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דבר העורך
שעיטות האוטובוסים פילחו את קולות המקריאים ב Print Preview-הראשון
בכיכר מסריק שבתל אביב.
נכון לעת כתיבת שורות אלה ,אנחנו מעדיפים שלא לקיים את ערבי ההקראה
שלנו בחללים מסחריים כמו פאבים או בתי קפה .למען האמת ,התעתדנו לקיים
את הערב באחד המרכזים הקהילתיים בעיר ,אך מסתבר שהדבר כרוך בעלות
של מאות שקלים .כיצד יישא האזרח הקטן בעלות כזאת? אליבא דעיריית תל
אביב ,יירשם כעמותה (ואז יפנה לוועדת אולמות ויסובסד .אולי ,).או שיגבה
תשלום מהמשתתפים.
עיריית תל אביב שמעמידה את המרחב הציבורי שלנו לרשות תאגידים ,עיריית
תל אביב שמפקירה את שדרותינו למירוץ "נייקי" ,שמספסרת בכיכרותינו
ליוגורט "מולר" ,צריכה לאפשר גם פעילות תרבותית בעלת אופי לא מסחרי.
העירייה לא אמורה להציע לנו להירשם כעמותה ,לקבל חסות מעמותה ,או
לגבות תשלום מהמשתתפים כדי לממן את קיום הערבים במרכז קהילתי – לא
הכל ספונסרים ,לא הכל כסף .שירותים לתושב זה לא רק גיזום ופינוי אשפה.
זה גם להקצות חדר קטן ומושתן באחד המרכזים הקהילתיים ,שישמש את
תושבי העיר ,ללא תשלום ובתיאום מראש ,לקיום אירועים חינמיים לרווחת
הציבור.
"בפומבי" תקדם את המטרה הזאת.
ולו רק כי אנחנו מעדיפים להוציא את הכסף באירועים שלנו על שישיות בירה.
הכותרת של הרשימה הזו היא "דבר העורך" ,אבל לא באמת ערכתי כלום
בגיליון הזה של  ,Print Previewלמעט שורות אלו והטקסט הקצר והאומלל
שלי בהמשך הגיליון .היצירות מובאות בפניכם כמות שהן וכפי שהוקראו ע"י
כותביהן בערב ההקראה .ה Print Preview-הבא ,השני במספר ,ייערך ב-
 ,10.06.10בחינם ,כמובן  -הצטרפו אלינו.
קריאה מהנה.

----------------------

זיו מזרחי | יליד  ,1985קופירייטר ,יוצר ופעיל חברתי.

3

אביעד קליין

אלי יארקייב

זיו מזרחי

עמנואל קליינמן

ליאת כץ

----------------------------------תמונות מערב ההקראה שנערך ב06.05.10-
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מי שלא מוגדר ,מגודר
אלי יארקייב
שלום המורה לגיאוגרפיה היה כולו ישראלי .נראה לי שהיה טבח בצבא ועדיין
עשה מילואים .מדובר בגבר שעבר את גיל המילואים המותר .לעיתים היינו
רואים אותו על מדי ב' ומתלהבים כמו ילדים .זה היה לגיטימי כי באמת היינו
ילדים .הקטע עם ילדים הוא שעדיין אין להם סדר העדפות מוגדר ,ולכן הם
קלים להשפעה .לארומה הציונית הרומנטית שנטפה משלום ,התלוותה ארומה
של זיעה .שערות אפו התחרו בשערות אוזניו ,מי הראשונה שתגיע לשערות הגב.
אני חושב שאם היו קיימים אלים וכמו כל האלים הם היו בוחרים להשתעשע
בחיים של בני האדם ,אחד מהם היה הופך את שלום לסביון אנושי ונושף עליו
עד שכל שערותיו היו מתפזרות ,וכמו זרעי הסביון היו מתפתחות לשלומים
נוספים .האמת ,זה היה הופך את שלום לסמל יהודי עוד יותר מושלם.
לא רק מראהו משך תשומת לב ,לשונו סילסלה סיפורים ססגוניים שתמיד היו
מלווים בתנועות ידיים ואפילו חיקויים .כשלא היה לו כוח ללמד ,היה עושה לנו
חפש את המטמון .כולם היו מציירים את מפת בית הספר ,מתחלקים לשתי
קבוצות מתחרות שהסתירו מטמון אחת לשנייה.

