
 D7ספר
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עבודי ;והקוד

ושיריםנתונים

הוציאחרים' .

 ; 1981 ;"אלף"
עמ'. 64

 ,עצמאית.שיריתקטגוריה

אוטומטיתכבתיבהנתונים""עיבדוי,

להבאבנר

עיוניםחמישה·

האקזיסטגציאלךתבפילוסופית /
 iשמואליאפרים
הוצ' ;ב~צור""אדם

איחדו ·יחדיו, .

לאורמוציאים
 ; 1981 ;בע"מ

עמ'. 287

החיעולםמלא,לעולםצפופה,לשוניתבריקמהאותם,והפכה'מופשטיםמושגיםשני
הגרעינ~םרשילובפירוקשלבדרךהלכההיאמבפנים.הקורזאתהחוםאתוהנושם

 .פיזיקה :מראש ·קבועסדרכלללא .ביותרהכולליםעדהחומרייםמןיהסמנטיים
הטקסט"קלאסי".מכפשטהיפוךוביצעה,אקולוגיה,אקלים,~וצומח.זורם .חי,כימיה,

הנלוותהתחושותואתיאותןיוצראלא .נתון .לנושאהשייכותתופעותמתאראינו
ליונהאחד,מצדפנים.כפולתאסתטית .קירבהחוש·גםהואבתוך-כךמחדש.להן,'

 ·לאסתר .שניומצד"הקור")זה(ואוליהמבעולשבירתלהגותהמודעתבנטייהידולך
העולםבתמונת ·והךבפרטיםהןהמושגותובצבעוניותבציוריותבמוחשיות,דאב,

אתהעורךשלישי.שיראותועלהפעם,מושם,שהדגשבכךהםוהחידושהייחוד.אך-עיקבותיה,אתמעמיקהבז'רנומאיההמשודר,כדברילשנה,שנהמ . נ:.."החום")..אלה(ואולי·הכוללת
(ואףהגותיתמבחינהוהןחושיתמבחינההן .קודמיושניקוטבי·ביןהסינתיזה _"בת .שירתהדיוקןאתיתרהבהדגשהחורטתהיאילקובץומקובץ
במעיך ,) 50עמ'לחום",_וחצילקורחצי :לשנייםנחלקו-"הלוחמים :אנתרופולוגית . _מאוד,אירוניתעצמיתהתבוננותגילה ) 1978"עכשיו'',(בהוצ~תיענה;,

ונחזושהוחשוהיסודות pאותעל-פיילחלוטין-פיגורטיבית_בלתידמיונית,הפלגהבכללפרוץהנוטהתמידיתהתלבטותמעין !למדיעשעת.משואף .לעיתים .
ועם ." 48מס'נתוניםב"עבודאלאנברא_ולאה."הלאכזה,אשרתJו-דן ,''ןד-:לת"בנרשמהכברהיאבכךיותר."נבון"עצמיריחוקבאיזהעצמהאתהמגדרתאךעת,

הקורוחתום,/א.מופלשבאופןקרה,/"ואחר-כך :וההשלמההפיוסבאיםהסינתיזה,אךשבמרכזה.ת_המגוונהנשיתהתמטיקהעלדרכה,בנותשלהשיריברצףהיטב
ובקור"בחוםרבות/שניםהדברוכן 1בוהקוראתסבלוהחוםבו,/·החוםאתבל b :חדשות_בעיותומעמידהראשוןהרושםאת-מנפץלכת;מרחיקוהקור""החום

המתים","קרקסלמשל 'ר(היקף.רחבתכהעולםתמונתנוצרת,תמידלא .) 50(עמ'תמונתלשרטוטתצפיתהופךהריחוקעצמה,היצירהאתבמובהקמופניתההתבוננות
ברובאךעצמו),לטקסטמטפורהווה jJהמהחיים","בגןאורועדות","רגלייםשלמעמדמקבליםמפתיע,צורניניסויבבחינתשהיוהנתונים",ו"עבודישלמהעולם

ונת.ותמעולםתמונתילשוןתצפית,שללכדליותזאתעמוקהחתירהקיימתהעיבודים
אדם.

