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  עגול עגול עגול
 פעם היה עולם עגול כמו גלגל   יכולת להקיף אותו במעגל עגול

  

  בכל מקום היה מקום    בכל מקום היו    

  

  אנשים נשים נחשים יונים נמלים נמרים שפנים ינשופים חתולים ילדים

  פרות   עוד חיות

  לטאות לטאותלטאות לטאות 

  לטאות לטאות לטאות לטאות 

  וכולם רצו לספר על הכל       וכולם רצו לספר על עצמם

  

  ורד היה שמה    ורדוהייתה גם 

  והאם היא הייתה ורד אילו לא היו קוראים לה ורד ?

  

  היא חשבה על זה   היא חשבה על זה שוב

  עדיין האם היא הייתה ורד אילו לא היו קוראים לה ורד והאם היא  

  הייתה ורד          אילו היא הייתה גרב          אילו הצבע שלה היה כתום 
  אילו היה לה אח תאום ? 

 

  שמות    לכולם היו שמות    לורד קראו ורד    ולאבא קראו דב     ולאמא קראו סימה
  ולדודה קראו מדהבה    ולדוד קראו יעקב     והסבתא חיה ?    

  



  בבכי   האם היא הייתה ורד אילו לא לא אבל ורד   עכשיו

  היו קוראים לה ורד ?

  

  והעולם עגול כמו גלגל   יכולת להקיף אותו במעגל   עגול

  

  

2  

  כשורד הייתה יותר גדולה שלחו אותה לבית ספר
  ליד המקום בו היה בית הספר היו הרים גבוהים   כל כך גבוהים שהיא אף פעם לא ראתה 

   לה מוזראת הסוף שלהם    וזה היה 

  

  המורים לימדו שם              

  שהעולם עגול    

  שהשמש עגולה    

  שגם הירח עגול    

  שכל הכוכבים עגולים    ומסתובבים במעגלים    

  וכל זה קורה ללא קול    

  

  והכל נשמע כל כך עצוב שהיא כמעט בכתה     אבל היא לא    כי היא לא האמינה להם 

  והיםכי ההרים היו כל כך גב

  

  

  ואז התחיל לקרות דבר נורא

  היא נזכרה שהיא הייתה קטנה     והיא הייתה שרה מול המראה                            

  



  והסתכלה על הפה שלה דרך המראה      וכן     הפה שלה היה עגול והוא הסתובב 
  במעגל עגול  

  

   

  האם הכל הולך להיות עגול 

  הולך להסתובב במעגלים עגולים  האם הכל

  יהיה עגול  י תמידהאם תמיד הפה של

  

  זה כל מה שורד יכלה לשאול   וזה כל מה שורד יכלה לעשות חוץ מלנסות ולזכור 

  שההרים גבוהים     גבוהים מספיק בשביל לעצור את הכל

  

  

  

 

    



  מרית בן ישראל
  

  כיסוי בלשון | גילוי בלשון 9בוא דיבוק! 
  

  

  1. "האם היא היתה ורד אילו לא היו קוראים לה ורד?"1

תלוי באיזה יקום היא נולדה. אם היא נולדה באגדה של נורית זרחי למשל, אז לא. אם היו קוראים לה 

, היא היתה מלכת פיות. שמה היה קובע גם את משקלה; ככה זה כששמך 2ָקֶלְרָדה ֶדה ְּגַרםנניח, 

ְקרּוֶאָלה זה כמו  ָקֶלְרָדה ֶדה ְּגַרםהיא לא יכלה להיות טובת לב, כי  .מתחיל ב"קל" ומסתיים ב"גרם"

אינו יל ה וִ , ודֶ עם טוויסט איטלקי cruelמלשון  קרואלה - "מאה כלבים ואחד"מפושטת העורות  ,ֶדה ִויל

שטן". חנוך ברטוב, המתרגם  כלומר "אכזרה .devilפיצול ְמצּוְרָפת של  אלאסתם תואר אצולה 

הונגרי (אם -מדיאריעם טאץ'  ׂשיּכול של המילה אשמַדי –לה עריצה ַמַדַיאש  הראשון של הספר, קרא

"השטן מדבר בדרך כלל בשפה משלו, שנקראת ַקְׁשְמָדִאית, והוא ממציא  ,כי, כפי שמעיד ג'יימס ג'ויס

סוגל לדבר יפה מאד צרפתית גרועה, אף אותה בעצמו בזמן הדיבור, אבל כשהוא כועס מאד הוא מ

היה קובע  ָקֶלְרָדה ֶדה ְּגַרםשם כמו  .על פי שמי ששמעו אותו אומרים שיש לו מבטא דבלינאי בולט.")

