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ֹפרֹרותםעֹ 

ֹאביב-למוזאוןֹתל

ֹ

ֹ .א

ֹ

אינםֹנעניםֹלפירושֹהמקובלֹשלֹהמושגֹרישום.ֹהמושגֹהעבריֹֹפרֹרותםרישומיֹהעיפרוןֹשלֹע
הזה,ֹהחמקמקֹלמדי,ֹמסמןֹבעיקרֹסימוןֹמהיר,ֹבקוויםֹבלבד,ֹשלֹמתווהֹהדברֹהמשמשֹכנושאֹ

ֹהיוֹארבעהֹמושגיםֹנבדליםֹלמעשיֹהר ישוםֹהשונים:ֹהציור.ֹבציורֹהאיטלקיֹהקלאסי,ֹלמשל,
pensiero, schizzo, studio, disegno…ֹֹ ֹהראשון ֹהמושג ֹקוויֹ"פנסיֹ ֹ–. ֹאת ֹסימן ירו"

ֹ ֹגילוםֹצורני.ֹהשני "סקיצו"ֹֹ–הרישוםֹהראשונייםֹבלבד.ֹמעיןֹמחשבהֹשבאהֹלראשונהֹלידי
ֹ ֹהשלישי ֹהשלד. ֹמן ֹהציור ֹצמיחהֹשל ֹמעין ֹהראשון, ֹהמתפתחֹשל "סטודיו",ֹֹ–הואֹהמשכו

ֹהו ֹכן ֹמתבוננתֹכשמו ֹבהתנסות ֹהראשונים ֹהרעיונות ֹמילוי ֹ"הטבע"; ֹמן ֹהדברים ֹלימוד א:
ניו",ֹהואֹרישוםֹמלאֹומוגמר,ֹהעומדֹבפניֹעצמוֹכציורֹבדבריםֹממשיים.ֹהמושגֹהרביעי,ֹ"דיסֹ 

ֹ.ֹלכלֹדבר

ניו"ֹבמלואֹמובנוֹהקלאסיֹשלֹהמושג:ֹרישוםֹהעומדֹרישומיוֹשלֹעֹֹ פרֹרותםֹהינםֹאפואֹ"דיס 
ֹכצ ֹעצמו ֹראשונייםֹבפני ֹחטופים, ֹברישומים ֹגם ֹהרואה ֹהמודרניסטי ֹהמושג ֹמן ֹ)להבדיל יור

ֹכיֹ ֹהגורסות ֹמאוחרות, ֹרומנטיות ֹבהנחות ֹספוג ֹזה ֹשפירוש ֹאלא ֹמוגמרת. ֹיצירה וכלליים
ֹוהלא ֹההיולי ֹמוגמרת(.ֹ-הראשוני, ֹיצירה ֹכל ֹעל ֹעודף ֹאף ֹולפעמים ֹרב, ֹערך ֹבעל ֹהוא גמור,

ֹש ֹמשום ֹכאן ֹזאת ֹלהדגיש ֹבעיני ֹלציורחשוב ֹרישום ֹבין ֹהקלאסית ֹֹההבדלה (quadra, 
dipintoֹ)ֹֹה ֹהערך ֹיובן ֹההבדלהֹהזאת ֹרקֹמתוך ֹשיוחסֹהיאֹחשובהֹלאֹפחות. ֹהמיוחד, רב,

לרישוםֹהשלם,ֹהעצמאי,ֹלמרותֹשאינוֹבגדרֹציור.ֹדווקאֹההבדלהֹהזאתֹהקנתהֹלרישוםֹמסוגֹ
רֹעולםֹציוריֹשלםֹבליֹכליוֹה"דיסניו"ֹאתֹמשמעותו.ֹהצופהֹבוֹהיהֹערֹליכולתֹהמפתיעהֹליצו

שלֹהצבע.ֹה"דיסניו"ֹהובןֹכמדיוםֹוירטואוזיֹבמיוחדֹוגדוליֹהצייריםֹהתהדרוֹבו,ֹמשוםֹשבוֹ
חלהֹהעברהֹכפולהֹשלֹהכוחֹהמדמה:ֹגםֹהצבעֹהופיעֹבוֹמבעדֹלתרגוםֹאידאיֹלניגודיֹהכההֹ

ֹ.לבן-םֹבשחורהמוקנהֹהיום,ֹלמשל,ֹלצילוהמיוחדֹוהבהיר.ֹה"דיסניו"ֹֹהואֹבסיסוֹשלֹהערךֹ

פרֹרותםֹאינםֹרישומיםֹרנסאנסיים,ֹגםֹאםֹעצמאותםֹהציוריתֹאינהֹמוטלתֹאבלֹרישומיוֹשלֹעֹֹ
ֹבהם,ֹ ֹהמשוקעת ֹהטכניקה ֹעכשווי. ֹאדם ֹשל ֹחייו ֹמנסיון ֹהנובע ֹעכשווי, ֹ"דיסניו" ֹהם בספק.
ֹהנובעתֹאומנםֹמעולמוֹשלֹהציורֹהקלאסי,ֹפועלתֹבערוציםֹעכשוויים.ֹעובדותֹאלהֹהןֹבעלות

ֹמשמעותֹמכרעת.

ֹבפניֹֹֹ ֹהתצלומיםֹעמדו ה"דיסניו"ֹשלֹרותםֹמבוססֹעלֹתצלומיםֹשנעשוֹבמצלמהֹדיגיטלית.
הציירֹכשהםֹעלֹצגֹהמחשב.ֹמעשהֹהציורֹאינוֹלימודֹהממשותֹאלאֹהעתקהֹשלֹצילומה.ֹאלאֹ

עתוקֹאוֹשכפול.ֹהֹאינהֹתמידֹפעילותֹפאסיביתֹשלֹששהמושגֹ"העתקה"ֹטעוןֹכאןֹדיוק.ֹהעתק
ֹבמעשהֹפירו ֹגם ֹ"מטפורה". ֹהמלה ֹשל ֹהיווני ֹמובנה ֹאגב, ֹזהו, ֹ"העברה". ֹהוא ֹכזכור, שה,

-ההעתקהֹשלֹרותםֹמתרחשֹמהלךֹמורכבֹשלֹהעברהֹהיוצרתֹמרחבֹמטפוריֹחדש,ֹמרתקֹורב
ההעברהֹבמקרהֹהזהֹהיאֹעיבודֹמורכבֹשלֹהתמונהֹהמצולמת:ֹהתבוננותֹובניהֹחדשהֹֹכוח.

