
 יש והומור מן ה״פתאום״ שהגיח, תיון על פנינו
 באבחה יניח. יש והומור מלגלוג עוקצני־מעודן,

 בסולם יעלה, ייפתח, יקצין בתפנית חדה עד מהפן,
 וכן חיון על פנינו בהדרגה יצמיח.

 בתמשת הציורים שלפניכם בחרחי לאייר הומור
 בדרן השנייה שלעיל. הציור הראשון: ״הבריאה

 של אדם״, הוא פרס מתמשיח קיר התקרה
 של הכנסייה הסיםטינית בוותיקן שבאיטליה,

 שצוירה על ידי אחד מגדולי הציירים בכל הזמנים
Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni 

 (1475-1564) (להלן - מי־כאל ־ מלאן).
 המוטיב המרכזי שבציור הראשון מתפתח בהדרגה

 בציורים 2 עד 4. בציור החמישי והאחחן, עוד
 עלייה - הקצנה המוטיב המרכזי מקבל תפכית,

 מהפן ־ הומור.

 הומור
 מן ה״מהפן"

 יגיח
 ימיחי זילברמן



 מי-כאל-מלאך,
 מכחולו בתקרה משח,

 מדולדל בלא הומור
 על שוקו מרוח

 מתחילת הימינו

Michelangelo, The Creation of Adam, detail from the fresco in the Sistine Chapel Rome. 





D o o d l d u b z C o l l e c t i v e , thecreationofadam (fresco). 

 שיחה
 ממוצר שמזיק צלמו בוצעה,

 לנו עוד חיים
 לשנייה

 הזדמנות שנייה
 להעניק מוכנה.

 ותבלוס ותשת ותעשן -
 מסוכר תנמנם,

 ציביליזציה שמנה,
 חלושות שעונה
 למרגלות ספה

 ספוגית - כחולה - רכה,
 אצטבה

 לעוד אספקה
 מרדימה,

 היה כי גתעורר
 מיד נוכל שוב לגרגר

 עוד לאפר מאפרה בדלים גדושה.
 ואולי מתוך החולשה

 קלוט מוחנו הסתום את הסכנה -
 ״אדם נע באצבע הבריאה!״

 ראה עתה -
 שלא כמו בהשקה

 הפמליה

 עניינית, כחושה,
 אך לקט קטעה

 ההשגחה
 ביוזמתה



Leslie Holt, M b Michaelangelo (Creating Hands), 2009 (oi 

 שחור

on canvas, 4x6 in.). 

 הלא קרואה?

 שליחה?

 בדיחה גרועה?

 הימור נמהר של הומור

 ובובה לבנה.

 כל עוד אצבע המחולל עושה

 דרכה

 לאצבע אדם, קיימת התקווה,

 למה
T 

 סכרה

 לה

 בובה,

 ורוד מלבושה,

 סרט מיותר לראשה,

 בשמאלה

 בטותות תיגע

 בבריאה,

 מינה

 לצד נופה

 מתתה

 מאדמ התעלמה?

 רפויות ייגע הוא בה,

 שמא

 יזרמו החיים דרך האורתת



Karen Eland, from t h e s e r i e s Coffee Creations, 2 0 0 9 (painied vith freshly ground coffee) 
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 עוד עלייה,

 בסולם, הדרגה

 בעליונה,

 גמתחה

 האמירה

 טל מי-כאל-מלאך

 אל שיא קיצוניותה

 התהפכו היוצרות

 התהפכו בני מעיו

 הרי כבר לפני שנים

 מהכס הקדוש נמשח

 את התקרה ההיא משך שנים

 כמעט בדיוק כך משח.

 מה עוד נעשה כדי בינינו בחלקלקות לסחור,

 מפרסום ראשנו מובל סחור-חור,

 טוב לו

 הומור,

 עמנו מוכן קפה שחור ״שלוק״ של בוקר ללגום

 קפה של בוקר שחור.


