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                                        דבר המערכת 

 רות בנג'ו 

תולדה של אירוע גוף, רגע פרמננטי  הנו    י, הדיבור הסינגולריכתיבה הנה תולדה של דיבור סינגולר 

 של נשירה עם ערות, התארעות, רגע  של התייצבות מול התהום.  

, עוד מימי התיכון בהיותי עולה חדשה  מהדהדת בפרקטיקה של ההוראה שלישאלת היחס לשפה  

זכורים לי שיעורי הלשון  והספרות וגאוותו של המורה  

על העברית של "העולה החדשה". את העברית למדתי  

יחפה בדרך לים בימי הקיץ החם והלוהט, את האנגלית  

למדתי מתוך עבודתי בחברה בינלאומית ואת הספרדית  

אז איך  .  מתוך תשוקתי  לדבר את שפת אמה של אמי

שפה?   בשיטה  לומדים  די  לא  ללימוד    מסוימתודאי 

. נראה  שפות כדי להפוך אותה לחיה וקיימת בתוך גופך

  תלי כי העברית מגלה  מעט מן האניגמה של  הזדווגו 

העברית   שהשפה  לומר  לשפה.  והיחס  והגוף  השפה 

מקורה בתורה זה לומר שמקורה בחוק, השפה אם כך  

להיות בין  יכולה  לגוף    ההתנגשות  האחר  של  החוק 

האם חוקיות זו      הקבוע המשתנה.  יהיהוהיחס לשפה  

עם  איננה   כפי  בזיקה  הנערה    שמגלה  הדקדוק העברי 

,  נוכח  שניגוף    ,  מדבר  גוף ראשון  על  ,יאנה אברהמיאן  

, מה  השונה מאחד לאחד  חוקיות סינגולריתיש  נוכל לומר כי לשפה  ?  33בגיליון  נסתר    שלישיגוף  

 לכנות ההבדל המוחלט.שנוכל 

מעיד    בריה, וואסים אג  נוף יומיבסיפורו    ברוסקי   טופלר"המשתנה הוא הזהה " אומר לנו דניאל   

ה עם  מפגש  גוף,  אירוע  על  רבכתיבתו  המושג,    ,ִמְדבַּ מוצא  את  חוקר  עשהאל  סער  איתי  ודניאלה 

במילותיה הפואטיות מחברת את  מביאה את קריאתה על ההתקלות בשיעור כאירוע גוף. עמית פרג'  

רגעים  תופסים  פינקלשטיין  צחי  של  ועיניו החדות  אומנותי  לגוף  פרידה קאלו  של    גופה המפורק 

 .  םיחידאיי

 כל אחד מהכותבים, הניח בסגנונו הסינגולרי  את האפשרות לפתוח מרווח חי לשיח מתמשך. 

 

 

 

 

 

 

. 

, סיפורה של ילדה דנה ואנישיר ב הלצפיילינק 

 מילים אשר יצרה שפה סינגולריתללא 

https://youtu.be/LJiUdCH_yUg 

https://youtu.be/LJiUdCH_yUg
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ר   ,, מפגשדרך  ִמְדבַּ

 יפו  פרר  כיתה י  אסים אגבריה ,וו

אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול, זה קרה לפני שנתיים, הייתי בטיול בצופים. הגענו לחניון,  

זה היה אזור הלינה שלנו במדבר, הגענו מאוחר בלילה. אני וחבריי החלטנו לצאת לטיול לבד במדבר 

- בשמיים. הם היו כל כך יפים וקסומים. בסביבות השעה אחתכדי לראות את הכוכבים הנוצצים  

להתרחק   התחלנו  לעצמנו.  אמרנו  ונחזור  שעה  חצי  הטיול,  את  להתחיל  החלטנו  בלילה,  עשרה 

ולהתרחק מהחניון. היה קור אימים, ולפתע פנינו וראינו מדבר פתוח, ענק, הכל היה חשוך. כשאתה  

שה להאמין למראה עיניך. הכוכבים נצצו כמו שלא  נמצא בלב המדבר ומסתכל למעלה, לשמיים, ק

 .  נצצו מעולם

 מרתי לחבריי. א  ",טוב נו הגיע הזמן ללכת"

 . התחלנו ללכת אך לפתע שניים מאיתנו הלכו לכיוון השני  

 צעקנו.  "!? מה אתם עושים" 

עקשנים נורא.  ם טענו שהדרך חזרה הייתה מהכיוון הנגדי ממנו באנו. התווכחנו איתם והם היו  ה

בסופו של דבר נכנענו והלכנו איתם, הלכנו והלכנו ולא מצאנו את החניון. באותו הרגע הבנתי שהלכנו  

לאיבוד, הלב מתחיל לפעום חזק יותר ויותר. רעדתי מקור. נכנסתי ללחץ ברגע שהבנתי שאין קליטה  

היינו קבוצה יחסית    בטלפון והתחלתי לצעוק. צעקתי על השניים האלה שהכל בגללם ושזו אשמתם.