עיפרוןֹבלבד.ֹמעשהֹהצילוםֹהקודםֹלרישוםֹהואֹאפואֹֹשלֹמראהֹהתמונהֹעלֹהניירֹבאמצעות
ֹ ֹבזוֹֹ–ה"פנסיירו" ֹזו ֹשלובות ֹפעולות ֹכאן ֹהן ֹוה"סטודיו" ֹה"סקיצו" ֹואילו ֹהנושא. בחירת

ֹבתהליךֹהעיבודֹהתודעתיֹהנסתרֹמעינינו.

ֹמוסברֹֹֹ ֹלהיות ֹיכול ֹשאינו ֹנוסף ֹרכיב ֹבתוכן ֹאוצרות ֹרותם ֹשל ֹהרישום ֹשעבודות אלא
ֹהפו ֹהרצף ֹממשותֹאלֹֹזיטיביסטיבאמצעות ֹשל ֹיציב ֹממושג ֹהצומחֹהמוביל ֹ)הרצף הקלאסי

המחשבהֹואלֹהיצירה(.ֹעבודותֹהרישוםֹהללו,ֹהנראותֹבמבטֹראשוןֹכייצוגֹקפדניֹביותרֹשלֹ
שחייה,ֹאוצרותֹבתוכןֹצורותֹקטנות,ֹתמונותֹ-יערֹאוֹבריכת-נופים,ֹטבעייםֹאוֹעירוניים,ֹפיסות

ֹ ֹשאינן ֹתמונות ֹושברי ֹשלבֹמיניאטוריות ֹוהועתקו. ֹשצולמו ֹהממשיים ֹבנופים ֹכלל מצויות
הרישוםֹעצמוֹאצלֹרותם,ֹכלומרֹמעשהֹהציורֹבעיפרון,ֹהואֹשלבֹבוֹמתמזגֹערוץֹתודעתיֹאחרֹ
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ֹתנועתֹ ֹעם ֹהזה, ֹבשלב ֹהציור. ֹאל ֹהצילום ֹבהעתקת ֹהעוסק ֹהאנליטי ֹהערוץ ֹמן בתכלית
ֹשמה ֹהקטנים ֹהצורות ֹמקטעי ֹאת ֹובונה ֹהמציירת ֹהיד ֹוכף ֹעולהֹהאצבעות ֹהצילום, ֹעשוי ם

",ֹוהואֹמכניסֹעצמוֹאלֹתוךֹחלקיקיֹהמראותֹהדמיון"מישורֹאחר,ֹשאיןֹלוֹשםֹהולםֹיותרֹמןֹ
ֹבןֹ ֹשלֹ"דמיון"ֹבמילונוֹשלֹסמואלֹג'ונסון ֹמובנו ֹכי ֹלהזכירֹכאן ֹמוצאֹלנכון ֹאני המורכבים.

ֹ"היכולתֹלייצגֹדבריםֹשאינםֹבנמצא",ֹהואֹהמתאיםֹלדיוןֹהזה.ֹ–18ֹ-המאהֹה

איןֹזהֹבגדרֹ"שילוב"ֹשלֹ"מוטיביםֹמןֹהדמיון"ֹֹ–התהליךֹהזהֹאינוֹפשוטֹכללֹועיקר;ֹכלומרֹֹֹ
ֹבחלקיֹ ֹהמועצמת ֹוההתבוננות ֹשההגדלה ֹמשום ֹ"ריאליסטי", ֹאו ֹ"מציאותי" ֹמערך בתוך
ֹלפניֹ ֹעוד ֹ"ריאליזם" ֹאו ֹ"מציאות" ֹמכלל ֹהללו ֹהמראות ֹאת ֹמוציאות ֹהמצולמים המציאות

ֹלֹתוכם.ֹכניסתםֹשלֹחומריֹהדמיוןֹא

ֹיותרֹסביבזאתֹֹֹ מעשהֹהרישוםֹשלֹעופרֹרותם.ֹאנסהֹֹהנקודהֹהראשונהֹהראויהֹלדיוןֹשהוי
ֹבפרטֹמתוך ֹהתבוננות ֹבאמצעות ֹזאת ֹֹלהבהיר ֹוברכה ֹהפורשֹלפנינו2014ֹ"גילה ֹהרישום, :"

ֹרצפת ֹשל ֹביותר ֹווירטואוזי ֹמפורט ֹלשכבת-ייצוג ֹמבעד ֹהניבטת ֹפורשֹ-בריכה ֹצלולים, מים
ֹש ֹדבר ֹהאורֹלמעשה ֹשקרני ֹהעובדה ֹמצילום. ֹחלק ֹבהיותו ֹחשיבות ֹכל ֹלו ֹמייחסים איננו

ֹמנ ֹכחלק ֹלנו ֹידועה ֹומידותיהם ֹהעצמים ֹזוויות ֹמעוותיםֹאת ֹוהם ֹבמים -סיוןינשברותֹאחרת
ששימשהֹבידיֹהקדמוניםֹלהוכחתֹכשליֹהתפיסהֹשלֹֹכזכור,ֹהעובדהֹחיינוֹהראשוניֹביותר.ֹזו,

וותיֹהצורותֹשלֹהדבריםֹהשקועיםֹבמיםֹאינםֹמוחשיםֹלנוֹאתֹעיהעין.ֹהצילומיםֹהמראיםֹלנוֹ
ֹהיהֹ ֹכך ֹכלֹמחשבה. ֹטעון ֹשאינו ֹמאליו ֹהםֹמראיםֹאתֹהמובן ֹמשמעותי. ֹכמייצגיםֹדבר כלל

ֹבריכת ֹהזה: ֹהמרתק ֹלרישום ֹמודל ֹששימש ֹהצילום ֹקרמיקהֹ-בוודאי ֹאריחי ֹמרוצפת שחיה
והערבֹמתעוותיםֹבצורותֹשונותֹהיוצריםֹשרטוטֹגאומטריֹשלֹשתיֹוערב.ֹהעובדהֹשקוויֹהשתיֹ

ֹומשום ֹלגמרי ֹמובנת ֹהיא ֹבהם ֹהניצבת ֹהדמות ֹהמקיפיםֹאת ֹהמים ֹתנודות ֹ-בגלל אינהֹֹ–כך
זאת,ֹמזדקריםֹקוויֹהרצפהֹהמתעקמיםֹסביבֹהדמותֹ-לב.ֹברישום,ֹלעומת-זוכהֹכמעטֹלתשומת