לאורך כל חיי שרדתי בזכות דבר אחד ,חוש ההומור .כשאתה ליצן החצר,
הערסים אוהבים אותך למרות שאתה מסתחבק עם החנונים ואם משהו יוצא
עליך אתה מהר משתיק אותו עם משהו כמו :כשאבא שלך הולך לשירותים ,זה
כמו שליחות קטלנית שלוש .נדוש ,קל ,אבל עובד .לכל ליצן יש אויבים
מושבעים שמחפשים לגמור לו את הקריירה כי לא נעים להפסיד במשחק
הירידות .עכשיו בזכות המורה שלום ,הם קיבלו את נשק יום הדין :בו  +חרא.
שתי המילים האלו הרגו את הליצן שבי לתקופה ארוכה ,אפשר לומר שהן הפכו
אותו לפנטומימאי.

באחד השיעורים הוא הביא מפת עולם ענקית ותלה אותה באמצע הלוח .הוא
התחיל להצביע על ילדים ,לשאול את המוצא שלהם ולהראות את המדינה על
המפה .מאיפה ההורים שלך ,שירה? אהא ,את פולנייה והנה פולין על המפה.
למה בעצם לא להכניס אפליה מגדרית ככלי להפנמת חומר גיאוגרפי .כמובן,
שירה הפולנייה צמודה ליורם היק .כשהוא הגיע אליי ,לא ידעתי מה לענות,
בגלל שלא הייתי מוגדר טוב .וברגע שאין לך הגדרה ,החברה תמצא לך אחת
במקומך .הוא הצביע לעברי עם חיוך מלא שיניים כמו מהמר שמרגיש שהולך
לו ,יכולת לשמוע את צלצול מכונות המזל ,על כל ילד שהצליח לתייג מגדרית.
מאיפה אתה הגעת? "האצבע" שאלה אותי .אני מאוזבקיסטאן עניתי ,אמא שלי
מאוקראינה ואבא שלי משם .אז אתה בוכרי! הכריז שלום לצליל מכונות המזל
ומיהר לציין באצבעו את העיר בוכרה במדינת אוזבקיסטאן .מבחינתי הרגע
הזה שינה את חיי .אי אפשר להתכווח עם המפה ,זה כתוב שם ,בוכרה! ואם
המורה שלום אמר ,זה כנראה נכון ,הרי האמנו לכל הדברים האחרים .אם
תשימו לב למילה בוכרה ,היא הרכב של שתי מילים ,בו  +חרא.

----------------------

אלי יארקייב | יליד  ,1984מאז ומעולם הסתקרן למה אנשים הם אנשים כמו שהם.
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דובים לדמותו
אביעד קליין
כמו תמיד ,מומלץ להתחיל בהתחלה (קלישאות ,כמו תמיד ,מצליחות לתפוש
משהו מהאמת (והנה ,עוד קלישאה)) .בשנות ילדותי ,תקופה שאני מדחיק
בעקביות כבר מימי כילד (סתירה?) ,אהבתי לקרוא .בין כל הספרים החינוכיים
שקראתי ,בלט ספר אחד כיהלום לא מלוטש .הספר המופלא הזה ,שניבא את
שיבוא בעתיד ,היה "הדובון לא-לא" מאת :יצחק אבנון .כמובן שבילדותי לא
ידעתי מי היה המחבר (חיפשתי בגוגל ממש עכשיו) .רבים מבני גילי התחנכו על
ברכיו של אותו דב אומלל ,שכחלק מתכנית ענישה כלשהי ,נגזר עליו לומר "לא"
לכל דבר.
הקריאה שלי בספר הזה נבדלת באופן עקרוני מקריאתם של אותם רבבות בני
טובים שהלכו בעקבותיו של אותו דב תועה .לעותק שהיה ברשותנו היה פגם
קטן ,אבל משמעותי מאוד להמשך חיי .הדפים האחרונים היו חסרים .אני זוכר
את הפעם הראשונה (עוד קלישאה) שקראתי את הספר הזה .ישבתי בשירותים
(יכול להיות שהקשר בין קריאה וצואה הוא מולד?) וקראתי בשקיקה את
קורותיו של הדוב האומלל ,כשלפתע… שוד ושבר! הספר נגמר באופן מפתיע
ומאוד לא הוגן לפני שהדוב המסכן השתחרר מהקללה של אותה פיה ארורה .כל
מה שנותר לי לעשות ,היה ללטף באצבעותיי השמנמנות את גזירי הדף שנותרו
מהדפים האבודים .לאסוני ,ובניגוד לכל אתם בני טובים ,לא למדתי את הלקח
החשוב שהספר הזה טמן בחובו ,שיש לומר לפעמים כן .להפתעתי ,משהו משך
אותי לחזור ולקרוא בספר ,למרות שידעתי שהסוף יהיה רע .היום ,בדיעבד,
הקריאה החוזרת ונשנית בספר ללא סוף ,בפעולה שכל כולה עינוי עצמי ,נראית
לי כמעט מתבקשת.
הסיפור הנוגה מימיי כילד מדוכדך ,הוא העוגן של חיי .מצד אחד ,תמיד יהיה לי
את מי להאשים ,שזה תמיד מבורך ,אבל מצד שני ,יש לי רק להאשים את עצמי.
למצוא את הרע בכל דבר זה המוטו שלי ,או כפי שניסחתי באחת מהנסיעות
האובדניות על האופנוע שלי ,אני פבלוב של לשון הרע .זה אני.