גדולה והיו כאלה שנלחצו איתי וכאלה שניסו להרגיע אותנו. בסופו של דבר ראינו פנסים מסביב  

והבנו שהשאר התעוררו והתחילו לחפש אותנו. נזפו בנו וממש כעסו עלינו, אבל היה שווה לראות  

 .את הכוכבים האלה. אני אף פעם לא הולך לשכוח את זה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נערים לא כל יום נערים כותבים עדות למפגש.... סיפורי עדות של 

  אותנו בארועי ילדות, בעריכתה של אלמה קוגון כהן המשתפים
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 הנוף היומי 

 טופלר ברוסקי דניאל 

 

זה נשאר זהה. קמתי, צחצחתי שיניים,    -כל יום ביומו הוא אותו דבר, כמו קודמו, אבל הנוף משתנה

התלבשתי, התארגנתי ויצאתי. הדרך אל המצוק אינה אלא עליה קלה ובסופה ספסל. התיישבתי  

והבטתי. כל הנוף נשקף למולי, הרים חומים, יערות ירוקים, ערים בצבעים אפרוריים. הנה איש  

ונוסע לטיפול שיניים בצד השני של העיר,    122יוצא מדלת ביתו, עולה על קו אוטובוס מס׳  אחד  

 במרפאה של ד״ר שטרן. הוא יוצא ופוגש במכר שלא ראה זה זמן רב. הם יושבים לקפה עד שעות  

עוברות שנים ואנשים משתנים,   ר לביתי.זהערב המאוחרות ואז נפרדים, כל אחד חוזר לדרכו ואני חו 

התארגנתי    אבל התלבשתי,  שיניים,  צחצחתי  קמתי,  מותי.  יום  עד  אלך  ולפסגה  אני  נשאר  אני 

טיפה תלול, אבל בכל זאת אפשרי. בסוף   ויצאתי. הדרך אל המצוק טיפה מאתגרת, שביל העפר 

השביל ספסל עומד לו. אולי יושב זה המונח הנכון, למרות שיושבים עליו. יושב לו שם לבדו, לא  

סתם יושב לו משקיף על הנוף. משקיף על גבעות בצבע אדמה שלמרגלותיהן רועי    מחכה לאף אחד. 

הצאן יושבים ומביטים, על השמש המשקיפה עליו בחזרה ועל מה שנשקף מעיניו ועל כמה עננים לא  

ענני   או  גשם  ענני  הם  האם  החלטיים, 

אחת   כבשה  קרה,  זה  פתאום  סערה. 

מערה.   לתוך  ונכנסת  מבעליה  בורחת 

ן רודף אחריה ונכנס גם הוא.  רועה הצא 

מפתח   נשמעים  צליל  ולא  הגה  לא 

ולא   הצאן  רועה  זעקות  לא  המערה, 

יורדת   כבר  השמש  פועה.  כבשה  צלילי 

אני   בעלטה.  נותרה  המערה  רק  ולא 

את   שימצא  הצאן  רועה  עבור  מקווה 

המכניקה   הכבשה. השנים,  עוברות 

מתקדמת. מה שפעם היו הולכים היום  

א  והנה  נוסעים.  גלגלים.  כבר  בכסא  ני 

 בני דוחף אותי במעלה ההר.                                                               

 נתלי סבית , כפר ראמה                                                                                                                                     

סיפור נולד מתוך פרט שנחקק בזיכרונו של דניאל, על בורחס המאבד את ה
ראייתו אך נעזר באחרים על מנת להמשיך ולכתוב. הרעיון עלה בעת 
התבוננות בתערוכת ציורי נוף, כאשר דניאל שם לב שהציורים אומנם דומים 

 .מאוד, אך כאשר מתעמקים בהם, שמים לב להבדלים בין ציור לציור
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ליה תלולה שאין כמותה, בראשו של בני רק לעבור את המטר הבא. הוא לא מבין. הוא לא מבין  ע