נשית,קיומית, :אחרתביקורתיתבחינהמכלבז'רנומאיהשיריאתלתארכמרבןניתן
הקסוםהעצורכיופיה;דןמסתפקתרטית,.פשירהן;(האםתקשורתיתל:דעתי,ובעיקר,

אךהזולת).אלצוהראיזהלפרוץוהמשכילההרוצהשירהאוהעצמי,סיוטהון·ובעידאלהעיבודיםומנוכרים.קריםוהאמנם ?התכנותולשפתבמהותהליריתלשירהמה
והגיעהיצירתההבשילהשחלפו,השניםשלרששב~שךבכךספקלהטילנוכללא :הקשיזה.מסוגשאלותסדורי?מספרבתוספתכלל,בדרךסתמית,_:כרת:יתחזותםכפי
 :העכשוויתהשירהכותביביןכדוגמתהלמצואשקשהוהפשטהמורכבותלרמתראיהזוויתלה:ציעוברצוניםז'רנו,מאיהשלעבודתההערכתעלההתחלה:מן

הנראה.ככלנוכלדיוקנודמות.לפי :הבאבקובץיהיההזההייחודיההישגמבחן,- .ה"עיבודים" :ראשון.במבטכל-כןור_סגשנראהלמהמבעך_ירה_חרשתאפשר
שאנו(כפימגובשתעתידנית,ואףחדשנית,כתיבהדהינהחיתהכתיבתהאםלiובוע.היאהלאהסוריאליזם,אבותשלהמלךדרך.אתאישית,·מאודבצורהמחדשים,
תוםעדלהשתiועותאופייניתוצראומיiוומו),ואתהiווביזםאתנניח,היום,מ;יניםשלמתמדתתחושה .צירופיות,-החיצונייםאיפיוניההאוטומטית.הכתיבה
בידי~תמיד,הברירה, .בההטבועיםוהפ~צולהסגירותכלןעל :בת-הזמןבהווייההגיון,ו:סר ' Tקולאשלהרגשההסתםומןבז.זקוץ,:יזיה~לתימכרונאוויך;דיה,_דיגרס

 • . . . .היוצרכדיאקראיותשורותמספרבנטילתדי . pהעיבודישלהמ.כרי~רובםאתהיטבתואמים
ישתבץאחת·זרתבתנועתלוהכל.הלילה,אתקלות.מקל"מוניות :זאתלהמחיש
 ,(ע.נ "_?מהבא,המוותואולינשימה,ללאלאטנעתקתכשהנשימה /;וקלרהלפרודות

ממשפטהבזקבמהירותועבךנ; • iלחלוטירופףנראההדבריםביןהקשר .) 7 .עמ' , 3 _ 1
 .האדםשלתו iמדרךעל-משונהלהנחהוממנהלמשאלת-לביחסית,"פשוט"מטפורי

חווינוהריהנוצריםובמע:;נריםשבהקשרמפניבלב,:שטחירושםאלאזהאיןאך
המשפטשלהסמנטייםבגרעיניםהטמוןאת )?לאאונתונים"("עבודבמדרייק
חריקות;רעש,-מקלקלות ;בדרכיםסכנהמהירות,תנועה,-מוניות :הפותח

יחדגםאךורוגעחושך-לילה ;וקלרה"ל"פרודותאפשרות~ין;בלימה,··זינ,ק
בשפה :עיבודםדרךוזו;ך_נתוניםהיואלה .הנשמה ·ליציאתעתיקה,אסוציאציה

"אסוציאציהנקראההיאיחסוראליסטיםעבורמרכזילצופןשחיתההפרוידיאנית,
 .חופשית".

גםולוחושיו,ל.רעו_דעתעל .שעלהכלאת-המילנליבמבעכוללהמשוררכך
שקרההדבר:"אותוהטקסט-בהמשךיךתרערדחשופהה_האוטומציעצומות.בעיני!ם

 '-דקה .-/שמשדקהךןח,_-c:;דקהגשם-;דקהרוחגרהמארד,/רבהדקהלפני
 'המשחק ._עצוב"כהקצוב.בזמןזהלידזהוהזריוררת./הדקההשמשדקה.שמש.

