
הניכורשלהפואטיקה
אלחרמן*נתןשלהזרייייהשיר

 ..שמירזיוה

בחוץ','כרכביםמשירירביםכמרהזר","השיר

שכלארקסימרררניים,מצביםשלמסדרהמורכב
מכילהואכאילוראשוןממבטנראהמהםאחד

המציאותפרטיליישוב.ניתנתשאינהסתירה
סרריא-כביצירהיכאןמתערבליםהלשוןוחומרי

סדריהמקובלמןשרנהבסדרומתארגניםליסטית,
"הזר",לכינויטעםזהרואףהפרך","עולםשל

 .השאר,ביןהזר"."השירגיבורלשירכאןהמוענק
לארזנוזרשהואמשרם"הזר",בכינויהשירמכרנה
אחר,מסוגבשיריםהמורגלתהקורא,של

והמבכרתייותרראינטראיבייםפחותמיכאניסטיים

המציביםוהמובנים,המימטייםהשיריםאת

ומוכרת.אורגניתתמרנת-מציאות

למכביריכאמורייכאןישרפראדרקסיםסתירות
עריסההנףגהלאםמניעהשיר :הטקסטאורךלכל
היאהאםולאסיפוריבאוזניהוקוראריקה

ארבזמרערב,לעתילדהערשאתשמניעה
לצדבדדשנותרהגוסס,השיר .כמקובלבסיפורי
ומלטפת,סועדתלידבעצמווהזקוקכבויה,מנורה
חסדלעשרתבבתי-החוליםנרועםשעוברהוא

ארהרופאולאהאנףשים,החוליםעםאחרון
םר" mה".הישרכןעלשרתשתמפקםדינמהיי, mההאחרת

גרףעינוייבצינוקכאןהמעונההוארה"ישר"

וקר-הרוח,הנוקשההעברייןכמצרפה,ולא,ונפש,

הקשהבניסיוןלעמודבדרך-כללשיודעכמי
השיר,פיר.אתשיפצהבלאובאיפוק,בגבורה
בחוזקניחןגםוהרחמנות,היושרתכונותשבצד

ברךכאןכורעיישוערבלובכוח-סבלרבפיזי
ושפלות-רוח,כניעותמתוךשיענרהר,ומתחנן
הרביםצמתר 7¼רעםנוחרעםמתיישבותשאינן

עצב,לכל/כרעסנה,עדהגיעורב-כוחרחףם("כי
שבמצוקתהוא,ואופייניטבעי .)" ! ה~ז:;-ביקש

אינסטינקטיביתוישמיעהמעונהיצעקעינוייו

ה"מערנה",השירשותקכאןואילו"אמא",קריאת
וכשהואיתגובותיואתומכלכלכאבראתמסתיר
מעלההואאיןכורח,מתוךפיר,אתפרצהלבסוף

 .כמקובלשפתירידלעלאמרשםאת
הפרא-בסימןלכאורהאפואעומדכולוהשיר
שכרגילאלאוהאל-טבעייהיוצא-דופןסליידוק

למופלאלמצואעל-פי-רובניתןאלתרמןבשירת
הסברארמובחנתריאליסטיתהנמקהולחידתי
המשוקעותהסתירות,יוכאןפשוט.רציונלי
"השירכיממשישלסתירותאינןבטקסטיכביכול
האמנותשלקדוכה aסיהשאר,בין(שהוא,הזר"

אלתרמןשלויצירתובכללה,המודרניסטית
להיותיכאחדולגלותלכסרתיכולאכןבפרט)
אישיונטרל-רגש,מרטיט-לבר"נרקשה","רך"

וסדור,סטיכיוקר-רוח,מלא-חמלהראימפרסרנלי,
ומכאןאחת,ובערנהבעתירמיכאניאינטואיטיבי

אישיים,עניינים .והמעורפלהפראדרקסליאפיונו
בתהליךשעברושיעורילאיןוגועשיםכאובים
וקיבלורטרנספיגררציה,טרנספורמציההיצירה

