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שם  אי  השבטים  בני  להם  ישבו 

עלתה  שיר  וציפור  המוצא,  במקום 

לצייץ  והחלה  העצים  אחד  על 

רבים  ימים  נמשכה  שירתה  ולשיר. 

“נצא  מילה  אותה  על  חזרה  ותמיד 

את  השבט  ראש  שמע  לדרך”.  כבר 

מדברת  הציפור  שלא  והבין  השיר 

אלא דרכה מצווה האלוהות הנסתרת 

את השבטים לצאת מהמקום החבוי 

לנוע  להתחיל  כדי  נמצאים,  הם  בו 

לארץ אחרת. רק שם, בארץ האחרת, 

יוכלו לקיים את ייעודם. ראש השבט 

השבטים  ראשי  אל  פנה  הגדול 

האלים  קול  ואמר:  וחזר  האחרים 

ללכת  מצווה  הציפור  של  מגרונה 

ברור  האלים  במצוות  בעקבותיה, 

ונחלה  בית  לעזוב  השעה  שהגיעה 

האחר,  למקום  להגיע  כדי  מוכרים 

הבלתי ידוע, המצפה לשבטים.

בארבעה  נדדו,  הם  ארוכה  דרך 

הגדול,  השבט  וראש  יצאו  ראשים 

אלה  את  הוביל  לאל,  גם  שהפך 

טבור  “אנשי  עצמם  את  שכינו 

הירח”.  

     

השבט  ראש  מתי  לדעת  קשה 

דברו  והכוהנים  לאל  הפך  הגדול 

בשמו. ראש השבט הפך לאל והאל 

הלכו  והעם  הכוהנים  עץ.  לפסל 

הלוחש  העץ  פסל  ידי  על  מובלים 

הייתה  והדרך  הדרך.  את  ומסמן 

קשה, ופעמים רבות נלחמו בשבטים 

נתיב  לעצמם  לפתוח  כדי  אחרים 

בתוך הלא ידוע.

הגיעו  הנודדים  אחד  לילה 

שנתן  הרבים”  המים  ל”מקור 

וציפורים,   עצים,  לצמחים,  מחסה 

הציוץ  קול  את  הזכירו  והציפורים 

ששרו בתחילת הזמנים. האל שדיבר 

דרך  והזכיר:  חזר  העץ  פסל  מפי 

הדרך  בסוף  ורק  לפנינו  מופלאה 

תגלו את מטרת המסע. 

אבל בני השבטים לא רצו להמשיך 

המים  ש”מקור  חשבו  הם  ללכת. 

הרבים” הוא המקום ושכחו שהמסע 

של  היעוד  לגילוי  להוביל  צריך 

השבטים ובלי יעוד אין טעם למסע. 

למה  אמרו.  הזה,  המקום  לנו  טוב 

ורקדו  שרו  כולם  לנדוד?  נמשיך 

כאן  ביתך,  כאן  לאל:  והתפללו 

שמך  את  יאדיר  זה  מקום  משכנך, 

לעולמים, שבענו נדודים.

המכוונת  התפילה  את  האל ששמע 

אליו, חמתו בערה בו כי חש שתמיד 

חוזר אותו סיפור על עצמו: עוצרים 

להמשיך,  שצריך  ושוכחים  בדרך 

את  שמגלים  לפני  לעצור  אסור  כי 

רעמו  הרעמים  בלילה  המסע.  יעוד 

“מקור  ובבוקר  הבריקו  והברקים 

חיים  ממקור  הפך  הרבים”  המים 

לבית קברות המוני. אלו שהמשיכו 

לחיות צעדו הלאה מזה. אולי בסוף 

האמיתי.  ייעודם  את  יגלו  הדרך 

עכשיו ברור להם שמסע אינו נפסק 

ואולי  יפה,  היא  אם  אפילו  בדרך, 

תחילת  את  משחזרים  הם  עכשיו 

יותר  נעו  לא  הפעם  הדרכים.  כל 

כשבטים אלא כל פרט מצא לעצמו 

נתיב. 

מיתוס אנשי טבור הירח   נחום מגד
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ויש  אמנות.  מדע,  ביולוגיה,  כלכלה,  של  של:  פילוסופיה  יש  פילוסופיה,  יש 
אמנות שהיא פילוסופיה.

