השלום בכה
מאול...

ע מ י ח י זילברמן

השלום ,אמירה מילול ת ו/או בשפת הגוף ,באה לתחום מעבר
ממצב/קשר בין־א ש׳ אתד למענהו .לפיכן ,גיתן לראות בסיטואציה
זו מעין תמצית/סי מ מ הקשר/מצב שממנו עומדים לצאת ,כמו נם
הכרזה על ציפייה /מ ב א למה שעתיד להתרחש בקשר/מצב ,שאליו
עומדים להיכנס  -הכול לפי העניין .אף שאמירת שלום הנה אירוע
קלנדרי קצר היא פעולה תברתית בין־אישית דתוםה וכדאי להתבונן
בה באורה מדוקד? את לקט הציורים שלהלן מיינתי לפי סדר עולה
של אמירות ׳שלום מוחמןי׳ /אמירת השלום הראשונה אופטימית,

עניינה שלום בין בנ למשפחה בבוקר לקראת הליכה לעבודה.
הנחפזים כל בוקר האמירות הבאות <רו< ות בסדר עולה של שלום שאינו זוכה לתנובת
דרך רכבת לעבודה הצד השני  -השלו|נו נכה מאוד...
זה בצעדי ריקוד
בחום תואם מנעליו
וכל בנדיו,
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ככדורסלן מיוםן
ידו אל־על ראשו,
בהסבת נופו
לשמאלו,
לשתי יקירותיו המנונדחת
שלום
ינופף.
בשמלה לבנה
ביד רכה
הזאטוסה
לו שלום משיבה.
ובתכלת אמה ,עדויה
לכתפה
פרווה יקרה,
כסיה לידה
כובע תואם לראשה,
משלה
שלום לחגיגה
מוסיפה.
בעבודה
לכול  -השלום
הברכה
לכול השמתה.

in. x 12 in.!), in: Lincoln Kirstein, Paul Cadmus (New York: Chameleon Books, 1996, p.35).

Richard Redgrave, The Emigrant's Last Sight of Home, 1858 (oil on canvas, 69.5 cm x 98.4 cm),
n: Lionel Lambourne, Victorian Painting (London: Phaidon, 1999, p. 358, no. 435).

שלום לך אקן מולדת

ספק מתעניינות

הסיר מראשו

לא נפרדות,

כובעו

משלוש פאתי הכפר:

ראש משפחה,

בקצה העמק,

הלביש מגהיג

על המדרון מנגד,

על פגיו תקווה

והשכנים שבימין

מדודה,

אליהם

לבשה

פניהם

אשתו הישובה
דאגה,

מסבים,
לשלום רק בודדים מנופפים.

הרכה במשפחה על
ברכה,
בוכה,

אצלו טעון דאגה

עוד טרם מבינה הפעוטה

םטעין תקווה,

שהטלטלה
מביאה בכנפה
תהייה גדולה,
היותר גדולות

Paul Cadmus, Commuter Rush, 1935 (oil and tempera on paper, 5.E

שלום מארץ מולדת

בזוטות שלהן עסוקות

אצלם תהייה־כמיהה־כגיעה,
קגאה?
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Vassily Kandinsky, Mumau - View with Railway and Castle, 1909 (oil on cardboard, 36 cm x 49 cm), in: Hajo Duchting
Kandinsky{Kbln: Taschen, 1993, p. 23).
זהובת שיער ,ובשמלה

על גופה הרך

כתומה,

גם צל חזית קטרם

לידה
חטפחת כל כך לבנה,
לצד המסילה
״שלום״ לע רוניים תנופףבת־כפרקטנה,
סומים הם חהרי רכבת
כל כך שחורה,
ספונים הסומים,
העסוקים מנוכרים -
ממהרים.

עוד קט עליה יגהר
את הסיכוי להשיב לשלומה
יעילות הנדסית טרפה

שוב הוחמצה

ישליך ממחמיו מבט

ברכה

מרושע

לשלום

לעלובי־צגומי־חיים

בין בורגן

מוכרי הודעות חדשות

מוסע,

ומחודשות,

מהודר

מושפלי גם מבט,

עם סיגר

םטולאים

עב

מדוללי שיער מוזנח

באצבעותיו,

מעוותי תווי פרצוף,

אלוף תעשייה

מזי תזוגה פגומה

כבדה,

ההכגםה דלה

משומן

הברכה לשלום קפאה

אין צוואר למדושן,

נותרה דממה

תזיר

מגוכרה.