בשירברמסוגריםוחסרת-רגש,מלוטשתחזרת

(ישרתהניגון"חרזו"ערדשמיריזרהד"רשלספרהמחרךקטע •
הבצראתנקורבארולראותעשתידהמודרנזים),כראיאלתרמן

 .פפיררס""

עלוטוריו.סורגיושררותביןובריח,סוגרמאחורי
המורחביםהדימוייםהזר"ל"שירלויאיםכן

לצדוזההטקסט,לאורךהמתפתחיםהמקבילים,
המגלהערש-דורייעלחולהשלדימויוזה,של

דימויו ;סבלולמרותמפירהגהמוציאראינואיפוק
סודותיואתלהסגירהמסרביבכלאועצירשל

מכוללוהקרוביםרעלעצמועלולספרהכמוסים
אר ; )"--מאומהסיפרלא /ה~םיעליך("אך

בכלא-האויבשהרשםפוליטייעצירשלדימויו
סודרתאתלגלותמרנןראינומלחמה,בעת

למעניו.המרלדת-ה~ם
סתירותמגלותהקטנותהטקסטיחידותרקלא

גםליישוב.בדיעבדהניתנותילכאורהוסתירות
עללעמודניסיוןמתוךיבמלואונתפסכשהשיר
אופיכבעלמתגלההואהטוטלית,משמערתו
בשניבמקביללהבינושניתןכשירדואליסטיי

בסימןלכאורההםגםהעומדיםשונים,אופנים
מןולהעלותלבודדכאמורייניתן .והניגודהסתירה
עלהניצבאדם,שלמקבילותתמונותשתיהטקסט
שלרה"מפףיסת"ה"רכה"התמרנה :מותרמפתן

בייאושקרוביואתהמותירלמרת,הנוטההחולה
ובמקבילמאופקת,אךנוראה,וברזיגנציהשקט
נדוןשבמרכזהוהאכזרית,הקרההתמונה-לה

הרצאתוערביבתאוואנהאנההמהלךלמוות
רועאתלהמתיקהתקררתכלואפסומש~לףלהורג,
הגזרה.

ילדתמרנתהדעתעלהמעלההראשונה,התמרנה
מתוךנוצרתחוליו,במיטתאנושחולהארקודח,
לאורךהמפוזריםרבים,"אינפורמציה"רסיסי

בידיחליפותוהנבההדלוקההמנורה :הטקסט
השוממה,העריסההדארגים,בני-המשפחה

סורגיבאפס-מעשה,הנואשתהאםיושבתשל~דה
המוארהעצבהכלוב,כסורגיהנראיםהמיטה
בוקרילפנותהחוליםבבתיהעוברהנריבחלון
והנשיקהבת-השחוקרחמנות,מתוךהחולהליטוף

עלהנשיאהאחרונה,כמתת-חסדאליוהשלוחים
הרריםנשאר(כךגודל"ואלבינה"אלכפיים

מתוךתורה,למקרםילדםאתבגולהיהודיים
סמיכההשכלה,-מזהירעתידלושייעדר
ארחביב,בן-טיפוחיםאותרכאןואילו-רגדףלה

תקרותובעתידובושתלומילדי-הרוח,ילד
"לחייוהמופקרכזר .והואלמות,נוטהגדולות,
המעלההמקבילה,השנייה,התמרנהרמותו").
היאאףעולהבתאר,הכלואאריבארעבריין

מהלךשבויהלוחץהכלוב :מפורריםמחומרים
הרגשותכבישתכותליאלמכותלהכלוא

ריקהמיטהלידבמרחקיםשנותרההאםועצירתם,
שבהםהחוקרים,שלהתופתעינוייושוממה,

ובלאבכיללאיובגאוןבקשיחותהמעונהעומד
מסגיראינו"אמא",זועקאינו(הואסודותהסגרת

מסגיראינוילמבקשי-נפשומכוללוהקרוביםאת
גם,נזכרתלאויביו).המרלדת-ה~םסודרתאת
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ראימפ,-קרהאיגרתיהפיגורטיביבמישוראמנם