ישנם רגעים בהם תמונה יוצאת מתחום האמנות והופכת לפילוסופיה. 
תמונת הגורילות ההולכות היא כזו.

האנושי  הקיום  מתפיסת  וממילא  אנושי,  מקיום  חף  עולם  מציגה  זו  תמונה 
כנזר הבריאה שבלתו אין קיום לעולם. עולם חף מקיום אנושי מסלק מניה 
וביה את החשיבה המושגית–השיפוטית, ומותיר רק את החשיבה הראשונית, 

החווייתית, של המכלול: החשיבה התמונית. 
ליניארית–סיבתית, חד–ממדית, במבנה  החשיבה המושגית מטבעה היא 
כך,  ושיפוטית;  חד–משמעית  ובהכרח  ומוגבלת,  צרה  ולכן  נושא–נשוא,  של 
עולמה אף הוא לינארי–סיבתי, חד–ממדי וחד–משמעי, צר ומוגבל. ויטגנשטיין 

מבטא זאת היטב באומרו שגבולות השפה הם גבולות העולם.1 
ומשוחררת  במושגים,  כלואה  שאיננה  התמונית,  החשיבה  לעומתה 
והחד–משמעיות שכופה המושג, היא חשיבה פתוחה, מכילה,  מהליניאריות 

לכל עומק.  לכל עבר, לחדור  יכולה להמריא  ולכן  וזורמת,  חווייתית  מקיפה, 
עולמה, בהתאם, פתוח אף הוא, מקיף, חווייתי, זורם, עשיר — הוא המציאות 

כפי שהיא. 
ניתנים  שאינם  דברים  באמת,  "ישנם,  להודות:  נאלץ  ויטגנשטיין  ואכן, 
המיסטי  שזהו  אלא  המיסטי."2  את  מהווים  הם  מאליו.  מתגלה  זה  להיאמר. 
במובן המערבי: משהו אי–רציונלי, שאיננו ניתן להשגה או להבעה לא במחשבה 
ולא בדיבור. במובן התמוני, החורג מגבולות ומגבלות השפה המושגית, אין 
כאן כל מיסטיקה, אלא פשוט אופן ידיעה שונה — ידיעה שמקורה בהתבוננות 

פתוחה וחווייתית בעולם כפי שהוא. 
"מה שאי–אפשר לדבר עליו — עליו יש לשתוק." אומר ויטגנשטיין.3

"המחשבה ציפור מרחבים היא, אשר בכלוב המילים תחבוט בכנפיה אך 
לעוף לא תוכל," עונה לו ג‘ובראן ח‘ליל ג‘ובראן.4 

לחשוב  אפשר  גם  אפשר  אבל  עליהם,  לדבר  שאי–אפשר  דברים  יש  כן, 
אותם ולצייר אותם. ובזה כוחה של התמונה, שהיא ממוססת ופורצת את כלוב 

]1[  ויטגנשטיין, טרקטאט
לוגי–פילוסופי, פסוק 5.6.

]4[  ג'ובראן ח'ליל ג'ובראן, ]3[  שם, פסוק 7.]2[ שם, פסוק 6.522.
הנביא, הדיבור, עמ' 56. 

ן נינה רמו אמנות כטקסט פילוסופי 
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המילים ומביאה אותנו אל עולם חדש.
תמונת הגורילות ההולכות משרטטת נינוחות קיומית )שנוטה להיתרגם 

בחוויה האנושיות כפסימיות( שזורה באופטימיות דקה. 
זהו ריאליזם מסוג אחר, שונה, מפתיע. ריאליזם זה, שהוא מעבר למושג 
ולשיפוט, אינו מתווכח עם המציאות, לא מנסה לתקן אותה או לשנותה — אינו 
מעביר מסר כלשהו; עם זאת, עדיין קמה בנו תחושה שמאפשרת לחשיבה 

המושגית להיפתח אל האופטימיות הנינוחה הזו. 

ובשבריר של הרף–עין אנחנו כבר בפנים, ואנו מוזמנים להצטרף אליהן ולגלות.  