מסבירה"מסכם"והמשפטהצירופים,אתאן'כהמדריךהואוהארנרמטופאיהצלילי
היבטאתגםמגלההתהליךשלזהפןוהתחרשה.הסדרמבחינתאירעאשראתבדיוק

מראשלצפותיכוליםעצמו,היוצרתמידלאו~הקורא,לא;שבציררפירתההפתעה
 ·. 'או(יחדאלה'בכלהמיגצגארה-גוףיכפשוטוהצלילהדימוי'המילה,-אותםיוליכולאן

שלהדדי,מגעשלזרב"שיטה"עקביתבצורהעובדתבז'ר~רשמאיהודומנילחוד).
הינתכותתוךמוקרמת,ערכיתהכרעחכלללאוהמציאות,הלשוןרובדיביןהידבקות,

 .מוליכה .צירופיותלאותהרצונית
-אנודהשדבריכרמההאוטומטית,הכתיבהש'לוה~עיוניתהאמנותדתלתכליתהאשר

שלשורותיהמביןהיטבמהדהדיםימראשיתההסוריאליסטיתהתנועה .ראשיברטון
מתכווניםתה-שבאמצעוטהורהנפשיתאוטומצרההוא"הסוריאליזם :רנו-בז'מ.

הז.וחשבה.שלהאמיתילה.תפעו .את-אחרתדרךבכלאובכתב,לבט~-בעל-פה,
עיסגקלכלומחוץמוחלטת,הגיוניתשליטהבאיןהמחשבה,שלהכתבהבבחינתהן~

 .:"הסוראליזם ) 2(.סעיף 27.1.1925ה:בהצהרתברטון,הוסיףועוד ."_מוסריאואסתטי
אמצעיהוא ..השירהשלמטפיזיקהלאואףיותר,קלאוחדשביטויאמצבןיאיננו

שמאיהלטעוןכללמתכווןאיננילה".הדומהכלושלהנפש,שלמוחלטלשחרור
אפשרותלשלולאולחזקיכולההעצמיתעדותהורקסןראליסטית,יוצרתחינהבז'רנו
מהותיתבהקבלההנוכחי,הקובץאורךכל_לימבחיןאני·ראשיתאבל ..זאתמעין

כלעללא(אךתנועהאותהשוהיצירתיתדרכהלביןבינהביותרואובייקטיבית
להבנתסבירדגםליצורכדיזהסוג·ממשולבתבתצפיתישושנית, ..נגזרותיה)
 .שירתהשלומוזרותהמורבכותה

 _המופשטלקראת
צועדתהחדשהשהשירהמאמיןאנישונים",ו"שיריםבבוקר"בבוקר"שיריםמאז

חלקנוטלוהקור"ש"החוםספקליוא"'ןבלתי-פיגורטיבית, ':מופשטת'אמנותלקראת
חותראפשרייכיוון'לכלגבולותיואתמרחיב .המוחשמן,וצא;השיר·,זה.במהלךפעיל
תמונתובונההמלא,לניפוצןעדהנורמטיביות,והתפישההחישהתחתהרף.ללא
בהקשרבניינה.ולחומרילעצמהמודעתמעוותת",'"אחרת,הראשית,מןשונהעולם

 ·ולהדגמה.להמחשההמפרש,ביד ·כחומךהואכולו ,הקובץזה,
מביןהאחרוןכותרתהואוהקור""החום :הכיווןאתבחובונושאהקובץשםלמעשה,
המשודרתכעדותבתל-דן,שנכתבו-) 47-50עמ' , 48(מס'נתונים""עברדישלושה
ולא .הקובץשלביותרהבהיריםמשיאיואחכלדעתיהואהזההטריפטיכוןבמוטו.
הקרקעאל"להוריד"הצליחהבז'רנומאיה :שבוהמובלטהחזותיהמימדבזכותמעט

 ·פר,פ,שלעטופרימס;ת,שמונהשלאסופההואבמצור"דם
באקזיסטנ-בספרות,"עיוניםכוללותאלה .שמראליאפרים'

המסות :הספרשערכדבריפרשנות"שלובפילוסופיהזם,ציאלי.
 :מגווניםונוענאיהםהאחרונות,השנים ~עשריםבמהלךנכתבו

המחשבהבעיקרידיוןוקמי,קפקאמאן,תומסשל .השקפות-עולמם.~יתרה
שלושהשלתדרות:.אמנותעלמבטבכלל,כזרם-מחשבההאיכופיתהאקסיסצנטיאלית

בהרמנויטיקהביקורתיתונגיעהוגאדאמר)היידגר(סארטר,מודרנייםפילוסופים
שהמשותףמאמריםשלאסופהשלהואהראשוןהרושםוהפרשנות)..הה~נה(תורת
כולםאתהמבריחהעניןעלשמראלימצביעדבריו.בפתחמידאך .המחברהואביניהם
מספריםיוצרים,"בתגובותהואהמסותבכוהדין :עניניתלאחדותקשוריםוערשם

