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Charcoal World
Merhav Yeshoron

Our world is the last of all worlds. A base world of fragments
and husks1. Abundance came down from above, lights were
poured from vessel to vessel, but the vessels could not contain
the intensity, and they shattered to pieces. Lest we forget, our
role is to wander amongst the heaps, and seek out the sparks,
return the light to its place. Returning a thing to its point of
origin is no simple undertaking, even more so when it had none
to begin with; the primordial intensities could not be contained
in the first place, and the world was created in fracture. Hence,
the healing process does not involve returning the elements to
their original place, but rather dictates the creation of a new
space, where the disparate elements can rest.
If you look at Hillel Roman’s face, you will notice that his
hairline comes to a V-shaped point at the center of his forehead.
This same V appears in the hairline of the Squirrel Monkey. The
monkey stands on all fours, his back is arched, his tail forms a
circle behind him, as if outlining his figure. The monkey contains
himself. His head looks strange; at a second glance it looks like
an alien’s skull. Underneath the widow’s peak, where his hairline
ends, there are two black holes instead of eyes. Hold your gaze a
little longer and you will hear the charcoal speak. It is the V on
the artist’s forehead who chose this specific monkey, because of

1
The text contains various references to Isaac Luria’s kabbalistic thought, namely the introduction of
three central themes: tzimtzum, Shevirat HaKelim (the shattering of the vessels), and Tikkun(repair). These
three are a group of interrelated, and continuing, processes. Tzimtzum describes the first step in the process
by which God began the process of creation by withdrawing his own essence from an area, creating an area
in which creation could begin. Shevirat HaKelim describes how, after the tzimtzum, God created the vessels
(HaKelim) in the empty space, and how when God began to pour his Light into the vessels they were not
strong enough to hold the power of God’s Light and shattered (Shevirat). The third step, Tikkun, is the
process of gathering together, and raising, the sparks of God’s Light that were carried down with the shards
of the shattered vessels.
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its own V. Perhaps this wasn’t a conscious decision, but it would
suffice to place the two skulls facing one another to notice that
we all choose from within our own holes.
Hillel Roman sits exiled in Tel Aviv1 mining images from the
internet, transforming them back into matter. His process is
an act of translation where pixels become grains of charcoal,
and the images found within the boundless expanses of the net
are redeemed to become originary. The drawing creates a place
for the image, and so it returns to the world. A charcoal world.
Ripped from its context, the image floats within blackness. The
absence of a background denies the possibility of an exterior light
source; the light emanates from within. This is none other than
the internal luminance of the screen – the lost aura of painting is
found flickering in the phosphorus light of the computer screen.
Every detail in the drawing is precisely depicted, the pronounced
sharpness renders it, upon a second glance, hollow. The drawing
follows the illusion of the perfect object to its endpoint – just
to watch it collapse. This is an image deprived of depth, yet not
entirely flattened. It is impossible to enter, but it also doesn’t
come out towards the viewer, it remains flickering in its own
here-not-here, in its own there-not-there.
The internet is an infinite source of images with no clear outlines.
It is a sentient organism, shifting and multiplying by the power
of reason, a power it shares with cob webs, urban infrastructure
and pipelines, a power which allows the fingers to type whichever
word comes to mind – cast a word and a picture will arise. The
old fashioned system of letters and words is still the safest way
to navigate this universe. The web is made up of pictures and

2

Tel-Aviv is mentioned in Ezekiel 3:15 as a settlement in Mesopotamia where the prophet Ezekiel found
Jewish exiles
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words; it doesn’t just proclaim the demise of the photographic
image and the written word, it is also a place where one can kill
time, do nothing, stare, drift, or simply be without purpose. The
internet is a language in the making, a streaming-consciousnessseeking-what, which brings us to the nature of the search. Roman
wanders the net, but what does he seek?
The body of work presented before us is a radical dictionary.
Contrary to image banks offering infinite variations on the same
subject, it makes one singular choice: A General Rectification1.
The human eye is bombarded day and night, violent battles cover
every vacant inch of the skull. Roman rummages through heaps
of images and picks out a single object. The drawing, like the act
of naming a thing, rips the object and frames it; the drawing’s
rectangular contour echoes the defining power of the written
word. The wrested object is then displayed, pretending to be
a well-defined concept: this is what a wetsuit looks like, this a
parliament building, this is an elephant, here is the earth, and
this is a fort. The concept presents itself as an ideal, it aspires to
cast its sovereignty over the rest of the instances falling under it,
the monkey seeks to represent all monkeys, the shark to embody
all sharks.
This is a violent display of spectacle, an extravaganza of order
intoxicated by power. This is the tyranny of the organizing
faculty, cutting and pasting, shedding light and casting shade,
placing and determining the proper shape for each and every
object.

sharp V’s2 epitomize precision, and in many of the works it is
the very point where the drawing undermines itself. The V is so
sharp it destroys the image, and returns to be a free flying line.
Time and again the pointed V recurs because the pointed tip
is the meeting point between the world and the drawing. The
pointy skyscrapers and the peaks of the revenue graphs are
one and the same. The pointed edge locates and articulates the
moment of transformation from a three dimensional world to a
two-dimensional one; the V translates the natural cycles into the
graphic order. The shark’s tail cuts through water, the drone’s
tail cuts through the sky, both are conveyed by the charred tip.
The continents in the Universal logo drawings, are strewn like
gigantic steaks on the face of the earth. The corporate logo’s
letters enter the drawing from the right, baptizing the globe with
a name, the sharp edges of the letter N shine like a knife. The
word “World” collects the multitude of phenomena and wraps
them together in one efficient, easy to send, word.
Once the letters enter Roman’s drawings, they all become letters
in themselves. The body of work becomes a text begging to be
read. These are not arbitrary signs, but rather marks written
down, cast to the ether, waves locked in shapes, the shape of a
letter. For he who wants to appear needs a container, something
to hold him before he disperses forever. Each letter a locked
wave. The light must be drawn.

