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לפי שעה
ערב ראש השנה תשפ"א

לי שיר

נראה שאנחנו שוב עומדים לפני סגר .ייתכן שהגיליון הזה יגיע אליכם באיחור.
קולות של בעד וקולות של נגד ,ותחושה מטרידה של חוסר אונים .של קריסת
מערכות .לא כאן רצינו למצוא את עצמנו בסוף הקיץ הקשה הזה .ובכל זאת,
בכל הימים המבלבלים ,בתוך השיח האלים ,ההוראות הסותרות ,גלי העוינות
והציניות ,אנחנו ממשיכים לקבל משוב מכם ,אתם קוראים ,אתם כותבים.

תהילות

הגיליון הזה מביא טקסטים שבחלקם מתייחסים למצב ,וחלקם עוסקים בדברים
שונים לחלוטין.
רצוני עם זאת להצביע על דבר מה שמשך את עיני בשני מאמרים :זה של מדי
טרינצ'ר על ספרי יעקב מאת זוכת פרס נובל אולגה טוקרצ'וק ,וזה של שולמית
שחר על נשים צועניות כפי שהן מתוארות בספרות .אצל שתי הכותבות עולה
תופעת הכיתתיות או הקבוצה המסוגרת כגורמת נזקים עצומים ולעתים הרי
אסון .הפרנקיסטים ,שכדי להגן על עצמם נטלו חלק בעלילת דם של הכנסייה
כנגד היהודים ,והצוענים  -בחרם ובנידוי שהטילו על מי שקידמו היטמעות
בחברה המודרנית ,באמנות ,בחינוך ,באורחות חיים .שני המקרים אינם דומים,
אבל הם מדגישים עד כמה כיתתיות ,שבטיות וחוסר סולידריות מעמידים בסכנה
את החברה שאנחנו מבקשים לעצמנו .ובעתות משבר ,כמו שאנחנו חווים כעת,
על אחת כמה וכמה.
אז נקווה לשנה שבה יתרככו קווי השבר של החברה הישראלית או לפחות
ישכילו לתמוך זה בזה.

שתהיה שנה טובה 					

.

ע.ג

רשימות מהתחתית...
בגיליון שעבר הבעתי את תקוותי שבגיליון הזה אעסוק שוב בתחנת קרליבך
הנבנית תחת חלון המערכת .וכי הקורונה תהיה מעין מטרד קל וזמני .ציינתי
שמשרד הבריאות מילא את מחסניו במכונות הנשמה ומטושים לרוב ,כך שלא
יהיה צורך בסגר נוסף (למרות מספר מבהיל של  500נדבקים ביום) .כיום ,עם
למעלהמ־4000נדבקיםביום,סגרבחגים (ללאתאריךתפוגהברור או תוכנית
יציאה כלשהי),מכונותהנשמה (שנקנובמיליארדים)מחלידותבמחסניםמחוסר
בצוותים רפואיים (שלא הוכשרו ולא גויסו בחודשי גל המגפה הראשון) וחורף
הממשמש ובא ,דומה כי תחנת קרליבך שלנו היא הצוק האיתן שעליו מונחת
תקוותהשלמדינתישראל:תקרהשנייהנוצקה,מתווהשלקומהנוספתמסתמן,
אמנםבגובהשלמטרועשרים -כנראה לרכבות מיניאטוריות.
כאןקיימתתוכנית,כאןעובדיםבצורהמסודרתללאלאות,אמנםבטחתהיינה
שגיאותבתכנון,איחורבפתיחהועודמרעיןבישין,שלאלדברעלחלקמהעסקים
שנעלמוזהמכברוהרעשהנורא.אבלהתחנהקוםתקוםובימינו.
לעומת זאת מדינת ישראל החופשית ,היהודית־דמוקרטית ,חולה בקורונה
בתוספת מחלות רקע קשות,עםסיכוילהגיעלמכונתהנשמה ובליצוותטיפול
מיומן (בעצםשלומיאליובלתיאמיןבעליל)שכלללאנמצאכרגעכאן.הואנסע
לוושינגטון ,לפגוש את שר החוץ של האמירויות לצורך חתימת הסכם השלום.
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א
אתי
ּכַ ָּמה ָק ָר ִ
וְ ֹלא ָׁש ַמ ְע ָּת קֹולִ י
ַּב ַּמ ֲע ַמ ִּקים.
ָאז ֹלא זָ כַ ְר ִּתי
ֵאיְך ֵה ַט ְח ָּת לִ ִּבי לָ ִר ְצ ָּפה
וְ לָ ַעגְ ָּת לַ ָּדם
וְ כִ ִּב ָית ִׂש ְמ ָחה
ֵאיְך ּכָ ל וְ ִריד ֵ
ּפֹועם
ָה ַפכְ ָּת ֶּפ ָחם
אֹותי
וְ ִ
אֹות ְקלֹונְ ָך.
ּכְ ָבר ָׁשכַ ְח ִּתי ֵאיְך ַר ָצ ְע ָּת ָאזְ נִ י
ֶאל ַהּכ ֶֹתל
ׁשּוק ִתי
לִ כְ ּבֹל ְּת ָ
ְבּנֶ זֶ ם ְּד ְ
מּותָך
ָׁשכַ ְח ִּתי ֵאיְך ּכָ ִר ָית לִ י
ּבֹור
וּמוֹתי
ְבּ ָצלְ ִמי ִ
לְ ֵ
רֹומם נִ ְצחֹונְ ָך.
ב
ּכְ ָבר ֵאינֶ ּנִ י ֶ
צֹוח ֶקת ְמלֹוא ַהּגֶ ֶׁשם.
ּכְ ָבר ֵאינֶ ּנִ י ָׁש ָרה ְּב ַרגְ לַ יִ ם יְ ֵחפֹות
ֶאל ַהּיָ ם.
ּכְ ָבר ֵאינֶ ּנִ י
ֶ
רּוח
ׁשֹואגֶ ת לְ כָ ל ַ
ִמ ְּמ ֵ
רֹומי ָה ִרים
ֹלהים
ֱא ִ
ֹלהים
ֱא ִ
ֹלהים
ֱא ִ
ַּפ ַעם יָ ַד ְע ִּתי ֶאת ָחכְ ַמת ָה ֲע ָׂש ִבים
וְ ִאּלַ ְפ ִּתי נַ ְדנֵ דֹות לָ עּוף לֶ ָח ְפ ִׁשי
ַּפ ַעם ָקלַ ְע ִּתי ֵמ ַח ְר ִצּיֹות ַסּלֵ י ֶׁש ֶמׁש