ֹקץֹאתֹתודעתֹהמתבונןֹבו.ֹ-כארועֹהמרכזי,ֹהמרתקֹעדֹאין

ֹלכֹֹ ֹהרי ֹכאן? ֹקרה ֹמה ֹמדויאורה ֹהעתקה ֹזולת ֹדבר ֹכאן ֹנעשה ֹולעילאלא ֹלעילא ֹאלאֹקת .
שכאןֹמתגלהֹהפןֹהמטפוריֹשבהעתקהֹהזאת,ֹאותוֹממדֹציוריֹעמוקֹשהקנהֹל"דיסניו"ֹהקלאסיֹ
ֹהמובןֹ ֹמתרדמת ֹפתאום ֹאותו ֹמעירה ֹהחמקמק ֹבמושא ֹהמדיום ֹשל ֹההתמודדות ֹיוקרתו: את

ֹה ֹהישן, ֹהגרפיט, ֹעיפרון ֹשל ֹהפשוט ֹהמדיום ֹזיקהֹמאליו. ֹיחסי ֹעל ֹהשומר ֹהאיטי, מגושם,
ֹעוקבתֹאחרֹ ֹהעין ֹמפעילֹאתֹהמבטֹבדבריםֹאחרתֹלגמרי: ֹהאנושית, ושייכותֹלאצבעותֹהיד

ֹפיסת ֹהיו ֹכאילו ֹלא ֹכקוויםֹמציאות-הקוים ֹהתבוננותֹֹאלא ֹשל ֹאיטית ֹפעולה ֹמתוך שיצאו
ֹנראיםֹפתאוםֹמפעימיםֹבהתגוונויותיהםֹ ֹרגיליםֹבמציאות ֹהקוויםֹהכה ֹסופיות.ֹויצירה. האין

ֹמא ֹלבלתהמובן ֹהפך ֹארגֹ-יליו ֹאודות ֹעל ֹלמדיטציה ֹהפך ֹבמים ֹהמתגלה ֹהצורות ֹארג מובן.
ֹהצורותֹהמתגלהֹבמים.

שלֹרותםֹבצילוםֹעשתהֹבוֹֹמיֹשיתקרבֹלרישוםֹהזהֹדיֹהצורךֹיגלהֹשההגדלהֹשחוללֹמבטוֹ
ֹיותר ֹלדברעוד ֹשנהוג ֹכפי ֹיותר ֹגבוהה ֹ"רזולוציה" ֹזו ֹאין ֹאלֹ. ֹצילומים, ֹגדלהֹעל ֹחשיפה א

ֹלצורות ֹרגישות ֹשל ֹצורותֹוהולכת ֹהמציאותֹהמולידות ֹשל ֹהתפרקותה ֹאת ֹחושף ֹהרישום .
ֹבגדרֹ ֹאינם ֹהללו ֹהחלקיקים ֹמתמדת. ֹבמטמורפוזה ֹהמצויים ֹמפוענחים ֹלא לחלקיקים

גודלֹהאדישותֹלאמורֹבאמצעותן,ֹאלאֹהןֹ-מידעֹזהות-הםֹאינםֹיחידותֹ–"פיקסלים".ֹכלומרֹ
ֹמולקולותֹבתו ֹנזהרֹמלומרֹ"התרחשותֹאורגנית",ֹמשוםֹמעין ֹאני ךֹהתרחשותֹצורניתֹגדולה.

שאיןֹזהֹברורֹכללֹש"השלם"ֹכאןֹמתאחדֹסביבֹרעיוןֹחיוניֹכלשהו.ֹהרישוםֹשלֹרותםֹמפרקֹ
ֹ ֹמולן ֹתוהה ֹוהצופה ֹוהולכות, ֹקטנות ֹצורניות ֹלהתרחשויות ֹהמראות ֹ"השלם",ֹֹ–את האם

ֹהםֹבבחינתֹשכלֹ ֹ"גילהֹובריכה", ֹאוֹאשליהֹאופטית,ֹ"התמונה", ֹהיש, ֹבחלקיקי גדולֹהאוחז
ֹהצופה.-אופטימית ֹשל ֹֹנאיבית ֹדרוך,ֹֹ–ומכאן ֹפעיל, ֹכוח ֹשוב ֹהופך ֹברישום ֹהנשלח המבט

ֹחיוניֹומודע.

אםֹנתבונןֹֹ.:ֹהשתלבותוֹשלֹהדמיוןֹברישוםהטעונהֹפירושֹוכאןֹמקומהֹשלֹהנקודהֹהשניהֹֹ
לוֹהקרוביםֹביותרֹלתחתיתֹהרישום,ֹנגלהֹהיטבֹבאריחיםֹהגדוליםֹביותרֹשב"גילהֹובריכה",ֹא

באריחֹהשלישיֹמשמאל,ֹבתוךֹכתמיֹהאריחיםֹהאפורים,ֹציטטהֹחזקהֹל"הצעקה"ֹשלֹאדוורדֹ
פחותֹחזקהֹשלֹדיוקנוֹהנודעֹשלֹ-מונק,ֹואםֹנביטֹמעטֹימינהֹנגלהֹביןֹכתמיֹהאריחֹציטטהֹלא
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צאֹעודֹועודֹצורותֹמוכרותֹואםֹניטיבֹלהתבונןֹבאריחיםֹהאחריםֹנמֹגוךֹעםֹמקטרת.-וינסנטֹון
שלֹמסכות,ֹיצוריםֹשוניםֹועלים.ֹאבלֹהנובעֹמכךֹמרתקֹאפילוֹיותר:ֹהמבטֹהמרוכזֹשיוצרותֹ

ֹצורות ֹועוד ֹעוד ֹולמצוא ֹלחפש ֹהעין ֹאת ֹמלמד ֹהללו ֹשלֹ-הדמויות ֹרצפים ֹולגלות משמעות
ֹו" ֹ"הצעקה" ֹמקובלת. ֹמשמעות ֹגם ֹיש ֹשלחלקן ֹלצורותֹגמורות ֹהיוליות ֹמצורות -וןהתהוות

גוך"ֹאינםֹאלאֹמפתחֹלמישורֹהתרחשותֹנוסףֹשבוֹלאֹרקֹדמיונוֹשלֹעופרֹרותםֹנמזגֹבתמונהֹ
ֹחדשֹשלֹ ֹמעשה ֹלצד ֹההסתכלות, ֹבמעשה ֹנמזג ֹומשחק ֹילדי ֹמשהו ֹהצופה. ֹשל ֹדמיונו אלא
ֹולמציאותֹהמתפרקתֹכךֹ ֹלו ֹמה ֹיצוריםֹוזיכרונות? ֹבחובו ֹהצופן ֹהזה, ֹהמישור ֹמהו פרשנות:

ֹלחלקיקיה?ֹ

ספורֹתנועותֹמסוכסכותֹהופכותֹ-מיםֹהנרעדיםֹשברישוםֹהםֹפתחוֹשלֹעולםֹסמוי:ֹאיןפניֹהֹֹ
ֹלדרמת ֹשכבותֹשלֹהכרהֹושלֹתת-לנגדֹעינינו ֹאוֹ-צורות. ֹהמציאות, הכרהֹהחודרותֹזוֹאלֹזו.

