אהרן

צייטלין :

בין חורבן לגאולה

אכזבת התקומה

א.

הפרא,מות של א,הרן צייטלין ,המשלבות נתונן יסודות סיפוריים ,דראמאטיים

ראליגרריים ,הריהן אחד הנסירנרת החשובים בת.חום השירה העברית להתמודד עם
בעירת היסוד של חיי האומה כדררנו .שירתו של אהרן צייטלין נקבעה ,ברובה הגדול
בדפוסים מובהקים שרווחו בשירה העברית מראשית המאה הנוכחית .זר זברתו רזה

כוחו של משורר להיזקק לכל רפדם הנראה כש.ו בעיניו לתכליתו ,ואיד לקורא אלא

לבדוק ולזרן את יצירתו על פי עקרונותיה ומטרותיה היא.
אהרן צייטליד קבע במרכז יצירתו בעירת עיוניות רמיטאפיסיותm ,דמרירת
המאכלסות את יצירתו בדרן כלל דמויות קיבוציות הן ; איד הוא בא להביע את

רגשות הפרט לשם עצמם ,אלא לכלול את הפרט בתרן הקיבוץ הלאומי ,ולתהות
בדרן שיירת על טעם גורלה וציפיות .עתידה של האומה בכללה .אין ספק בנן
שאהרן צייטליז מאמיד ,שתהייה זר יש בה משרם חשיפת השורש המשותף לרגש.ו-
תיחם של בני האומה בכללם ,ומשרם כן שירת-כלל זר שירת-יחיד אמיתית היא ;
איד ספק שבשירה זר מצא צייטליד ביטוי ,ואולי גם פורקן ,לחויוות טראגיות אישיות
עמוקות שלו עצמו .איד המבקר בא להתדיין עם המשורר ,אםי אמינם אפשרי הדבר
אם לאו, ,ואף לא אם זרן זר ב.נונה היא ונאותה לתנאי השירה של ימינו .הכללים
שקבע אהרן צייטליז לשירתו ברורים הם ,ואיד לנר אלא להבליטם ולדרך על משמ-
עותם ,ולכדוק על פיהם את זרן התפתחות שירתו של אהרן צייטליד רמגמרתי,ה.
כולל

קובץ שיריו האחרון של צייטליד המונח עתה לפנינו" ,מן האדם ומעלה" ,1
שתי פואמות דראמאטירת רחבות-היקף " :השינה לזכרון יעקב" ר"חלרמו של עולם".
מבחינת המבנה ודרכיי העיצוב הולכות שתי פואמות אלה כעקבות הפואמה הזרא-
מאטית הגדולה ,פסגת יצירתו של צייטליד עד-כה " -ניד האש והישע"  ,2היסודות
הרעיוניים והדמויות העיקריות בשתי הפואמות החדשות הם כמידת .מה גלגול חדש
של רעיונותיה ודמויותיה של הפואמה .הק.ודמת .כנראה העמיד צייטליך בידועין
ובמתנוון שתי פואמות חדשות אלה כהמשך ל"נין האש והישע" ,וראוי לדון כהן
מכחינה

.1
•2

זר :

"בין האש והישע" מקיף כעיקר את השנים  1948-1944ואילו הרקע

"מן חאדם ומעלה" ,הוצאת ינבח ,תל-אביב ,תשכ".ד
"ביד חאש והישע" ,הוצאת ינבח ,תל-אביב ,תשי"ז.
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לשתי הפואמות החדשות הוא שנות החמישים .השיניו שחל בשמונה עד עשר השנים
הללו ,החד.צצות בין שתי חטיבות היצירה ,הוא גרעינו הרעיוני של "מן האדם
ומעלה".
ב.