The drawings feign to be precise, to cut exactly to measure. The
3
The Tikkun HaKlali: The General or Comprehensive Rectification, is a unique innovation of Rebbe
Nachman of Breslov. It is a set of ten Psalms whose recital serves as Teshuvah (repentance) for all sins —
in particular the sin of wasted seed through involuntary nocturnal emission or masturbation. (should we
explain the compilation).

4
The original Hebrew version of the text uses the term Spitz, which is loan-word from either German or
Yiddish, signifying a pointed tip, a peak, the top, a spike, a cutting edge…As no single English term seems
to cover the entire gamut of meanings, the translation uses various terms, all referring to the same V-shaped
figure.
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The web has a sleek tongue. The charcoal’s tongue is heavy and
old, and it says: Grain upon grain. In the space between the pixel
and the grain lies the story of humanity. What kind of world is
composed here? What do these collected articles share, what is
the character of the civilization holding these lexical values?
There are two possible scenarios; in the first reading the world
has burnt down, Roman holds a piece of charcoal in his hand and
recollects memories. In a second reading we are all still here,
and Roman warns of what’s to come and traces an alternative
path. Charcoal is a material on the brink of extinction, and so
there is no material more adequate to speak about existence and
oblivion. If this is the story of a civilization which has passed
from this world, one must read the signs written down and seek
the signals of perdition. But if this is an attempt to rectify, one
must assemble the signs in the proper order and pray.
Roman describes the drone as such: “Its vision has been erased,
a camera installed instead, it has no windows and no doors,
it is a sealed capsule on its way to kill someone, an epitome
of technological prowess, but also of its horrific potential.
Yet there’s something divine about its appearance. Just like
Universal’s gleaming logo letters, appearing from the darkness
in a circular motion that wraps the world, unifying it, just like
the descriptions from the end of days, where everyone assembles
in Jerusalem, to worship one god, in one language, there is no
god but Allah. This is the essence of monotheism - but I don’t
believe in god.”
The serpent’s tongue is split, the V points into its mouth which
says: “Ye shall not surely die”1, wrapping together negation and

5

Genesis 3:4 KJV
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death, squirming, denying the word of the Lord…Negation is a
lingual creature, it has no existence amongst things. Negation
is invisible, only the split can be represented. This is where
alienation starts, a removal from things. Children’s drawings
begin with repetitive cyclical motions, without form, and void,
holy scribbles. The first sign of control in the drawing is embodied
in the cut of the straight line. Creating a shape means sectioning
space, separating here from there. This is a house and this is the
roof. But the V is also the way things meet. What is a V? The
convergence of lines, the separation of lines, a meeting point, a
vanishing point. If the world was created in fracture, the V is a
fracture turned into a letter. Thus, in order to read the letters
and the assembled message, one must follow the V’s.
A tip is the shape which enables a thing to end without crumbling.
It is a point of concentrated power, it is how a sprout cuts through
a clod and peeks out onto the face of the earth. The tip is the
most pronounced form of power. This is how financial inequality
is represented – a narrowing pyramid, where most of the power
is concentrated high in the apex.
A sail ship made of blocks embodies the idea of sailing, of a
game, the possibility of building, the notion that another place
does in fact exist… The sail is triangular, but why? The moment
of force applied to the tip of the mast is great. If the same force
was applied to the tip and the base, the mast would break, and
if it didn’t break the boat would surely capsize. So the sail must
be reduced as it grows taller. The power gradually spreads
downwards from its peak, where the tip of the sail meets the
tip of the mast, to form another V. The sail’s contour visually
embodies exponential decay, fast decay slows down to a stable
state.
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It is much more exciting to think of exponential growth –
something that starts growing slowly and then, all of a sudden,
surges. This is a geometric progression which multiplies itself
with every step: at first the growth is slow – from two to four,
from four to eight, but as the numbers grow, the multiplication
becomes more dramatic. Take for example humanity’s growth
rate. It took tens of thousands of years until in 1850 the earth’s
population reached one billion, but in 1950 it had already
reached 2.5 billion, and in 2000 about 7 billion. In The Crash
Course, Chris Martenson draws a few similar exponential
graphs charting the population growth, petrol consumption,
money supply, the extinction of species, water consumption,
deforestation and the exploitation of fishing resources. All of
these are rapidly accelerating and are of course interdependent.
The same is true for the cell splitting of the embryo, the growth
of the internet and the reproduction of viruses.
Exponential decay is the reciprocal process; the structure of
pension plans runs parallel to the distribution of deaths in the
years following retirement – the older you get the less you get
paid, until the decay is stopped and you receive a constant
amount until the end of your life. Radioactive materials and
beer foam also decay exponentially. The power loses its power
to drop. Imagine a heavy object in freefall - if during the fall its
mass were to consume itself, at some point the object would
levitate… In the Waterfall drawing, a closer inspection would