---------------------אביעד קליין | יליד  ,1982פובליציסט ,בעל הבלוג shlilist.com
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לעמוד ולהקריא (כישלון כמשל אוטו-אירוטי)
אביעד קליין
לעמוד ולהקריא
כמו זקפה שאין לה תכלית
מתרגשת עלי
כריגוש במבושיי
ריגוש מביש
ואתם
מסתכלים עלי
במבט חצי נבוך
חצי מאשים
כמו אמא
שתופסת אותך
עם היד
עמוק
בתחתונים.

---------------------אביעד קליין | יליד  ,1982פובליציסט ,בעל הבלוג shlilist.com
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כל ערב
עמרי שפירא
כל ערב היינו נפגשים על הגג .פרנקו ,ג'ושוע ואני ,שלוש נפשות מיוסרות .זו
הייתה תקופה מבולבלת ,קצת אחרי הנפילה ההמונית של הכוכבים מהשמיים.
העולם חי חיים על הקצה ,ידענו שכל רגע הולך לקרות משהו שישנה את הכל.
כולם האמינו ,אבל אף אחד לא דיבר.
כל ערב היינו נפגשים על הגג ,משחקים קלפים ,מביטים אל השמיים הריקים,
פולטים שטויות .פרנקו תמיד היה מנצח את כולם כי זה היה הדבר האחרון
שהוא למד מאבא שלו לפני ש ...לפני זה .תמיד ידענו מראש שפרנקו ינצח ,אבל
זה לא שינה כלום.
ג'ושוע היה הפילוסוף ,תמיד הוא היה יוצא עם הערות שסחפו אותנו לויכוחים
של שעות בלי מטרה ,כמו שמיים בלי כוכבים .הוא היה מוציא משפטים חכמים
בלי לחשוב ולא ידעתי איך .לא ידעתי שהוא עשה את זה בכוונה והערצתי אותו
על זה.
ואני? אני שתקתי כמו תמיד .לא ידעתי להגיד אם זה שינה למישהו משהו או
אם העריצו אותי על זה או לא .היו פעמים שהיה לי מה להגיד .היו גם פעמים
שחשבתי שאם אני אנסה להגיד אותם אני אגלה שהם בעצם לא קיימים .היה
די מפחיד לחשוב על זה.

פעם ,באחת מהשתיקות הרגילות שלנו ,ג'ושוע שאל אם אנחנו חושבים שגם
אלוהים נפל עם הכוכבים .פרנקו אמר שהוא לא יודע .אני אמרתי שזה לא יכול
להיות ,שאלוהים תמיד שם למעלה ושהוא לא יכול ליפול .וידעתי שבתוך הראש
שלי זה נשמע הרבה יותר טוב.
הם התווכחו על זה עוד קצת ,ובסוף פרנקו החליט שצריך ללכת לחפש אותו.
הוא אמר שאם אלוהים נפל אנחנו חייבים לעזור לו ,ושאם נגלה שהוא לא נפל
אז לפחות נדע שניסינו .ג'ושוע אמר שאלוהים נמצא בכל מקום ,ושאם נחפש
אותו טוב אז בטוח נמצא .אני אמרתי שלא צריך לחפש את אלוהים כי הוא
איתנו מאז שנולדנו ,אבל לא אמרתי כלום.