איגרת-יהסרבלמבנההאםאלהשלוחהסרנלית,
מתבונניםאםאךהרגשות,אתמסגירהשאינהשיר

של-דר-ערכיחיוךמחייכותאותיותיההיטבבה

 .גזר-הדיןעםוהשלמהסבלשלארואהדהאהבה
ה"רכה"האפשרותבין-האפשרויותשתיבין

האפשרותרביןהחיים","מןהלקוחהוהאנושית,
הפשעמעולםהלקוחהוהאל-אנושית,ה"קשה"
מש-בשיר"מהבהבות"-החיים"רמ"שרלי

לעתיםהמשיקותנוספות,מעריות-ביניים

מערפולווהנובעותאחרארזהבאספקטלזרזר
פניםלזרףתשברהזר","השירהצירוףשלהמכףרן
 :מדרכיםומשמעי-לרואימשמעיםרבות,

וניכור.קררעניינההזרףתשלאחתמשמערת •
קרה,-"זרה"שהמתכתכשם ,"רז"הואהשיר

ביןכאן'רומזתרמןאלואל-אנושית.דוממת
ה"קר"לקצבשירתו,שללמיכאנירתהשאר,

האימפ,-ולחזרתהגבישיתלחזירהשלה,המתכתי
ואתהספרנטייםהרגשותאתהמסתירהסרנלית,
(תריסי)ריסימאחוריהאינסטינקטיביותהתגרנות

 /תנגנה"ככתבןששררותיוזה,שירואולם,מתכת.
בנקללגלותגםניתןהגא",בקצבהמתכת,בזרות

המסכה,מאחוריהמסתתרהאנושי,צרראת

להסתירוכדיהכאב,עלכמתנורןהעטהשהשיר
להשהלבשתי--אהבהעלבון("עלהעיןמן

אינןרהמיכאנירתהזרףתוצלצול").משחקכתונת
הכאובות.העינייםאתהמסתירהמסכה,אלא

בריש :"אכזר"שלבמרבןגםזרהואהשיר •
התע-ואפילואנושייםמרגשותהתעלמות-מדעת

בטיבהסאדר-מזרכיסטיתרמכףרנת,קרהללדת
רגש,נטולותנכריות","מליםלאמושולח(הוא
ארזועקהואואיןישיענרהרממעניומבקשהוא

היפוכהגםכמרבן,בר,ישזאתרעםסודרת).מסגיר

 .רגשןואפילורגשמלארגיש,הוא :אכזריותשל
כעצירארכברזל,וגאאכזרקשוח,היותרבצד

כרש,-בעלרטוב-לב,כנועשירגםהואקשוח,
רחמיםוחסדיושרשלמידרתובעלגברהסבילות
לעוררקל"מהוחזק","ישרכוח",ורב("רחום

לבר").את
ההתנכרות.היאהזרותשלאחרתמשמערת •

מכול,לולקרוביםאפילוזרעצמומשיםהשיר
תכרנהכאןהיאההתנכרות .אמר·ירלדתרלרבות
הואוהאיפוקאחת,רבעונהבעתושליליתחיובית

שאיןלהומניותעדרתרגםלדיהרמניזציה,עדרתגם
עללשבחראויהשיראחד'מצד :ממנהלמעלה
וידוייםשנעקרובעתאמרסרראתהסגירשלא