,הפואמה הדראמאטית "ביד האש הוישע" פותחת בתיאור הזעזוע האיום של
השראה ,על פי שררה ש·ל דמויות המייצגות טיפדסראדם יהדדיים ולא י,הדדיים  :האבר
הגזי הקם לרשת את שכניד הז~rדדיים שנרצחו ,האדשיות ,לפחות כלפי חוץ ,של ההיודי
האמירקני שאיבר תופס את עוצם תשוא.ה ,ה.סקרנות הקלילה של נתז ,הפרטיזן
החוזר מן היערות דכדדמה .מראשיתה של פואמה זו עומדת שאלה אחת בפני כל
הדמויות  :היכן ההמשך ,מכאן והלאה  -לאן ן את התשובה לשאלה זד מבקש
המשורר )המיוצג בפואמה הן על-ידי ה"פייטז" ,המתערב מפעם לפעם בדיאלוגים
ומחדהר זעתר ,והן על-ידי שאלתיאל ,גיבור הפואמה ,פרטיזן ששכל את כל משפחתן
בשו ttה ועולה לארץ ישראל( בארץ ישראל ,ובעיקר במלחמת השחרור.
כשבא אהרן צייטלין לתאר תיאור שירי את מלחמת השחרור ,עומדת לפניו
בעיקר שאל.ה אחת ,נרקבת  :באיזו מידה קיים קשר של ממש ביד תקומת ישראל
בארצו וביו העם היחדרי ההיסטורי ,גיבוירו וערכיו בתקופת הגלותן בעייה זו אינה
אלא מתן צביון מקיף לשאלה אחרת  :האם באמת תקומת ישראל היא המשך בונה

וקונסטרוקטיבי ,שיש בר משום פיצוי ונחמה כלשהם על אבדן יהדות אירופה ן
המשורר מבקש להיאחז בתשובה חיובית לשאלה זו ,כדי למצוא רציפות הומשכיות
בכירון בונה ,ומשקם בתולדות ישראל• בצדק רב מעמיד צייטלין בעייה ,זר בהרחבה
רבה בשירתו זו ,ומנתח

אותה באמצעות דמויותיו האליגוריות ,הן הפעולות

במציאות והן המייצגות את גורלו ההיסטורי של העם מקדמותו ,רעד קדושי השואה.
נקודת המרקד של בעיית זר מוצגת על ידי צייטלין בשאלת האמצעים  :האם
האמצעים שבהם הגיע עם ישראל בארצו לכלל תחייה ועצמאות הם האמצעים
ההיסטוריים ,המקושדים ,ערכי ומ.סורת ,אר שמא הם אמעצים מקריים ,כלל·אנרשיים,

שאיו להם דבר עם ייחודו שלי העם עוברו ן בניסוח חריף  :הגאולה נתפסה בכל
הדורות הקודמים בשיראל כפעולה אלוהית המסתמנת בבאית וג.ואל ,השמיח ; האם
מילחמת השחרור ,מבחינת ערכיה הפנימיים של התופעה ושל נושאיה למעשה,
גאולה משיחית היא ן וברור  :אם גאולה משיחית  -ממילא יש בה משרם .פיצוי
אלוהי עלי סבל השראה  Iאם לאר  -מקרה היא ,ראיו השואה ה.קדמה לה ,ואם כך
מרתם של קדושי השראה היה לשוא ,שכן לא נכלל במסגרת גורלו ההיסטורי של
העם ,המתוכנן תכנון בדנה ,בסופו של דבר ,על ידי האל.

במישור המעשי מוצאת בעיה זר ביטוי בדירנו של צייטליז בשאלת אמצעי
המאבק .ה.מסורת ההיסטורית רואה את דרך הבאת הגאולה בעיקר בתפילה ובקשה 1

לכל אלה לא נרעד מקרם רב בציורים

המאבק הגשמי ,המלחמה ,המעש הבונה -
המסורתיים של ביאת המשיח ; רצייטליז יודע שאמצעים אלה הם שעמדו בראש

ביז שואה לתקומה -
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על שירתו לש א .צייםליו

וג.ורמים לתקומת מדינת ישראל .גיבורו ש,ל צייטליז שואל את "קדושי נצח

ישראל" " :איד אלחמה למשיח "? והם משיבים :
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נענה1
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)"בין האש והישע"( 213-212 ,

