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סיכומים והתחלות

הגליון הקודם ,גוף/ידע ,בעריכת אורית אילן ,יצא בפורמט
מיוחד ,שהתאים לו ,קטן וקומפקטי יותר .המחשבה היתה
על הוצאה חד פעמית במתכונת זו ,אך התגובות החיוביות
שקיבלנו ,מעבר לאלה שניתנו לגליון מבחינת התוכן והעניין,
גרמו לנו לנסות אותה גם ביחס לגליון "רגיל" .נשמח ,כמובן ,למשוב.
החורף תם והקיץ בפתח .חילופי העונות תמיד מעלים את הרצון להקדיש
כמה עמודים לטבע ,לנוף ,ולמקומו של האדם בהם .כך גם בגליון זה.
קריאה נעימה
עמית ישראלי גלעד ,מיכאל בסר

רשימות מהתחתית  /גשר אחד רחוק מדי
כחצי שנה לאחר שהוקם נפתרה תעלומת הגשר הכפול בתחנת קרליבך
הנבנית לתפארה – ולא הודות לחושים הבלשיים המחודדים שלי ,אלא
בזכות השלטים שנתלו עליו .כך התברר שהגשר הצפוני מיועד לרוכבי
אופניים ,ואילו הדרומי להולכי רגל .רעיון נאה ,ביצוע סביר – אבל
המשתמשים בגשר מצביעים ברגליים :מדי יום חוצים בגשר הצפוני
אופניים וקורקינטים למאותיהם וכן ,גם רוב הולכי הרגל .ואילו בגשר
הדרומי חוצים אני ועוד כמה הולכי רגל ספורים...
להזכירכם :הגשרים למעשה צמודים (!) אחד לשני .כהיסטוריון לא־רשמי
של תחנת קרליבך המתהווה ,השקעתי מחשבה רבה בניסיון להבין את
התופעה ,ולהלן מסקנותי:
בחצי השנה שעברה מהקמת הגשרים ועד שנתלו השלטים ,כבר התרגל
הציבור ללכת על הגשר הצפוני ,ולחסוך כשני צעדים .ההרגל שהשתרש
היטב ,מתגבר כעת על הצורך לציית לתמרורים .גם תחושת הסכנה
מאינטרקציה לא סימפטית עם אופניים (חשמליים או לא) התעמעמה בחלוף
הזמן .נראה אם כן ,שלהוציא אנשים שחוצים את הגשר לראשונה ,ושהדחף
לציית עדיין פעיל אצלם; ולהוציא אותי ,שמתוקף הנסיבות נעשיתי מה
שאפשר לקרוא לו ״בעל מודעות יתר״ לתופעת התנועה בגשרים וסביב
מתחם התחנה בכלל – להוציא אותנו ,כל האחרים בוחרים להיכנע למה
שאני קורא לו ״הפסיכולוגיה של התנועה״ ,״התנועה האוטומטית במרחב״,
או פשוט ״תנועת העדר״.
כאותן זברות בסוואנה הדוהרות קדימה ומתעלמות מחברותיהן שנרדפות
על ידי חיות טרף ,פצועות או נתונות במצוקה אחרת ,גם בני אדם בוחרים
בנתיב הקצר ביותר ,המהיר ביותר ,ולא נותנים מספיק את הדעת למצוקות
של השותפים בדרך כנראה שיש בנו מנגנון הישרדותי שאומר אם אתה
רוצה להגיע מ־ Aל־ ,Bכדאי שתתרכז בזה .ורק בזה .אחרת לא תגיע.
כמו שראינו למשל בבחירות האחרונות.
מ.ב
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יוֹבל
יונתן ֵ
אגרופים
אגרוף I
ַע ִּמי ִמ ְת ַאגְ ֵרף
ֶא ְצ ְּבעֹות ִקּיּומֹו ַה ִּמ ְת ַע ְּקלֹות נִ ְד ָחקֹות
ְ
חֹופרֹות ְּב ַע ְצמֹו.
ְקצֹות ָה ֶא ְצ ָּבעֹות ֲח ֵדלֹות ֶאל ַה ֶּמ ְר ָחב
ִצ ָּפ ְרנָ יו ְ
קֹודחֹות.
ִר ִירּיֹות ַה ִּמין ֲחפּוזֹות
רּובים
ְקצֹות ַה ִּסינַ ְּפסֹות ְצ ִ
טּומים ֶאל ַהחּוץ.
ֲא ִ
ַמ ְק ִׁשיב לָ ַר ְדיֹוַ :אנְ ֵׁשי
ִּב ָּטחֹון וְ ִעּתֹונָ ִאים
ְמ ַד ְקלְ ִמים ֶט ְק ְס ִטים ְּב ָׂש ָפה ֶה ְר ֶמ ִטית.
ְּבתֹוְך ָה ֶאגְ רֹוף נִ גְ ָמר לִ י ָהאֹור
ַה ְפּרּודֹות ָה ַא ֲחרֹונֹות ְמג ָֹרׁשֹות.
ֲאנִ י נִ ְמ ָעְך ֶאל ַה ָּב ָׂשר ַה ִּמ ְת ַק ֶּׁשה
חּוסים וְ גִ ִידים.
ְס ִ
ִמ ְת ַּפ ֵּתלְ ,מ ַח ֵּפׂש ְק ָצת נֹוחּות.
וְ ָאזֵ ,
חֹוטף אֹותֹו ַּב ַּפ ְרצּוף.