 .M.A ד"ר נינה רמון היא בעלת תואר
במדע הדתות מהאוניברסיטה העברית 
ו–Ph.D. בפילוסופיה מהאוניברסיטה 

העברית בשיתוף הסורבון. 

ן נינה רמו גלעד כהנאאמנות כטקסט פילוסופי  ]א[   

באותו יום היה רעד גדול בצלעות ההר. תחושה של התכנסות סביב נקודה 
יחידה שעתידה להתפשט לכל היקום. להרף, הכל יהיה שם. הכל. 

עוד יתפייטו על זה.
כבר מתפייטים על זה.

רוחות של החלטה, משפטים מושלמים סביב רגע מכונן. מפרשים גאים ברוח 
נכונה להביא עד החוף.

התרגשות עצומה.
גלים של שיחות מאחור לקדימה. שיחות של קדימה לאחור. 

מתאספים לסבסב את הסוף. זה לא סוף, זה פוס.
.PAUSE

זו בסך הכל הפסקה, לא יותר.
בכי היה נשמע כל כמה זמן, בתדירות גבוהה מאוד. זה היה בכי טוב. 

פסקול של שבר לב קולקטיבי. 
כולם בכו את אותו בכי, עברו לצד החמלה. 

נפתח שער חמלה , שער גדול, וכולם עברו בו.
קולות עלו גבוה,יבבות ללא צרימה. עלו למקום של שאיפה, למשהו חדש.

הייתה מוזיקה, אף אחד לא ניגן.
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כולם ישבו על הקצב.
פעימות הלב של רבבות מסונכרנות.

.BPM כולם באותו
לא רוקדים - מתנהלים. 

מחשבות יושבות על הקצב. 
אותו הגל. אותו השיר. כולם, כולם באותו השיר. 

אבן נגולה מן הלב אל האגם.
אדוות של הקלה מקרבות מחשבות אל החוף.

למבטחים, מתגלגלות, מתרפקות, חול וקודש משחקים באור.
איך נוצר מצב שבו לפתע כולם פרוסות מאותו כיכר שלא נחתך?

כולם זוכרים את זה אחרת. זה זוכר מן התקופה שרב ארוך במיוחד, וזו זוכרת 
פריחה. 

זו זוכרת קטליזאטור ברור אחד וזה זוכר את זו יפה באופן בלתי אפשרי.
הכל קרה בו זמנית.

שיחות שקטות על רעש גדול. )החיוכים תמיד צנועים מאז, ועם זאת 
ענקיים.(

גלעד כהנא ]א[   

זקן הרים לידו מקל וצייר עיגול על החול.
השמש התכתמה לאיטה, בדרכה להיעלם, רוח צוננת גלשה מן ההר, 

מתלטפת.
"באנו ממצב דומם ונחזור למצב דומם. החיים הם הרף מבוטל, קו ללא עובי, 
הגדרה של כמעט, חוט שמפריד בין נצח ונצח. פסיק אחד במשפט שמעולם 

לא התחיל. גרגר חול לבן בחוף שחור."
בכי של תינוק העיר את העמק. הזקן הניח את המקל בצד ואסף את התינוק 

לחיקו.
"מה אתה מנסה להגיד?" שאלה אם התינוק "שאנחנו לא חשובים?"

התינוק  של  ראשו  את  בעדינות  מלטף  בעודו  הזקן  שאל  למי?"  "חשובים 
המוטרד עם כף ידו הענקית.

"אחד לשני, קודם כל." ענתה האם "לאל."
התינוק השתתק וחייך, ירד מחיקו של הזקן להתגלגל בחול. העיגול המצויר 

נמחק.
הזקן לקח שוב את המקל וצייר אותו מחדש.

"אנחנו יושבים מחוץ לעיגול הזה" אמר "אם נשב פה מספיק זמן, אנחנו נשב 
בתוכו."
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"אמא, מה יש מאחורי זה? זה נכון שיש שם מתים?"
"לא, אהוב שלי, אין שם מתים."

"אבל אומרים שיש שם את המחלה."
"לא, אהוב שלי, אין שם מחלה."

"כולם אומרים שאסור לטפס על זה, שיש שם ריח רע."
"לא, אהוב שלי, אין שם ריח רע."