ספורֹחומריםֹטמיריםֹהבאיםֹמריבואֹכיוונים.ֹ-מהֹשנותרֹממנהֹבמעשהֹהרישום,ֹמוצפתֹבאין
זֹשביןֹהפכפוךֹהמשועשעֹשב"סיפור"ֹהמצולםֹשברקעֹהציורֹלביןֹמשהוֹמטרידֹישֹבמתחֹהע

ֹמוסיףֹ ֹה"מספר"ֹ)=ֹהצייר( ֹאו ֹשלֹה"מתווך", ֹקולו השעשועֹהעולהֹממעשהֹהרישוםֹעצמו.
ֹתזמורֹהמערערֹאתֹהעולםֹהמיוצגֹמיסודו.

 ֹֹֹֹֹ .ב

לערעורֹרדיקאליֹשלֹתפיסתֹהמציאותֹהמצוירתֹכולה.ֹראוֹהעיקרוןֹשתוארֹכאןֹהואֹפתחֹ
ֹ"סדונהֹלמשל ֹהמכונים ֹהרישומים ֹאת ֹובמיוחד ֹ"קדימה" ,"–ֹֹ ֹכמה4ֹ"מיור ֹממרחק ."

וקקתֹצמיחה,ֹצעדיםֹנראהֹהרישוםֹכעדותֹנרגשתֹלמסתוריןֹשבטבע;ֹפיסתֹיערֹסבוכה,ֹש
ֹצללים, ֹרקב, ֹוזוחלים.ֹשלכת, ֹועליֹֹחרקים ֹהענפים ֹהגזעים, ֹהצגת ֹשל ֹהצורנית העוצמה

ֹ ֹמוזיקאלי ֹכאקורד ֹמוחשת ֹהשרכים ֹאלֹ-בררומנטי ֹמתקרבים ֹאם ֹאבל ֹומסתורין. רושם
ֹ ֹשמקרֹ–הרישום ֹעד ֹחדשות, ֹצורות ֹבו ֹחושף ֹצעד ֹבתיאטרוןֹכל ֹהעין ֹמבחינה ֹממש וב
שלֹדמויותֹהבאותֹבתחפושתֹשלאֹנראתהֹכמותהֹמעולם.ֹאיןֹאלוָֹאלּוזיותֹליצירותֹֹגדוש

ֹמ ֹראש ֹכאן ֹתמצאו ֵֹשִדי. סריו ֹאימפר  ֹבידי ֹהמוצגות ֹשלמות ֹהצגות ֹאלא יֹיֵֹאִֹמפורסמות
,ֹטוטםֹאינדיאניֹציטטהֹשלֹמופשטֹשלֹמונדריאן!(ֹ)שבחזיתוֹנדנדה-הפסחאֹמחופשֹלסוס
ספינה,ֹכלבלבֹחביבֹהמתפרקֹלשלדֹההופךֹלשורש,ֹגמדֹגרמניֹהפוךֹ-כעוסֹהמחוברֹלעוגן

כדורגלֹקטן,ֹשרשרתֹומנעול,ֹֹעלֹראשו,ֹצבֹההולךֹלדרכוֹהנוטשֹצבֹאחרֹההפוךֹעלֹגבו,
ֹמרי ֹברשת, ֹארוזה ֹגביעֹמלאֹמפלצת ֹמגופה, ֹפורצים ֹבשוטֹוחיצים ֹהאוחזת ֹקומית ונטה

ֹאברי ֹשרים, ֹשלֹ-ננסים ֹהמדוייק ֹדיוקנו ֹואפילו ֹציירים ֹפאלטת ֹהפוכות, ֹציפורים מין,
הרשימהֹשהבאתיֹכאןֹֹ)כראוי:ֹבפינהֹהימניתֹהעליונה(.ֹאלוהיםֹב"בריאה"ֹשלֹמיכלאנג'לו

ֹמקרֹ–היאֹחלקיתֹמאדֹובמיוחדֹ ובֹמאד.ֹממרחקֹמעטֹרבֹיותרֹהיאֹמתגלהֹרקֹלמתבונן
ֹענק.-בעיקרֹשלדיםֹֹוחרקיֹ–ֹיתגלוֹדמויותֹודבריםֹאחרים

-הנובעֹמכךֹהואֹשהרישוםֹהנראהֹממרחקֹכמהֹצעדיםֹאינוֹאלאֹשכבהֹאחתֹבמבנהֹרבֹֹ
שכבתיֹשכלֹאחתֹמשכבותיוֹנושאתֹמשמעותֹשאינהֹהורסתֹאתֹהאחרותֹאלאֹהיאֹקיימתֹ

ֹלצידן,ֹבוֹבזמן,ֹכבמבנהֹפוליפוני.ֹ

ֹהגיעֹגםֹֹֹ ֹואז ֹבתקופתֹהבארוק, ֹלשיאהֹהגבוהֹביותר הפוליפוניהֹבמוזיקהֹהגיעהֹכזכור
.ֹהקולותֹהציגוֹריבויֹשלֹעמדותֹרגשיותֹביחסֹלידיֹביטויֹעזֹהפוטנציאלֹהאמביוולנטיֹשלה

.ֹזוהיֹגםֹמשמעותהֹשלֹהפוליפוניהֹכמושגֹהמושאלֹלספרותֹ)כמוֹבמשנתוֹלנושאֹהשירה
צירתֹדוסטוייבסקי(ֹאוֹלאמנויותֹאחרות.ֹברישומיוֹשלֹרותםֹעולהֹהנודעתֹשלֹבאחטיןֹעלֹי

לם(.ֹהשכבותֹאמביוולנטיותֹקיצוניתֹביחסֹלמושגֹהמציאותֹהמשעיןֹעצמוֹעלֹצילוםֹ)=ֹצֵֹ
ֹטיפיןהסמו ֹלצופה ֹהמתגלות ֹהנגליתֹ-יות, ֹהמציאות ֹשל ֹבלעדיותה ֹאת ֹמערערות טיפין