איד הדברים באים כמליצה בלבד  Iאיחרד זה של תפלה ושל מעש ,של פעולה על
פי המ.סזרת ההיסטורית ושל פעולה על פי התנאים המחייבים בניה ומאבק גשמי,
נתפס בפואמה זו כתנאי הכרחי להשתתפותם של ".קדרשי ב.צח ישראל" במאב.קו.
של שאלתיאל .אם ינהג כן ,אומירם הם" ,כל מספר אזי נשלים ,נצטרף אל· כל מחנה~'
איהדר זה של שני ה.א,מצעים ה.רא בבחינת התנאי ההכרחי לקיומה

)שם(  1כלמור :
של הרציפות ההיסוטרית ,לובתן טעם~ תכליתי לשואה  :fאיומה ולמתן קירם וייצרב

לפעולה המעש.ית של תקומת המדינה .בתיאורו של· צייטליז את מלחמת השחרור
)בעיקר המערכה על שחרור צפת (.מובלט יסוד זה כיסוד

ע·יקרי :

מיזוג של פעולה

ארצית נמרצת עם תפילה ובקשה המביאים לסייעתא דשמאי ,להכנסת גררם אלוהי·
משיחי לתקומת ישראל ,המקבלת על ידי כן גושפנקה של גאולה אמיתית ,ומתקשרת
עם תקופת הרדיפות הארוכה שהגיעה לשיאה בשואה ,רנות.בת טעם תכליתי לייסורים
איומים אלה,
ג.

איד הפואמה "ביד האש הוישע" מסתיימת בתקהר שלימה .להגשמת קישור ואיחדר
כזה ביד מערכת הערכי.ם המסורתית לביד המדינה הנולדת ,רבין גורלו ההיסטורי של
העם לביד חת.קומה ,בפרקים האחרונים שבפואמה מתייחס צייטלין לדמותו של
ה"צבר" ,בזנה המדינה ,דשם בפיר דברים הכופרים במגמת-איחדר
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דק ??די~ה ד tאת ז;ו:פ iן ולא ס~ןב",
)עמ' (384

זר :
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ה"צבר" כופר איפרא באיחדו זה ששאלתיאל ר"קדרשי נצח ישראל" קוראים
להקמתו ,והטענה שבפיר היא טענת קיומה של המדינה ; בלי ביסוסה על ערכים
ארציים בלב,ד לא תתקיים המדינה לאורן ימים .דעתו של שאלתיאל ,ושל צייטלין,
היא ,שאם כי המדינה מוקמת באמצעים ארציים ,לא תרכל להתקיים ולהחזיק מעמד
אלא בעזרה מלמעלה ,עזרה אלרהית·משיחית ,ועזרה זו תבוא רק אם ירקם מיזוג·
ערכים זה .שאלתיאל שואל את הצבר שאלה ,שהיא יסדו לאחת הפואמות החדשות,

"חלומו של עולם" :
האדמה
"אם זאת
T
•
ז:ךיז

-rוהיה
מ;לדת סתם
·•:•-
......
:ז

-

מיז~ע את סתמ;,ן
זז-.--:

לא~zז;ב ן;~~ ולא~zא ~ל  9סם
, ttרי 9 r.ס ;~ ;,~ 7ל גכ~ל~ n-ץ ג;~~תו
וt:ם ~ךץ  9סם -rו;ךיש ל;  -ו?.ה i;iaש; י;.ך~תו"
)שם(

שאלה זר מתייחסת אל אותר מישור מעשי שעליו ברנה הצבר את טיעוניו :לא
נימוקים עיוניים אר רגשיים ,אלא נימוק מעשי  :מדינה סתם לא תוכל לעצור את
בניה בקרבה א.ם לא תתייחד בדבר הכרחי לה עצמה .כמרבן ,לא קשה להקשות מה
תעולת יש בנימוק מעשי ,כלרם יכול הוא להחדיר אמונה במקרם שאיננה ; אן
שיקולים מסוג זה לא כאן מק.רמם .טענתו של שאלתיאל נ mית על ידי הצבר ללא

זיכ mענדני :

ל~" ר~.ךי;ן לי  ttדז ךיר-ו;:כיזכ
~ל ה~~! 7;nה .לא ל~~~
לכל Tרגיל לא בתרגל
עד •אם
T Z
0

•

"":

••

השכיח"
אל
בס-rו,,:1ל
עד •אם לא
 • T'".
• .. :
..

