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ההתחלה הינה האמצע של . מחזוריות שאינה נקטעת בתהליך אינסופי, עיגול בתוך עיגול

החיים . לכן אלו החיים, הסוף אינו בנמצא כי הוא באותה מידה התחלה למשהו חדש, הסוף

החיים הם השתקפות של . בתוך הכתיבה הם עיגול אחד שמוכל בתוך החיים מחוץ לכתוב

אלא , הם אינם נפגשים, יחסיהם כיחס של עיגול לעיגול, הכתוב והכתוב משקף את החיים

.  ניצבים זה על גבי זה ומתמזגים

הכותב משרטט תהליך מציאותי בכלים פרי הדמיון ובשימוש במילים בורא מצבים 

.  הוא אינו יכול להיות לגמרי מציאותי, המדומה הוא האחר. מדומים

למקום אותו שואף האדם לתפוס , עד מעבר לגבולין, העיגול בתוך עיגול ממשיך עד אינסוף

לכן הוא יוצר עיגול משלו בתוך המעגל השלם ודרכו . אך אינו יכול, באמצעות החושים

, אך שכלנו פועל עם הזמן הקווי, החיים עגולים, העולם עגול. מסביר לעצמו את העולם

האחר יודע או מציג . המנסה לשים גבולות בתוך התהליך ולמדר אותו, הכולל את האחר

ומושך תשומת לב בדרכים שונות לשבריריותה של הכרתנו , עצמו כיודע דברים נסתרים

.  יש והוא מסווה עצמו לידיד ולחבר. ותודעתנו ולחסרונות שבנו

תשוקה והתמסרות לתהליך מבלי לברוח ימינה או , עיגול על גבי עיגול הינו פרי אהבה

. מעין תקשור ישיר וזורם של נשמתך אל הדף, כתיבה צרופה ללא התלבטויות. שמאלה

היא המילה העומדת בפני , המילה המבטאת במדויק את המסר שאותו אתה רוצה לבטא

אתה , מין הרגשת שלמות, ההרגשה הטובה לאחר סיום יצירה. נוקבת ומעוררת, עצמה

עיגול על . ואתה ניצב מולו מצויד בכוח המילה, כי האחר נמצא בגובה העיניים, מוכן לאחר

האני השלם נמצא . ותיאור העצמי בתוך האני, גבי עיגול הוא הגוף השלם של היצירה

י "להכתיב מציאות ולא להיות מובל ע, ולכן הוא מסוגל לברוא מציאות, בקשר עם האינסוף

.  אחרים

. או הקורא/בכל טקסט מסתתר הערך המוסף עבור הכותב ו

. לברנר" מעבר לגבולין"נכתב בהשראת משפט של יוחנן במחזה * 
 

 

 

 



חֶֹרף ַחיֵּי  בְּ

חֶֹרף ַחיַי ָשמֹות ַעל ַהַדף, בְּ ִתיקֹות נִרְּ . שְּ

ַוַדאי ַעל ַהחֹוף ַטיֵּל בְּ . ַאָתה מְּ

ַהִאם זֹו ֲעיֵּפּות ַהחֶֹמר 

ַבלְּבֵּל ? ֶשַהכֹל בְּתֹוִכי ִמתְּ

ָך ָתב ִמםְּ ִמכְּ ַצָפה לְּ ַת , מְּ נִגְָּאלְּ שְּ

ט בְּגּופְָּך , ִמן ַהחֶֹרף ַההּוא ַהפֹושֵּ

ָרִכים ָהֲאֺרכֹות ִמַדי  ֺצמָן ִמן ַהדְּ מְּ

ִלים וְִּלבְּרֹחַ  בֹר ֶאת ַהכֵּ ֺסָ ל ִלשְּ . מְּ

ַהכֹל , ַוֲעַדיִן ִתיקֹות ֲחזָקֹות מֵּ ַהשְּ

ב ַוֲאנִי ַמזִיָעה  ָקרֵּ וְַּהחֹם הֹולְֵּך ּוִמתְּ

ִמי . ָבָאה וְּהֹוֶלֶכת ִמתֹוְך ַעצְּ

ֲחלֹום ַמָםִשי  ָך בְּ ָרִאיִתי אֹותְּ

נּו  זֹו ַרק ִהַבטְּ נּו זֶה בְּ ֹלא נָגַעְּ

ָת ָהמֹון . וְַּאָתה ִחיַכְּ

ֲאָבל , ָרִציִתי לֹוַמר לְָּך ַמֶשהּו

ִתיָקה יָָפה  רּו שְּ ִרים ֶשִלי ָאמְּ ֲחבֵּ

. לְּאֹוֲהִבים

ק ַרןֵּ ִהתְּ ם ִלי לְּ ? ָמה יֵּש בְָּך ֶש ֹורֵּ

עַ  ַוַדאי יֹודֵּ . ַרק ַאָתה בְּ
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