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לפי
שעה

הגליון הזה

אבישג רבינר

בחרנו בגליון זה להקדיש מקום מיוחד ללנגסטון יוז ,משורר ,סופר ,פעיל
זכויות אזרח אפרו־אמריקני ,מהיוצרים הראשונים של שירת הג׳אז
ומנהיג “הרנסאנס של הרלם״ (תנועת השחור החדש) .בשיריו של יוז נשמעים
מקצבי הג׳ז והבלוז ,ויש מקום של כבוד לסלנג .שרון ענב ,ערן צלגוב ואלי
יונה תרגמו היטב.

אמא־אומץ

וחוט שנמשך מאותו עניין :עפרה בנג׳ו תרגמה שיר של זולפו ליונאלי,
פוליטיקאי ,משורר ומלחין טורקי ,שנודע כפעיל חופש במולדתו ומחוצה
לה (קראו בהרחבה ברשימה שצורפה לתרגום) .מעניין לציין את המוסיקה
כאלמנט חיוני ומקשר בסוג כתיבה זה.
ועוד בתרגום :שיר של רוזה ג׳מאלי ,משוררת חתרנית איראנית (בתרגום של
גילי חיימוביץ׳) ,ותרגומים נוספים מאוקראינית של אלכס אוורבוך ,הפעם של
המשורר מירוסלב לאיוק.
*
			
עמוס לויתן כותב כאן בהרחבה על הספר האדום מאת אסף ענברי .לויתן
קורא את הספר כמהלך של בחינת האנדרטאות של הציונות הסוציאליסטית,
אנדרטאות שניפוצן לא נגרם בידיו של המחבר ,אף כי על כך הוא כותב בספרו
שעורר מחלוקות וויכוחים רבים בשדה הספרות שלנו.
וחוט שנמשך מאותו עניין :יעקב גולומב מנסה לפרש את התאבדותו של
הסופר סטפן צווייג ,כאקט הנובע מהיותו “יהודי שוליים״ שנדחק מהזהות
האירופית שלתוכה גדל והתפתח .עופר חן כותב על משנתו של מבקר
הספרות ברוך קורצווייל ,ועל תפיסתו ששללה את מחיקת היהדות בדמותו
של “היהודי החדש״ שניסו לכונן בארץ.

.

מלבד זאת תמצאו בגליון את מדוריו הקבועים ,שירה ופרוזה ,ביקורת
					
ומאמרים .קריאה נעימה.
					
עמית ישראלי־גלעד

רשימות מהתחתית.
..
הנה חלפו חגי תשרי וחגי הבחירות בפתח ,שוב נלך משפחות משפחות לקלפי
ושוב נחזה באלפי הפתקאות המעטרות בחן את המדרכות .נקנה הררי פופקורן
לזמן ההמתנה לתוצאות האמת ,כמובן ללא משקעים ושנאות מיותרות כלפי
הנבחרים שזכו להיבחר ,נדמיין את הממשלה הבאה נלחמת ביוקר המחיה
וכמובן מחזקת את ביטחוננו האישי והמדינתי ,ולאחר תקופה קצרה נתחיל
לנחש מתי הבחירות הבאות :האם נזכה לחגוג בשנת  - ?2023כמה פעמים
ב־( - ?2023זה היופי בחגי הבחירות  -התאריכים לא קבועים מראש כמו יתר
חגי ישראל) נדמיין גם את המילים ״אדוני הנשיא עלה בידי״ ,ואם אכן נשמע
את המילים המיוחלות נקווה שהן לא תתממשנה ואם כן אז לתקופה קצרה.
וכך ייתמו השנאות והקיטוב בארצנו ,שכן אף אחד לא מנצח באמת ולכן אין
צורך לשנוא ולהתעצבן .נתייחס לבחירות כעוד חג ,״רגל נוסף״ ,״שמחת בית
השואבה״ נוספת .עם הזמן נתגבש גם בנושא המנהגים והמאכלים המיוחדים
ונשכון לבטח בארצנו וסמולן עם ביביסט ירבץ.
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מיכאל בסר

לִ ְׁשחֹט ֶאת ַהּכֶ ֶבׂש?
ֲאנִ י ֶ
ׁשֹואלֶ ת
לִ ְפנֵ י ֶׁש ֵהם חֹוזְ ִרים.
ֲעיֵ ִפיםָ ,רזִ ים ְּות ִמ ִירים.
וְ ַעל ַהּב ֶֹקר,
ת־אבֹות,
ְּב ִמ ְט ַּבח ֶח ְמ ַּד ָ
עֹור ֶפת ָר ֵ
ֶ
ּפּוחים
אׁשי ַּת ִ
עּודת ְמלָ כִ ים
ֲעבּור ְס ַ
בֹודם,
לִ כְ ָ
ַחּיָ לִ ים – יְ לָ ִדים.
מּודים,
ֲח ִ
ֶׁשּזְ ַקן ְּפ ֵ
אֹות ֶיהם
ֶט ֶרם ִצ ַּמח.
טֹוב ַחת ָּב ָטטֹות
ַ
ְּב ֶׁש ֶמן ָעמֹק,
ְמ ַה ְר ֶה ֶרת.
ת־א ָדם.
ת־מ ְקלֵ ַעַּ ,ת ָ
ת־הּכָ ָרהַּ ,ת ַ
ְּב ַת ַ
ַעל ּכִ ּבּוׁש,
וְ כֶ ֶבׂש ַּב ַּתּנּור,
ִעם ּגִ ְבעֹול רֹוזְ ָמ ִרין,
אּוק ָר ִאינִ ים
ַעל ַמ ַּצע ַע ְרמֹונִ ים ְ
ֶׁש ַּס ָּבא ָא ַהב לְ ַהזְ ּכִ יר,
לּוח ֶׁש ָא ַה ְבנּו לִ ְׁשּכ ַֹח
ָּדג ָמ ַ
ְ
ּומלָ ְפפֹונִ ים ְּב ֶמלַ ח.
וְ יָ ם ֶׁשל ְּד ָמעֹות –
לְ ַמכְ ִּביר.

