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לפי 
שעה

בגליון הקודם נכתב לא מעט על אוקראינה, בתקווה מסוימת שעד צאת הגליון החדש המלחמה תסתיים. כרגע 
המלחמה עדיין בעצימות גבוהה, ואף כי נוכחותה בתקשורת פחתה, עדיין מאות ואלפים נפגעים, מאבדים קורת 

גג, נהרגים. לא נתפלא אם המלחמה – שהחלה כזכור כמבצע מוגבל של הרוסים - תימשך עוד חודשים רבים.

ובעניין מלחמות ומבצעים. לפני כתשע שנים הקדשנו גליון למלחמת יום הכיפורים, “מלחמת 40 השנים״ 
את  מצלקת  עדיין  בנו  צרבה  ההיא  שהמלחמה  הטראומה  כי  הוכיחו  שקיבלנו  הרבות  התגובות  לו.  קראנו 

תודעתנו. 

ואילו לפני 40 שנה פרצה מלחמת לבנון )“מבצע שלום הגליל״(. מלחמה זו נצרבה בצורה שונה, שכן התקיימה 
כדימום ואלח מתמשך 18 שנה לפחות. ולא נמצאה בסופה נחמת השלום עם מצרים, להיפך, בסופו של דבר 

ה״פתח־לנד״ נהפך לנחלת החיזבאללה, עראפת עבר מלבנון לרמאללה והחלו האינתיפאדות. 

בחשיפה ראשונה נראה כי שתי המלחמות הציבו שתי תמונות תשליל - במוחי בן ה־13 צרוב זיכרון מהראשונה: 
קומץ טנקים מעל עמק הבכא, ובמוחי בן ה־22 צרובים טורי שריון ארוכים על כבישי לבנון הצרים. 

טבעה  לא  שנשפך(  והדם  ההרס  )למרות  ק״מ  ל־40  מוגבל״  צבאי  כ״מבצע  שהחלה  מלחמה  שאותה  טראומה חדה וברורה, אלא בעיקר הקהתה את חושינו והחלישה את לבנו. לפחות עד היום הזה.              .אלא 

מיכאל בסר 

        

רשימות מהתחתית...  

הגליון הזה

בריר, המציג תרגום מערבית  עידן  “קורא בשער״ של  לדחות את המדור   - הגדול  לצערנו   – נאלצנו  שוב 
לטקסט של משורר/ת ערבי/ה מן הימים האלה. המשוררות שנתנו את הסכמתן לפרסום, ביטלו אותה בגלל 
אירועי השעה והאלימות המתפרצת כאן ביחסי יהודים וערבים. אנחנו מקווים שהדברים ישתפרו, אם כי נראה 

שהתחזית אינה מזהירה במיוחד.

וכמה מילים על מילים שעוסקות ביוצרי המילים, מתוך הגליון הזה:

וולט ויטמן - המשורר האמריקני הגדול בן המאה ה־19 - קורא באופטימיות אל “משוררי העתיד, זמרים, 
מוזיקאי העתיד, אתם גזע חדש... קומו כי עליכם להצדיק אותי״ )תרגומים בעמ׳ 7,6, של עודד פלד וערן 

צלגוב, בהתאמה(.

לאונרד כהן, המשורר והמוזיקאי היהודי־קנדי, שנסע עד למדבר סיני כדי להופיע מול הלוחמים במלחמת 
יום הכיפורים סיכם )ממרחק השנים וחרף הסתייגויותיו בדיעבד( את פועלו - שהניב כמה משיריו האייקוניים 
ביותר - “ניעורו במדבר פה ושם רמזים לזה שאני הבאתי אז שם תועלת״ )רשימתה של לאה ענבל דור, “רוח 

השיר תהא קמע״ עמ׳ 18(.

)‘לאחר׳,  חגית גרוסמן כותבת: “והאפלה משכה בשערי, להשיבנו אל חדרי, לפשוט את המעיל ולכתוב...״ 
עמ׳ 31(.

גלית כץ מנסה ברשימתה “מי רוצה לשמוע משהו״ להבין מה גורם לנו לרצות לכתוב לקהל קוראים, כלומר 
להוציא את הדברים מהכוח אל הפועל ולפרסם.

בברית  המורכבות  את  חושף  לעיתים,  שחור  בהומור,  עוד,  שאיננה  מאוקראינה  בתמונות   - גורדון  אלכס 
המועצות לשעבר, היכן שיהודים )ואחרים( חששו להשמיע את קולם והפעילות התרבותית שלא היתה כפופה 

ובכל זאת, אף כי מצער תמיד כשהפוליטיקה מכופפת יד ליצירה, מסתבר כי זו אינה ממהרת להתכופף.    .למשטר ולאידיאולוגיה הסובייטית נעשתה במחתרת. )ויש סימנים שזה קורה שוב(. 

עמית ישראלי־גלעד