have had to represent all the gushing and the splashing, the
plunging of the water and the purl of the cascade. The distant
perspective depicts things in approximation, in abstraction,
revealing the contour of the phenomena’s decay; the water
crashes down like a pillar of light or a tree trunk, and then it
is cut, this is the way the one splits and separates into many.
An earlier painting closely observes the way water breaks, the
wave curls and closes in on itself, from afar it resembles a perfect
tongue, but up close one can see the individual splashes of water.
The careful placing of each shard within the whole picture is a
patient work of reparation (Tikun). Here the V is also the splash,
and the tiny shards separate from the wave and take off like
white birds. The graphic notation of a bird is composed of two
arcs which converge and create a V. The fish’s tail and the tail of
the drone are also made of two converging segments; the V cuts
through the air and sea, this parting is what allows the motion
to be steered.
Five Japanese women are all smiling towards the camera. The
smile, the inner corner of the eye, the point where the arm meets
the shoulder, all trace the same V. This is the way things meet.
The nose of the armadillo is sharp so he can shove it inside ants’
nests, but why is his tail so sharp?
If indeed what is charted here is something other than
catastrophe, it would reveal itself through the resemblance
between disparate things. The black and white drawing does
away with some detail, turning the objects into geometric forms;
spheres, cubes and pyramids expose the formal logic of the
world. The objects stand next to each other in a proximity which
allows their similarities to show, and yet, their separateness is
not disturbed. The resemblance does not facilitate governance.
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The animals on Noah’s ark were paired, but here we are presented
with a new world order – only one of each, organic reproduction
will not ensue. Yet, the drawing shows that no one really stands
alone. The same basic shapes in the same black and white.
The microorganism (non-random form#1) looks like a knight’s
helmet, but also of like the Star Fort structure. The shape of
the fort follows that of a star. The structure’s form allows the
defenders to attack any foe trying to climb the wall. In a square
citadel the wall itself can actually serve to protect the attacking
forces, whereas the star shape exposes the exterior part of the
wall to attacks from within. At the same time this star shape
resonates as a utopian structure.
Manmade structures imitate natural ones, but they also reflect
the internal structures of the mind. The mind and nature share
the same organizing faculty; the rules which govern structures
and networks are the same rules that govern our mind. This is
what arises from observing Roman’s work, and so the prisonhouse of our mind is broken; we do not impose the arbitrary
categories of our mind upon an alien external world, our mind
is a part of nature. Our consciousness is not separate from the
objects, both were created according to the same laws. Hence
there is harmony, a charcoal one, but still – a harmony.
Without a head and with no hands the wetsuit stands, full of
wind, like a medieval knight’s armor on display. Who knoweth the
spirit of man that goeth upward, and the spirit of the beast that
goeth downward1. The surfer’s body shall enter this space. Who
creates the waves in the sea? The wind or the undercurrents?
The raft carries occasional goods, triangular things and square

6

Ecclesiastes 3:21
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ones are easier to pack, they take up less space. Things are
round as they come out of the hole, you have to smack them
here and there, and then they’ll fit in perfectly. The house is
rectangular the door is a rectangle the window a rectangle, the
floor is covered with rectangular tiles, on a rectangular wall
hangs a black rectangle on which are drawn: white yogurt, white
milk and white butter, and nothing seems to drip. “The world
is hard and pure and white… as though the sun fell on shards
of ice1 .
Oddly enough, it is the spikes on the Father’s crown which are
cut off . The father’s nose is the bigger tip, pointing downward
towards the glittering sparkles in his beard, and in fact even lower
than that. The scorpion is here to sting, cut and pinch, he moves
swiftly like an arrow shot into the world. The Archaeological
Museum of Palestine looks like a utopian model, or a deserted
space station. All of these images are verse fragments, cut from
different sources. They are assembled here, liberated from their
contexts, free to transcend to a higher level of being. This a
story about a reality in which every detail contains the totality,
and is also contained by it.

the big bang, and it appears for example like this:

A monkey’s forehead
A non-random form
A slant of an eye
A snake’s tongue
A deer’s horn
A tip of a star
A drone’s tail
A shark’s tail
A waterfall
A letter
A nose
A sail

But what’s the connection between the scorpion’s sting and the
armpit of a Japanese girl?
Narcissism is the source of danger here – that unrestrained selflove – which causes man to cast his reflection onto the world
and by doing so, to hide the world from himself by himself. How
great the temptation to compare between a sprout and a tower,
between a sail and a waterfall.
The world was created in fracture, the tip is a fragment from
7

The tip is the way things start, and the way things end, the way
things split, and the way things are cut off, the tip is the shape of
the slash and also the shape of the blade, but we cannot let it all
rest on one single rule. The tower, lest we forget, did not stand.
The power is concentrated at the tip, yet the tip is blind. The
tip’s movement amongst shapes and things is based on arbitrary
exchanges, there is no single rule which can govern all tips.

Avraham Ben Yitshak, (trans. Thomas Cole), The Collected Poems of Avraham Ben Yitzhak, Berkley
press
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The movement through time is bound with the swapping of
meaning for meaning, of word for word, the exchange of goods
and images. This is why this wandering through the image
bank conceals within it an acknowledgment of the transience
of life itself. The self is reflected here as an exchangeable
article, moving through time, passing through reflections until
he himself would pass away. This is the networked subject, like
the underwater micro-organism, which first appeared under the
eye of the microscope, a body with neither inside nor outside,
composed entirely of a lattice of passageways.
Arbitrariness is an insult, WE WANT PERMANENCE! But
that which is permanent is that which dead, just like the image
cropped into the frame – “…it is death that digs the jagged line
of demarcation between physis and meaning most deeply.”1
The sharp smile of the Japanese girls, is also the meeting point
of the charcoal and the paper. This is how blackness touches the
white surface, leaving upon it the trace of pressure. This is how
the first writing, the ancient cuneiform, marks a form in clay.
It is this form, this trace, this pierce of alienation which is the
origin of every dialogue in matter. The horns of the buck were
made for courting wars, one pointed tip wins a battle so another
pointed tip would celebrate its victory. The elephant’s tusks are
used for digging for water, salt and roots; debarking or marking
trees, for moving trees and branches when clearing a path, and
for protection.