יש שכל כמו לֵפרות, לכן : "לפיות , כפי שהיא עצמה מסבירהגם את מנת המשכל שלה ואת התפריט

מעין  - ציוריתהקסומה והתזונה לגרי סוכר." הן אוכלות גבעולי פטרוזיליה, לבבות פרחים וגר

יש  - ירוקים, לבבות חמודים ותפזורת מתוקה של גרגרים-קומפוזיציה קטנה של קווי גבעולים ארוכים

שהפטרוזיליה כדרכה,  חשש סתוםקצת טעם לוואי: קרבה צלילית מסוכנת בין "ֵּפרות" ל"ָּפרֹות", 

קצת קניבלי (נוסח אמא של שלגייה) לטרוף לבבות של  לא זה -ובינינו תיתקע ַלֵפיות בין השיניים, 

האנורקטי יש טעם לוואי של ַלֶקְרדה. בחנויות  ָקֶלְרָדה ֶדה ְּגַרםובמחשבה נוספת, גם ל פרחים?

היו מוכרים ַלֶקְרָדה על פי משקל. ואני לא יכולה שלא לשמוע את ה"מאה גרם  המכולת של ילדותי

  .לכותיֶלְרָדה ֶדה ְּגַרם" המַלֶקְרָדה" כמין הד מעופש ל"קָ 

*  

  . "כשורד הייתה יותר גדולה שלחו אותה לבית ספר"2

וקוראת את  כל בוקר היתה המחנכת פותחת את יומן הכיתה .לבית ספר קטנה שלחו אותיכשהייתי 

איבד כל קשר למציאות והפך למין רשימת השמות. מאות ואלפי פעמים הקשבתי לטקסט הזה ש

קודם שם  -נחש שנחרט לו בתוך המוח. לאט לאט קבלו השמות ההפוכים -קלום משונה, לחשד

. אבל גם כשהפכו אותם בחזרה זה לא עזר. לקראת נוכחות משל עצמם -  משפחה ואז שם פרטי

הכתיבה ניסיתי לשחזר את השמות והם צפו מיד עם דמויות הילדים; הפרצוף הכמעט נטול שפתיים 

שעות ניסיתי לפצח את הקשר בין הארשת המופמנת הקצת עצובה ומבוהלת שלו  -של "אברם קדוש" 

לקדושה, או "שלמה מלכה", למה מלכה ולא מלך? השיבוש הדקדוקי שיגע אותי. הגיחוך הקצת רפוי 
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 אחת הדמויות ב"טינקרטנק" מאת נורית זרחי 2



שלו (כאילו הגומי שמהדק את השפתיים התעייף) מתקשר לי עד היום עם דראג קווינס. ו"מזל גנח", 

ו"רונן דוד" הגבוה שהיו לו (לדעת הילדה שהייתי) שני  ,יה מין מבוא לשירהשהמזל הגונח שלה ה

שמות פרטיים, שאחד מהם שימש בלית ברירה כשם משפחה, והחסך הזה התקשר איכשהו לריח 

זה דווקא ושנדף מהסוודר הצהוב שלו. ו"דליה קמפו" ששם משפחתה היה במרחק אות משמפו; 

והעבות והישר כמו סרגל והנוצץ. ובכל זאת הוטרדתי מן הק' בזכות שערה הנהדר, השחור  התאים,

 "דליה ויצמן, ומ"מחנה-השֹואתית (השואה היתה אז חלק מהכול), שקירבה אותו לקאפו וגם לקמפ

(ורק אחת מהן  "יפה אטיאס"היתה שונה מ "יפה ביטון"בתכלית, כמו ש דליה קמפושהיתה שונה מ

היתה שונה  "חנה אפשטיין", כמו ש"ורדה אלוש"ונה מהיתה ש "ורדה סבאון"היתה יפה), כמו ש

חקרתי את הזיקות בין  - "יעקב אלגרסי"היה שונה מ "יעקב זילברשמיט", כמו ש"חנה בלדינגר"מ

פנים במלחמת העולם. שלא לדבר על רביעיית ה"ָּתִמיֹות": פרנצוס, הכפיליות בחריצות של מפענח צ

ם אחד שקוראים לה תמרה, ובכך חרגה מהסדרה וגם הירשל, נאוי ואפרתי. האחרונה החליטה יו

לעומת זאת היה גם  עדשה. לתמי נאויהנסיכה על הנשארה בה, מה שגרם לי כאב עמום כמו של 

פרסונת , שהיו לו שני חלקים כמו שם ושם משפחה, וכך נבראה לה בדמיוני "קֹוקֹו בקלאווה"כינוי: 

