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. כך אנו נוהגים, ואכן. סב אליהם את תשומת לבנונמוטב שלא . והם מפריעים עינינוהם תמיד מול . הנה הם לפנינו

הם אלה . הגוףהכנסת אורחים וניקיון , דימויי ביתיות, חלומותינו אשר לא התממשולהם הסימן המעוקם והתזכורת 

הם בתוך . לינו מפני המכרסמים הטמאיםעאורחים ושומרים  אאשר בגינוני רחיצה בכפותיהם הרכות מנבאים בו

, קרבנות של הצורך האנושי בתחושת ההגנה והביטחון -קבורים מתחת לאבן , יסודות הבתים ומתחת לספיהם

אמצעי לנותן את הדעת יתר על המידה  אינויומי זה -םצורך יו. ת-י-ב: שלוש אותיותבהגלומה בארבע קירות ו

 אלהלהעדיף את  חייהם וחווייתם של בני האנוש על  –מעצם מהותו  –מהסס ואינו  סימבולייםמימושו המעשיים וה

 .של החתולים

 

טמאים ה, מתרבים ללא הרף ומשחקים במחבואים עם המוות עצמוה, ר להם שבע נשמותאלה אש. חתולים

נטזיות הארכיטיפיות שלנו התגלמות הפ, חיות ערמומיות ועצלניות. שומרים על ניקיון גופםבה הם באותה מידה ש

  .ועל כך גם אפשר להורגם. דרך השנינות ולא המאמץבעל נוכלים אשר מוצאים פתרון בחיים 

 

בו שעל הגבול , של הציביליזציה המאכלסים את צדה האחר, אליו הושלכושברחו או לאחר , החיים ברחוב. חתולים

אלא רק , לא מספיק קיוםאינו משקיט את הפחד בפני וכל שפע שאריות אשבו , לטבע יהפךהתרבות מאיימת לה

 בקשמבלי ל חייםו, על גבם מתפלשים, הם מסדרים את ענייניהם. מדגיש את ההכרחיות הסתומה של ההישרדות

. הלאום ללא תעודות לידה ושורת, ללא אשרות כניסה ודרכונים –בני האדם  –את רשותם של בעלי הבית 

אשר בחכמתם המרופטת העדיפו , דודות אבלות ודודים עגומים, מאכילי החתולים ציבור, תםא  מי שם וכל חתוליה

 . של בני האדם זואת חברתם של החתולים על 

 

הספיקו לעלות על שלא  כל אלה –נכים מקבצי נדבות , גנבים קטינים, חסרי בית ויתומים, מהגרים ופליטים

השברירי והאשלייתי  הטבע אתמזכירים הם שבעצם קיומם מכיוון , בעינינוועל כן אשמים , או שנפלו ממנה הספינה

 .הניבט מבעד הצוהרוודאות התהום אי את על אי הבהירות שבמסלולה ו, של הספינה עצמה

 

מתנחלי קרטונים , למרות הכול השורדים להישרט או להינשך על ידי אותם אלה, להידבקהחשש , זוהמה, טינופת

בוץ מדולל , עפר, םורכות גופם גמישות. ם לנצח של חדרי מדרגות ומפתניםדיירים זמניי, מאובקים ושטיחוני סף

, יציבה מוסרית, כל מה שנמצא מצדה האחר של צורת חיים מוצקה, מרומבעו הגרוטסקי וההפכפך של הח, במים

 .סףל כל מה שמעבר. נכונה ומאושררת

 

 .עלינו לפסוע מעבר לסף
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