7

Benjamin, Walter, The Origin of German Tragic Drama 166, (trans. John Osborne)
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Each of us carries the Iranian parliament within him – a large
space containing many circles assembled around a focal point.
This is our face book, here are our less-familiar acquaintances,
here our acquaintances, and here are our friends, and in the
center stands the self, speaking. At the center of the parliament
two tips converge, all the lines meet at the center-stage, the aisle
leading to the stage forms a pointing at the speaker, and over

figure, standing with two legs spread apart, raising its arms to
the heavens.

The X is the meeting point of two lines in the web, the web in
which every entity contains the reflection of all others, the X is
the meeting point of the two verses:

I am but a worm
For me the world was formed
The world was made for me
Though I am just a flee

him a V opens up to the sky and onwards to divinity.
Left: Ur III (Middle Bronze Age) form of the cuneiform character DINGIR (AN) (dingir),
meaning “heavens” or “deity”
Right: 1st millennium BC version of Sumero-Akkadian cuneiform sign É (Akkadian bītu as logogram). Basic
meaning “house”. Used for “palace”, “home”, etc

In the Chapel drawing, in front of the tabernacle stands an
obelisk which also forms the shape of an X. Unlike the tip,
which cuts in order to create a form, the lines of the X meet and
continue onwards. This is why the X signifies the annulment of
the individual, leading to a total anonymity; the fracture line of
self-dissolution, from which prayer can open. This is a human

The eye is a rat running
round the net, you
can’t catch the net,
better heal the eye.
The portrait of the sick
eye is the portrait of a
dusty ball – the vision is
blurred.
Just Phoooo
and watch the tiny spheres floating in a beam of light.

Teach the eye to see what’s there for it is all you have.
Blessed is he who learns to see for he has learned to love.
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החיוך החד של הנשים היפניות ,הוא גם נקודת המפגש של
הפחם בנייר .כך נוגע הצבע השחור במשטח הלבן ,מותיר
עליו את עקבות הלחיצה .כך הכתב הראשון הוא כתב
היתדות מטביע צורה בחמר ,והצורה הזו ,העקבה הזו היא
הדקירה והניכור שהם ראשית כל
דיאלוג בחומר .הקרניים של האייל
נוצרו למלחמות החיזור ,השפיץ
מנצח כדי ששפיץ נוסף יחגוג את
נצחונו .החתים של הפ י ל נועדו
לחפור מים ,מלח ,ושורשים ,להזיז
עצים שחוסמים את הדרך ,לקלף
עצים ,לסמן אותם ,וגם משמשים
להגנה.

מקור הסכנה הוא הנרקיסיזם  -אותה אהבה עצמית בלתי מרוסנת  -הגורם לאדם להטיל
את בבואתו על פני העולם ובכך מסתיר האדם ,בעצמו ,לעצמו ,את פני הדברים .הרבה מתח
מצוי על הציר הזה .מצד אחד אנחנו רואים כמה גדול הפיתוי לקיים את ההשוואה ,ולבצע
היקשים (בין נבט למגדל ,בין מפרש למפל) .מצד שני מעל לכל המשמעויות מרחפת הסכנה
שהכושר לראות את הדומה מסתיר מהאדם את הדברים עצמם.
העולם נוצר בשבר ,השפיץ הוא רסיס מהמפץ הגדול ,והוא מופיע כך למשל :
צורה לא רנדומלית מס' 1
קצוות כוכב
זנב מזל"ט
לשון נחש
קרני אייל
זנב כריש
מצח קוף
זוית עין
אותיות
מפרש
עקרב
מפל
אף
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מימין :הגירסה השומרית-אכדית
של אה (ביתו באכדית) שמשמעות
הבסיסית בית ,משמשת גם לארמון,
משכן וכו' (אלף ראשון לפנה"ס)

כל אחד מאיתנו נושא בתוכו את מבנה הפרלמנט האיראני – חלל גדול העשוי מעגלים
מעגלים שמתכנסים סביב נקודת המרכז .זה ספר הפנים שלנו ,שם הזרים-המוכרים ,ושם
המכרים ,ופה החברים שלנו ,ובמרכזה ניצב האני ונואם .במרכז הפרלמנט ישנה התלכדות
של שני שפיצים .כל הקווים מתכנסים אל הבמה ,השביל המוליך אל הבמה יוצר המצביע
לעבר הדובר ,ומעליו נפתח אל השמיים  Vהפונה מעלה לעבר האל.
בצ י ו ר ה כ נ ס י י ה  ,בפתח ההיכל ניצב עמוד שגם הוא יוצר את האות  .Xהשפיץ חותך
וצר צורה ,באיקס הקווים נפגשים וממשיכים הלאה ,לכן האיקס הוא הביטול של הפרטי,
האנונימיות המוחלטת שהיא גם קו השבר של הביטול העצמי ממנו יכולה להיפתח התפילה.
זוהי צורת אדם עם שתי רגליים פסוקות ,הנושא ידיים למרומים .האיקס הוא נקודת המפגש
של שני קווים ברשת ,זוהי הרשת שכל פרט בה משתקף בכל הפרטים האחרים ,האיקס הוא
נקודת המפגש של שני הפסוקים:

השפיץ הוא הצורה שבה דברים מתחילים ,והצורה שבה הדברים נגמרים ,הצורה שבה
דברים מתפצלים ,והצורה שבה הדברים נחתכים ,השפיץ הוא חתך ,וגם חותך אבל לא
ניתן להעמיד הכול על כלל אחד ,המגדל בל נשכח לא החזיק מעמד .הכוח מרוכז בשפיץ
אבל השפיץ הוא עיוור .התנועה של השפיץ בין הצורות והדברים מבוססת על יחסי המרה
שרירותיים ,אין חוק אחד שתחתיו ניתן לסדר את כל השפיצים.
התנועה בזמן כרוכה בהחלפה של משמעות במשמעות ,מילים במילים ,סחר חליפין ,סחורות
– דימויים ,לכן השיטוט הזה בבנק הדימויים צופן בתוכו גם את ההכרה בחלופיות של
החיים עצמם .גם האני משתקף כאן כפרט שניתן להחליפו באחר ,הוא נע בזמן ,חולף
בין השתקפויות עד שיחלוף בעצמו .זהו הסובייקט המרושת,
כמו ה י צ ו ר ה ת ת י מ י 2שהופיע לראשונה תחת עין
המיקרוסקופ ,גוף שאין לו פנים וחוץ ,עשוי כולו בשתי וערב
של מעברים.
השרירותיות היא עלבון ,רוצים קביעות ,אבל מה שקבוע
מת ,כמו הדימוי שנגזר בציור " -המוות הוא החורט חריטה
עמוקה ביותר את קו הגבול הקטוע בין פיסיס ומשמעות"3.

משמאל :צורת כתב היתדות
של האות דינגיר (אן) שמשמעה
שמים כוכב ,ישות שמימית או אל
(שושלת אור השלישית)

אני רימה ותולע
למעני העולם נוצר

עמ 55

עמ׳ 48

למעני העולם נברא
אני אפר ועפר

העין היא עכבר המתרוצץ ברשת ,אין מה לתפוס את הרשת ,מוטב לרפא את העין.
דיוקן העין החולה הוא דיוקן הכדור המאובק – לא רואים טוב.
יש לעשות פווו ולהביט בכדורים הזעירים המרחפים באור;
ללמד את העין לראות מה יש .זה מה יש ,זה מה טוב ,ולראות משמע לאהוב.
י-ה ִאיׁשֶ ,ה ָח ֵפץ ַח ִּיים;    א ֵֹהב יָ ִמיםִ ,ל ְראֹות טֹוב.
ִמ ָ

עמ 55

וקצה המפרש ,מכאן מתפזר הכוח בהדרגה כלפי מטה .קו המתאר של המפרש
משרטט מעבר מדעיכה מהירה לדעיכה איטית ולמצב יציב (אקספוננט דועך).
מרגש יותר לחשוב על האקספוננט העולה  -משהו שמתחיל לאט לאט ואז
מתגבר בבת אחת .מדובר על טור עולה המכפיל את עצמו כל פעם ,למשל פי
שתיים ,תחילה זוהי התקדמות איטית – משתיים לארבע ,מארבע לשמונה,
אבל ככל שהמספרים גדלים ,ההכפלה נעשית דרמטית יותר .למשל קצב
הגידול של האנושות .נדרשו עשרות אלפי שנים עד שבשנת  1850הגיעה אוכלוסיית
הכדור למיליארד איש ,ב 1950-הגיע המספר ל 2.5מיליארד ,ובשנת  2000לכ 7-מיליארד.
ב"קורס בהתרסקות" שרטט כריס מרטנסון כמה גרפים זהים פחות או יותר של הפונקציה
האקספוננציאלית ,המתארים את צמיחת האוכלוסין ,צריכת הנפט ,היצע הכסף ,הכחדת
מינים ,צריכת המים ,אבדן שטחי יער ,ניצול הדגה .כל אלה מצויים בתאוצה גוברת ,וכמובן
קשורים זה בזה בתלות הדדית .גם התחלקות תאי העובר ,הגידול ברשת האינטרנט ,והתרבות
של נגיף ,גדלים באופן הזה .באקספוננט הדועך התהליך הוא הפוך ,למשל המבנה של
הפנסיה חופף להתפלגות התמותה בשנים שלאחר היציאה לפנסיה  -ככל שמזדקנים קרן
הפנסיה דועכת ,עד שהדעיכה נבלמת ומקבלים אותו סכום עד הסוף .גם חומר רדיאקטיבי
וגם הבועות בקצף הבירה נכחדים בטור אקספוננציאלי .הכוח מאבד את הכוח לדעוך -
אפשר לדמיין משהו כבד שנופל ,אם תוך כדי נפילה הוא הולך ומאבד מהמשקל ,בסוף הוא
יתחיל לרחף ...בציור של המפל מבט מקרוב היה נדרש לפירוט של השצף והנתז ,הבעבוע
וכל שאון ההמולה של מים נופלים על מים .המבט מרחוק מביא את הדברים בקירוב,
בהפשטה ,ומגלה את קו המתאר של דעיכת התופעה; המים יורדים כמו עמוד אור או גזע עץ
ואז נחתכים ,זו הצורה בה האחד נפרד ומתפצל לערוצים .צ י ו ר
מ ו ק ד ם י ו ת ר מתבונן מקרוב בצורה שבה מים נשברים ,הגל
מתפתל ונסגר על עצמו ,מרחוק הלשון מושלמת ,אבל מקרוב
ניתן לראות את הנתזים ,זוהי מלאכת תיקון סבלנית היודעת את
מקומו של כל רסיס בתוך התמונה השלמה .כאן השפיץ הוא גם
השפריץ ,והנתזים הקטנים נפרדים מהגל וממריאים כציפורים
לבנות .הסימן הגרפי של הציפור הוא שתי קשתות הנחתמות
בשפיץ .גם זנב הדג וזנב המזל"ט עשויים משני קצוות ,השפיץ
נועד לחתוך בים ובאוויר ,הפיצול/השניות מאפשרים לכוון את התנועה .מכיוון אחר ,ח מ ש
נ ש י ם י פ נ י ו ת  ,כולן מחייכות למצלמה ,החיוך ,זווית העין ,מפגש הזרוע והכתף ,מציירים
את אותם שני קוים הנפגשים בפינה .זו הצורה בה דברים נפגשים .החוטם של ה א ר מ ד י ל
מ ח ו ד ד כדי שיוכל לתחוב אותו לתוך קן נמלים .אבל למה הזנב שלו כה חד?
אם אמנם רשומה כאן אפשרות זולת חורבן ,היא תתגלה ביחסי הקרבה והדמיון שבין
הדברים .ההיגיון הצורני של העולם נחשף .הציור בשחור-לבן מוותר על חלק מהפרטים,
הדברים מתממשים כצורות גיאומטריות :כדור ,קובייה ,פירמידה .הדברים ניצבים זה כנגד
זה בקרבה שמאפשרת לראות את הדמיון ביניהם מבלי שההפרדה בניהם תופר ,הדמיון בין
הפרטים לא הופך לשלטון.