כשמצאנו את אלוהים לא ידעתי מה לעושת .זה היה מבלבל מדי.
עמדנו מסביב לבור גדול בתוך שדה ענק מלא כוכבים ,ובקע ממנו אור עצום.
שמענו מבפנים שירה מוזרה שהייתה מוכרת לי אבל לא ידעתי מאיפה ,והייתה
לי הרגשה מוזרה כאילו אני שומע אותה לא דרך האוזניים ,כאילו היא קיימת
לי בתוך הראש .פרנקו צעק לי משהו מהצד השני של הבור ,אבל לא הצלחתי
לשמוע כי השירה הייתה חזרה מדי .הסתכלתי על ג'ושוע והוא הסתכל עלי.
ראיתי בעיניים שלו שגם הוא לא שמע .לפני שהספקתי להסתכל לכיוון אחר,
ראיתי בזווית העין שלי את פרנקו קופץ לתוך הבור ,ואז פתאום האור
והמוזיקה גדלו בתוך הראש שלי ,והתעלפתי.
כשהתעוררתי ,ראיתי את ג'ושוע שוכב לידי .הוא היה ער ,ובהה אל השמיים
מהורהר .הסתכלתי גם ,וראיתי שהכוכבים חזרו .לא ידעתי אם לשמוח או
לבכות ,או שניהם.
"אז מה?" שאלתי ,וג'ושוע לא ענה.
"זה נגמר ,אה?" שאלתי ,וג'ושוע אמר שכן.
ידעתי שהוא חשב הרבה יותר משהוא אמר .ידעתי גם שהוא ידע שאני לא.
"אני מרגיש עיוור ",אמרתי ,וידעתי שגם הוא.
המשכנו להסתכל לשמיים ,ומדי פעם הייתי אומר משהו בלי הרבה משמעות,
וג'ושוע היה עונה לי בכן או לא ,או שפשוט העדיף לשתוק.
"פרנקו לא ינצח אותנו יותר בקלפים ",אמרתי ,וידעתי שזה נכון ,כי משום מה
אחד הכוכבים בשמיים נראה לי דומה בצורה ממש מפחידה לאבא שלו.

----------------------

עמרי שפירא | יליד  ,1988מובטל ואנרכיסט בפוטנציה.
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התוצר המוגמר
עמרי שפירא
וירג'יניה ניגשה אל דלפק ההספדים והרכיבה משקפי שמש גדולות על עיניה .כך
חסכה מעצמה את הבכי ,שמאז ומתמיד היווה מטרד באירועים מסוג זה .היא
הוציאה מתיקה מחברת עבה ומלאה רישומים ומחיקות ,דפדפה מספר שניות,
כחכחה בגרונה ופתחה:
"דני ,אף מטאפורה לא תוכל לרמז על הרגשות שאני מרגישה כלפיך .מעולם לא
ידעתי להגיד את הדברים בצורה ישירה ,לכן נתקעתי עם מטאפורות .אבל
בצורה כלשהי זה היה נסבל כי אתה תמיד היית שם ברגעים הקשים כדי לכתוב
את מה שהרגשתי בצורה הכי כנה ואמיתית .הכתיבה שלך תמיד הייתה עוגן
בשבילי ,גם אם מעולם לא הודיתי בכך .אבל איפה אתה עכשיו כשאני הכי
צריכה אותך ,דני? מי יפרש אותי עכשיו?
"תמיד דיברת על התוצר המוגמר .על כמה שהכתיבה היא סבל ,וכגודל הסבל
כגודל הסיפוק .אף אחד בסדנה לא הסכים איתך ,אפילו רודיקה לא ,ומאחורי
הגב שלך אמרו שאתה לא תגיע רחוק .ואתה ידעת את זה .ידעת ושתקת .ואז
הוצאת את 'ליל השמשות' והשארת את כולנו חסרי מילים .מטאפורות
מקולקלות.
"תמיד רצית להיות הכי טוב מכולנו ,והחלק המסתכל הוא שבאמת היית .מאז
ומעולם ,וידעת את זה .כל מה שאני רציתי זה לספר לעולם את הסיפור שלי,
שאם יום אחד ישאלו מה כבר קרה לוירג'יניה הזאת ,אז שתהיה להם דרך
להגיע אליה .אבל אתה רצית יותר מזה ,אתה רצית להמציא את העולם ,ומבין
שנינו דווקא אתה הצלחת .אבל לחיות בצל שלך תמיד היה בשבילי סוג של
נחמה ,סוג של אשליה שאיפשהו בתוך הגאונות שלך נמצא גם הכישרון הקטן
שלי ,ושמי שבאמת יסתכל פנימה יוכל למצוא אותו ,אבל עכשיו אני מבינה
שהכל היה אשליה ואני לא יודעת מה לעשות.
"פעם שאלתי אותך איזה משפט היית רוצה שאנשים יזכרו ממך בעוד שמונים
שנה .חזרת אלי אחרי שבוע ,ואמרת' :רציתי לכתוב כמו המינגוויי' .אז מה שיש
לי להגיד לך ,סוף סוף אחרי כל השנים האלה ,זה שאולי לא הצלחת לכתוב כמו
המינגוויי ,אבל בהחלט היית בן-זונה גדול".