עללגינויראויגםהואשני,מצדאךמשפתיר,
האל-אנושיהאיפוקעל-עצמוענייןאותר

תרמןאל .לאמושהתנכרבעתשגילה,והעל-אנושי
המףדעתהתנזרותהעלהשאר'ביןכאן'רומז

הישירה,האוטוביוגרפיהמןיצירתושלרהמכףרנת
הילדות,ובתקופתאבא-אמאבביתהמתמקדת

קוראיעלומקובלאהובכהשהיהספררתיז'אנר
היההספרותישטעמםאלהעלבוודאיהדור'
גםאךוממשיכיו'ביאליקשללשירתםנתרןעדיין
לשירתוקשבתארזןהיטרשכבראלה,על

ל"אבא-אמנםנודעשבהשלרנסקי,שלהמודרנית
ביוגרפירקולאסמלי,ארכיטיפיתפקידאמא"

סממניםבהניכרוזאתבכלאךקונקרטי,
שאינםלמכביר'כמר-ביוגרפייםארביוגרפיים

כילהיווכח,מעניין .סנטימנטלייסודנעדרים
עדייןמרוביםגנזם,שאלתרמןפריז",ב"שירי

(המחברתהגלויים-לעיןהאישייםהסממנים
לבניסנטימנטליסטייםהקדשהשיריבשניפותחת

 :במליםפותחשבהםהראשוןהקרובים.המשפחה
לאבא /בפריזלבהקורעהראשוןהשיר"את

 :בלבדהאםאלפונהוהשניאכתוב",ולאמא
הספהעל /לצידךואשב /יוםיבואשלי,"אמא

ערב :אזואמרתי /הוורודהקירשאצל /המרופדת

כליתי iך Wהסבחדרייחידינהירתי iיריז pבאחד
המנומריםהללו'השיריםרקעעלמארד")אליך

לקם rוהמהוויםקונקרטייםבפרטי-מציאות

התנזרותהבולטתמפורטת,משפחתית""תמרנה

'כרכביםלמןה"קאנרנית",השירהשלמדעת
ואישיים,אוטוביוגרפייםמ~נייניםואילך'נחרץ'
(האבסטרקציה),ההפשטהמתהליךכחלקוזאת

 .תרמןאלשירתשלוהמודרניזציה
הוא :ומוזר""זרשלבמרבןגם"זר"הואהשיר •

ואיןבנקלולפענחולפצחו'שאיןבלתי-מרבןשיר
עלדעתואתהכמוסים.סודותיועלבנקללעמוד

הצעיראלתרמןהביעבשירההבלתי-מרבן
בר'ב'טררים'שנתפרסםזר,כותרתהנושאבמאמר,

לסדרתבתגרנה ,) 24.11.1933 (תרצ"דבכסלו
-'מחניים'-(אש"ל)שלרנסקישלמאמריו

כמר ,תרמןאל . 1933בקיץב'טררים'שהתפרסמה
רהפרסט-הסימברליסטיםהמודרנה,ממשוררירבים

"קשה",שירהבזכותדיברסימברליסטים,
הקוראומןהצפנהמאמציהמשוררמןהתובעת

אר"שקופה"שאינהשירהנזכרתפענוח,מאמצי

עלזכרתלימדהצעיראלתרמןמאליה.מובנת
 ,) 1933 (עצמהשנהבאותההמעורפלתהשירה
המודרניתהשירהעלאליוטת"ססנגר.שבה

בדבררעיונות .) difficult poetry (לקליטההקשה
והמוזרה,הזרההחידתית,השירהשלעליונותה
בהגרתרווחוההבנה,ואתהקליטהאתהמעכבת

העולם.מלחמרתשתישביןהספרותית
משקףהואשבהבדרךומוזר""זרגםהואהשיר •

שתמרנת-מימטי'שירלפנינואיןהמציאות.את
לשקףוהמנסהוברורה,הרמוניתשלוהמציאות

שיראםכיהטבעיים,וכממדירבצבעיוהעולםאת
רפנטס-סרריאליסטיתיצירהרבהבמידהשהוא

וריס-מפוררתשלהשתמרנת-המציאותמגדרית,
וממדיהאל-טבעייםשצבעיהלמראה,הרמונית
ה"~ךןה",בעקרוןהאמיןאלתרמןמוגזמים.
כדיושלפיוהרוסיים,הפורמליסטיםשקבעו

