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לפי שעה

גיתית דהן

מטפחת ואני

ַאְּת ְממֹוֶלֶלת אֹוִתי ַּבֲעִדינּות
ְּכמֹו ָקֶצה ָּפרּום ֶׁשל חּוט

ֶׁשָּצִריְך ִלְתחֹב ְּבקּוף ַמַחט:
ֶאְצְּבעֹוַתִיְך ְמַחְּפׂשֹות ִסיִבים ְקלּוִׁשים
ֶלֱאסֹף ֶזה ִעם ֶזה ִּבְתנּועֹות ְמֻיָּמנֹות.

ִמַּבַעד ַלחֹר
ֲאִני רֹוָאה ֶאת ֵעיֵנְך ָהֲעצּוָמה ְוֵעיֵנְך ַהְּפקּוָחה

ֶׁשְּמִבינֹות ַּגם ַיַחד ֶׁשּיֹוֵתר ֵמַהִּדּיּוק ֲחׁשּוָבה ַהַהְתָמָדה.
ַאְּת עֹוָׂשה עֹוד ִנָּסיֹון ֻמְׂשָּכל ַלֲהֹפְך אֹוִתי ְלחּוט ֻמְׁשָחל,

ְלֶפַתע ֲאִני ָׁשם ּוַבָּקֶצה ֵיׁש ֶקֶׁשר.
ֶאְצְּבעֹוַתִיְך מֹוְׁשכֹות אֹוִתי ְּבַמַחט,

ָּכל ְּדִקיָרה ְמַהֶּדֶקת אֹוָתנּו,
ַאְּת ִמְטַּפַחת ַוֲאִני ְרקּוָמה ָּבְך ְּבַקֵּוי ִמְתָאר ָנִאיִבִּיים.

ַאְּת מֹוָחה ְּדָמעֹות ֶׁשִּלי, ַאַחת ִמָּכל ַעִין,
ֲאִני רֹוָאה אֹוָתְך ָּברּור – 

ֲאִני ֶׁשִּלי ְוַאְּת ֶׁשָּלְך, ְוֶזה ָמה ֶׁשָחׁשּוב ַאְּת אֹוֶמֶרת,
ִּתְזְּכִרי,

ַוֲאִני מֹוָחה ְּדָמעֹות ֶׁשָּלְך ִּבְנִׁשיָקה, ַאַחת ִמָּכל ֶלִחי,
ְואֹוֶמֶרת ָלְך – ָנכֹון, ֵאיֶזה ַמָּזל,

ַאְּת רֹוָאה אֹוִתי ָּברּור.

הגליון הזה

1. בשיחה עם הרשם יואב אפרתי, שואלת אותו חגית גרוסמן, מי 
יותר משוגע, האדם או העולם. העולם, הוא עונה, כי העולם היה 
קודם, אבל שניהם משוגעים. אפרתי וגרוסמן אינם משוחחים על 

המגפה, ולא על "המצב", הם משוחחים על אמנות. 

2. אלכס גורדון, במאמרו המרתק על בוריס פסטרנק, ועל יחסו 
המתנכר לבני עמו היהודים בשל סדר העדיפויות הדתי שלהם, 
כותב כי טענתו של פסטרנק חדלה כבר אז להיות רלוונטית. 
זאת בשל עליית הגזענות הטהורה על הקונפליקט הדתי, תופעה 

שלא היה אפשר לחזות מראש.

3. עמוס לויתן ברשימתו על משנתה של חביבה פדיה - באשר 
שזהו  טוען   - ובספרות  באמנות  צופה  שהיא  המזרחי  לרנסנס 
עם  יותר  מזדהה  הוא  הנבואה.  לנו  ניתנה  לא  אנכרוניזם, שכן 
דבריו של יאיר אסולין )בפתח ספרו במקום ייאוש( – "הטקסט 
של  בכלים  האנושית  המציאות  על  להסתכל  מבקש   ]...[ הזה 
סיפור, הקשבה, שקיעה פנימית, הדהוד. כלים של סימני שאלה".