מציאותֹ-שלֹשכבותֹ–ובעצםֹֹנוספיםרֹמתמידֹשלֹקולותֹבראשונהֹומעמידותֹאותהֹבהקש
ֹ.נוספות

הבארוקיותֹאינהֹרקֹוירטואוזיותֹמופלגתֹֹפרֹרותם.היֹתכונתוֹהבארוקיתֹהמיוחדתֹשלֹעזוֹֹ
עולםֹמטאפיזיתֹאופיינית.ֹבתקופתֹ-ביחסֹלמדיום,ֹאלאֹקשירתהֹשלֹהוירטואוזיותֹלראיית

עזהֹאלֹהנשגב,ֹבעודֹהבארוקֹההיסטוריתֹהיתהֹזוֹפסימיותֹמרהֹהמשולבתֹבתשוקהֹיצריתֹ
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ֹהתשוקהֹאלֹהנשגבֹשרויהֹבמאבקֹמתמידֹבתשוקהֹלאֹפחותֹעזהֹאלֹהבשרֹואלֹהחושים.ֹ
ֹלמשל( ֹטרנטינו ֹשל ֹ)כבסרטיו ֹהעכשווי ֹפרטיםֹֹהבארוק ֹ"הכללי" ֹלמראה ֹמתחת חושף

ֹאחר,ֹ-ופרטי ֹממד ֹהצופה ֹבפני ֹהמעלים ֹאנושיים, ֹואברים ֹמעשים ֹמכשירים, ֹשל פרטים
ֹהאדיש ֹהעין, ֹמן ֹהעלילהֹוהמשמעות.ֹהרֹסמוי קוליותֹשלֹעופרֹרותםֹאינהֹ-בלכלֹמושגי
ֹבקלות ֹעצמה ֹלכידהֹֹמסגירה ֹספרותית ֹפרשנות ֹלא ֹוגם ֹרצופה ֹפסיכואנליטית לפרשנות

אךֹברורֹכיֹהשכבותֹהדמיוניותֹהמאכלסותֹאתֹהעולםֹהמעוצבֹברישומיםֹמציבותֹֹאחרת.
ֹהקיצוניתֹשלה.ֹֹבתוךֹהמציאותֹהוויהֹאחרת,ֹנבדלת,ֹאנארכיתֹֹבהטרוגניות

ֹ

ֹֹֹ .ג
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ובעיקרֹלמשמעותוֹֹהגרוטסקה,פרֹרותםֹחבהֹחובֹגדולֹלמושגֹעֹהפואטיקהֹשלֹרישומיֹֹ
ֹה ֹבמאה ֹהאיטלקית ֹהאמנות ֹשל ֹבעולמה ֹ.16-המקורית, ֹהמלהֹֹ ֹמן ֹנגזר ֹהזה המושג

היתהֹלסמןgrotescheֹֹמערה.ֹהכוונהֹבתוארֹהאופןֹֹ–שמשמעותהֹֹ grottoהאיטלקיתֹ
ֹהקירותֹבארמונותֹובווילותֹהרומאיותֹמןֹעיטוריםֹ)בד"כֹבפר ֹעיטורי ֹבסגנון ֹשנעשו סקו(

החלוֹלחשוףֹכמהֹמןֹהארמונותֹהעתיקיםֹהללוֹשהיו,16ֹֹ-התקופהֹהאוגוסטינית.ֹבמאהֹה
ֹהיתהֹ ֹהמושג ֹכוונת ֹאבל ֹבבחינתֹמערות. ֹוהיו ֹחורבות ֹעיי ֹתחת ֹקבורים ֹהדברים, בטבע

היוֹעשוייםֹארגֹמיוחדֹשלֹצמחים,ֹחיותֹֹמדויקתֹיותר:ֹעיטוריֹהקירותֹהרומאייםֹהעתיקים
צבעיםֹוצורותֹשחוללוֹמהפכהֹבחשיבהֹעלֹ-אדם.ֹהיוֹאלהֹצורותֹמטמורפיותֹעשירות-ובני

ֹהאמניםֹהאיטלקייםֹ ֹהמרחבֹהביתי. ֹהזהֹאודותֹמלאכתֹהקישוטֹוארגון ֹהסגנון שהתמחו
ֹרפאל ֹ)וביניהם ֹהגלום ֹוהפואטי ֹהאקספרסיבי ֹלפוטנציאל ֹרבה ֹבדריכות ֹהגיבו ברעיוןֹ(

ֹלגוף ֹבצל ֹבין ֹלכנף, ֹגבעול ֹבין ֹהתמורהֹהמהירה ֹהצורני. ֹלענף,ֹ-הגלגול ֹציפור ֹבין אשה,
התפתחהֹבידיהםֹליצירותֹפנטסטיותֹשבהןֹחדריםֹואולמותֹשלמיםֹמכוסיםֹבגלגוליֹחייםֹ
ֹאודותֹ ֹעל ֹהעתיקה ֹוהרומית ֹהיוונית ֹהמיתולוגית ֹהחשיבה ֹכי ֹברור ֹחידות. ֹכמן וצמחים

ֹה ֹכמו ֹכלאיים ֹהגריפוןיצורי ֹאו ֹהכימרה ֹֹמינוטאורוס, ֹהנימפות, הטריטוניםֹושלל
ֹתֹהרומאיתֹהזאת.והסאטיריםֹעומדתֹביסודֹההמצאהֹהקישוטי

בעיקבותֹכניסתםֹהחדשהֹשלֹסופריֹהרומנטיקהֹאלֹתחומיֹהחלום,ֹהסיוטֹ,19ֹ-במאהֹהֹֹֹ
ֹ ֹהאגדי, ֹהשדים ֹגרוטסקהועולם ֹהמושג ֹנורא.ֹהפך ֹוגיחוך ֹבלהות ֹאימים, ֹשל ֹלמסמנם

ֹהב ֹהעולם20ֹֹ-מאה ֹמלחמת ֹלגמרי. ֹהריאלי ֹהאנושי ֹהקיום ֹאימי ֹאל ֹהזה ֹהמושג נדד
ֹֹֹ.היומיומיתֹהראשונהֹהעבירהֹאתֹהגרוטסקיֹמתחומיֹהאגדהֹאלֹהמציאות