"אבל אמא, איך זה יכול להיות, סיפרו לי שכל מי שהסתכל מלמעלה ראה 
דברים שהוא לא ישכח מעולם, דברים איומים ונוראים!"

"לא, אהוב שלי, אין שם דברים איומים ונוראים, ממש אין."
"אמא, אני כבר לא קטן, את יכולה להגיד לי, את לא מספרת לי כי את חושבת 

שיהיו לי חלומות רעים ואני לא אסכים לישון לבד. אבל, אני כבר לא קטן, 
באמת, אני מבקש ממך, תספרי לי...מה יש מאחורי זה?"

"יש אותנו, אהוב שלי, אנחנו מאחורי זה."

גלעד כהנא ]ג[   

היה נושא אחד שלא העיזו להעלות.
ניסוח היה כרוך בלהכיל את מימדי הזוועה של האחר, ולא ניתן היה.

אסון גורפני. סחפני. זוועתוני. חד משמעי. ללא ניצולים. אסור לשפיות. 
מסכן את המסוכן. 

בונה על הנהרס, כורך עצמו באי היותו.
ברור שזה היה טוב לכל השאר. 

ברור שלא מדברים על זה.
באופן פלאי, מעבר לאסון...מחשבות מטרידות על מוות כבר לא היו.

שיחות ערניות על מצפון דווקא כן. 
דיסקוסים אודות שיפור עצמי. 

על נטל האי נטל. 
על יעילות אי היעילות. 

אי זמן. 
בהייה. אפשרות ההווה, שפיותו של הקיצוני הנמהר להאט. 

כמובן שהתנהלו להן גם שיחות בטלות, חלקן צרופות רגעים של אושר חסר 
מילים.
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הן לא היו בטלות מעצם אי חשיבותן, אלא מעצם קלילותן, הראש טבעת 
שדרכו עובר סבון המחשבה ומפריח בועות בלתי אפשריות של חיות 

ותובנה. 
גם היו שתיקות. 

שיחות מלאות שקט.
קבוצה יושבת על הרצפה ודוממת.

זה לא שמישהו פחד להתנסח, זה לא שהיה חסר מה להגיד, היופי הפראי 
פשוט שיתק. 

וורבאליות מתפוררת לאבקה שמתמוססת במים מתוקים ועיצורים, 
מתאדה בפליאה בלתי נגמרת.

כבר לא נדרש היה להעז כדי לשאול שאלה שכרוכה באי מענה.

גלעד כהנא ]ד׳[   

הנוף כל הזמן השתנה.
סילון של אויר חם בוקע מאיפה שגיר שתק שנים.

הייתה תחושה שהאדמה מתגלגלת לה לאיטה, כמו סדין שמסדרים מחדש, 
בסלואומושן. נוזל סמיך ואיטי, כזה שמאפשר לך לעמוד עליו אבל לעולם 

לא קבוע, כל הזמן בתנועה.
אתה שם את הראש במקום אחד ומתעורר באחר. 

נוף חי.
אגם נולד ומיד סיפר סיפור, סיפור עתיק של אדים ורוחות. נרטיב מעונן 

ועדין שמהדהד אלימות בלתי נתפסת ולבסוף שקט של דם.
דממה של התחלה חדשה.

המים היו צלולים לחלוטין. צלולים עד כדי לא קיימים, האור מתפלח דרכם 
מבלי להפריע לתפיסת המציאות בשום צורה. 

עלה מהם אד קל שלבש ופשט צורות ללא הרף. 
אלה שנכנסו למים לא רצו לצאת. קיבלו השראה. 

אלה שלא נכנסו, המתינו בסבלנות לתורם.
אחד הדברים שהכי הצחיקו בשיחות, היו זיכרונות.
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כמה מגוחכים הם היו. כולם ידעו שהיו הם מבוססים על אמת, ואם זאת 
מכולם נדף חוסר אמינות מג'עג'ע. הצחוק התגלגל עם אהבה שנובעת 

מהזדהות, אבל במקביל גם ניתוק, מה שהיה לעולם לא יהיה. תודה לאל.