, שהיה לו כתם לידה קטן על האף. לו "רודולף אפללו"צללים מוחצנת מטורללת ואקזוטית. והיה גם 

הוא היה משווה לו מראה ליצני, ובינתיים הוא פשוט הצדיק את שמו  קצתהכתם היה גולש עוד 

ָללו. היה לו מזל לרודולף, הוא היה בן ראשון במשפחתו אחרי שורה של בנות. כמה -אף -המזמר 

כיתות שמעלינו. אחת מהן (אלגרה? קורדליה?) מאחיותיו היפהפיות עם השמות המתנגנים למדו ב

גילמה בובה שקמה לחיים בהצגה של החוג הדרמטי, וגם ברודולף עצמו היה משהו שלא מהעולם 

הזה; בגלריה של הזיכרון שלי הוא לבוש בחליפת קטיפה לילכית ומחייך את החיוך שלו הָׁשֵלו והקצת 

  מנומנם.  

*  

  "שים יונים נמלים נמרים שפנים ינשופים חתולים ילדיםאנשים נשים נח/ בכל מקום היו . "3

לבני הבכור קוראים נמר. קראתי לו כך בגלל "גיְזְלֶהר הנמר" של אלזה לסקר שילר ובגלל נמר מכונף 

; תינוק לא משטיח סיני, שצחוקו הצוהל הזכיר לי את צחוקו של אהובי. הופתעתי מהמהומה שזה גרם

יו ממלאים את מקומו. אבל כל זה הוא ממילא זמני, עד שיעמוד על יכול לקרוא לעצמו בשם, אז הור

המתנגדים. הפיס את דעתם של . זה לא יוסי או מה שירצהנקרא לו  ,לא ימצא חן בעיניו דעתו. אם

י הדס עפרת למד שם ידידמיפן.  ואז הגיע מכתב?). או אותנומישהי טענה שצריך לאסור את זה (

 –: "נמר שמשחק עם פרפר כתבוובובות ּבּוְנָרקּו. הוא ועמליה אישתו  באותה תקופה גילוף מסיכות נֹו

 ".אחרת כל אחד בדרך –מוטיב קבוע במחזות הָקּבּוקי. שניהם רכים, עדינים, שקטים ונועזים 

    



  אורי גורדון ודניאל דוידובסקי

, כשמשמעות המילה 'לאו' היא זקן, זקן במובן החיובי של 'מנוסה', חו-המילה הסינית לנמר היא לאו
'מכובד''. לאו דזה, עוד זקן, היה בוודאי מתייצב לצד הדס ועמליה עפרת בתמיכה בבחירת השם: יפה 

 לטמון בשמו של העולל שאך נולד את אחריתו.
מלבד נמר (יש משמעות של  דיברנו על 'לאו' ונשארנו עם 'חו'. להברה/מילה 'חו' אין הרבה משמעויות

'להפחיד', שקשורה או לפחות מקושרת למילה 'נמר', כפי שאפשר ללמוד מהסימניה שלה: אלמנט שמייצג 
נמר ואלמנט שמייצג פה. ויש גם משמעות של צהוב). אבל אם נתעלם לרגע מהטון, המילה הקרובה ביותר 

   לישי כמו 'נמר').והשימושית ביותר בסינית היא קנקן תה (בטון השני, ולא בש
  



  

  עדי עסיס
  
 הי

  

  מצרף סקיצה של הטקסט בו אשתמש בערב

  בטח אשחק בו עם הרשמקול של הסלולארי שלי

  ואשמיע שברים מתוכו או משהו כזה
  

  חיים נחמן ביאליק

  נותן לחיפושיות זעירות

  להתרוצץ על דף לבן
  

    חיים נחמן

    נותן לחיפושיות

  להתרוצץ
  

  חיים נותן להתרו
  

  נותן חיים
  

  חיים נו
  

  נו חיים
  

  נו
  

  נו
  
  

  (פאוזה)
  

  כנסיה
  

  כנף של פסנתר

    מסתירה חצי

  ויטראז'
  

  ויטראז' מסנן שמש

  כדי להיות ויטראז'
  

  מילה מסננת משמעות

  כדי להיות מילה
  

  (פאוזה)
  



  מילה מסננת
  

  מכסה קומקום מכסה
  
  

   קול בוקע מקומקום

  כמו אד
  

  אד אלף
  

  אלף אוהל אדים
  

   בית
  

   (פאוזה)
  

  ביאליק
  

  ביאליק כנף הפסנתר עולה יורדת

  בסולם
  

  (פאוזה)
  