ֹבריֹֹ ֹיוצר ֹרבדיםרותם ֹבכמה ֹגרוטסקיים ֹאפקטים ֹביןֹשומיו ֹהדיסוננטי ֹהצירוף ֹעצם :
החבוייםֹבהםֹהואֹגרוטסקיֹבמובןֹֹמושאיֹהנוףֹהשקטיםֹוהקמאייםֹלביןֹהדמויותֹוהחפצים

ֹזהֹלזהֹ ֹדבריםֹהזרים ֹהשכנותֹהכפויהֹעל ֹקפקא. ֹמכתבי ֹלנו ֹהמוכר ֹהמובן ֹמאד: מודרני
כך;ֹהטרוגנייםֹבאורחֹאבסורדי,ֹ-לחלוטין.ֹומעלֹזה:ֹצירופםֹשלֹהמושאיםֹההטרוגנייםֹכל

ֹהמר ֹבלאֹכלֹהתחשבותֹבחוקי ֹואפילו ֹסיבתי ֹאו ֹעלילתי ֹסדר ֹבלאֹכל חב,ֹבכפיפהֹאחת,
הכובדֹאוֹהפרספקטיבה,ֹהואֹגרוטסקיֹבאותוֹמובןֹרומנטיֹשלֹהמושג:ֹהמאיים.ֹהדמוני.ֹ
ֹהעובריםֹ ֹצמחים ֹשל ֹארג ֹעכשוויתֹומפתיעה: ֹהקלאסיתֹבצורה ֹהגרוטסקה ֹזה: ֹכל ומעל
ֹהקירֹברומא,ֹ ֹהפארֹהמשועשעֹשלֹקישוטי ֹמן ֹכמובן, ֹבהם, ֹאין תמורותֹלדבריםֹאחרים.

ֹ:ֹלהצמיחֹדברֹמתוךֹדבר.צמואבלֹהםֹנעניםֹלאותוֹעיקרוןֹע

ֹמישוריֹֹֹ ֹבין ֹוסתירה ֹחריקה ֹכל ֹשאין ֹבכך ֹהוא ֹכזה ֹרישום ֹשל ֹהכוללת ֹבחזותו המרתק
המציאותֹהשונים,ֹאוֹביןֹהקולותֹהשוניםֹבפוליפוניה.ֹהדמויותֹוהחפציםֹהרביםֹהנמצאיםֹ

ֹבסבךֹמתמזגיםֹבוֹבהרמוניהֹמלאה.ֹ

 ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ .ד

ֹֹֹֹֹֹֹֹֹ ֹישֹלהעיר ֹעבמקוםֹהזה ֹשל ֹיצירתו ֹבין ֹרב ֹדמיון ֹאין ֹשלכי ֹלזו ֹאֹ ֹ פרֹרותם ֹק. ר.ֹשֹ מ.
ֹעשויֹ ֹבהם ֹהרישום ֹומעשה ֹמאד ֹשכלתני ֹבמישור ֹכולם ֹמצויים ֹאשר ֹשל ֹהנודעים רישומיו

ֹגאומטרי ֹשיטהֹֹמתווה ֹשל ֹברורה ֹסתירה ֹברישומיו ֹהנוצר ֹבאפקט ֹיש ֹאם ֹגם ֹומחייב. ברור
,ֹהםֹמושתתיםֹעלֹהבניהֹגאומטריתֹשלֹמושגֹמתמרחבֹמסוי-ריתֹאחתֹאוֹשיטתֹעיצובגאומט

המרחב.ֹגםֹהסתירותֹשבהםֹמתרחשותֹבמישורֹהשכלתניֹבלבד.ֹאשרֹאינוֹעוסקֹבמציאותֹאלאֹ
ֹה.ֹבמחשבותֹעלֹאודותֹהצורותֹהניתנותֹלמדיד

ֹֹֹ ֹנשכח ֹאנגלי ֹצייר ֹשל ֹבאיזכורו ֹטעם ֹיש ֹזאת ֹלעומת ֹהויקטוריאנית ֹהתקופה ֹמן ֹ–כמעט,
ֹֹריצ'רד (ֹ ֹוהשDaddֵֹֹדאד ֹהפיות ֹעולם ֹאת ֹהפך ֹדאד ֹרותם. ֹשל ֹלרישומיו ֹבזיקה דוניםֹ(

ֹלמשלֹמ"חלוםֹלילֹקיץ"ֹהשקספירי(ֹלמרכזֹיצירתו.ֹדאדבנוסחֹהמוכרֹלנוֹ)ֹהרוחשיםֹביערות
שפיתחֹלעוצמותֹמרתקות,ֹהחורגותֹהרבהֹמעברֹלמוכרֹלנוֹמתחוםֹהאיורֹֹהגיעֹבז'אנרֹהמוזר

ֹהאגדותֹֹבדורֹההוא )ארתורֹרקהאםֹאוֹאדמונדֹדולק,ֹאםֹלהזכירֹאתֹהמפורסמיםֹביןֹמאיירי
בעיצובֹוהאנטומיֹניֹשֹבציוריוֹשלֹדאדֹדווקאֹמשוםֹהדיוקֹהבוט.ֹמשהוֹאפלֹרוחבדורֹההוא(

שובבותֹיוֹמקנהֹלהֹנוכחותֹמטרידה,ֹרחוקהֹמאדֹמןֹההטבע.ֹהריאליזםֹשלֹהפנטסיהֹתחתֹיד
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מןֹהמשחקיותֹהמופלאהֹשבמוזיקהֹשלֹמנדלסוןֹֹ–יריםֹובוודאיֹהנהוגהֹבעולםֹהספריםֹהמאו
ֹל"חלום"ֹהשקספירי.ֹ]ר'ֹתמונהֹבעמודֹהבא[

ֹ

ֹ

ֹ

ֹמעניין:ֹ ֹאבלֹהמשותף ֹלהרחיב. ֹצורך ֹרותםֹאין ֹשל ֹזו ֹלבין ֹדאד ֹשל ֹאמנותו ֹבין ֹהמבדיל על
ֹגםֹריצ'רדֹדאדֹכמוֹטועןֹכיֹהאמןֹמב קשֹלטעתֹאתֹיצוריֹהדמיוןֹבמציאותֹמוחשיתֹומוכרת.

ֹזאתֹ ֹעושה ֹשהוא ֹאלא ֹשבו, ֹהקטנים ֹהיצורים ֹאת ֹלראות ֹכדי ֹהטבע ֹאל ֹמאד ֹלהתקרב יש
ֹבמקומנו:ֹהתמונהֹהיאֹתקריבֹהחושףֹאתֹעולםֹהפיות.