אגרוף

II

ַּפ ַעם ּכָ ַת ְב ִּתיֶׁ ,ש ַא ְר ִצי ִהיא ּכְ מֹו חֹול.
ֲא ָבל ִהיא ּכְ מֹו ֶאגְ רֹף
ֶׁש ִּמ ְצ ֵ
ּומ ְצ ַט ְמ ֵצם וְ נִ ְד ָחס
טֹופף ִ
ַה ֲח ִר ִיצים ֶׁש ֵּבין ָה ֶא ְצ ָּבעֹות נִ ְסּגָ ִרים
ּוכְ ָבר ִא ֶ
י־א ְפ ָׁשר לִ ְראֹות ֶאת ַהחּוץ:
ַרק ֶּד ֶרְך ַחיְ ָׁשנִ ים וְ לַ וְ יָ נִ ים וְ ֵטלֵ וִ יזְ יָ ה
ְ
ּוׁשמּועֹות ִמּזְ ַמּנִ ים ֶט ֶרם ַה ִה ָּסגְ רּות.
וַ ֲאנַ ְחנּוְ ,מ ִצ ִיצים.
ֲאנַ ְחנּו ּכָ אן ִּב ְפנִ ים
ּגּופים נִ ְד ָח ִקים
ִ
ַה ֶּמ ְר ַח ִּקיםִ ,מ ְת ַמ ֲע ִטים לְ ֵה ָעלְ מּות.
ּכָ ל ָה ֲאוִ יר ְמ ֻמ ְחזָ ר
נִ נְ ַׁשם ּכְ ָבר ַעל יְ ֵדי ֲאנָ ִׁשים ֲא ֵח ִרים.
ִמן ָה ֲא ָד ָמה ַהּזֹו ָמ ְצצּו ֶאת ּכָ ל לְ ַׁש ָּדּה
ימי ּכְ מֹו ּגּוף ֶׁשל חֹולֶ ה ָּתׁשּוׁש
ִּדּׁשּון כִ ִ