אתלשבשישאבנירתה",אתלאבן"להחזיר
יהפכורהבנאלישהשגורבאופןהקליטהמנגנוני
קטעי-המציאותמכאןומעוכבי-קליטה.מוזרים

הנך-לעיל,שתוארורהפראדרקסליים,המפוררים
ולפרודותיה,לחלקיהשנתפצלהכתמונהאים

כלשבהבדרךרב"רשלנרת",במהירותוהורכבה
במקומםמשובציםהםאיןאךמצריים,החלקים
רה"טבעי".ה"נכרן"

כלשרןועוין"."אריבבמרבן"זר"הואהשיר •
רבותפעמיםזרבהוראה ,"רז"המלהבאההמקרא
כמהפכת("ושממהשלה,הרביםנצררתבמיוחד
מביאהנניבית-ה'",מקדשיעלזרים"בארזרים",
המשורריחסיכאן' .וערדגוייםעריציזריםאליך
אויביםביןואימהאיוםרביכיחסיםהםושירו

את"מענה"המשוררלמעונה.מענהביןבנפש,
ממרשטררתשררותשלבסדאותרשם :שידר

אתלומעניקהדוקים,כלרבכסורגיולרחצות,
הממדאתממנומנטרלוקרירותה,המתכתצליל

כיהמשורר,את"מענה"השירהאמרטיבי.האישי

אל-בדידותהמשוררעלכרפההכתיבהמלאכת
בלתיפנימימאבקשנה,נדודיכתלים,ביןאנושית
להסתירהרצוןלביןלגלותהרצוןביןפוסק

ולהכחיד.
על(רקלמולדתשייךאינושכן"זר"הואהשיר •

'כרכביםחיבורבעתדבר).סיפרלאהואהאם
ענייניםאלעיניהאתאלתרמןשירתנשאהנחרץ',
ורצי,-אינטלקטואלייםואוניברסליים,כלליים
אישיים-מענייניםבמודעוהתנזרהבבסיסם,כליים

שלהפטריוטיהפאתרסמןמיוחד(ובאופןרגשיים
ערלהאינוגםשירוהשגורים).המולדת""שירי
 :במולדתהמקובלתהפואטיקהעםאחדבקנה
בגלוינענההואאיןובוכרי.מנוכרקר,הוא

שרנהכההואכןרעלהציוני,החזרןשללפאתרס
בארץ-ומתרקמתההולכתהעברית,השירהמן

ישראל.
רקלאונוצרי"."נכרישלבמרבן"זר"הואהשיר •

קשתגםאלאומנוכרים,קריםוצליליומקצביו
האסוציאציותואוצרנכרית,שלוהדימויים

ונוצרינכריאופיבעליהםשלהוהקונוטציות
מןהרחמנייההאחרתדמותלמכים,הלחי(הגשת
שלהמדכאיםשבבתי-החוליםהאדום""הצלב
שלהעינוייםהראשונה,העולםמלחמתשלהי

מלחמרתשביןבאירופההטוטליטרייםהמשטרים
ושלבתי-המשוגעיםשלהכפייהכתונתהעולם,
מןמברדדלאחיו,וזרנכריהשירלמרות).הנדונים
המשוררהלאומית.ה"מקהלה"מןהסואן'ההמון
הגרלהמןהניכר'מןאיגרתשכותבכמיכמוהו

