תיעוש ,משפחה ואהגה
עמיחי זילברמו
משקיפים חברתיים

החומרית

צפו

תתפס גבוה

שעקירה מכפר לעיר ,

-

בסולם

ניתוק ממשפחה

כעקרון המסדיר

ובית גיודל,

את

תעקר גם

היומיום הבינאישי.

הומניות
מקשר בינאישי,

והאהבה?

תמרח אותו

ההתרגשות ,הרגש

מכ ו ונות של

ו הריגושיות

טרנזקציה קיצרת

מה יהא עליהם?

מועד,

האם הם נובעים

תעטרו

ממקור בלתי תלוי

התחשבנות וחישובי

הזרוע בזרע

כדאיות,

שממנו הוזרענו

חברה של כאן

כי ככה זה

ועכשיו.

בממלכה של הטבעי?
או שמא

התנהגו י ות של

ההרגשה מתעצבת

לקיחת אחר י ות

לה

מתמשכת

במגע החברתי

סובלנות ,סבלנות

ומתעצבת לה

יציבות ומוכנות להשקעה ,

באין מגע

כך אומרים משק י פים ,

כזה

ילכו ויעשו נדירים

ועצובה תדחק

ככל שהיעילות

לקרן זוית.

הקדמה והמשפחה

) רא ה ציור ( 1

וההגירה ~~~~~!!~~~~~
והעקירה
והאימה
והתהייה
והטקרנות
הם עוד.

החקלאות

-

שדה תירט

-

שטימלה את
המטורתיות ,כאו ,גבוהה
נפוחה

ומשתלטת.
גבוה מעל החקלאות
עמודי מתח

-

גבוה

נושאי כלי הקידמה
נושאי הכבלים
המתוחים
שקעורם

רק

ממשקלם
והם שואטים

כנחשולים
המאיימים להפיל
גם את הגדר

וכבליו,
הרפויים

-

עקומים.

לפגוע
במשפחה הזזה

לאורך קו

נפילתה
של קו המטורתיות,

והקדמה תחלוף לה
בלעדיהם

ו__ ..

מעליהם.

ל.בל ו ך" ,ארץ השפע" )בערך(  .1935מתוך Graphic :
)ציור ( 1
Excursion American Prints in Black and White , 1900 .
The American Federation of Art . 1991 .

אך התיעוש

לא יחלוף בלי
מיישים

גם על משפחת הפועל

)ראה ציור ( 2

וביום מנוחתו

בעוד חבריו מזינים
את הארובה
האטורה
במנוחה,

יצעד גבורנו בטוחות
טיגריה עשנה

תלויה בזוית פיו ,
בנו המטורק למשעי

בגאון על זרועו,
וזוגתו
קצת כפופה,

קלות מטתרכת מאחורים,
בהריון

)(7

תרכז מבטה

ולא לטריגה שבידה,
מהורהרת

פנימה לעצמה.

ה .בל ו שצ'ק" ,העובד ומשפחתו" ,מת וך Modern :
)ציור ( 2
IlIustratoren von Hermann Esswein. Hans Baluschek .
R. Pipel' & Co. Munchen und Leipzig

התיעוש לא ירחיק
אמא
מפרי בטנה

)ראה ציור ( 3

העשן אולי
פייח כי שקע

בחריצי מצחה וכף ידה,
אך איתה תטוכך

ברוך על
הרך,

בעובר D

לאורך שדרת

הבתי  Dהזהי D
של חלונות
ודלתות ריקות
מנפש.
רק שבעת הארובות

העשנות

המפייחות

-

כל

ברוח,

יעיוד שרגליהן
רוחשי D
חיי D

)ציור
מתוך:

ךConrad Felixmullel' Dresdner Jahre 1910-1934, Wienand , 199

המשרתי  Dבהכנעה יעילה
את המערכה.

תיעוש והתאהבות,
רומנטיקה,

)ראה ציורי ( 4,5 :O
)ראה ציור ( 6

חיבה מתמשכת

שבאהבה

)ראה ציור ( 7

מתח וא ולי מריבה

)ראה ציור (8

כול  Dבבליל אחד.
I

I

-..11

(3

ק .פל  Iקסמילר" ,ד  Iזנטר  Iה ל  Iד המכרה"1920 ,

על רקע שער
המפעל ככלוב מברזל

)ראה צ י ור ( 4

גבוה מא  Iשה ומפועל
'.