 . ,;חורבותיהךתליועלהעולם.מלחמותשהיביןהעמיםוציבוריהיrדידלמצוקתוהוגים .
חדש.הומאכיזםבשורת.-:--לאדםחדשה.קשירה ·היאכולםא-תוהמאחד ,) 7 (

 '-·הרוחניהעולםהתמוטטותהואהספרותיים,בעיוניםבעיקרהמובלטלדיון,הרקע
הואוהמכאיבהמקיףהקולע,הקצר,טריו.בי ·האירופי.האדםשל ~הרחבבמובנו

בליבעולם,ם"."נזרקינותרנומשמע,מת"."אלחיםהמופרסםהניטשיאניהאפוריזם
מהרע,ומה,טובמהלא,ומהאוי_רמהיודעיםאנואין .מצפן;בליחובות.בלימצוות,

חוסך-הואזה'לעולםבפינושנשת_גרהאיפיון .למה.וללכתלאןיאשליה-ומהנכון
ניתןללא-אלחיםבחברהוסבלוהאדםל-מבוכתרמז:כי iביטוי-אבסורד.משמעות.
ה:ציב,אתעבורו,ההוראותאת ·מחפשק.הטירה"). lב'דן(שמראליקפקא'כיצירות
הופכיםהאנושייםהפחדיםשמוטה.קע_ובקראטוםבקיר 'נתקלהואאךבטירה,
מסתיר(הטירה)שמ~ור-התקוהחשפשרהמבקשוהאדםאקסיסטנציאליות;'ל~ימ;fן

ואםתקוה,להפיחזpיכולבטירהמישהוקייםאםאל-נכוןאפילולדעתאיןממנו.פניו
לאוהל.אTז,מאתנוהוא.חיינוופשרחיים,אנועדיו.להגיעאפשרותכלאיןקייםהוא

עדהסתוםהמבוי .לפתרוןניתנתשאינהאותאי-הוגד.מרחק-אלאוזמןמקוםמרחק
ירקעעלקפקאשהדגישמהאבסורד.כדיעדתוחלתחסרהואלהיחלץוהמאמץתום,

שלהואחוסר-הפשר .בכללהקיוםרקעעלביצירתוקאמימדגישהאנושיתהחברה ..
 .ומאמץערךכל.~ין ttמבקיומנוהכרוך .והמךתיהחברתיהסדרשלרקלאיהקיים

(גבורiורסוהאובייקטיבי.האבסורדתודעתהואהאדםבחיי ·הדומיננטיתהתודעה
ומובלתלפניומתהמוטלתכשאמואפילולהתרגשמסוגלאינויד,כלאחרחי"הזר")

לשוםיתרוןאין .אמיתירגשול;נתחובלא-חשובבחשובלחושכשירבלתילקבורה,
הואדרמהלחייומשמעותלתתכדי'.אדםשי:ע~המהובכלדבר,שוםפניעלדבר

 ,, . . .שוא-עמלושכללסיזיפוס

"א

72 
 cן

 32-33מס' , 77עתון



עללהצבעיכדיאלאהאבסורד,קינתעלבאזכינ,ולחזורכדילמיןכזקקאיכרשמראלי
אלאותנוומובילמפרשקאמילדבר,רומזרקשמראלי,טועןקפקא,עליו..ההתגברות

בהשישלכקודהמגיעאלאידיים,ברפיוןהיאושבנקודתכעצראיכרהוא :חדשהעמדה
פתרון"איןה"אף·על·פי·כן".המרד,נקודתזוערך.דם.האשלעולמואתלמלאכדי

אמיצהאף·על·פי·כןאמירתיש"אבלקאמי,שלזועמדהשמראלימסבירלשאלות"
שלגאולתו .) 50 (שאלות" 1-דשלהמדכאמשאןכובדמעלהמקילהובמעשים,ברגשות
אםכיגורלועםבהשלמת·ריפיוןאינהת,.חסר·תוחלגורלבידיסופיתהשבויסיזיפוס,

המכריע.כגורםעצמושימתלו,בוזוע"יגורלומולעצמו ·בהעמדתבאי-השלמה,
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