חייל ותיק
מּוזָ ן ְּב ַמכְ ִׁש ִירים.
חֹומה
ַמ ִּק ִיפים ַע ְצ ֵמנּו ָ
ֶׁשּיֵ ׁש לָ ּה ּכְ לַ ֵּפי חּוץ
וְ יֵ ׁש לָ ּה ּכְ לַ ֵּפי ְּפנִ ים
וְ יֵ ׁש לָ ּה ע ִֹבי וְ נֶ ַפח ִמ ֶּׁשּלָ ּהְּ ,בתֹוכָ ּה ִּב ְפנִ ים
ְּד ִחיסּות ַהח ֶֹמר וְ ַה ִּמ ְׁש ָקל
ִמ ְצ ְ
טֹופ ִפים.
ִעּתֹונָ ִאים ֹלא ְ
אֹוּביֶ ְק ִט ִיבּיִ ים
רּוע ִמּזֶ ה ,י ְ
ֹאמרּו לָ נּו
יְ ַׁש ְּקרּו אֹו ּגָ ַ
ֱא ֶמת ַּב ָּפנִ ים.
רֹוצים ּכָ אן ֲאנָ ִׁשים ֲא ֵח ִרים
ֲאנַ ְחנּו ֹלא ִ
ֲא ֵח ִרים
ֶׁשּיִ ְת ַח ְּתנּו ִּב ְב ֵ
נֹותינּו ְּוב ָבנֵ ינּו
יָ ִביאּו לָ נּו ַמ ְמזֵ ִרים.
ִמ ַּת ַחת לַ ּגְ ֵדרֹות נֶ ְח ָּפרֹות ִמנְ ָהרֹות
לָ בֹוא ָעלֵ ינּו ְּב ָר ֶקטֹות וְ ִטילִ ים
ָּובלֹונִ ים וַ ֲע ִפיפֹונִ ים.
ּכָ ל ָה ֶא ֶרץ ִמ ְב ָצר
צּורה
ּכָ ל ָה ֶא ֶרץ ְּב ָ
ּומי יַ ֲעלֶ ה לְ ַהּכֹות ָּבנּו ִראׁשֹון
ִ
ּומן ַה ִּפ ְּס ִחים.
ִמן ָה ִעּוְ ִרים ִ
מֹוציא ֶאת
ִמ ַּדי ַּפ ַעם ֲאנִ י ִ
ַה ֶח ֶרב ִמ ַּת ַחת לַ ִּמ ָּטה,
ֵמ ִסיר ֵמ ָעלֶ ָיה ָא ָבקִ .מ ְתּכֹונֵ ן
(לְ ָמה ,לַ ֲעזָ אזֵ ל ,לְ ָמה?)
ַא ְר ִצי ֶא ֶרץ ְק ַטּנָ ה
נְ טּולַ ת ֶמ ְר ָח ִבים.
ָהא ֶֹפק ָּת ִמיד ָקרֹוב ָּבּה
דּודים
ַא ֲח ֵרי ּכַ ָּמה ְׁשעֹות נְ ִ
ֵאין לְ ָאן לְ ַה ְמ ִׁשיְך.
ָה ֶאגְ רֹוף ַה ִּמ ְת ַה ֵּדק
יִ ְס ַּתּיֵ ם ַּפ ַעם ִּב ְצ ִפיפּות ֶׁשל חֹר ָׁשחֹר:
לְ ַבּדֹו ֶּב ָחלָ ל
ְּבלִ י ִּדּבּורְּ ,בלִ י ָׂש ָפהִ ,מ ְתּכַ ְר ֵּבל
לְ ֹלא ח ֶֹׁשְך
ּולְ ֹלא אֹור.

