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באולם צר
ִמראות תקרתו הגבוהה
אולי עץ עשויה,
עתה הוא מחום אדום,
כמו גם וילונותיו הארוכים
בטבעות לצדדים אסופים
פרגוד לארבעה ילדים במדים,
כחיילים ניצבים
על יד דרגשים שחורים
מפויחים.
ספרים ענקיים צבועים
מפעל ולו ארובה ַכּ
עבה
במרץ יורה
עשנה
נוף הנגלה
דרך רשת מלבני זכוכית כלואה
שקופה
חיץ מהתרעלה
רמז כי לימודים הם חממה
לרכישת ידיעה
לעשייה
בתעשייה,
כבר מעתה
יסגלו לבד דפוסים
של עבודה בחברת מבוגרים
מנוכרים.

הניכור מעקר מקרר
עמיחי זילברמן

ההחפצה, ההתמחות, החשבונאות, התכנון, המנה בין תשומה לתפוקה, אלה ועוד מעצימים 
את מקומו של הניכור בשיקוליו של היחיד, בבסיס הקשר בין אנשים ובליבה הערכית של 

 מוסדות החברה. 
בחמשת הציורים שלהלן בחרתי לאייר את הניכור באורח חיים המתחיל מוקדם - כילדים 

בבית הספר )ציור 1(, מלווה אותנו בעולם העבודה )ציורים 4-2( ואת תוצאותיו אפשר 
לראות באופן מטפורי כשהפנים האנושיים הפכו למכונה )ציור 5(.

Axel Krause, Die Lehre 1996. (oil on  canvas. 250  X 165 cm) In: Lust und  Last, 
Lepziger Kunrt Siet 1945. Cantz Verlag p. 197
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מיכון התיעוש
של פס הייצור
שלח את מרבית
כוח העבודה
להתפרנס מעבודת חשיבה פשוטה,
בכלוב – קובייה
רבוץ המוח רוב שעות העבודה
כמה "סגור"
הוא חלל העבודה ה"פתוח",
מקור גאוותה
של בשורת ניהול עתה
באופנה,
התעללות שטן סמויה
בריבוא בחזקת ריבוא
אנשים
לית ממוינים ִמׂשָכּ
לפי מיטב מבחנים

מתוחכמים,
את הסחורה לקו הסיום
למולך תמיד מביאים,
מתמסרים
לשמן את מנועי
תעשיות המידע,
בשר תותחים
לטכנולוגיות פתייניות
נקיות,
"אם רק אוכל עוד לחשוב
מחוץ ל'קופסה',
לחלץ עצמי לחלל
מחלל העבודה ה'פתוח',
יבוא יומי,
אוכל גם אני
לדפוק 'יציאה' )אקזיט(
                                                                          משחררת".

George Tooker,  Landscape with Figures, 1966 (egg tempera on gesso panel,  26 X 30 in). In: T. H. Garver (1992). 
George Tooker (p. 36). San Francisco: Pomegranate Artbooks.
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ידיות נוריות
מסכים ריבוא חוטים
חגיגת צבעים
לצמות אסופים
בארון מתגודדים
דרכם
יחד עם
תפוח עץ דעת
טכנאי כבובה על חוט
ושש "עיניים"
מרוחק – מנוכר
ינהל גיבורנו הקר
תעשייה
עצומה.
לא יבואו בסביבתה
אף איש או אישה
אפילו ינטר קרינתה,
ככל שימשול הוא בה
כן תמשול היא בו.

 Doris Lenkeit, Beherrschung, 1991 (oil on canvas, 105 X 120 cm).  In: Perspektiven der Arbeit. 
Bilder und Skulpturen de Gegenwart, 74. Mannheim/Wuppertal. 
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בין גוונים
אפורים
של תקרות מבנים
תעשייתיים
הסוגרים
גם על צריח כנסייה
אפורה,
נותרה
מאחור נמוכה,
משער המפעל נפלטים
תחת ארובות
במלוא מרץ
עשנות שחורות,
לקבל בברכה
את פני המשמרת הבאה,
לא תופסק העבודה

האפורה,
פועלים לבושים
נעולים
וכובעים
שחורים,
לפועלות שמלות כהות
עליוניות אדומות,
ואם אדומה שמלתה
תעדה עליונית כהה,
באותה נטיית גב שכוחים
גפרוריים
דוממים
מדודים
עושים דרכם בצעדים מנוכרים,
תשושים
לעוד יום אפור נידונים.

L.S. Lowry, Coming from the Mill, 1930 (oil on canvas, 42 X 32 cm). In M. Leber and J. Sandling (1987), L. S. Lowry. London:: 
Phaidon Press and Salford Art Gallery.



תרבותנו הכתירה את ההיגיון הקר
שיהיה עד כמה
שאפשר
מנוכר
כעיקרון מארגן מרכזי
לפעילות יחיד,
מנחה את הקשר ביניהם,
מבָנה מוסדות ארץ רבה,
מפרה
הנדסה
ומדע
ועם חלוף הזמן,

כמו ברקים
מתחדדים
גם קווי המתאר העיגוליים
חימוקיים
אנושיים
למשולשים
מלבנים
ריבועים
טרפזים
חרוטים
פניהם דמו למכונה
שולט הניכור בכיפה.

Edmond Van Dooren, Maschineumenshen, 1925/6 (oil on canvas, 85 X 100 cm). In:
Kunst (p. 55). Ostfildern: Hatje Canst.