  גלה לי

  כסה לה

  כסה לו

  גלה לנו

  גלה להם

  כסה להן
  

  (פאוזה)
  

  ביאליק צודק
  

  מילה שהיתה דג במים

   עכשיו היא מילה בעיתון

  שעוטף את הדג
  

   ביאליק טועה
  

  (פאוזה)
  

  ביאליק טועה
  

  הררררעמים מתגלגלים מעומק הים

  צוברים קצף
  

  (פאוזה)
  



  ביאליק בדאלק

  סופת חול

  תמר
  

  (פאוזה)
  

   אל תגלה

  מי אתה

  התכסה במילים
  

  (פאוזה)

    



  

  רביד רובנר

קראתי הלוך ושוב את השיר של עדי ואת המסה של ביאליק. כפי שאני מבינה את ע"ע, מתוך הטקסט 
 הבנה לוקה או התחמקות מהכתוב.עולה לעיתים חוסר הסכמה עם הכתוב במסה, לעיתים זלזול ולעיתים 

הגישה הזו מקוממת אותי כקוראת, משום שאני חושבת שע"ע פיספס מימד חשוב בטקסט, והוא מימד 
  הזמן. 

שנים. ברי שהדעות של ביאליק מיושנות כיום. למשל, הרעיון ש"הלשון לכל  99הטקסט נכתב לפני 
ם הגמורה של דברים, אלא אדרבה, היא צרופיה אינה מכניסה אותנו כלל למחיצתם הפנימית, למהות

עצמה חוצצת בפניהם", היא תפיסה שתחולתה פגה עם "חקירות פילוסופיות" לוויטגנשטיין המאוחר, 
שפורסם כיובל לאחר המסה של ביאליק. אף כי יש החולקים על תפישה זו, מאז ויטגנשטיין אנחנו מבינים 

שאי אפשר לתפוס את המציאות ללא השפה. כלומר,  את השפה כקודמת למציאות, או בניסוח עדין יותר,
  הלשון לא יכולה לחצוץ ביננו לבין הדברים, כי אין איך לדבר על דברים בלעדיה.

קביעה אחרת של ביאליק, המפרידה בין לשון הפרוזה ולשון השירה, משונה לנו אף יותר. רבות יצירות 
ן,... אל החי והמתנועע שבה." ומנגד קראנו הפרוזה שכותביהן ביקשו "לברוח מן הקבוע והדומם בלשו

שירה שכותביה "סומכים עצמם... על המשותף שבמראות ובמלים, על הקבוע ועומד בלשון...". למעשה, 
ניצניה הראשונים של שירה כזו נולדו דווקא באותה תקופה שבה נכתבה המסה. כוונתי לאימג'יזם האנגלי. 

  ו שהכיר וכתב נגד הז'אנר, לא הספקתי לחקור.ביאליק לא הכיר את האימג'יזם אולי, א
על כן, כשע"ע כותב "חיים נחמן ביאליק / נותן לחיפושיות זעירות / להתרוצץ על דף לבן" נדמה שהוא 

מזלזל בטקסט או שהוא לא התעמק בקריאה, או התעצל; אך רוב השיר מוקדש להוכחה ש"ביאליק 
(לסנן שמש, לפי ע"ע), לבין תפקיד המילה (לסנן טועה". לדוגמה, ההקבלה בין תפקיד הוויטראז' 

משמעות, לפי ע"ע), אמורה להוכיח שביאליק טועה, בהסתמך על המימד הפונקציונאלי של השפה. אך 
  ; וכן הלאה.1915בכך ע"ע מפספס את האופן שבו המחשבה המערבית הבינה את השפה ב

ה אל עדי עסיס, אגיד שאני מבין שדברים בפרפורמנס שלי אהיה מחופשת לח"נ ביאליק. בתוך הדמות אפנ
השנים האחרונות, ואציע שאנחנו יכולים אולי להסכים רק על הפסקה האחרונה של המסה  99השתנו ב

  (המתחילה במילים "עד כאן לשון המילים") ואז אקריא אותה.
ביאליק טועה" ייתכנו שינויים, אך הרעיון הכללי הוא לפנות לע"ע בנימה אישית, כשם שע"ע שב ואומר "

  בביתו של ביאליק. עדי עסיס טועה, אך אני אהיה ביאליק שאומר לו את זה, לא רביד רובנר.
  אציג במרפסת התחתונה, בין הקשתות.