גלעד כהנא ]ה׳[   
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one is wiser than the other, the group creates a specific wisdom that 
reflects that group, at that moment. 
Listening is a wonder. 
Internalization is a miracle. 
The experience of the present. 
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The landscape constantly changed.
A stream of hot air spouting from the place where choc had been 
silence for years.
There was a sensation that the earth orbits slowly, like a sheet that is 
rearranged, in slow-motion. 
A thick slow liquid. The kind that allows one to stand upon it but never 
in a fixed place, always in motion.
You place your head in one location and wake in another.
A living scenery. [A living landscape. / An incarnate setting.] 
A lake was born and immediately told a story, an ancient story of steam 
and winds. A refined delicate narrative that echoes inconceivable 
violence and eventually a silence of blood.  
A silence of a new beginning. 

The water were utterly clear. Clear to nonexistent, the light piercing 
trough them without inhibiting perception of reality in any manner. 
A slight vapor that assumed and relinquished forms rose form them. 

Those who went into the water did not want to come out. Were 
inspired.
Those who did not enter, patiently awaited their turn. 
One of the things that tickled in conversations were memories. [One 
of the things that made one laugh in conversations, were memories.]
How absurd they were. Everyone knew that they were based upon 
truth, and nonetheless they all reeked from cracked dubiousness. 
The laughter rolled with love that comes from identification, but also 
detachment, whatever will come. Thank God.
The warm water were received as a gift from the land, the one who 
once again came to be compassionate, to love the creatures walking 
upon it, to care, to accommodate, to listen. To tune herself according 
to the needs of the walking creatures.
The conversations were always positive, euphoric, but quiet, reaching 
insights that led to decisions that led to the joy of the new thought, one 
that will evolve to a whirl, which will create a movement to the abys. 
In these conversations the beauty rested in the simple fact that no 

[E]  Gilad Kahana



4445 Like Water In Water

There was one subject no one brought up.
Phrasing would have to involve containing the scope of the horror of 
the other, and that was impossible.
A sweeping disaster. All-embracing. Horrific. Conclusive. Without 
survivors. Band by sanity. Endangering the dangerous. Building upon 
the destroyed, encompassing itself in its own nonexistence. 
Clearly this was good for all the rest.
Clearly one does not talk about it.
Miraculously, beyond the catastrophe… disturbing thoughts of death 
were none. 
Wakeful conversations about conscience did, indeed, occur.  
Discussions regarding self-improvement.
Of the burden of the lack of burden. 
Of efficiency and inefficiency. 
Non-time. 
Gazing. The possibility of the present, the sanity of the extremist 
hastening to slow down.  

Obviously there were idle conversations as well, some replete with 
moments of wordless bliss. 
They were not insignificant due to their own triviality, but because 
of their sheer lightness, the ring through which the soap of thought 
travels blowing impossible bubbles of vividness and insight. 
There were silences too.
Conversations filled with silence. 
A group sitting on the floor in silence. 
It is not that one was afraid of articulating, it is not that there was a 
lack of things to say, the wild beauty simply paralyzed. 
Verbalism disintegrates to the ground to dust that dissolves in sweet 
water and consonants, vaporizes in endless wonder. 
There was no longer the need for courage to ask a question that 
involves no answer. 

[D]  Gilad Kahana
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Everyone remembers it differently. One remembers a kind of 
particularly long oppressive heat, and another recalls an era of 
blossoming. She remembers one clear catalyst and he remembers her 
impossibly beautiful.
Everything happened simultaneously. 
Quiet conversations about a large noise. (The smiles are always 
humble since then, and yet gigantic.)

“Mother, what is behind this? Is it true that there are dead there?”
“No, my beloved, there are no dead there.”
“But they say there is the disease there.”
“No, my beloved, there is no disease there.”
“Everyone says one should not climb it, that there is a bad smell there.”
“No, my beloved, there is no bad smell there.”
“But mother, how can it be, I was told that all who has looked from 
above has seen things he will never forget, dreadful things!”
“No, my beloved, there are no dreadful things there, really there are 
not.”
“Mother, I am no longer little, you can tell me, you do not tell me 
because you think I will have bad dreams and I will not go to sleep 
alone. But, I am no longer little, really, please, tell me… what is behind 
this?” 
“There is us, my beloved, we are behind this.”