מבית-מבית-החולים,מבית-הכלא,הרחוקה,
מאונס.גלותושלבידודשלממקומרתהמשוגעים,

• 
ה"tזךסמתחומירבותאמירותכאןנאמרות

 :להכילאחדשירשלניתוחומשיכולפואטיקה"
שיריבנוייםשעליוה"קררספרנדנצירת"עקרוןלפי

במיקרוקוסמוסשמתרחשמהנחרץ','כרכבים

הנדודיםנתיב :במקררקרסמרסשמתרחשמההוא

משוללחלוןהשולחןשביןרהמכףרץהמצומצם
לנתיבמשולהרזולעיר'שמחוץהרחבהלדרך

המרטיר.המשורר,הנווד,שלהנצחיהייסורים
הואאךמברדאר'ואמיץחזקואףריפהחכםהשיר

"כתונתוהרשהלבישרפה-שכל'אידיוטמיןגם
המשוגעעלהמולבשת(ככתונתוצלצול"משחק

גםכאןמשולהואפראדרקסליובאופןהכלוא).
לנחתהמייחליםהרריושלבנםהיהודי,לגאון

כשאומרגדולה.שלחלוםוחולמיםמפרי-בטנם
ואלכשאתירבינהאלהשיר'"זהשידרעלהמשורר
 :במקבילדבריםכמהעליואומרהריהוגודל",

משורריומרותיומרותיו'עלמתוודההוא
גדוליםדבריםכשידירלומרקוסמופוליטי'

עדייןנאמרולאשכמוהםואינטלקטואליים,
פרא-באופןה"פררבינציאלית".העבריתבשירה

יהודיאבכמעיןעצמומציגאףהואסלי'דוק
אתשנשאהקטנה,העיירהמןופרובינציאליגלותי
רחלםה"חדר",אלכפייםעלבן-טיפוחיו,ילדו,
בכיסווכתב-הסמיכההישיבהמןשרבויוםעל

לויעדכברבערש,בעודרגודל").ואלבינה("אל
גאוןשלבתרדה,גדולשלעולמיושםרבנותכס

הפראדוקסבסימןעומדכולושהשירכשם .כדררו
הואהשיר .השירשלזרותוגםכךוהאוקסימורון'

גםהלב,אלוקרוביהודירגםונכרי'"נוצרי"גם
החרדיהודי,רגם"מתבולל",קוסמופוליטי

וגםומנוכראסיקלהוא .והלאומיהדתילבידולו
כאחד.ומגלהמסתירפאתרס,ודוריסנטימנטליסטי

מקצביוכיאלתרמןכאןמתוודההשארבין
שלו,והרטוריקההצבעונייםדימוייוהרהוטים,

והשוצפתוהגועשתלפרקיםוהמלוטשתהקרה
כמוהררכיוהסתרה,הגנהמנגנוןמיןהםלפרקים,
יתגלולבלפיראתוחושקשינייםהחורקכעציר

שלמוחצנתטרנספורמציההןהמלים .סודותיו
סוגרהואשארתםהאמיתיים,הפנימייםהרגשות

האכזריתהמציאותחומריובריח.מנעולמאחורי
שרנהלכרשמקבליםבנשמה,שנאגרווהקודרת,

ההסוואהפעולת .וצלצולמשחקכתונת-
הולבשהטראגי :מושלמתהיאוהטרנספיגררציה

הייתההאלימותלהנאה,היההסבלעליזה,חזרת
הדראמהומכללאובייקטיביהיההאינטימילרכףת,
עניין-חיוךאלאנותרלאהזרוהאכזריתהעזה
כללמשקףשאינוממש,של~צמהוחסרקלוש
שלגורלהבעצםגםזהר .בעלילשהתרחשאת

אתשהציתההלהבה :דברשלבסופרהאמנות
החיוךונותרנשכחיםהרגשותשוככת,היצירה

אם .שנתחוללהתוגהלמחזהאחרון~יהחתום
החזרתאתרואיםאיןאזיבשיר'להתבונןמיטיבים

הצדאתברמגליםאלאשלו'והמנוכרתהזרה
 •.שהולידוהאנושי
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