החוצץ ב  Iן

ת  Iעוש

להתאהבות
בעמ  Iדה

אולן בהפסקה קצרה שב  Iן,
רוקמ  Iם

השנ  IIם

ה  Iא I ,דה ברכות

תקבל את
מ  Iתאר כתפו

בעוד כף  Iוד
ענק  Iת
ומגו  IIדת,

בנועם תנוח
בד  Iוק בנקודת

ה  Iצ  Iאה של שדה ה  Iוצאת
אל  Iו
עד שבחזהו תגע,

ק.פליקסמ ו לר" ,האוהבים במפעל"1920 ,

מתוך:

)ציור ( 4
Conrad Felixmuller Dresdner Jahre 1910-1934, Wienand , 1997

בעוד אילו עומדים ,אילו
מתאהבים בישיבה.

)ראה ציור ( 5

המפעל ברקע הרחוק קודח

פעילות ,עשו בהול
מסתרג ברקמת כבלי חשמל
ואולי רכבת שעתה

שעטה בעמק לרגליו,
הם

הנוף

הגועש ממנו יתעלמו
המתאהבים

הגודשים סערה ,שרק

הם בעליה ,ובשפתיה
החשוקות אליו,
ובפניו המרוכזות כולו
בה

תתחולל מהפכה
בתעשייה
תתרחש המהפכה

שלה

-

שלו.

מתוך:

I
I

--..1

ק  .פליקםמ י לר" ,הא י הב'ס בארץ התיע י ",ש 1922
)ציור ( 5
ler Jahre 1910-1934, Wienand , 1997י Conrad Felixmullel' Dresd

על הרקע של ישוב
תעשייתי ,ואור

השמש הפונה לה,
לסוף של עוד יוס.

)ראה ציור

(6

עמה תרד
צינת ערב,

הוא במעילו
יעטוף את בת

זוגו שבשמלה
ובסנדל
הסתפקה,

וכדי להיות עוד
זמן כלשהו ביחד,
רחוק מעיר
מתעשיייה
ומעשייה,

יריס גס את

צווארון מעילו
לתוספת של עוד
קצת חומת

חוס לאהובתו.
ימין ידה תסתייס
בצאוורו

ובשמאלה תתחפר
ותחבוק מותנו ביוצרה

במעילו גבעה קלה.

)ציור ( 6

מיתר  n , 1972 ,W.Mattheuerהנאהביט מטקטיו:
)לוח שנה ,איו צייו ניטף(

כתפה לכתפו
שלוב  Iם בזרועו
 Iהלכו ,כמעט
 Iרקוד ,בצבע  Iם על  Iז  Iם,
שקוע  Iם

כאחד ,בש  Iחתם.

)צ  Iור

(7

מכרה ג  Iט  IIOרט",

ק.

פליק  Oמ  Iלר,

.1921

"חבל

הר  Iר"

-

החלפת

משמרת

פליק Oמ  Iלר שנ Iתין בדרזדן -מ  Iזיאןן ת"א לא  Iמנ Iי  Iת

"הש  Iבה הב  Iתה"

שלהם ,לבד ,בלן מגע,
Iד Iו

בכ  IOIו

ובצעד אחד  Iקד  Iמה.

מבטו מושפל
אך ע  Iנו נוקבת

במשהו.
ב  Iדה ,זר פרח  Iם

שתאחז,

אולן לשווא?
ת  Iעוש ,משפחה

ואהבה

רקמה

-

א  Iש  Iת,

ז  Iקה מ  Iבנ  Iת מורכבת,

תהל  Iך המתנודד

) (Oscillates

לו,

גם ב  Iו אלה הקטב  Iם

-

השנ  IIם.

ה.בל Iשציק" ,השיבה הביתה :מת IךModern lllustratoren :
)צ  Iור ( 8
von Hermann Esswein. Hans Baluschek. R. Piper & Co. Munchen und Leipzig

