עמיחי זילברמן

מקריבום
עצמנו מדעת
רעיון הקדמה הניח ,אולי אפילו באופו סמוי ,וברור מאליו שהוא כרוך בהקרבה מסויימת נם
של כדור האקי ,בנייה ,סלילה ,חציבה ,שימוש באוצרות טבע ועוד.
ח מ ה שעתה האנושות ,בעוצמה נוברת ,ניצבת מול הערכה מחודשת של הקדמה וההקרבה
שהיא גובה .דומה שהיום יותר מאי פעם אין עוד להשאיר את השאלה של איכות הסביבה בידי
אקולוגים .עכשיו כשזה כל כך רציני ,הבעיה"עלתה" לעם ,לכל אישה ואיש.

ובצבא מזתלות משורשרות
מפלצות זהובות
פשטנו על פני ארן רבה,
אפילו היא תמה -
בה
נעצנו מלתעותינו
הפתקות,
מלעיה ננתן
פניה נשחט
קווי מתארה נעוות,
בגופה האנוס
נגען מגדלים
כרהיטים,
נקבוביות עפרה נסתום
בעורקים של פסים
שחורים,
בתזון מייסדי־קדמה
מהולה
הקרבה.
כה להוט מפלן־אפור,
נהנו החרון
על־עברי־פי־תהום,
כדי רבע מזתלתו
מרוב חרון
באיברי אימא־אדמה,
בשום מקום עתה
נמצא,
לאפר נחרון בשר  -עפר תלינו
נח רון גורלנו.

Peter Zakovsky. Earth Movers, 1995 (oil on canvas. 36 x 67 in.), in: Mark Johnstone. Contemporary
California
(Sidney: Crafstman House. 1999), p. 189
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על רעלת קסמים צבענו
את רעל הקדמה,
מקסם ורוד
מהל לנו את ההקרבה
זאת כבר לא דרך!!
תקווה ירוקה
מצויה
למסיטי רעלה  -מפנים
נתיבים
להולכים זקופים
על שבילים
שטופי שמש זהובים.
בלוק מלבני צחור

1991 (no details available),

Untitled,

Paul Schulenburg.

Jiirg Kreienbuhl. B l o c k s of C o u n c i l
"Zem Specht," 1982), p. 117

Flats.

1968 (acrylic, 100 x 125 cm), in: Henry Widmer, Jiirg

Kreienbuhl

(Basel: Galerie

הבמחת הקדמה
לא תדע מנוח  -הבו כוח
לעיר ,שיהיה לה נוח.

68

פרפורים
סופיים
של דג ירשימו
רק דייג מת.
המעלה במכתו,
לפרנסתו
עוד דנ מורעל,
להאכיל עוד פה
עירוני,
שיהיה לו כוח
אוכל בנוח
ד״ש מתחנת הכוח.

_Jiirg Kreienbiihl, DerTod zu Basel, 1986 (pencil, aquatint and dry point on linen; 25 x 21.
an), in: Jiirg K r e i e n b i i h l : L ' a m v r e g r a v e et l i t h o g r a p h s 1 9 5 2 - 1 9 9 7 (Musee de Gravelines,
1997), p. 103
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תזון הקדמה
לא ידע רחם,
הקרבה
של אימא  -אדמה
אינו יודע הפסקה,
הרפיה,
למשאבימ  -שדיה נשאב,
מוד־טילי־מתכת־פצצותינו
לאיברה ,בו זמנית נשחילה,
שערה
ידיה
תליה
לאדמה
נשטיהה
תפריע לנו חלילה
חיוניותה,
את שקדנותינו לקדמה.

זמן תצי־חיימ
למוצרים
ברקמה של קדמה
הולך ומתקצר.
צריכה
גוררת צריכה,
ערימת מוצרים
סבירים
בהם מאסנו,
אוספת תאוצה
במדרון הררי פסולת,
קדמה
בירידה.

(San Jose

Arnold

1999 (oil on canvas, 72 x 94 in.), in: Karen Kienzle, Chester

Come II,

Chester Arnold. Thy K i n g d o m
Museum, front cover).