לת י ב ה ש ל נ ח עלו זוגות-זוגות ,כאן יש סדר עולמי חדש
 אחד מכל אחד ,כאן לא יתרחש ריבוי אורגני .אבל הציורמראה ששום פרט לא עומד לבד; אותן צורות יסוד באותו
שחור לבן .המיקרו אורגניזם (צ ו ר ה ל א ר נ ד ו מ ל י ת
מ ס '  ,)1מזכיר מבנה של קסדת אבירים ,וגם את המבנה
של מ צ ו ד ת כ ו כ ב  .הצורה של המצודה מעתיקה את צורת
הכוכב ,הפונקציה של המבנה נועדה לאפשר למתגוננים
זווית-תקיפה טובה על כל נקודה בה האויב מטפס בחומה;
בטירה מרובעת משמש הקיר כמסתור ,צורת הכוכב חושפת
את החוץ להתקפה מבפנים .אבל בה בעת משרה עלינו צורת הכוכב תחושה של מבנה
אוטופי .האדם מחקה מבנים שקיימים בטבע ,אבל גם משקף בהם את פנים התודעה שלו.
לאדם יש כוח מסדר ,והכוח הזה נמצא גם בעולם ,החוקיות של המבנים והרשתות ,היא גם
החוקיות של מבנה התודעה ,זה מה שעולה מצפייה בגוף העבודות הזה ,הכלא של התודעה
נפרץ כי התודעה גם היא טבע .השכל  -הכלי לא נפרד מהדברים ,המערכת שיצרה אותו
יצרה גם את שאר הפריטים ועל כן יש פה הרמוניה ,אמנם בפחם ,אבל הרמוניה.
בלי ראש ובלי כפות ידיים ורגלים ניצבת ח ל י פ ת ה ג ו ל ש  ,ממולאת רוח כמו הייתה
שריון אבירים בסלון תצוגה .מי יודע רוח בני האדם העולה למעלה ורוח הבהמה היורדת
היא מטה .לתוך החלל הפנוי הזה יכנס גופו של הגולש .מי מכה גלים בים? הרוח? או זרמי
מעמקים?

עמ׳ 48
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דווקא השפיצים בכ ת ר ש ל ה א ב חתוכים.
השפיץ הרציני הוא האף של האב המצביע מטה אל
זהרורי האור שמשחקים בזקנו ,ובעצם גם למטה
משם .העקרב בא לדקור ,לעקוץ ,לגזור ולצבוט,
הוא מתהלך כשפיץ שלוח בעולם .ה מ ו ז י א ו ן
ה א ר כ י א ו ל ו ג י של פלסטין נראה כדגם של אוטופיה ,או כתחנת חלל נטושה.
כל אלה הם גזרי פסוקים ,כל אחד נתלש ממקור אחר ,ויחד הם נאספו כאן ,משוחררים
מהקשרם ,פנויים להתעלות לדרגה גבוהה יותר של ממשות .יש כאן סיפור על מציאות שבה
כל פרט מכיל את המכלול וגם מוכל בו.

1
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הרפסודה נושאת סחורות מזדמנות ,דברים משולשים או מרובעים קלים לאריזה ותופסים
פחות מקום .דברים יוצאים מהחור עגולים ,צריך להוריד עליהם מכה פה ושם ואז הם
נדחסים יופי .הבית מרובע הדלת מלבן החלון מלבן ,הרצפה לבנים ,על קיר מרובע תלוי
מרובע לבן ועליו מצוירים :לבן ,חלב וחמאה,
וכלום לא מטפטף" .טהור וקשה ולבן העולם...
כאילו חמה נפלה על גלמי קרח".1

אבל מה הקשר בין השפיץ של העקרב לבין מפגש הכתף והחזה של אישה יפנית?
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אברהם בן-יצחק ,חורף בהיר ,כל השירים ,הקיבוץ המאוחד  ,1992עמ' .7
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תמונות ושמות ,היא לא רק אסונם של הדימוי המצולם והמילה הכתובה ,היא גם מקום שבו
ניתן לשרוף זמן ,להתבטל ,לבהות ,ללכת לאיבוד כלומר להימצא ללא תכלית .הרשת היא
שפה בהתהוות ,תודעה-בזרם-מה-שמחפש ,מכאן הגענו אל טבע החיפוש .מישהו משוטט
ברשת ,מה הוא מחפש?