    



  סיגלית בנאי

  שוןלב  ויסוכי  וילגי
  עבודת קול בה אמלל בקולי אלוש בלשוני אחוש בחלל פי את המילה 

  מילה
  לשון 
  לשה 
  מילה 
  לשון

  מילשון
  

' ס' הצ' ושריקת החבחריקת ה עולה פס קול צורמני של צרצור צפצוף ניר צלופן אני מדברת
  :'שוה

  

 צפיפות   רציפות  חציצה   מחיצה   החצנה   צמצום  כיסוי 
    גשמית   סופית    מוחשית   מציאות  חיצונית   ממשית

  
פס הקול מתחלף להמהום פנימי כמו דם זורם בעורקים פעימה נשימה נפח נשמה אני 

  א באויר הם ממלאת את הממד מהמהמת את הלברוך מגלגלת את המדברת 

  

גילוי   התגלות   עלייה   אלוהות   נשמה   שכינה    צלילה   
  דממה  שתיקה  בלימה   מצולה   תהום   תוהו 

  
קול אדירים של רעמים קרובים, אדמה רועדת פרימת סדרי  מרחוק מתגלגל רעם.שקט. 

  בראשית סלעים מתגלגלים קולות של התבקעות וקריסה אני מדברת בלשון ללא מילים :
  

  רררר.... 
  

  . דומיה – ואחריה ,צעקה יבבה,, צוחקת צחוק פרוע



  ערן הדס
  

 את ההקראה ילווה מעגל חשמלי שעושה קליקים ואורות בהתאם.
  

  דבלקליק
  

  מדליק מי שמקליק ראשון
  מכבה מי שמקליק שני

  ומי שמדקדק מבין שלדקלק
  בקצב מתגבר

  את הנורה בודק
  ובה הוא משמר החום

  בינתיים, בין כיסוי לכיסוי
  מהבהבת התהום.

   



  ענת פיק
  

לצערי, אני לא מתחברת לאף מלה שנאמרה על "גילוי וכיסוי" ע"י קודמי. יותר משהמילים מלמדות 
 חדש, הן מעמיקות אצלי את התהייה לגבי טיבם של הצרצרים השונים מהם ינק המשורר.אותי משהו 

מאיאקובסקי, בורליוק וקרוצ'וניך בראשם חלבניקוב,  -הקימה קבוצת משוררים רוסים  1912בשנת 
את התנועה הפוטוריסטית הרוסית. בשונה מפוטוריזם איטלקי, הם עסקו בשירה אקספרימנטלית 

  .  זאוםה כינו שפה אות-לא-בשפה

השפה שמעבר לשפה, השפה שמתחת לשפה, השפה  -משמעו שפה טרנסצנדנטלית  –זאום 
  שמעבר להגיון, שפת העולם, שפת הטבע, השמש והצפרים.

היתה לשפת שירה שאין לה הגיון תחבירי, שפה חסרת משמעות במובן המיידי, שמהדהדת  –זאום 
ת. תפקיד המשורר היה לאתר את השרידים עולמות ידע קדומים שמוטמעים בשפה המודרני

  הארכאיים הללו ולנסות לאחות את השברים לכלל אמירה שירתית.

   

 אני אשמיע את השיר

Zakliatie smekhom" ["Incantation by Laughter"] (1909) 

 מאת וולימיר חלבניקוב, ברוסית. 

   –יות הנוגעות בשפה קשה לי להאמין שביאליק לא נחשף לשירה זו, לדיון סביבה ולמשמעו

    -והקשר ל"גילוי וכיסוי" אך מובן כמדומני 

   -וזו רק ההתחלה 

 

 בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה.   - 1915"גילוי וכיסוי" נכתבה בשנת 

  , בציריך, שוויץ. קברט וולטיר התרחש המופע הראשון של 1916 –ב 

המועדון האגדי של תנועת הדאדא היה בעיקר במה לשירה פונטית, סאונד טקסט, שירה סימולטנית 
משוררים כהוגו באל, טריסטאן צרה, מרסל -ועוד שימושים חדשניים בשפה מבית היוצר של אמנים

  ינקו, קנדינסקי, פול קליי, שוויטרס ועוד.  

  

אני אחפש (בהמשך) ואבצע טקסט אחד של  -לכן  –שאין לי  –דורש זמן  –מה שאני חותרת אליו 
  ביאליק שניתן לפירוק ברוח זו.

ובגלל שאת הסודות האלה אני שומרת לעצמי  -מקוצרזמן  –שלא תשמעו  –פרק נוסף בתיאוריה שלי 
לתנועת  –מדבר על הקשר הנסתר והקסום בין האוונגרד האירופי של תחילת המאה הקודמת  –

  החסידות.

  כל טוב לכם!

  ע 



  ף סטי ותמר בורראס
  
 