שתיקה שררה בבית העלמין .וירג'יניה הרכינה ראשה וכיסתה את פיה בידה
הימנית .עברו מספר דקות עד שמישהו הפר את השתיקה:
"טוויסט יפה במשפט האחרון".
"אני חולק עליך" ,אמר מישהו אחר" .אני חושב שהוא די נדוש ואפשר בקלות
לשמוע בו את מילותיו של צ'נדלר".
"עזבו אתכם מטוויסטים" ,אמר קול נוסף" .אין כמו הפתיחה הדו-משמעית
שמכניסה אותך ישר לעניינים".
"אני מסכים איתך ,אבל אני בכל זאת חושב שקצת טאץ' ומקוריות בסיום לא
היו מזיקים לאף אחד".
ולאט לאט ,בלי שאף אחד שם לב ,התנדפה לה האווירה המקאברית ,ובמקומה
נפתח בבית העלמין ויכוח ספרותי סוער.

<<<
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<<<
גופתו של דני הושמה בתוך בור רנדומאלי באדמה ,וכוסתה במעט חול ואבנים.
הרב התורן הסביר לכל מי שרצה לשמוע על נוהלי השבעה ,ולבסוף השאיר את
כרטיס הביקור שלו למקרה שמישהו יבחר לשלם לו  100דולר בחודש כדי למנוע
מדני לסבול בגהנום בדרכו לגן עדן .כל ההרגלים בוצעו כהלכה ,אפילו שכולם
ידעו שהסיבה היחידה שבגללה דני בחר להיקבר לפי המסורת היהודית היא
מתוך כבוד לתנ"ך ,שהיה הספר המועדף עליו אחרי "פסוקי השטן".
בסופו של דבר נותרו רק וירג'יניה ורודיקה ,עומדות מול ערימת החול שכיסתה
את הסופר שלא האמין בספרות ,ושתקו יחדיו .השמלות שלהן ושיערן התנופפו
ברוח ,ושתיהן נראו מרוכזות ,כאילו מנהלות שיחה פנימית אחת עם השניה.
ג'וק קטן זחל לו מתוך ערימת החול ,ושתיהן הבחינו בכך.
"את חושבת שהוא יֵצֶ א?" שאלה וירג'יניה.
"מהקבר?" שאלה רודיקה.
"כן".
"זה נשמע כמו טוויסט טוב מאחד הסיפורים שלו".
"כן .הלוואי שהוא לא יֵצֶ א".
שתיקה נוספת ,ואז וירג'יניה שאלה" :את חושבת שהוא צדק עם כל העניין הזה
של התוצר המוגמר?"
רודיקה היססה" .אני חושבת שהוא תמיד נהנה מהכתיבה אבל הוא אף פעם לא
ידע את זה .אני חושבת שבגלל זה הוא התאבד".
וירג'יניה חייכה ואמרה" :הוא אף פעם לא אהב אותך .הוא אמר שאת פלצנית.
הוא ידע שבחיים לא תוציאי ספר".
"אני הייתי המדריכה שלו ",היא אמרה" ,כדי לאהוב אותי הוא היה צריך
להסכים שאני יותר טובה ממנו ,והוא לא יכל לסבול את זה .וחוץ מזה שאף
פעם לא מאוחר".
שתיקה.
"באמת".
היא הביטה אל הג'וק שלאט לאט הלך ונעלם באופק ,ופלטה מילה גסה.