)עמ' (385

צייטליז נותז איפרא בפי ה.צבר דחייה מודעת ,ברוהר  mריפה ,של כל ערכי
המסורת ותביעה תקיפה לנררמאליזציה ,למחיקת ייחרדו של העם .כאבר של צייטלין,
בנים 1

המובע בפי שאלתיאל ,אינו כאב הנובע אן ורק מדחיית ערכי א.ברת על ידי
הכאב נרבע מכן ,שתפיסה זר מנתקת את הקשר שביד שראה לתקומה ,וקרבנם של
הנספים כשראה נעשה קרבן שרא .איד קרשי רב לטעון כלפי צייטליז שדמויותיו
טיפוסים הם ואיד בהן ייחרד א.רפי ,שבדיאלוגים שונים גרברת הריטוריקה .על הליריקה,
שעיוניו המיטאפיוכיים מקומם במסה ולא בשירה ,וכיוצא באלה .צייטליז מדעת הוא
ערשה ,רדומה שהעמדת השאלה בחריפות ובבהירות ,אפילו היא תרומתה היחידה של
הפואמה "ביד האש והישע" לספרות העברית -דיינו.
.ך

שתי הפואמות החדשות שנצטרפו ב"מן האדם ומעלה" הן ביטוי לאכזבתו העמוקה

של אהרן צייטלין מהתפתחות המדינה .בשעת כתיבתן כבר עדי שאיד כל תקורה

בין שראה לתקומה

-

על שיותר של א .צייטלין
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להתגשמות חלדם הקישור שבין ערכי המסורת לערכי המדינה הגשמית ,היינו-אין
כל קשר ביד ערכי השואה לערכי התקומה .הפואמות נכתבו מ.תוך אכזבה ,ומת.רן
כן חדרה לתוכן נימה םאטירית חריפה ,הנושאת .לעתים בתוכה גם ארם רב .הפואמה
"השיבה לזכררן יעקב" ,הקרובה מאוד בדרכי עיצובה ל"ביז האש והישע" ,מתארת
התמודדות רבת-שלבים ביד שתי דמויות יציגות ,דמו.תו של ל.ןריא ,שהוא האו
שאלתיאל של "בין האש והשיע" ,היהודי בן הגולה העמורה בערכהי ,השותף גם
לערכי החלוציות ובנין ה,מדינה ,ודמותו של לרבלסקי ,שאין לה  M\$בפואמה הקדומת,
הויא מייצגת .את העמקת התיאור ההיסטורי רהדראמאטי של דמות ה"צבר"
שבפאומה הקרדמ.ת .ההתמודדות בין השנים מקצתה מדומה להתמדדוות על נערה,
אנילה ,ששניהם אוהבים ארתה הויא אוהבת את שניהם,

האומה ;

בפואמה את .עתידה של

דוומה שהיא

מייצגת

ומקצתה  -התמודדות עיונית ישירה ,כשכל אחד

מן השנים מייצג מ.ערכת ערכים המובעת בבהירות.

צייטלין מצייר את לוכלםקי בקירם חריפים וגסים  :הוא מייצג את דמות היהזר.י

המתבולל בן פולין ,המתנכר בשנאה לכל ערכי עמו. ,ולשרנו היא לשון אנטישמית
ממש .כל שאיפתו היא למחוק לחלוטין את זכר מוצאו ,ושאיפה זו מוצאת .את ביטיוה
בשנאה פיםית לעתים לאחיו המעורים עדיין במסורת .הרזות לערמתו וקשירו ניצול
לרבלםקי מן השוא.ה ,ובסופה של הפואמה ,שהוא גם שי\$ה ,נפגשים לרבלסקי
ולוריא בזכר.רן יעקב ,לאחר ת.קומת המדינה .לובלםקי לבוש מדי צה"ל ,פונה אל
לוריא בביטוי "יהודון" ,ומנמק את גלגולו החדש :
ף~י~" . nם.ל; י~~ א;ת; ~'ל  R97י

t

ס~ינ:יי .י~~ ~ל~ד ~~ינ:יי  ...ס;יגה לי
tיזה,ת לו;זש;ב .ד~י;ן ~  :Pדד ס~ינ:יי
~~טו:; ,ו~גבל.ט י /$ל?; ~לי :
iי~ין ~ךץ ל~ה,ןים ןי~~;~ ,:לטון