לשונו של הפחם כבדה
לרשת לשון חלקה ומהבהבת,
ועוד גרגר .ברווח בין הפיקסל
ועתיקה ,הוא אומר :גרגר
האנושות .מה העולם שנאסף
לגרגר מקופל סיפורה של
שקובצו בו ,מה דמותה של
כאן? מה משותף לפרטים
הלקסיקליים שלה? יש כאן
הציוויליזציה שאלה הערכים
נשרף ורומן מחזיק פחם ביד
שתי אפשריות; באחת העולם
ומעלה תמונות לזיכרון .בקריאה השנייה כולנו עוד כאן ,ורומן וכמו מזהיר ממה שעומד
לקרות ,ובתוך כך מנסה להתוות כיוון אחר .הפחם הוא חומר על סף הכיליון ,לכן אין הולם
ממנו לספר על יש ואין .אם זהו סיפורה של תרבות שעברה מהעולם צריך לקרוא בסימנים
הרשומים כאן ולחפש בהם את האותות לאבדון ,אם זהו ניסיון לתיקון יש לצרף את האותות
בסדר הנכון ולעשות תפילה.

גוף העבודות שלפנינו הוא מילון רדיקלי .לא בנק דימויים המציע אינסוף וריאציות על
אותו נושא ,אלא ברירה אחת ,חד פעמית .התיקון הכללי .העין האנושית מופצצת יום
ולילה ,קרבות רועשים מתנהלים על כל מילימטר פנוי בגולגולת ,רומן משוטט בין ערמות
של דימויים ובורר מתוכם פרט בודד .הציור בדומה לאקט של מתן שם לדבר ,תולש פרט
ותוחם אותו במסגרת ,המלבן של הציור כמו תיבת התהודה של המילה .הפרט התלוש מוצג
לראווה ומתחזה לדבר אחד שלם וסגור על עצמו :כך נראית חליפת רוח ,זהו מבנה פרלמנט,
כך נראה פיל ,הנה כדור הארץ ,זוהי מצודה .המושג מציג את עצמו כאידיאל ,הוא מבקש
להשליט את החוק שלו על שאר הפרטים הנופלים תחתיו ,הקוף מבקש להיות כל הקופים,
הכריש מוצב כנגד כל הכרישים.

כך תיאר רומן את ציור המזל"ט" :מחקו לו את הראיה ,התקינו לו מצלמה ,אין לו חלונות
ואין לו דלתות ,זו קפסולה סגורה שנוסעת להרוג מישהו ,שיא של טכנולוגיה שהיא גם
הכי דפוקה ,אבל יש בו משהו אלוהי ,בהבלחה שלו ,כמו באותיות של יוניברסל שמגיחות
מהאפלה בתנועה מעגלית לעטוף את העולם ולרצות ללכת בכיוון אחד ,זה מאחרית הימים,
כולם נקהלים בירושלים לאל אחד ,שפה אחת ,א י ן א ל מ ל ב ד א ל ל ה  ,זו תמצית
המונותיאיזם ,אבל אני לא מאמין באלוהים" .

יש כאן מימד אלים של ראווה ,חגיגה של סדר שיכור משליטה .זוהי העריצות של הכוח
המסדר ,מעתיק וגוזר ,ממקם ,שופך אור ,עושה צל וקובע מהי הצורה הראויה לזה וגם לזה.
הציור מתיימר לדייק ,לחתוך בדיוק לפי המידה .השפיץ הוא שיא הדיוק ,ברבות מהעבודות
הוא גם המקום המובהק בו הדימוי מפריך את עצמו .מרוב חדות השפיץ הורס את הדימוי
וחוזר להיות קו שעף על עצמו.
שוב ושוב חוזר השפיץ בעולם הזה כי השפיץ הוא נקודת המפגש של הציור והעולם,
כמו שאמר מאיר אריאל "כל השפיצים האלה בגרפים" השפיצים של גורדי השחקים הם
השפיצים בגרפים של מחזורי הכספים .בטבע אין שפיץ מושלם .השפיץ מאתר ומנסח את
רגע המעבר מעולם תלת-מימדי לעולם הדו-מימד ,השפיץ מתרגם את מחזורי הטבע לתוך
הסדר הגרפי .זנב הכריש חותר במים ,זנב המזל"ט חותך
בשמיים ,זה וגם זה באים להימסר בשפיץ המפוחם.
בציורי הלוגו של יוניברסל ,היבשות רובצות על כדור
העולם כמו סטייקים ענקיים ,האותיות של תאגיד-הענק
 U N I V E R S A Lנכנסות לציור מצד ימין ,מטבילות את
הכדור בשם ,השפיצים של האות  Nמבריקים כסכינים
מושחזות החותכות בבשר .המילה "עולם" אוספת את
שפעת התופעות ואורזת הכול בתוך מילה אחת ,יעילה ונוחה למשלוח .הדיבור גם חותך
וגם יוצר ( כאן יש ציור של יד אוחזת בסכין ,חותכת בסבך ועושה שביל ,בירוא ובריאה).
מרגע שהאותיות נכנסו לתוך הציורים ,גם הציורים שאין בהם אותיות הופכים לאותיות ,יותר
נכון לאותות .גוף העבודות נעשה לכתב שמבקש לקרוא בו .אלה אינם סימנים שרירותיים,
אלא אותות שנרשמו כשעלו על התדר ,גלים שננעלו בתוך צורות ,ציור האות .כל אות גל
נעול ,כי הרוצה להתגלות זקוק למנעולים ומלבושים ,כלים ,משהו שיחזיק אותו לפני שהוא
מתפזר לאינסוף ,האור צריך לקבל ציור.
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ל נ ח ש ל ש ו ן מ פ ו צ ל ת  ,השפיץ מצביע פנימה לתוך הפה שאמר " :לא מות תמותון"
כורך שלילה ומוות ,מתפתל ,שולל את דבר האל ...השלילה היא יצור לשוני ,אין לה גוף,
אין לה קיום בין הדברים .השלילה היא בלתי נראית ,מה שניתן לייצוג הוא הפיצול .מכאן
תחל ההתרחקות מהדברים .ציור הילדים מתחיל מתנועה מעגלית מחזורית ,תוהו ובוהו,
קשקוש קדוש .הסימן הראשון לשליטה בציור הוא חיתוך הקו .לצור צורה משמעו לסגור
פינות ,להפריד בין כאן לשם ,הנה בית ,הנה גג .אבל השפיץ הוא גם צורה בה דברים
נפגשים .מהו שפיץ? התלכדות קווים ,והתפרדות קווים ,אזור מפגש ,נקודת מגוז .אם העולם
נוצר בשבר ,השפיץ הוא שבר שהפך לאות .לכן כדי לקרוא את האותות ולצרף מהם מובן,
יש לעקוב אחר השפיצים.
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עמ 55