----------------------
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איך אתה מתקלח אחרי שרצחת בן אדם?
עמנואל קליינמן
ביסודיות.
אתה מתקרצף ומסבן ומסבן ,ואחרי שאתה עובר עם הסבון על העור אתה
משפשף עם היד ,שייכנס פנימה ,ואתה בוכה תוך כדי שאתה עושה את זה,
ואתה מגביר את המים ,את העוצמה ואת החום ,ואז זה שורף לך ,ואתה מחזיר,
ואתה שוב מגביר ,ואתה חושב שהפעם תהיה גבר ותעמוד בזה ,כי רצחת בן
אדם ומגיע לך להישרף קצת ,אבל לא ,אתה שוב מחכה שנייה ולא מצליח
לנשום ומקרר קצת את המים ,ומחליש קצת את הזרם ,שלא ייגמרו ,למרות
שחיממת הרבה |
תם ולא נשלם המהלך הזה .תם ולא נשלם; אתה עוד תחזור לשם ,כמשחזר.
עכשיו מהכלא קל לך להיזכר ,איך התקלחת אחרי הרצח .כמו משוגע .שעה
שלמה עמדת במקלחת ,לרגעים ישבת ,רוב הזמן עמדת ,ועכשיו אתה נזכר ,איך
פקד שמואלי ,רצון שמואלי ,עם השם הזה ,השם הזה שזמזם לך במוח אבל לא
היה לך זמן להתעמק בו ,כי בדיוק שחזרת איך הורדת בן אדם .רצחת .הרגת.
בעיתונים כתבו 'שחטת'' .רקע דתי' .מה הם יודעים על הרקע הדתי? מה הם
יודעים? רקע שכרות ,רקע רגע אחד קטן ,על רקע השטריימל ,על רקע הפעייס
שמטלטלות לצד ראשו כמו מטוטלות אדירות ,ורק אותן אני רואה ,את הפאות
המכוערות המזוויעות האלה ,וריח של בית חולים חרדי בא לנחיריים ,וכל מה
שאני רואה זה שחור ,שחור ,שחור ,ואני רוצח אותו' .חזיר' ,אני צורח עליו ,וכל
מה שאני רוצה להגיד זה ,אני שוב נזכר בסבון -רגע לבד ,רגע לגמרי לבד שבו רק
אתה והסבון :תפקידו של הסבון לספק לך נחמה ,והוא כושל ,כל כך כושל בכך.
הוא חברך היחיד ,ריחו הנדוש כבר כל כך ממוצה שהוא מסריח ,ועורך שנכווה
מסריח גם הוא ,ואתה בוכה ,ונמאס לך מריחות ,מראות ,צלילים ,אם רק
יכולתי למות ,הייתה דורסת אותי משאית לפני שרצחתי אותו ככה.

פקד שמואלי .הוא היה כל כך נחמד -לא הבנת למה.
גם בשחזור ,גם בחקירה .אולי הוא ידע שתדבר ,שרק קשה לך ,שאתה לא
באמת מנסה להסתיר .הוא ידע; אתה לא עבודה קשה .שאתה מהמקרים שהוא
יחזור הביתה וירחם עליך ליד אשתו במיטה ,במקום לדחוף לה זין על המקרים
האחרים ,אלה שלא מדברים ,יורקים לך בעין וזורקים עליך זין.
פקד שמואלי מחייך .בזה אני נזכר עכשיו .וגם אני מחייך .על מה הוא חייך?
איך אפשר לחייך?
והעיתונות החרדית .כל הדברים שהאשימו אותי בהם אחר כך .מה אני יודע
בכלל? חרדי .דתי .ערבי .שמאלני .לא ידעתי את מי רצחתי ,בקושי ידעתי
שרצחתי.
רצחתי .ואחר כך התקלחתי כמו משוגע.

----------------------

עמנואל קליינמן | יליד  ,1987אמן לא מיוסר.

11

ללא כותרת
עמנואל קליינמן
מישהי חכמה פעם אמרה לי בפייסבוק:
אל תחשוף כאן את מספרי הטלפון שלך ,לא את תעודת הזהות שלך ,לא את שם
משפחתך ,לא את פרטיך האישיים ובודאי שלא את פרטי כרטיס האשראי שלך,
פן;
היא לא הספיקה להשלים את המשפט .עניתי לה :אחשוף ,פחד ,קנאה,
התחזות ,צביעות ,פוזה ,היררכיה חברתית ,שרשרת מזון ,מרמור ,צער ,כעס,
ציניות וסרקזם ,אחשוף ,נחשף ,חשפתי.
בכיתי לה:
איך יכול להיות?
אדם מנהל את חייו
מול צג
זה הרי מהבהב ,זה לא יכול להיות חי
והיא אמרה לי:
מה שאינו חי
פועמת בו אמת
מה שאינו חי
אין בו רגש
יש בו רגע ,ועוד אחד
בנפרד
יש בו הווה אמיתי
לכן:
על ערש דווי( ,כך אמרה בהודעת מייל)
המין האנושי יישב מול מחשב
ויתחרז אל מותו,
פצצות אטום אדישות אליו כמו שהוא אדיש אליהן.