יהיר,

George Scholz, Zeitungstrager,
1 9 2 1 , (aquarelle, 20.11 cm x 22.1 cm), i n : Andrea
Zuparncic, Armuts Zeugniss (Berlin: Fritz-Huser-Institut, 1995, p. 8 5 ) .

השלש לו
לתייל ששב הביתה
מןהמלחמה
הנוראה,
שתלשה
ממנו גם את שני רגליו,
והוא לאישה עכשיו
כל כך מורעב,
חבל רק משפד אותה ברק־עיניו,
בעוד היא מתריסה אליו
קמעה
עכוזה,
רגלה
חטובה
עירומה במידה
מדודה
לראווה
להציג בציבור מכמגים
להשאיר לדמיון ,להוקיף יצרימ.
השלום למוטל שרוע
לרגלי שלושת קביו
מחסום מלקרטע בלי רגליו,
יסתער עליו
כלב מגורה,
נוטף ריר,
שהתבשם בסירתון בשר פצעיו
שלא העלו ארוכה
הזמנה
בלתי צפויה
לארוחה.

Otto Dix, Big City (triptych, Left panel),

1 9 2 7 / 8 (mixed media on wood, 181 cm x 101 cmj), if): Eva Karcher,
Dix (Koln: Taschen, 1993, p. 152).

John Kirby, Keeping in Touch, 1987 (oil on board, 101 cm x 126 cm), i n : Edward Lucie-Smith, John Kirby,
The Company of Strangers (Edinburgh and London: Mainstream Publishing, 1994, p. 99).
״נשמור על מגע״

על בעל העניבה

הפתיע בהיזדקפו

הכחולה

האדמוני  -מעוגב אדום,

ידו ,ספק הושטה,

בשמאלו יאחז מקטורנו

מהוססת פשוטה

מלפרוץ ,ימינו

ללחיצה.

הושיט קדימה  -מטה,

כל פניו אומרים

אלכסון  -יד,

מרירות של החמצה,

בלילה
לבנה  -צהובה  -אדומה,
לא היישיר מבטו
לבן שיחו,
אותו
זה עתה
בנימוס סתום קטע,
נשפכה
ההשתוממות ,נכפתה
הקימה,

שיחה באין מוצא
שלום שלא מוצה!

George Cruikshank, 77!e Poor Girl, Homeless, Friendless Deserted, and Gin-mad, Commits Self-murder, 1848
(tinted glyphograph, 22 cm x 33 cm), in: Julian Treuherz, :Hard Times, Social Realism in Victorian Art (London:
Lund, Humphries, 1987, p. 23, no. 10).
בשמלת מלמלות לבנה

האומללה

מאוד ארוכה

לגאולה,

וסוודר קרוע־מרפקים

התנופף מריצה

סחבה,
כשערה

גם שיערה
של העדה

וכובעה —

האחרונה,

שחורים — צנחה

למנוע אח שכבר נעשה,

כבדה

ק! :רה

ביוזמתה,

גם ידו של בן זונה

זעקת פה עגול ״שלום עולם"

שרק גדר הפרדה

מרה

מועה

כציפור במעופה

אותו מנפילה

את ידיה

בניסיון אחרון להניש ע ירה

מקופלות לצדדים פרשה,

ראשונה

בהם את פניה

לקופצת קפיצה סופנית אחרונה.

ספקה
מראות את המכה,
תקוותה

שלום עליך יקירי
וטוב אנחנו כאן
צעירות
צחורות
בשחורות
בקפידה שורט לך

William Bouguereau, Le Jour des Moris, 1859 (oil on canlas, 147 cm x 120 cm), in: Dominique Dussol, Art et
bourgeoisie, Bordeaux: Le Festin, Atelier du C.E.R.C.A.M., 1997, p.101).

