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ער"כעלווהצומחלמשהודומהשלו

דומהדובב.לאהכדבריכמפל"אובוכייהבה

בחצררשםשלאונרדוהלבאתלשתולשאפשר

הצמחיםגםאבללבבות.שלעץיצמיחוהוא

והםפנימיים.כאיבריםלפעמיםנראיםשלו

העולםגוףשלפנימייםאיבריםכאלהאכן

הגלובלית.הנשימהבמערכתונותמפ

אךהזאתלתערוכהלבואסיבותעשרותיש

מורןמהסוגצמחשלקטןרישוםוהיאבאחתדי

esoRredleuG.ברישוםישמהלהביןכדי

המשוכללתבמצלמהלעולםיהיהולאשאין

הרוחאתלראותאחרבאדםכךלהתבונןיודעיםעודנוהאם

כאלהרישומיםכמעטאיןמדועהווייתוסודאתבפניוהנושבת

לזהמעברבאמתכבראנחנוהאםלאמנותבגלריות
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חקרנירישוםזהוהזה.בניירלהתבונןדיביותר

להקשותמנתעלגםנעשהכמוהואאבלובוחן

בגירנרשםהואבפרטים.המדעיתההבחנהעל

הפראתמעמעםוהדבראדמדםנייראדום

שלהצמחחייםותחושתמסתוריןלטובתטים

נשאבכמוהאדוםהדףמתוךבוקעלאונרדו

אדמהעללאגדלהזההצמחהמצעדמומית

אדםכמובפירותתומךאחדעלהנייר.עלאלא

מאודנפתחהכלידו.בכףראשואתשתומך

העאצבעותמתכנס.אחתובעונהבעתאבל

האדוםהפריאבלאישככףפרושותלים

עיגולכלעצמואתומצפיןמתכדרבמציאות

ענאוקטנהמערהנפערתהפירותמחדש.

העמערה.חרק.הואשםההולךאם

חלקהםהצמחאתהאופףהדקהערפלמימות

הצמחשלוסודויופיואחרותבמיליםממהותו.

מכךשתתעלםבוטניתוחקירהממהותוחלקהם

ברישוםהתבוננותשלשעהאחריבחסר.תלקה

ופתאוםלגלריה.הסמוךהפארקאליצאתיהזה

מסביב.האלההירוקיםחייםהםגםראיתי

ואומרים.יודעיםהםכמה

לאונרדושלבמיליםמסתכםהשניהשיעור

להכדילפעמיםלהיעצרשתזכורבכך"אין

האשברמץאוהקירותשעלבכתמיםסתכל

כתמיםהואהכלוהריבבוץ".בעננים

הכלואםצורתם.אתלהגדירמתעקשיםלאאם

בדמיונםגםלהיראותיכוליםהדבריםכתמים

תינוקרושםלאונרדונפרדים.כהלאלזה.זה

אבלכן.פנטזיהפרה.שלרחםבתוךאנושי

כךכללאהפרהועוב"כתם"הוארחםקטנה

בומפושקחלבנץפרחהאישה.מעובשונה

כמואומקרקפתשיערכמומהאדמהאצלוקע

צריםמפתחיםאצלובוקעיםמיםזרמימדורה.

לרגענראיתדובשלרגלאריות.שלזנבותכמו

ציפורניים.דלמגואדםשלכרגל

הראשונהכסותרות.נראותהדרכיםשתי

השנייהמעמיקה.מדעיתאנליטיתממוקדת

אסוציאטיבית.חופשיתפואטיתמרפרפת

מההדרכים.אתבתוכולגלותיכולאחדכל

המסכיםעלשמופיעמהשברובהואשבטוח

לאאיןערבועדמבוקרראשינואתשמפציצים

פנילאחיבור.ולאעומקמזהולא

שככפיריקיםשטחפנירקרוחב.ולא

ריקמקררפרוצ'ניקג'ורג'המסאי

שלנו.הרעבאתלהשביעיוכללאשלעולם

הפשוטהדבראתמבקשתהזאתהתערוכה

ולסלגלוישיש.לכללב.תשומתביותר

כולה.התורהזאתמוי.

המאוחריםהרישומיםשלבחדריושבאני

בתוךישיבהשלברורהבתחושהמוצףולפתע

ראהשהואניםהפכלאחר.מישהותודעה

שהואהאיבריםהמכונותההמצאות

הדובהקדושיםהשלדיםהענניםכל

המרחףהמעגלעלהסוסהפרש

והמהמנוסרהראשהרגלייםהידייםהציפור

עליהםביןמבהיקהשמששאורהעציםדוד

נכנסתאישהזעירים.אורפירותכמוהצפופים

מולנעצרתהיאנחייה.בכלבמלווהלגלריה

מכשכשלידההכלבונעמדת.הרישומיםאחד

לידהעומדמישהורואהואזמבין.איניבזנבו.

הרישום.אתומתאר
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