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לפי שעה
הגליון הזה
הגליון שלפניכם עשיר ומגוון ,ולא יהיה אפשר לאפיין אותו בתמה מסוימת .משך את עיני מאוד הפעם המדור
'קורא בשער' מאת עידן בריר ,ובו תרגומים מערבית לשירים של המשורר התוניסאי פתחי מהד׳ּב .אלו שירים
יפהפיים וחידתיים ,מתעתעים .לרגע נדמה שהבנת ,ואז ,התמונה מתערפלת שוב .בשירו 'הקוסם' הוא מפרט רשימת
פעולות ועצות לעשיית קסמים (לכתיבת שירים?) :והעצה האחרונה – "די אם תרד אל מעמקי הסמליות /כדי
שפרפרים שקופים יפרצו /מתוך קפלי המשמעות" .אז נחזור רגע לשיר הראשון' ,פסל גלגמש בגן חשוך' המערבב
את המיתוס המסופוטמי העתיק עם סימני מציאות (מטוסים ,טלפונים חכמים ,טייס) .גלגמש היה לוחם ,כך גם רעו
האהוב אנכידו .לאחר מותו של אנכידו יצא גלגמש לחפש חיי נצח ,והגיע אל אותנפישתים ,מקבילו של נוח בסיפור
המקראי .באחת הגרסאות ,העלה אותנפישתים אל ספינתו גם רכוש וגם אמנים .הפרט הזה הוא עקרוני .בשונה
מהמקרא ,כאן נעשה ניסיון להציל את התרבות האנושית .אלא שאם נחזור אל שיריו של מהד׳ּב ,זה קשה מאוד		 .
							
שנה אזרחית חדשה בפתחנו .אנחנו מקווים להמשיך ולעשות היטב את מה שאנחנו עושים .קריאה מהנה.

									

עמית ישראלי־גלעד

			

רשימות מהתחתית .
..

הנה חולפת עוד שנה וכמאמר השיר
׳שום דבר לא השתנה׳ :הקוביד עדיין
כאן ,אולי לתמיד ,איכוני ״המכשיר״
של שב״כ חזרו ,נתב״ג בסכנת סגירה,
אירופה אדומה?! אפריקה מוכת קוביד
( 6%מחוסנים).
כמו כן חרפות וגידופים מצד נבחרי
הציבור ,משפטו של ראש האופוזיציה
נמשך ,משבר הגרעין האיראני לקראת
שיא חדש ,משבר הדיור ,משברי
התחבורה  -פקקים ,תחבורה ציבורית,
חניה - ...אפרופו משברי תחבורה
תחנת קרליבך ,חנוכה תשפ״ב
(הרבים מספור) הדבר היחיד שנראה
כי מתקרב אל קצו הוא בניית תחנת קרליבך שלנו ,אמנם באיטיות מופלגת .כלומר ריצוף מדרכות וסלילת כביש  -שזה
בערך מה שנשאר לעשות על פני השטח ,יתמשכו בקצב הנוכחי של העבודות ,עד הווריאנט הבא ,להשמיש את התחנה
ייקח קצת יותר זמן ,אולי עוד שתי מערכות בחירות ,או כמה סבבים של קורונה.
אבל יש גם התפתחויות נוספות :למשל הסרת המחיצות שהסתירו מהולכי הרגל את העבודות מאפשרת להם לראות את
כל מרחבי המתחם ,ואפילו לצפות את רגע הגעתם של אופנועים ואופניים חשמליים וכך להתחמק מהם ,ומצדם שלהם,
אותם רוכבים דו־גלגליים יכולים כעת להבחין מבעוד מועד במארבי המשטרה .הנה התפתחות אופטימית שמתאימה
לסגירת הרשימה.
מיכאל בסר
										
הערת המערכת
"עור עירוני" ,שמו של גליון  420של 'עתון  ,'77מבוסס על תערוכה של האמן רונן רז שעשה שימוש בעור כמחאה ,ורשימה עליה מאת
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הפואטי "העור העירוני" הופיע בשיר שלה 'סקס מתחיל בלאמפה צהובה' ,שפורסם ב־ 2011ב־ ynetבגרסת טוקבק ובגרסתו המקורית
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הדבר לא היה ידוע לנו ,וחרף ההבדל הדק בין שני הביטויים ,צר לנו על עוגמת הנפש שנגרמה למשוררת.
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