[B]  Gilad Kahana
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That day there was a great tremor along the mountainside. A sense 
of gathering around a single point that will spread over the entire 
universe. For an instance, everything will be there. Everything. 
They will poeticize it. [It will be poeticized.]
They already poeticize it. [It is already poeticized.]
Winds of decision, perfect sentences circumventing a foundational 
moment. Proud sails upon a wind ready to deliver to the shore. 
Tremendous excitement.
Waves of conversations from back to front. Back to front conversations. 
Gathering to circumvent the end. This is not an end, this is a pause.
PAUSE.
This is just a pause, no more.
Crying would be heard every now and then, in very high frequency. It 
was a good cry.
The soundtrack of collective heartache. [The soundtrack of collective 
sorrow.]
Everyone cried the same cry, sided with compassion. 

The gate of compassion was opened, a large gate, and everyone 
passed through it.
Voices rose high, ululations without discordance. Rose to a place of 
aspiration, for something new.
There was music, no one played. 
Everyone sat upon the rhythm. 
Thousands of synchronized heartbeats.
Everyone on the same BPM.
Not dancing, conducting themselves. [Not dancing, behaving.]
Thoughts sitting upon the rhythm. 
The same wave. The same song. Everyone, everyone in the same song.
A weight has been lifted from the heart into the lake. 
Minor tides of relief bring thoughts closer to the shore. 
To sanctuary, rolling, cuddling, sanity and sacrilege toy with light.   
How does a situation occur in which suddenly everyone is a slice of 
the same uncut loaf of bread? [How does it come about that suddenly 
everyone is a slice of the same uncut loaf of bread?] 

[B]  Gilad Kahana
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An old man lifted a stick and drew a circle on the sand.
The sun slowly acquired her orange-ness, on her way to vanish, 
a chill wind swept from the mountain, caressing. 
We came from an inanimate state and we shall return to 
an inanimate state. Life is but a nullified moment, a tinny 
stripe, the definition of almost, a line separating an eternity 
from eternity. A single comma in a sentence that was never 
underway. A grain of white sand in a black beach.
A baby’s crying woke the valley up. The old man laid down the 
stick and gathered the baby to his lap. 

What are you trying to say? asked the baby’s mother that we 
are insignificant? [“that we don’t matter?”]
Insignificant in whose view?” [“don’t matter to whom?”] asked 
the old man while gently stroking the perturbed baby’s head 
with his enormous hand. To each other, first of all. Answered 
the mother to the god.”

The baby hushed and smiled, came down from the old man’s lap 
to role in the sand. The round circle was erased. 
The old man took the stick again and redrew it.
We are sitting outside this circle he said if we sit here long 
enough, we shall sit inside it.”
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[4] Gibran Kahlil Gibran 
(1923) The Prophet , 56.

is unattainable and can be expressed neither in thought nor 
speech. In the pictorial sense, which goes beyond the limits and 
limitations of conceptual language, there is nothing mystical 
here, simply a different manner of knowing — a perception that 
originates from open and experiential observation of the world 
as is. 

“What we cannot speak about we must pass over in silence,” 
says Wittgenstein.3

“For thought is a bird of space, that in a cage of words may 
indeed unfold its wings but cannot fly,” responds Kahlil Gibran.4 

Yes, there are things that one cannot speak of, but one most 
certainly can think and paint them. Here lies the power of the 
picture, which melts and breaks through the cage of words 
bringing us to a new world. The image of the walking gorillas 

outlines an existential serenity (that tends to be translated in 
human experience as pessimism) threaded with thin optimism.

It is another kind of realism, different, surprising. This realism, 
which is beyond concept and judgment, does not argue with 
reality, does not attempt to correct or alter it — does not deliver 
some message; nonetheless, still awakens within us a feeling 
that allows conceptual thought to open up towards this serenity.

And in the blink of an eye we are already in, and we are invited 
to join them and discover.  

Dr Nina Ramon hold an MA in Religious Studies from the Hebrew 
University, and a PhD in Philosophy from the Hebrew University in 
collaboration with the Sorbonne.  

[3]  Ibid. 7

Art as a Philosophical Text   NiNa RamoN
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There is philosophy, there is the philosophy of: of economics, 
biology, science, art. 
And there is art that is philosophy.
There are moments in which a picture exists the realm of art and 
becomes philosophy.

