עמיחי זילברמן

את הצביעות הזאת
אי־אפשר להפסיק

בחמשת הציורים שלפניכם ,פתחתי
צוהר לצביעותם של בנקאים )ציור ;(1
מנהיגי דת ) ;(2קפימליםטים );(3
בורננים ) ;(4ומדינאים ) .(5כולם
כאחד התנייםו לשכנע אח ההמון ־
פועלים ־ פרולמריון להאמין ביתרונוח
של השימה התעשייתית-כלכלית־
חברתית החדשה ,ששםפה ושינחה
אח חיינו ולהצטרף אליה .שוחד,
עורמה ,מזימות ,חוםר בושה ,ניכור,
הם רק מקצת המתדלקים בערבוביה
צבעוניח אח הצביעות האנושית-
תברתית שלא התחילה דווקא אז
)כמובן אי־שם קודם  -מתמיד?!(
והיא שורה נם כיוס במוחות
במחוזותינו .כולנו כנראה ,במינונים
משמנים ,מחדלקיה ומשתמשיה
הנאמנים.

S

ב נ ק א י ם דגולים
וצבועים,
משת״פים במחלצות צחורות
מעומלנות,
מעונב׳ פרפרים
שחורים
מקופלים
בין בשרים
מפוטמים,
פניהם במלפפונים
חמוצים,
חמישה
מהשבעה
מצופפים על כורסאות
ארבעה,
יתאמץ שישי להידחס
לפחות לרגע ההנצחה,
נוכח הרופסים
חותמות הגומי,
למלא לכל הוראה נכונים,
מדינאים עלובים,
גבם
לשורת עובדים
דרוכים
ז ה גם אגרופו קפוץ.
הם שוב לא יהיו דרוכים
לא יוכלו עוד השטרות
לכסות
טיפות
דם חבריהם האדומות
לצדדים ניתזו בשיטה,
ע ת ה הם
דורשים בשורה
חדשה.
Charles Keller, IMF [International Monetary Fund-AS], 1987, oil on canvas, 24x30 in.

היו סבלנים
ענ״־עולם
שימו מבסחכם בו
הפקידו אמונתכם ב׳
מרודי-עד,
כ׳ השטיח
עליו
אני עכשיו,
בסנדל״ הצנועים
דייך,
עמו ביומיום
ב א ה ב ה נעטוף
א ת אדוננו
צלובנו,
חלילה לא ידבק
בו גרגיר אבק,
מ0כה

צבועה
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למסבעות שאספתי
בעורמה
נהייתה
כבר לערמה.
חזרו בניי לעבודה,
שךרח בחריצות כל ארובה
עשנה,
שמנו בגופותינם
א ת גלגלי השיניים של
המהפכה
ברנו א ת המלתעות
המבוחלות
של השיםה
החדשה.

Frantisek Kupka, Money: Toujours pauvre, 1902, 32x24 cm.

רעות נצלן מעושה
רעות צבועה
בכפפה שתורה
מכוסה,
רק מעיל פרווה
מקפיאה אותה
׳צילה,
יניחה
על כתף פועלו העירומה
אפילו תורף מעבודה
תרוצה
תמיד חמה,
על פניו תמיהה
ה יוכל גבו
לשאת את סלף מעבידו
עם מתיר תיבתו,
לשנייה הצטלבו
מקושו-לחמו
עם מקל אדונו,
סעד להר-בשר
שריריו הרפים םבטלה
לא יוכלו לנבעה
' I

Frantisek Kupka, ft vive

קלהcm

1905, 60x45

!
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,
שמא ׳נקעו מנעליו במהמורה
זעירה.

rt
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ניחוח צביעות מתפתל
בםירחון רוק המילים
המסוננות
משפתיים קפוצות
של בורננים
מדושנים
מנוכרים,
נוסעי מכונה
נדולה
ריקה.
מכורכמים
פני המסכנים,
נעיניהם ההשפלה,
עמוסים
בדחיפה
יעילה
של ערימת תפוחי
אדמה,
נבוהה
תשתית מזון זולה
לכל המשפחה,
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תחנה
אחרונה
של הישרדות עלובה,
ספק רואים
שומעים
א ת הזוועה
הניברת
מאלה שעתה
בחלקות חולפים
לחייהם
המרודים
אחראים.

Thomas Theodor Heine, The Abstemious:"So many potatoes those people need! We don't eat
more than two or three potatoes at lunch time," 1924.

בטוחות בסך יצעד צבוע
נוכח
ראשים
,כאנסים
המון מבלי דעת
,נולנולתם דלעת
מופצצי הצהרות ומסרים
,משלל עיתונים
ידו ה א ח ת לצבא
,מריעה
השנייה
פרושה
לשלמון ־ ממון עמה
יתדלק את התמיכה
,הבאה
בכסות דנל
שלושת הצבעים
,של מולדת אהובה
פרגוד
לידיים להסתתר
,וו מזו
39

מבושים
למות מדינאי צבוע
בכות בלי בושה
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.מעשי זדון יחרוש
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Frantisek Kupka," Et vive l'armeel!"\45*60 \0< ׳cm

מקורות הציורים
11. University Museum. (2002). Equity (unpaged). Cape Girardeau Ml:
Southeast Missouri Slate University.
2. Kauchcreau. S. (1989). Kupka (unpaged. No. 10). Barcelona: I A
I'ohgrafa.
J. Museo Civico di Torino. (1980). Theophile-Alexandre Steinleu (p
171). Torino.
4. Appelbaum. S. (1975). Simplicis.simus, ISO Satirical Drawings Intm
the Famous German Weekly (p. 79). New \ork: Dover.

5. Musee d'Quai d'Orsay. (2002). Vers des temps nouveaux: Kupi a
iteuvres graphitpws IS94-I9I2

(p. 94. no. 100). Paris.