והנוף איננו משתנה. אבל עם כמה  בנוף הנשקף. ההר אותו הר  כל כך מעניין בהר, בתצפית,  מה 

שעבורו זה לא משנה, בכל זאת אותי הוא מעלה, בכסא הגלגלית, בדרך מלאת האבנים. אז יושבים  

זה לא אותו נוף. אלה לא אותם הרים, אלה לא אותם אנשים. אך הוא מתבונן ואינו    -ביר לו ואני מס

להבחין אומר    -מצליח  אני  כאשר  מאמין  הוא  לי  לפחות  אבל  מנסה,  באמת  לא  שהוא  יודע  אני 

שהשמיים בצבע כתום, שבין הגבעות צץ לו עז משום מקום ובעיקר כשאני אומר שמחר יהיה נוף  

  ת על הנוף ועל עיני.אחר. השמש שוקע

בני אומר שכבר אין בכך היגיון. שאני רואה את אותו הדבר כשאני משקיף מהצוק וכשאני הולך  

לישון. לא אתווכח. אך בכל זאת הוא מסיע אותי כי זהו רצוני. משה אמר ״כבד את אביך ואת אמך״  

בר שנים. על אותם אנשים  ובני הוא יהודי. אז מההר אני משקיף על אותן הגבעות, אנחנו מיודדים כ

  שלא אכיר בחיים.

איש אחד מנופף לי לשלום מההר שממול וקורא לי לבוא. הוא לבוש לבן, רועה צאן של כבשים. אני  

 נענה לקריאתו בהבנה שכבר אני לא רואה צבעים.  

 

 

 

 

 מתיאוס מריאן האב, שוויץ –נוף דמוי אדם                     
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 הנה כמה תשובות  להתחלה ......                                                                                   

 

מושג נולד מכלום, אשר כלום בא מכלום א' שכלום א'  

מכלום   וכלום    0וכלום    0בא  א'  מינוס  מכלום  בא 

 מינוס א' בא מכלום מינוס ב'...

רצה   הכלום  כי  נולד  אבותיו,  מושג  בדרכי  ללכת  לא 

והוא רצה לחנך את ילדיו להיות שונים אחד מהשני.  

לו   נולד  השנייה  בפעם  זמן,  לו  נולד  ראשונה  פעם 

ובשלישית   בחמישית  ההתחלה,  ישות,  ברביעית  אני, 

ובשמינית   נצח,  בשביעית  פרדוקס,  בשישית  הוויה, 

 סוף...

הדבר, שהכלום הדפקט הזה רצה )שילדיו יחיו בגיוון(, 

 גרם להרבה בעיות... 

זמן אמנם היה בסדר לאחיו, אך התחלה הייתה לא  

אני התעצבן על דבר  הדבר שעיצבן אותה,    –רלוונטית  

דבר    –סובייקט, אובייקט ואנחנו    –בשבילו  שלא קיים  

השני כי הם הרגישו שאין הבדל ביניהם   שגרם לו להשתגע, ישות והוויה שנאו שנאת מוות אחד את

 .... )בסוף הוויה ניצח(, פרדוקס לא דיבר לעולם  אף לא מילה אחת, נצח וסוף היו בריב תמידי

 המשך יבא....  

 

 וסוף..... נצחריב בין 

 

 

 

 

 מהו מוצא המושג ?

 איתי עשהאל 

 איך הזמן מתחיל?

 איך הוויה נולדת?

 מה ההבדל בין הוויה לישות?

 בן כמה הסובייקט?

 מהו אובייקט?

 איך אתה מגדיר סוף?

עוד כמה שנים כדור הארץ 

 יחזיק?
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 אחר  הלרשום את  

 דניאלה סער  

 

תוצאותיו של החינוך תמיד לא מספקות ואחת הסיבות לכך היא מרכזיותן של המילים, של הדיבור,  

במפגש החינוך ובלתי האפשריות לצפות, להבין או להעריך באיזה אופן נרשמו דבריה של המורה  

על ידי התקלות באופן שבו  עאצל התלמידים והתלמידות. הדרך היחידה לדעת   ל כך משהו היא 

דרך שאלות במהלך השיעור, בשיחות אלו    -וזרים מן התלמידים והתלמידות אל המורה  הדברים ח

ואחרות מחוץ לכיתה וכן במעמד המלאכותי של המטלה. לרוב הדיבור של התלמידים והתלמידות  

מעיד כי הדברים נרשמו באופן בלתי צפוי שחורג מהכוונה או התכנון של המורה. אותו אופן בלתי  

