן הטענות שעולות בספר, 

indd   125.8 הקיטאופוננ 06/01/2016   15:33:50



• 126 •

ובאות לידי ביטוי בספריו של גולדסמית', היא שאנשים כבר לא 
קוראים שירים, אלא רק סיסמאות, ולכן שירה קונספטואלית 
צריכה למצות את הכוונה, ולהוות מעין גרסת "מדבקת הפגוש", 
או כפי שמכנים זאת בתרבות־הרשת, אמל"ק )"ארוך מדי, לא 
)2015( הוא גרסת האמל"ק לכתיבה  קראתי"(. הספר תאוריה 
קצרים  ציטוטים  מאות  מחמש  מורכב  והוא  בלתי־יצירתית, 

שמתארים חלקיקים ממשנתו.
כמעין  המשורר  ראיית  בספר:  הנפרסים  הרעיונות  בין 
מעבד תמלילים החי בעולם מוצף טקסט, ונאבק כדי להתאים 
בחוקי  מאבק  נכונים.  פואטיים  להקשרים  קיימים  טקסטים 
זכויות היוצרים, שלטענתו משרתים אליטה עשירה על חשבונם 
על־ידיהם.  מוגנים  להיות  אמורים  שכביכול  האמנים  של 
העיקרון שאין צורך להבליט את היצירתיות, משום שאמן לא 
יכול להימנע ממנה גם כשהוא דוגל בפרוצדורליות מוחלטת. 
גם כשלא מסכימים עם הסיסמאות הפרובוקטיביות שמפריח 
האלגנטיות  מהחינניות,  להתרשם  שלא  קשה  גולדסמית', 
והכריזמה האינטלקטואלית שנוטפות מכל משפט, ומכריחות 

את הקוראים — גם אם לא לקרוא — לחשוב.
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מתוך: "תאוריה"
מאת קנת' גולדסמית' )2015(

מאנגלית: ערן הדס
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אני פונה אל התאוריה כשאני נוכח 
לדעת שמישהו הקדיש את כל חייו 

לשאלה שאני העלתי בדעתי רק 
ברפרוף.
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פעם הייתי אמן; אז הפכתי משורר; 
ואז מחבר. היום כששואלים אותי, 

אני פשוט מתייחס לעצמי כאל 
מעבד תמלילים.
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כתיבה צריכה להיות חסרת מאמץ 
באותה מידה כמו שטיפת כלים — 

וגם מעניינת באותה מידה.
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האנטר ס. תומפסון הקליד מחדש 
רומנים מאת המינגווי ופיצג'רלד. 

הוא אמר, "רק רציתי לדעת איך זה 
מרגיש לכתוב את המלים האלה".
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אם אינך יוצר אמנות מתוך כוונה 
שהיא תועתק, אתה לא באמת 

יוצר אמנות למאה ה־21.
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אותנטיות היא צורה אחרת של 
מלאכותיות.

indd   133.8 הקיטאופוננ 06/01/2016   15:33:50



• 134 •

ספר הזכרונות החדש הוא 
הסטורית הדפדפן.
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הכותבים הופכים להיות אוצרים 
של שפה, מהלך דומה לעלייתה 
של תופעת האוצר כאמן בעולם 

האמנות החזותית.
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• 136 •

עתיד הכתיבה הוא אי־כתיבה.
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• 137 •

עתיד הקריאה הוא אי־קריאה.
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• 138 •

התחילו להעתיק את מה שאתם 
אוהבים. העתיקו, העתיקו, 

העתיקו. ובסוף ההעתקה תמצאו 
את עצמכם.
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• 139 •

אנחנו מרפרפים, מפרססים, 
מבקמרקים, מעתיקים, מדביקים, 
מפרוורדים, משתפים ומספימים. 

קריאה היא הדבר האחרון שאנחנו 
עושים עם השפה.
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• 140 •

העברת מידע ממקום אחד למקום 
אחר יוצרת פעולה אמנותית 

משמעותית בעצמה ומשל עצמה. 
אחדים מאתנו קוראים לזה שירה.
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• 141 •

אני מחבר מטומטם, אולי אחד 
מהמטומטמים ביותר שאי פעם 

חיו. בכל פעם שיש לי רעיון, אני 
חוקר את עצמי אם הוא מספיק 
מטומטם. אני שואל את עצמי, 

האם יש סיכוי, שבאיזושהי דרך, 
הוא עלול להיחשב חכם? אם 

התשובה היא לא, אני ממשיך. 
אני לא כותב שום דבר חשוב 

או מקורי. אני מעתיק טקסטים 
קיימים ומניע מידע ממקום אחד 

למקום אחר.
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• 142 •

כמות, לא איכות. כשהדברים 
קיימים במספרים גדולים, השיפוט 

מתמעט והסקרנות מתגברת.
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• 143 •

היופי שבלתייק לא נכון.
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• 144 •

קל הוא הקשה החדש. קשה להיות 
קשה, אך קשה עוד יותר להיות קל.
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• 145 •

כתיבה בת זמננו דורשת שילוב בין 
מומחיות של מזכיר/ה לבין גישה 

של שודד/ת־ים.
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• 146 •

אמנים הם אולי משוגעים או 
בלתי מודעים בצורה נוראית למה 
שהם עושים, אך הם לעולם אינם 

טועים.
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• 147 •

טווח קשב קצר הוא השתיקה 
החדשה.
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• 148 •

בקט על הרדימייד של דושאן 
ב־1984: "כותבים לא היו יכולים 

לעשות את זה".
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• 149 •

אין שום דבר שלא יכול להיקרא 
"כתיבה", לא משנה כמה הוא לא 

נראה כמו "כתיבה".
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• 150 •

כל טקסט הוא משומש, מוכתם 
ובלוי. כל שפה שמציגה את עצמה 

כחדשה היא ממוחזרת. אף מילה 
אינה בתולית; אף מילה אינה חפה 

מפשע.
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• 151 •

חדשני רק כמפלט אחרון.
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• 152 •

כתיבה בפלטפורמה אלקטרונית 
היא לא רק כתיבה, אלא מתפקדת 

גם כארכוב; שני התהליכים הם 
בלתי ניתנים להפרדה.
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• 153 •

אם המכונה בנויה כהלכה, 
הטקסטים הנובעים ממנה יבריקו.
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• 154 •

להצביע על המידע הטוב ביותר 
מביס את ליצור את המידע הטוב 

ביותר.
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• 155 •

יש בוחטה של אינטרנט שם בחוץ.
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• 156 •

אנחנו דואגים יותר מדי למקוריות. 
גם אם ניצור בדיוק אותו פרויקט 

שאמן אחר יוצר, זה לעולם לא 
יוכל להיות אותו הדבר.
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• 157 •

כל מה שאני אומר נאמר כבר לפני 
על ידי אחרים. אין שום דבר חדש 
פה, רק רמיקסים וערבובים מחדש 

של רעיונות מוכתמים ותאוריות 
שבלו כהוגן.
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• 158 •

גנבתי דברים שלא היו שלי, ובניתי 
קריירה מתוך רמאות וחוסר יושר. 
אני עבריין גאה. וזה עבד לי מצוין 
— אני לגמרי ממליץ על כך בתור 

אסטרטגיה אמנותית. אבל באמת, 
אל תסמכו על המילה שלי בעניין.
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