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הגליון הזה

לפי
שעה

הגליון הזה נחתם בסימן פרידה .א.ב .יהושע ,עמינדב דיקמן ויחיאל חזק .כל אחד השאיר מאחוריו חלל גדול,
והרבה טקסטים נהדרים שילוו אותנו גם לאחר לכת כותבם .רפי וייכרט נפרד מעמינדב דיקמן ,יובל גלעד
מיחיאל חזק ועמוס לויתן ,ירון אביטוב ומרדכי הרטל מא.ב .יהושע .הבאנו גם קטעים משתי שיחות שערך
יעקב בסר בשעתו עם יהושע לרגל צאת שני הרומנים המכוננים שלו ,מסע אל תום האלף ומר מאני .הדברים
עדיין רלוונטיים ,ורלוונטיות היא עניין שיהושע בהחלט הקדיש לו מחשבה מרובה.
למרבה השמחה חזר מדורו של עידן בריר “קורא בשער״ .הפעם הוא מביא תרגומים לשירי המשורר הפלסטיני
יליד מחנה פליטים בסוריה ,ע׳יאת׳ אלמדהון .אלה שירים מרתקים ,בגובה העיניים “ -שלושים שנה /ולא
הפכתי אזרח של שום מדינה בעולם המטורף הזה /.פליטותי רק הולכת וגדלה /ופלסטין מתרחקת בכל יום״,
מסכם אלמדהון – את התמונה המוכרת לנו מעברה האחר של המראה ,והיא אינה ורודה.
ומזווית אחרת :בעקבות אמירתו של פרנסיס פוקויאמה באחרונה כי “ההיסטוריה מתקדמת בכיוון מסוים,
שהוא סוג מסוים של צדק״( ,בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה) מדי טרינצ׳ר “מפגישה״ בין צ׳כוב ,לנין
ונבוקוב מזווית ראייה של חירות וצדק .ההיסטוריה ,עולה ,לא קיימה את הבטחותיה ,והחירות מפוקפקת.
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כדי לא לסיים בנימה פסימית מוחלטת – פתחו בעמ׳  ;5קטיה בלוך גייגר מתארת שם בשיר אפייה של כיכר
						
לחם – יפה ,משביע ,משיב חיים.
					
עמית ישראלי־גלעד

רשימות מהתחתית.
..
את הרשימה הזאת התכוונתי לפתוח בשיחות שערך אבי יעקב בסר לפני כשלושים שנה עם א.ב .יהושע,
ושחלקים מהן מופיעים בגיליון הזה (עמודים  .)12-8אבל אז פרץ “עלות השחר״ ותודעתי מוכת החום
והלחות נדדה בעקבות השם שנבחר למערכת עזה ,אוגוסט  ;22ראשית אל “השחר העולה״ ,שוקולד למריחה
ששלט במדפי הסופרמרקט בילדותי (אם כי “אפיפון״ היה המותג האהוב עלי ללא תחרות); ומשם ל״שחר
של יום חדש״ ,האמרה שאהוד ברק הפריח לאחר נצחונו בבחירות לפני יותר מעשרים ושתיים שנה .משם,
כמובן ,המשכתי לשורה האלמותית של שלום חנוך “תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר״ (‘נגד הרוח׳ מילים
ולחן :שלום חנוך).
ייתכן ,שאכן תמיד חשוך יותר לפני עלות השחר ,או כך לפחות נדמה; נדמה ,שתמיד היתה כאן שחיתות,
תמיד היתה קורונה ,תמיד היו מבצעים בעזה שפרצו כל קיץ בדייקנות של שעון ,ובחירות ,ארבע פעמים
בשנה .גם הנושאים הקיומיים שעלו אז בשיחות עם א.ב .יהושע רלוונטיים כתמיד ,כאילו לא השתנה דבר
(ואף שלא אגע כאן בהיבט הספרותי לא אתאפק ואומר ,בלשון המעטה ,שעם לכתו ,הספרות העברית
תחסר הרבה) .אני מתקשה להאמין שמה שמאפיין את בולי ביחסו למציאות הישראלית ישוב לשיח
הציבורי; שהניתוח החד והמדויק ,החתירה אל האמת וההליכה נגד הרוח (או ההפלגה ,אם להדהד את מסע
אל תום האלף) יתפסו את מקומו של הפופוליזם התועלתני הנפוץ כל כך היום .הלוואי שאתבדה ,כי די
חשוך כאן									.
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