
  מדוע כותבים על קירות?
  )(מעובד לפי רפי רחמים, עיתון "קשר עין"

  

מדוע מרשים לעצמם אנשים רבים ושונים לכתוב על קירות בתים, על עמודים, 

  על חומות עתיקות, על מצבות ועל מבנים ואפילו על עצים?!

 מה מניע אותם לשרבט ברשות הרבים, ללכלך, להשחית, ואפילו לפגוע בשרידי

עבר שאין להם תחליף? מתברר שבארה"ב פורסם ספר עב כרס, "גרפיטי" 

(כתובות על קירות), המנתח כתבים ומניעי כתיבה של אנשים שונים בהווה 

ובעבר. אפילו כתובות בבתי שימוש ובבתי ספר הועתקו ונחקרו. במאמר זה 

  אביא את רשימת מניעי הכתבים על הקירות.

אמצעותו אדם מוסר לאדם או לקבוצת הכתב משמש אמצעי תקשורת, וב

אנשים הודעה כלשהי. כך רושמים צופים על קיר: "לך בכיוון החץ", וכך אתה 

מוצא הודעות כאלה: "רון אוהב את נופר", "מוטי הוא חמור גדול", "אני 

שונא את המורה טל", ועוד. מעניין שכתובות מסוג זה נמצאו על קירות העיר 

  ים והזימה.העתיקה פומפיי, עיר החטא

המידע על הקירות נועד לא רק למי ששמם ננקב, אלא לציבור הרחב, וכך הופך 

  המידע לנחלת הרבים, למידע ציבורי, לשמועה.

יד אנדרטה, על פסל לזכר -כתובות שנרשמו במקומות מפורסמים, כגון על

גיבור או מאורע, באתר היסטורי, על ראש הר או על מדרון תלול של סלע, 

  ותבים "במשיכת יד" חיי נצח.מקנים לכ

בכל אדם מקננת בעומק הלב תשוקה עזה להיות מונצח, ולו רק כזיכרון. 

השאיפה לנצחיות מדומה ושדופה על חשבון יופיים של אתרים היסטוריים  

מעידה על גסות ועל בורות. כך מנציח הכותב את פגמי אופיו ואת תרבותו 

  הירודה, ותו לא.

כתובות רבות משמעות אמצעי לתעמולה פוליטית, ובכלל זה כתובות כגון: 

  "רק שרון יביא שלום", "העם עם הגולן", "דור שלם דורש שלום", ועוד ועוד.

יש שנתּפסים לשיטות תעמולה אלה על חשבון יופייה של העיר, שהרי אנשים 

ה ַמגיעים רבים עוברים ברחובות, מתעלמים מהפשע הסביבתי, ודברי התעמול

  ֲאליהם ומושכים את תשומת לבם.
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אנשים רבים, הסובלים מרגשי נחיתות, מבקשים לעודד את עצמם ולזכות 

בתהילה מדומה על "יצירתיות" מפוקפקת, באין אמצעי לזכות בה בדרך 

הנכונה והקשה. וכך כותבים "הגרפונים" שירים וה"פיקטומנים" מציירים, 

ם לכבוש לעצמם מעמד בהיכל האמנויות וה"סקולפטומנים" מפסלים ומנסי

  הציבור הרחב. –על אפם ועל חמתם של מבקרים מוסמכים ושל צרכני אמנות 

המעלים נוף יפה  –גם פרסומת מסחרית מעורבת בעסקי ביש אלה. שלט ענק 

איננו שונה בהרבה מכתובת עבריינית  –בעיני מטיילים ונוסעים בכבישי הארץ 

רך ורוצה להזין את עיניך בשדמות ובחורשות, בהרים על קיר. אתה נוסע בד

ובעמקים ובזיו השקדיות הפורחות, ובמקום זה נדחפות לתודעתך ונלחמות על 

תשומת לבך כתובות ענק עשויות באמנות רבה, המשכנעות אותך להסתבן 

שם או לטוס באווירונים הגומאים -בסבון מסוים, להתאפר באבקות ידועות

  מרחקים.

רבים בחוויותינו האסתטיות, הנדחקים אל עולמנו הפנימי הפרטי, ולכל המתע

והמכערים את הטבע היפה והנצחי שמסביבנו, אחד דברנו: אנשים ילדותיים 

  סורו מכאן! –וחסרי אחריות 
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