----------------------

עמנואל קליינמן | יליד  ,1987אמן לא מיוסר.
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השותף של שרדינגר והדגנרציה של התחתונים שלך
זיו מזרחי
(ח"י תובנות על חיי בתל אביב)
עוד ביומי הראשון בתל אביב שזפו עיניי יותר כוסיות מבמרוצת  24שנותיי
בבת-ים.
קניתי בסיס מיטה ומזרן ב 650-ש"ח בלבד בפלורנטין .סבבה לעת עתה ,אע"פ
שבעל החנות נראה כמו הגירסה העיראקית לשיילוק מ"הסוחר מוונציה".
שותף בדירה מנוכרת בעיר הוא כמו החתול של שרדינגר  -ספון בחדרו בדממה
מטרידה ואין כל אינדיקציה להימצאו או היעדרו מהדירה  -נמצא ולא נמצא
בעת ובעונה אחת ,הזין .אי הוודאות הזו מגבילה את חופש התנועה שלי בדירה
ומונעת בעדי מלממש את זכויותיי הטבעיות ולדדות עירום למקרר.
כמו בטירונות  ,02מגבונים לחים עונים לכ 75%-מצרכי הניקיון שלך ,בד"כ
בטכניקת ה"מיקרו-ספונג'ה"  -מירוק פרטני וממוקד של מרצפת בחדרך לאחר
טפטוף שמן מפחית טונה.

כך כשלה מזימתי לצפות בערוץ הכנסת " -הממיר-הדיגיטלי-של-הארבע-
ערוצים" לא קולט באלנבי.
התקרה בחדרי גבוהה מכדי שאוכל להעפיל אליה בסולם סטנדרטי  -היום שבו
נורת הפלורסנט תחל לרצד הוא היום שבו אוכל לחשב לאחור את מותי
בנסיבות טראגיות.
שילוב של מצעים בסגנון Antiqueשנקנו בשוק ורצפה מצוירת ישוו לחדרך
מראה של בורדל בוכרי.
הדגנרציה של התחתונים שלך  -ככל שאוזלת הכביסה הנקיה ,כך תגבר נכונותך
ללבוש דגמי תחתונים מבישים  -השבוע מתחיל בטנגה של מאצ'תונים ומסתיים
בHike 3 -ב 10-שיגרמו לתחתונים של סבתא שלך להיראות כמו קולקציית
החורף של ויקטוריה סיקרט.
תל אביב היא מרכז לפעילות הומו-לסבית עניפה  -עדות לכך היא נוכחותו
התמידית של קוקסינל העבר זלמן שושי על הספסל מול דלת הכניסה לביתי.

המפתח להצלחה בהרכבת ריהוט שנרכש ב"הום סנטר" הוא מפתח אלן.
בהיעדר סלון ואילולא מלאי הנייר טואלט שצפוי לאזול ,יכולתי לא לדבר עם
שותפיי לעולם.

תספורת בת"א עולה  40ש"ח .בבת-ים  25ש"ח .מילא ,לפחות הספר ניחן
בדיקציה סבירה ולא משמיע בלופ את עמיר בניון.

לא מלכלכים ,לא מנקים.

נראה שיצרניות קרשי הגיהוץ התאגדו לכדי קרטל רשע שמקבע את מחירו של
המוצר ב 110-ש"ח.

נפעם מההיצע הקולינרי של העיר ,חיפושיך אחר ארוחת ערב ראויה יסתיימו
בנפיחה בניחוח עמבה בשווארמה דאבוש בקרליבך.

אם לשפוט ע"פ איכות ציורי הקיר ,הדירה שלי שימשה בעבר כהוסטל לפגועי
נפש.

שדרות רוטשילד הן לא טיילת בת-ים .כאן כתמי זיעה של ריצה לילית
מתקבלים בהרמת גבה .אולי ריצה אחרי עמבה זה לא רעיון משהו.

חוויה קולנועית  :2008 -ערסים ב"רב חן" בת-ים בהקרנה של "עידן הקרח "7
בדיבוב עברי :2009 .מנחת סדנאות אשכנזיה שנאנחת ללא הרף ומסננת "אויש,
זה סרט קשה" בבכורה של "יהודי טוב" ב"לב".