 מורה בנפשי של התלמיד, מה שניתן לכנות התו הסינגולרי שלו, שלא מסתגל.  צפוי מתקיל את ה

באופן פרדוקסלי דרכו של המורה לעמוד ביעדיו הרשמיים, המערכתיים, הפדגוגיים, אלה שתוכננו  

והוצהרו מראש ולהם הוא נדרש, הוא בעזרת מטלות הערכה. בחינות, מבחנים ומיני מטלות בהן  

ה את ההתקלות במילותיו של התלמיד, אותן הוא מקטלג, משיים ומכמת.  הוא מתכנן ומבקר לכאור

זוהי כאמור דרך מלאכותית להבין באיזה אופן נרשמו דבריו של המורה אצל התלמיד והאם התו  

רשם חזרה  יהסינגולרי שלו, הנפשי, כן יכול לנשור אל תוך החברתי והקריטריונים המדידים שלו. לה 

 . בחוק של האחר

ולציה שיש בה גוון של תביעות מצידו של המורה והוא נדרש להסוות אותה. כדי לכסות  זוהי מניפ 

את מבושיה של הבחינה היא מולבשת בבגד השקוף של טוהר הבחינה, יחס רציני שיש בו מן היראה,  

כי   להעיד  למבוגר(  )ולא  ולנער  לילד  לו  ואל 

 המלך הוא עירום.  

הו  ראוי לציין כי מעמד זה בו האחר  רוצה מש

מהסובייקט יכול לעורר בתלמידים ותלמידות  

חרדת בחינות, שאכנה לצורך העניין ובהתאם  

במסגרת   בחינות.  מועקת  הלקאניאני  לשיח 

מועקה זו שאינה משקרת גופם של התלמידים  

שאינם   מה  על  כורחו  בעל  מעיד  והתלמידות 

עם   במפגש  בהם  מתחולל  אך  לומר  יכולים 

הגוף של הם מדבר  הדרישה של האחר שידעו. 

דופק   גמגומים,  רעידות,  )בלקאאוט(,  בשכחה 

 מואץ, קשיי נשימה ואף עלפון.

 

 נתלי סבית, כפר ראמה                       

 קריאות מהכליניכא של המתבגר
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 1זיכרון )הלב( 

 עמית פרג׳ 

בגדים תלויים מן השמיים על רקע נוף ים. פרידה קאלו מרחפת חסרת משקל מעל היבשה. מצידה  

נטועה במים היציבים. זרועותיה המנותקות מגוף זה המפורק לחלקים,  האחר, רגל המפרש שלה  

בגדי ילדה, אולי תלבושת   מושטות אליה לאחוז מן המלבושים המרחפים מעל פני המים והארץ.

בית הספר תלויים מאחור, קרובים יותר אל האופק. הקולב הקרוב יותר, בעל לבוש מסורתי אולי,  

אני, אם   -ק כמו באחיזה של אם. אולי זהו דיוקן עצמי משולשלבוש אישה, אוחז את שרוולה הרי

וילדה, כאשר יד הילדה מושטת מאחור אך לא נוגעת, היא רחוקה מידי. הכידון העובר דרך החור  

  המסמן את הלב שנעדר מן הגוף, מסמן גם את פניה הנעדרות של הילדה בקצה האופק.

נוכח   העדר  של  עצמי  דיוקן  זהו 

זיכרון שכחה    חי מאוד,  של 

יומין   עתיק  מבט  של  קדמונית. 

החלקים   סך  את  הזוכר 

להחריד.   הנוכחים  המפורקים, 

ולפעמים   אם  בפני  קרוב  לפעמים 

הילדות.   בהיעדר  זהו   רחוק 

דיוקנו של העצמי הזקוק לכסות,  

שם הציור הוא   שתאסוף ותסתיר.

החושף   החור,  הוא  הזיכרון  רמז, 

השמלות   שנועדו  מה  את  בדיוק 

היעדר    חור לכסות. את  המסמן 

הרצפה,  על  השרוע  היעדר  הלב, 

קצה  עד  המגיע  דם  שביל   מסמן 

שגופה   האופק, הילדה  דרך  עובר 

אינו. ציורים הינם הישר מבט אל  

המישירות   פניה  גם  כמו  החור, 

ההרים   פני  כמו  הצופה,  אל  מבט 

 .ההמציצים לראות תחת שמלת
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