עמ 55

השפיץ הוא הצורה בה הדבר יכול להיגמר מבלי להתפורר .הוא נקודה
המרכזת את שיא הכוח ,כך נבט מפלח רגב ומציץ לראשונה על פני
האדמה .השפיץ הוא הצורה המובהקת של הכוח .כך מיוצג הפער בין
עשירים לעניים  -פירמידה ההולכת וצרה ,עיקר הכוח מרוכז אי שם
למעלה.
ס י ר ה מ ק ו ב י ו ת היא רעיון ההפלגה ,וגם משחק ,האפשרות לבנות ,האפשרות שיש
מקום אחר ...המפרש בצורת משולש ,למה בעצם? הרבה כוח מופעל על קצה התורן ,אם
הוא ישתווה לכוח שבבסיס  ,התורן ישבר ואם הוא לא ישבר ,הוא יהפוך את הספינה .לכן
המפרש מצטמצם ככול שהוא עולה לגובה .השפיץ במקרה הזה ,הוא המפגש של קצה התורן
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עולם הפחם
מרחב ישורון

עולמנו הוא האחרון בעולמות ,עולם השפל של שברים וקליפות .השפע ירד מלמעלה
למטה ,האורות נמזגו מכלי לכלי ,אבל הכלים לא עמדו בעוצמת האור ונשברו לרסיסים.
תפקידנו ,הבה נזכור ,לשוטט בין הערימות ולמצוא ניצוצות ,להשיב את האור למקומו ,אבל
זה לא כל כך פשוט .לא פשוט להשיב דבר למקומו ,ועוד פחות פשוט אם מעולם לא היה לו
מקום – העוצמות הקדומות לא מצאו את מקומן כבר במקור ,העולם נוצר בשבר .לכן תיקון
איננו רק להשיב דבר למקום ,אלא לעשות מקום חדש ולהביא זה בצד זה דברים שמעולם
לא נמצא להם מקום.
אם נתבונן בפניו של הלל רומן נגלה שהשערות שעל גלגלתו נפגשות על המצח בשפיץ.
שפיץ כזה מופיע גם בשיערו של ק ו ף ה ס נ א י  .הקוף רכון על ארבע ,גבו קמור ,זנבו יוצר
עיגול מאחוריו ,הוא כמו מקיף את צורתו ,הקוף מוכל בתוך עצמו ,הראש שלו נראה מוזר,
במבט שני זוהי גלגלת של חייזר .מתחת לכיפת המצח השפיצית ,במקום עיניים יש לו שני
חורים שחורים ,אם משהים מולם מבט אפשר לשמוע את הפחם דובר .השפיץ שבראשו של
האמן הוא שבחר בקוף המסוים הזה ,בגלל השפיץ שבראשו ,וזה לא במודע דווקא ,אבל די
שנעמיד גולגולת מול גולגולת כדי שנראה שכל אחד מתוך החור שלו בוחר.
הלל רומן יושב בגולה תל אביב דולה דימויים מהרשת ומעביר אותם בחזרה לחומר .למעשה
זהו תרגום ,פיקסלים לגרגרי פחם ,הדימוי שנמצא במרחבי הרשת ,נגאל ונעשה למקור,
הציור עושה לו מקום ,וכך הוא שב לעולם .עולם הפחם .תלוש מכל הקשר הדימוי צף בתוך
השחור .בהעדר הרקע ,הציור לא מציע שום מקור אפשרי לאור ,ואמנם הוא אינו מואר
מבחוץ ,האור בוקע מתוכו ,אין זו אלא התאורה הפנימית של המסך – ההילה האבודה של
הציור נמצאה מרצדת לאורו הזרחני של מסך המחשב ,הציור לוכד את ההילה הזאת .כל
פרט בציור עשוי בקפידה ,אבל דווקא החדות המובהקת הזו ,עושה אותו במבט שני מופרך.
הציור כמו הולך עם האשליה של האובייקט המושלם עד הקצה ,כדי לראות איך היא קורסת.
זהו דימוי נטול עומק אבל לא שטוח ,אי אפשר להיכנס לתוכו ,והוא גם לא יוצא אל הצופה,
הוא נותר מרצד באיזה כאן לא כאן ושם לא שם שלו.
הרשת היא מקור לאינסוף דימויים ,לה עצמה אין קווי מתאר ברורים ,היא אורגניזם ער ,נע
ומתרבה בכוח התבונה המשותפת לקורי העכביש ,לתשתית העירונית ולמערך הצינורות,
המאפשר לאצבעות לתקתק את השם שעלה בראש  -זרוק שם לרשת ותעלה תמונה ועוד
תמונה ועוד תמונה ולא תדע מה טמון בתמונה ,ומה תמונה ומה לא תמונה אבל השם יעזור
לך ,איזה שם? איזה שם שזרקת ברשת  -מוזר ככל שהדבר נשמע ,המערכת המיושנת
של אותיות ומילים היא עדיין הדרך הבטוחה ביותר להתמצא ביקום הזה .הרשת עשויה
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