ַחּיָ ל וָ ִתיקָ ,ק ֶׁשה לַ ֲהרֹג אֹותֹו.
ַא ֲח ֵרי ַּפ ַעם ַא ַחתֶׁ ,שּכִ ְמ ַעט
אֹו ּכַ ָּמה ְּפ ָע ִמים
ַה ָּמוֶ ת ִה ְת ַרּגֵ ל לְ נֹוכְ חּותֹו ָּבעֹולָ ם.
ַחּיָ ל וָ ִתיקָ ,ק ֶׁשה לְ ָׂש ֵמ ַח אֹותֹו .הּוא יְ ַחּיֵ ְך
ֲא ָבל ֲא ִפּלּו לְ ַמ ְר ֶאה ִּבּתֹו ַה ְּק ַטּנָ ה
ֶׁש ֵּבינְ ַתיִ ם ֶ
חֹורה
זֹוחלֶ ת ַרק ֲא ָ
הּוא ֹלא יִ ְצ ַחק ְצחֹוק ְמ ַׁש ְח ֵרר ּכְ מֹו ַּפ ַעם.
ַחּיָ ל וָ ִתיקָ ,ק ֶׁשה לְ ַׁשכְ נֵ ַע אֹותֹו .הּוא יְ ַהנְ ֵהן לְ ִמ ְׁש ַמע ַה ִּמּלִ ים
ֲא ָבל ַה ְּד ָב ִרים ַהּיְ ִח ִידים ֶׁשהּוא ֵ
ּבֹוט ַח ָּב ֶהם
ֵהם ְסלָ ִעיםּ ,וגְ ָבעֹות ,וְ כ ַֹח ַה ְּמ ִׁשיכָ ה.
ַחּיָ ל וָ ִתיקַ ,אל ַּת ְב ִט ַיח לֹו ַה ְב ָטחֹות .הּוא
ֹלא ֶ
רֹוצה לִ כְ עֹס ָעלֶ יָך ּכְ ֶׁשֹּלא ְּת ַקּיֵ םֹ ,לא
ֶ
רֹוצה לְ ִה ְת ַאכְ זֵ ב ִמ ְּמָך
ֶ
רֹוצה לַ ֲעסֹק ְּב ַק ְּפ ָדנּות ַּדיְ ָקנִ ית ְּב ִענְ יָ נָ יו ַה ַחּיָ לִ ּיִ ים
ִּב ְמקֹומֹות נִ ָּד ִחים ,לְ ִה ְתּכַ ּנֵ ס ֲאלֵ ֶיהם וְ ֶאל ַע ְצמֹו.
לֹומר לְ ָך
ַחּיָ ל וָ ִתיקָ ,מה ֶׁשּיֵ ׁש לִ י ַ
ּבּורים ֶׁשל נֶ ָח ָמה.
ֵאינָ ם ִּד ִ
ַא ָּתה ּכָ ֵבד ַעכְ ָׁשו
ַהּזְ ַמןַ ,ה ַחּיָ לִ ּיּות
ִעּבּו ּגַ ם ֶאת ַהּגּוף.
ּכְ ָבר ֵאינְ ָך ְמ ַע ֵּׁשן וְ ֵאין ׁשּום ָּד ָבר ָמ ִהיר
אֹו ָרחֹוק
ֶׁש ְּמ ַרּגֵ ׁש ְ
אֹותָך.
רּוח ְצפֹונִ ית חֹולֶ ֶפת ְּבתֹוְך ַה ֲחלִ ילּות
ַ
ַא ָּתה ְמ ַה ֵּדק ֶאת ַה ְּמ ִעיל.
ַחּיָ ל וָ ִתיקֵ ,אין לִ י ַעל ָמה לְ ִה ְתנַ ֵּצל ְּב ָפנֶ יָך .לַ ֲא ֵח ִרים
ָהיָ ה ֵ
יֹותר ַרע .וְ ַאף ֶא ָחד ֹלא ִה ְב ִט ַיח לְ ָך
אֹו לִ י
ָט ֳה ָרה.
ְּביֹום ִׁש ִּׁשי ַא ַחר ַה ָּצ ֳה ַריִ ם
ֲאנַ ְחנּו ְ
אֹוטֹוּבּוסים ֵר ָיקה
ִ
יֹוׁש ִבים ְּב ַת ֲחנַ ת
וְ ֹלא ְמ ַד ְּב ִרים.
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