The picture of the walking gorillas is like that.

This image depicts a world innocent of human existence, and 
surely from the perception of human existence as the crown of 
creation without whom the world does not exist/has no validity. 
A world innocent of human existence relinquishes along the 
way conceptual-judgmental thought leaving only the primal 
experiential thought of the whole: the pictorial thought. 

Conceptual thought is by nature linear-causal, one-
dimensional, in a subject-object structure, and therefore is narrow 
and limited, and consequently definitive and judgmental; thus, 

its world is also linear-causal, one-dimensional and definitive, 
narrow and limited.

Wittgenstein expresses it well by stating the limits of 
language are the limits of the world.1  

In juxtaposition, pictorial thought, which is not imprisoned 
by concepts, and is free from the linearity and conclusiveness the 
concept imposes, is an open, inclusive, circumventive, experiential 
and flowing thought, and therefore can soar to all directions, 
to penetrate all depth. Its world, accordingly, is likewise open, 
inclusive, experiential, flowing, rich — it is reality as is.

Indeed, Wittgenstein had to admit: “There is indeed the 
inexpressible. This shows itself; it is the mystical.”2  Only this is 
the mystical in the Western sense: something irrational, which 

[1]  Wittgenstein, Ludwig (1921) 
Logico-Tractus Philosophicus 5.6

[2]  Ibid. 6.522



want to go on walking. They 

thought that the “Source of 

Many Waters” is the place, 

and forgot that the journey 

should lead to the discovery of 

the destiny of the tribes, and 

without destiny there is no 

point for the journey. “We are 

content with this place.” They 

said. “Why should we go on 

wandering?” They all sang and 

danced and prayed to the god: 

“This is your home, this is your 

dwelling place, this place will 

magnify thy name for all 

times, we have had enough of 

wandering.”

The god heard the prayer 

directed toward Him, He was 

infuriated because He sensed 

the repetition of the same old 

story: they stop on the way 

and forget they have to go on, 

because you should not stop 

before you find out the purpose 

of the journey. At night, the 

thunders roared and the 

lightening flashed, and in the 

morning the “Source of Many 

Waters” transformed from a 

place of life to a mass cemetery. 

Those who survived walked 

away from it. Perhaps in the 

end they will discover their 

true destiny. Now it is clear to 

them that a journey does not 

stop on the road, even if it is 

beautiful, and perhaps now 

they are reconstructing the 

commencement of all roads.  

This time they no longer 

wandered as tribes, but each 

individual carved his or her 

own way. 

The Myth of the Moon-navel People  Nahum meged The Myth of the Moon-navel People  Nahum meged

Somewhere at the place of 

origin, the tribesmen sat, as 

a songbird rose to one of the 

treetops, and commenced her 

chant and chirrup. Her song 

lasted for many days, always 

repeating that single word 

“onwards”. The tribesmen 

chief heard the song, and 

realized that through the 

bird the decree of divinity was 

transmitted, commanding the 

tribes leave their concealed 

location, in order to migrate 

to another land. Only there, 

in the other land, could they 

fulfil their destiny.  

The great chief addressed 

the other tribe leaders 

saying: The voice of the gods, 

through the throat of the 

bird commands to follow 

her, by the decree of the gods 

it is clear that the time has 

come to leave the familiar 

home and homeland in order 

to arrive at the other place, 

the unknown, awaiting the 

tribes.

They wandered far, in four 

tribes they headed out, and 

the great chief, who had also 

become a god, lead all those 

who called themselves “The 

Moon-navel People”.

It is difficult to know when 

the great chief became a god 

and the priests spoke on His 

behalf. The great chief became 

a god, and the god a wooden 

statue. The priests and the 

people were led by a wooden 

statue whispering and marking 

the way. And the road was 

hard, and many times they 

fought other tribes in order to 

carve out their way through 

the unknown. 

One night the wanderers 

arrived at the “Source of Many 

Waters” that gave shelter to 

plants, trees, and birds, and 

the birds reminded them of the 

song they sang in the dawn of 

time. 

The god that spoke from the 

wood prompted repeatedly: A 

wondrous way lies ahead of 

us, and only at its end you 

will find the purpose of the 

journey.

But the tribesmen did not 
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