ֹ

ֹ
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ֹ

  .ה

עירֹבמובנהֹהחריף,ֹפרֹרותםֹהתמודדותֹרישומיתֹעםֹהלעולםֹהדמיוןֹהיעריֹמציבֹעֹמנגד
אביביים.ֹבשתיֹ-סדרתֹתחנותֹהרכבתֹהגרמניותֹאוֹסדרתֹהרחובותֹהתלֹ–הטכנולוגיֹביותרֹ

ֹהמרחביםֹמהוויםֹ ֹתחבורתי. הסדרותֹמקפידֹרותםֹעלֹמרחבֹציבוריֹרועש,ֹאימפרסונאלי,
פעמיותו.ֹאלוֹהמרחביםֹ-זכורֹלחד;ֹהאדםֹמאבדֹבהןֹכלֹאנקודותֹשלֹאובדןֹהייחודֹהאישי

ֹאדםֹהואֹחלקֹממסהֹענקיתֹשלֹחברהֹעירוניתֹהנוסעתֹתדירֹממקוםֹלמקום.שבהםֹה

ֹהעירוֹֹ ֹהמקומות ֹלצילומי ֹכאן ֹהנעשה ֹההזרה ֹברישומיוֹמעשה ֹרותם ֹאת ֹששימשו ֹניים
ֹהטבע ֹמרישומי ֹמאד ֹאלאֹשלוֹשונה ֹהנגלית ֹהמציאות ֹבתפיסת ֹלא ֹרותם ֹעוסק ֹכאן .

ֹבמשמעותה.

ֹֹֹ ֹגר8"קלן ֹשל ֹמתחתיתו ֹמעלה ֹכלפי ֹמבט ֹלגרם-ם": ֹהמקביל ֹנעות.ֹ-מדרגות מדרגות
ֹמרישי-תקרת ֹעל ֹנשענת ֹגדולה ֹ-זכוכית ֹקשתיים ֹפוסטֹ–מתכת ֹלקמרוניֹ-ביצוע מודרני

ֹהאופייניים ֹוהזכוכית ֹהֹהברזל ֹהמאה ֹסוף ֹשל ֹהרכבת ֹה19ֹ-לתחנות ֹקירות20ֹ-וראשית .
ֹלוחות שלֹקירֹמרוצף,ֹמקושטֹבדגםֹֹ-זמניםֹדיגיטליים.ֹמשמאלֹלגרםֹהמדרגותֹ-זכוכית,

ֹמהםֹפרטיםֹרביםֹ ֹכשהואֹמסנן ֹמלוטשֹכזכוכיתֹוהואֹמשקףֹאתֹהמראותֹשסביבו עלים,
ֹהמראותֹ ֹאת ֹמשקפים ֹהדיגיטליים ֹהזמנים ֹלוחות ֹגם ֹבלבד. ֹאפורות ֹהפשטות ומותיר

אדםֹקפואיםֹעלֹמקומםֹבהרףֹהעיןֹ-שמעליהםֹאךֹשמשתםֹהכההֹמכההֹאתֹהמראות.ֹבני
ֹםֹוסכמטיים.שלֹהצילום.ֹעיצובםֹמותירֹאותםֹאנונימיי

ֹתחנתֹ ֹאודות ֹעל ֹמזה ֹיותר ֹאקספרסיבי ֹרישום ֹלתאר ֹמתבארֹ-קשה ֹכאן ֹעכשווית. רכבת
ֹבבסיסו: ֹהמצוי ֹבצילום ֹהרישום ֹמעשה ֹשמחולל ֹהתמורה ֹשל ֹכוחה ֹואחר ֹחדש ֹבכוח

ֹאלאהצילוםֹהזהֹ ֹמשועממתֹומשעֹאינו ֹאודותֹתחנתעדותֹאדישה, ֹעל רכבתֹבעירֹ-ממת,
איןֹבוֹכדיֹללכודֹֹ–שישֹבתהודהֹההדדיתֹשלֹחלקיֹהמבנהֹ.ֹעםֹכלֹהענייןֹהצורניֹאירופית

ֹלעומת ֹהרישום, ֹלמראהו. ֹהנרדמת ֹתודעתנו ֹהזהֹ-את ֹהמראה ֹמן ֹפיסה ֹכל ֹהופך זאת,
ֹ ֹשל ֹוהמלטף, ֹהחושני ֹהקפדני, ֹהביצוע ֹאנושית. ֹבדידות ֹשל ֹהמרחבֹלמניפסט ֹפרטי כל

ֹבק ֹהמעקהֹוהשתקפותו ֹהניתקתֹשלֹהאשהֹהעולה, ֹהרגל ֹהמדרגות, ֹהמלוטש,ֹהנגלה: יר
ֹהברגים,ֹ ֹלחלוטין, ֹרצופות ֹשאינן ֹהקיר ֹבמרצפות ֹשמימין ֹהגבר ֹשל ֹבבואתו הכפלת

ֹוכו' כלֹאלהֹבוניםֹמבטֹאחרֹֹ–ֹהמוטות,ֹהמנורות,ֹפרטיֹהמידעֹשעלֹלוחותֹהזמניםֹוכו'
הנשלחֹאלֹעברֹהמרחבֹהזה.ֹהמבטֹהזהֹחושףֹבוֹאתֹקיומוֹהעיוורֹלהתרחשותֹהאנושיתֹ

ֹ ֹהגרפיטהידֹהאוחהעוברתֹבתוכו. ֹכלֹזוויתֹוכלֹהשתברותֹזתֹבעיפרון -ובוחנתֹכלֹבורג,
ֹהאיטיותֹ ֹאחרת. ֹהתודעה ֹאת ֹומפעיל ֹנוכח ֹהרישום ֹמעשה ֹנעלמת. ֹאינה אור,

תֹאלֹהמבט.ֹאוֹההפך:ֹהמבטֹחוברֹוהאינטנסיביותֹהקיצוניתֹשלֹהביצועֹהרישומיֹמתחבר
ֹדרמתֹהדיוקֹהקשהֹשֹאל ֹואל ֹאצורהֹתנועותֹהרישום ֹאין ֹכבו. ֹבהמדובר וירטואוזיותֹאן

ֹ ֹכבכלֹ"דיסניו"ֹקלאסי הפלאֹשבמעשהֹההעברהֹשלֹהמראותֹדרךֹהתודעהֹאלֹֹ–לשמה.
הפערֹהנוראֹשביןֹרגישותוֹהמופלגתֹֹ–הידֹהמציירתֹהואֹהפועלֹעלינוֹאלֹפעולתו.ֹוכאןֹ

ֹהדעתֹ ֹשיקולי ֹהטכנית, ֹהעורמה ֹבו, ֹהמשוקעים ֹהמאמצים ֹעל ֹהרישום, ֹמעשה של
ֹשל ֹלייצוג ֹבאשר ֹמזמןֹֹהמעניינים ֹשהצילום ֹוהפרצפטיביים ֹהאפיסטמולוגיים האתגרים

דומםֹֹ–לביןֹדממתוֹהאובייקטיביתֹשלֹמרחבֹהתחנה.ֹהואֹגדושֹנוכחותֹומצדֹשניֹֹבפנינו
ֹכמוֹהעדרֹגמור.