----------------------
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אי השטות
ליאת כץ
מעבר למים מרובים הרחק מאי היציבות שוכן לו בנחת אי השטות.
תושביו מדברים שטויות ,בקושי מבדילים בין מציאות לחלום ,שפתם שפת
הג'יבריש ,צחוקם מתגלגל ונשמע בקביעות למשך כל היום.
הרחק מאי ה-בסדר ואי השפיות שוכן לו אי קטן ,אכן הוא אי השטות.
רבים דנים אותו לרעה ומחשיבים אותו למוקצה אך ,הם אלו השוכחים עד כמה
בלעדיו מהלך חייהם שגרתי יראה ...מהלך חיים יומרני ,נטול צחקוקים ,מלא
דאגות וגדוש בפחדים ,בקיצור חיים לא חיים.
כל תושב מהאיים האחרים מארח מדי פעם בביתו תושב מהאי שעליו אנחנו
מדברים.
וכך מידי פעם גם אם אותו תושב רציני לא רוצה נפלטת מגרונו שטות קטנה,
שטות ללא כיסוי ,שטות שעלולה לגרום לו להיות מנודה.
לדוגמא במקום נאום רציני מול קהל ,לפתוח את הפה ובלי בלבול או חבל,
להגיד בזיו פנים ובאופן יפה" :קוקו לקוקו ,איזה יום צבעוני ,אני רוצה לאכול
ארטיק בפיתה ולטייל באלסקה הצפונית".
כן ,זהו משפט שגרתי שיאמר איש במצב של שטות .כן ,זה המשפט אין זאת
טעות.
כשתושב מאי השטות מארח אצלו תושב מאיזה אי רציני ,מדיי כמה ימים הוא
ילך לעבודה וידבר באופן סביר עם חברו השני.
במצבים חריגים ,בהם תושב מאי השטות הופך בטעות להיות מדי רציני הוא
זוכה "בשפיותו" מורחק מאי השטות ולא חוזר אלו בשנית.
כאשר תושבי האיים כולם נפגשים באופן מקרי ,או לאיזה משחק בשבת ,הם
יגדפו זה את זה בשפה מסורתית ממש.
זה מצחיק שכולם כבר יודעים אך אף אחד לא מודה ,שתושבי כל האיים
צריכים את תושבי אי השטות וגם הם לעד יצטרכו אותם וביחד הם צריכים זה
את זה.

זה ממש מצחיק ולעיתים נראה בלתי הגיוני איך בכל זאת הם מנסים לברוח
מביקורים אחד אצל השני
בעצם יש בזה משהו מבלבל ובכלל לא מובן איך הם לפעמים שוכחים זה מזה
ומתייחסים לאחר כלא קיים.
יום אחד לא כל כך סגרירי וגם לא כל כך בהיר נעלמו תושבי אי השטות גם
מהכפר וגם מהעיר
כאילו האדמה אותם בלעה .אף אחד לא ידע מה לעשות או מה כאן קרה?
הכל הפך למאוד רציני ,תושבים רבים לא הסתכלו אפילו אחד בעיניים של
השני.
מנהיג אי השפיות עלה לדוכן -נאם ארוכות נאם ונאם ובסוף אמר במשפט קצר,
"ברוך שפטרנו מאותו גורם מוזר" .מנהיג אי ההגיון בכלל לא התבלבל ,בנאומו
אל העם אפילו לא היה צריך בדפים להסתכל
הוא אמר בסבר פנים חמורות ובמבט מנוכר "מה שכבר איננו איננו לא נצטער
על כך שמהעולם חלף עבר".
אף אחד לא שלח משלחת לחיפוש ,לא הוצאו רצים .אף אחד ...כי הרי למי בכלל
הם חשובים?!
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אבל ,מנהיג אחד של אי פיצפון ,המנהיג של אי המטמון ,החליט שכולם טועים
וזה לא בסדר לוותר על אותם דברים שאם יעלמו רבים חושבים שלא ירגישו
בחסר.
הוא אסף צבא של אנשים אמיצים ,כאלה שבאף אי במיוחד אינם אהובים -
בואו נגיד ...חבורה של שודדים .ויצא למסע חיפוש נרחב בכל הימים.
יום אחד בקרחת יער רחוקה באי קטן אי שכמעט ניתן למחיקה ,נמצאה חבורה
ענקית של מאות אנשים הרוקדים לצלילי מוסיקה מיוחדת ומקפצים בינות
לעצים.
כשהבין שאלו תושבי אי השטות הוא התקרב אליהם ושאל בצניעות:
"אם אתם זה אתם ואתם כאן ,למה ברחתם והתחבאתם מכל העולם?"
הם מצמצו בעיניהם ,הזיזו בהנהון את הראש ,גיחכו לעצמם וספרו עד שלוש
פתחו את הפה וענו בחביבות " :כנראה שאיבדנו את דרכנו באי הזה ,אי
השובבות".
על פניו של מנהיג אי המטמון ,שהיה בתחילה קצת מובך ,התחיל לעלות חיוך
שהפך לצחוק מתגלגל צחוק מתפרץ של ממש.
וכך בלי מילים מיותרות ובלי אזכור למותר או אסור ,אסף את כולם לספינתו
והחזיר אותם בחזרה לאי שבו התחיל הסיפור.

----------------------

ליאת כץ | ילידת  ,1985סטודנטית למדעי החיים וכותבת.

15

16

רוצים גם?
<<<

Print
Preview

17

-------------

10.06.10
להשתתתפות  -קבוצת האירוע בפייסבוק – Print Preview 2 :ערב הקראה ומגזין | דוא"לprintprev@gmail.com :