ובכן, מה רלוונטי במציאות שבה עניין רודף עניין בקצב מסחרר, 
ולענייננו:  בעליל?  מופרכות  וחלקן  ברורות  אינן  שהאמיתות 
הקולנוע?  הכתובה?  העתונות  הספרות?  מתה?  התרבות  האם 

הדמוקרטיה? כנראה שלא.

להציע "כלים של סימן שאלה".            .הגליון הזה משמיע הרבה קולות, ונראה לנו, שגם הוא מבקש 

         עמית ישראלי־גלעד

רשימות מהתחתית...

בעוברי  בימי סגריר וסגר על פני תחנת קרליבך הנבנית, אני 
מתמלא קמצוץ של תקווה; הנה, גם כשהמשק סגור ומדמם, גם 
כששיעור הנדבקים מגיע לשיאים שלא ידענו, גם כשאנו צופים, 
ולא בנטפליקס, ב"בני ברק – סרט מלחמה" - כאן הכל ממשיך 
כבימים ימימה. המוני פועלים עובדים, סוללים את דרכם בבטן 
האדמה. לא בלתי סביר, אני חושב לעצמי, שהתחנה הזו תגיע 

לקו הגמר יד ביד עם הקורונה.

אותי  מילאו  במטרה,  דבקות  אותה  עצמה,  יעילות  אותה 
השני:  החיסון  את  לקבל  כשהלכתי  אתמול,  גם  אופטימיות 
מערכת ניתוב תורים משוכללת שילחה לתחילת התור את מי 
שבא בזמן ודחתה את מי שהקדים בכוונה או לא בכוונה, כך 
רק  לא  משם  יצאתי  דקות.  משתי  פחות  נמשך  התהליך  שכל 
מחוסן אלא גם ברוח מרוממת, אסיר תודה  לאותו "צדק תורי" 

הנדיר כל כך בעולמנו. 

תוסיפו לכך את לכתו של  ״Trumps of Doom"* ואת הביצוע 
המדהים של ליידי גאגא להמנון האמריקאי בהשבעתו של ג'ו 
ביידן - ותוכלו להבין כיצד גלי התקווה הלכו והתגבהו סביבי,  

וכבר מצאתי עצמי מדשדש באופטימיות עד גובה הברכיים. 

אל  אותי  שיגרה  בעתון  תמימה  ידיעה  ובכן...  שכן...  אלא 
פתיחת  התורים:  ניתוב  מערכת  של  יעילות  באותה  המציאות 
״הקו האדום״ - הקו של תחנת קרליבך האהובה שהיתה אמורה 
להתרחש באוקטובר 21 כפי שתוכנן תידחה לאי שם ב־2023. 
יחד עם הקו האדום קרסו גם שאר חומרי המציאות היציבים־
אך־לכאורה. כן, הובטח לנו שהמשבר ייגמר בחודש מרץ, חודש 
הבחירות, ושאולי אז יסתיים גם המשבר הפוליטי האחראי על 
הבטחה  שלא  ברור  כבר  עכשיו  אבל  החברתי־כלכלי.  הכאוס 
יש כאן אלא אזהרה: "היזהרו מאידיו של מארס".** כבר ברור 
נטול  ואנושי,  מהיר  יעיל,  ניהול  שללא  ויותר,  יותר  ומתברר 
אינטרסים אישיים ופוליטיים, "ללא טריקים ושטיקים", הקורונה 
לא תיגמר במרץ. ממש כפי שהקו האדום - קו הדגל של הרכבת 
הקלה - לא יהיה מוכן בזמן, ואני לא הייתי מהמר גם על 2023. 
ככל הנראה נישאר )בתקווה שנישאר( עם הקורונה וחלופותיה, 
ועם החלופה העכשווית לממשלה ולראש ממשלה, עוד זמן רב, 

ואולי אף לנצח.              . 

                 מיכאל בסר
ב"רשימות  הוזכר  שכבר  זילאזני  רוג'ר  של  ספרו   – כליה  של  קלפים  בעברית  או   *
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** ״יוליוס קיסר״, שייקספיר 