פרֹרותםֹמוקסםֹמהשתברותֹשלֹמראותֹבזכוכיות,ֹבשיקופיםֹמלאיםֹוחלקיים,ֹבהכפלותֹעֹֹ
ֹ ֹעל ֹזה ֹהמרובדים ֹמראות ֹהיוצרות ֹ)דוגמאמשונות ֹהרישומיםקיצוניֹותזה ֹהם ֹלכך ֹות

ֹהאופטיותֹו"הירקון"ֹחשמונאים"ה" ֹשהעלילות ֹהמורכבים ֹהאתגרים ֹאל ֹמרותק ֹוהוא )
ֹהללוֹמעמידיםֹמולֹהטכניקהֹֹהרישומית.ֹאלאֹשדווקאֹלהטוטיֹהראיהֹהללוֹמוביליםֹאותו
ֹכמב ֹהללו ֹההשתקפויות ֹאת ֹחושף ֹהיה ֹהללו ֹהדברים ֹשצילום ֹבעוד ֹהאקספרסיה. וךֹאל

אופטיֹמרתק,ֹהרישוםֹהופךֹאותוֹלמרחבֹהצומחֹסביבֹהאדםֹכדיֹלבטלֹֹאתֹמשמעותו.ֹלאֹ
האדםֹהרואהֹומביןֹהואֹהעיקרֹכאן,ֹאלאֹמרחבֹהקייםֹלעצמו,ֹהעסוקֹבעצמו,ֹהמשתכפלֹ
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למראותֹמופלאיםֹשאיןֹלהםֹצופהֹואישֹאינוֹיכולֹלקלוטֹולהבין.ֹחוסרֹהמשמעותֹהופךֹ
ֹהרישום ֹלנוכחותֹדרמטית; ֹטלוויזיהֹהמציגֹֹכאן ֹכמכשיר שוקקֹפעילותֹעיוורתֹלחלוטין,
ֹסרטֹפעולהֹמותחֹבחדרֹריק.

ֹֹ

 בעידןֹהדיגיטלירישומיתֹהרהורֹקצרֹעלֹוירטואוזיותֹ .ו

ב"מראהֹמתחתֹלגשר"ֹהעתיקֹעופרֹרותםֹצילוםֹשבמרכזוֹקוֹאורֹעזֹהחודרֹמבעדֹלחרךֹ
ֹשתחתיו ֹהתעלה ֹאו ֹהנהר ֹמי ֹפני ֹעל ֹונופל ֹגשר ֹחלקי ֹבין ֹבאיטיותֹהנמצא ֹעשה ֹהוא .

ֹאפילו,ֹ ֹיתכן, ֹרבה. ֹובמהירות ֹבקלות ֹמשוכללת ֹמדפסת ֹעושה ֹשהיתה ֹמה ֹרב ובקושי
ֹתמונהֹלא ֹהואֹ-שהמדפסתֹהיתהֹמפיקהֹכאן ֹמקוםֹאחר ֹמבכל ֹיותר ֹכאן, פחותֹמעניינת.

ֹצילוםֹ ֹשל ֹהיום ֹהמקובל ֹבתהליך ֹבמקומה ֹבא ֹשהוא ֹהמכונה ֹעם ֹבתחרות ֹעצמו העמיד
ֹוהדפסה.

ֹהֹֹ ֹכי ֹלי ֹבעידןֹנראה ֹהאמנות ֹאודות ֹעל ֹלמחשבה ֹמהותי ֹעניין ֹבחובו ֹצופן ֹהזה משפט
קץ,ֹ-ובסבלנותֹאיןֹ,ֹבכוחלעשותֹבידיו,ֹבענווההשעתוקֹהטכני:ֹהאדםֹמקבלֹעלֹעצמוֹכאןֹ

בלאֹכוונהֹובלאֹסיבה.ֹהואֹלוקחֹמןֹהמכונהֹבמהירות,ֹמהֹשהמכונהֹעושהֹבלאֹיודעין,ֹ
ֹהמכונהֹאינהֹ ֹבידיו. ֹלעשותו ֹבמעשיו.ֹאתֹהמעשהֹכדי ֹרקֹהאדםֹיכולֹלהצטיין מצטיינת.

שעה.ֹאבלֹרץֹמרתוןֹהעוברֹאתֹ-ק"מֹבהרבהֹפחותֹמחצי42.195ֹמכוניתֹגומאתֹמרחקֹשלֹ
ֹמשעתיים ֹיותר ֹבמעט ֹמהירה ֹבריצה ֹהזה ֹשלֹֹהמרחק ֹנדיר ֹמעשה ֹלעשות ֹגופו ֹאת לימד

ֹ רותֹהזוֹדווקאֹבתחֹ–כךֹוהֹהרוחני.ֹמובנֹזוהיֹוירטואוזיותֹבמלואתנועהֹמהירהֹבמרחק.
ֹ ֹהמכונה ֹמול ֹרותם ֹעפר ֹשייךֹשעורך ֹאינו ֹהמעשה ֹהמכאני. ֹמול ֹהאנושי ֹהיסוד מצטלל

ֹולאי ֹלתבוסה ֹהיד, ֹלאוזלת ֹליד, ֹלרצון, ֹהבוקעתֹ-למציאותֹאלא ֹאור ֹקרן ֹלרשום תבוסה.
ֹבעצםֹהוויתו ֹמבטֹאנושי ֹגרפיטֹהואֹמעשהֹרבֹוגדולֹשל ֹמגבוהֹוחודרתֹלמיםֹבעיפרון

ֹ.יאומן-ויהֹמןֹהמובןֹמאליוֹאלֹהלאטֹהמחזירֹאתֹההו;ֹמבכמבטֹשלֹאדםֹחיֹואוזל

ֹ