ד~ו; ~:ו?.סם ל;:ונ;יבוול.ל ,ד~ו;~:
להתבוולל :פהלכה אפיל,
••
:·:
•:-זז-;-

מיחידי :פמ;ני .לי הבדד :
~ין ;:ונ;יבו; 7ל,ת  :Pש. ~:ת,ל~
 :pש~~ ~ל~ת ,לי?!~ ~ד ל' ' R97f.י
;ה~ד;ן  :pל~ך;א ה,א 1?1$ .ך 1:1י
לנפשי :מדינה של יה~דים
•

•

: - :

•

•

T

•

•;

T

•

"1,

•:

;

:

-

•

w

דק ::ייא ת,י~~ ךה~די ז;ו ו;זר.ר~י".
)עמ' ( 119

לא זר בלבד שלובלסקי המתבולל מוצא את תיקונו במדינה  Iלפי דבריו ,רק לו
רלשכמרתו יש מקרם בה ,ובדחותו את לרריא הוא דר·nה גם את .חלקו של שאלתיאל
בתקומה ,כפי שצרייר ב"ביד האש הוישע" .לובלסקי קובע :
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השחרףר
"מלחמת
: .
...... : .

-

לשחרףרם
הופלחמה
חיתה
לא
T
:•:
•TT:TZT

~ל ~  sף~;כים  :pלףך;א .ןף ~יז צ\ןן

~1זדי~ה ולידי~ה ~ז צ\ןן
~ף  ,ר\;בב  !7ל ,ב~ ~ר ~ש בו\ריב

ל~?, /ש~~ ר~ ~:לא י?'~ז", IJ ;:
)עמ' (120

בכפל המשמעות שבביטוי "ורכב על עב" דוחה לרבלסקי לא רק אל,ה שזיקת
המסורת מצאה עדיין קירם כליכם ,אלא את המסדרת עצמה ואת האל עצמו .עם זאת,

באמצעות עיצוב דמזתר של לרבלםקי ,קרשו צייטלין את ה"צבר" שבפואמה הקודמת,
אשר שם חיה דמות עצמאית שאין לה קשר עם העבר ,עם המסורת ההיסטורית
שלזבלסקי מ.נסה להתעלם ,ממנה  :הצבר רלזבלסקי אינם אלא גלגול מודרני של
הטיפוס השלילי ההיסטורי ,המתבולל המתנכר ביודעים רהאריב ביודעים לכל קדשי
האומה .תכליתו ,ותכליתה של· המ.דינה ליפי זעתר ,היא ליצור את התנאים להתבוללות

במרהח ,ל  1$בדן כל חדתם יהדוי מיודח ,אשר אותם חזר הצבר ושאלתיאל בפואמה
הקדומת .ברור הדבר ,שמיחס של ספק וחשש שניקר בלבו של המשורר בשעת כתיבת
הפואמה הראשונה ,עבר צייטלין ליחס של טינה ואיבה ,הכרוכה ביאוש עמוק,
למידנה כזמרתה הנוכחית ודמות האדם הנוצר ,והולן בתוכה .בלי ספק יש

בה.תפחתרת זר כדי להכאיב לקורא הישראלי ,אף אם מכיר הוא ביסדו החירה
האמיתית הטבעו כשדרש דברים אלה.
שאלתיאל ,בתשובתו לצבר ב"בין האש והשיע" ,קבע את סיסמתר העיקרית ,שהיא
גם סיסמת

המחבר :
אחד
הם
אשר
שףיתי
"שני
T •-.
••
•••:--
• • •
••:

זqייג:רי ק~ן;~ ן~ףי סו?יד
תמיד"
לנביזי
משיח
שףיתי
• T
 •:•::• T
• • •

)עמ' ( 385

איחרד כפזל זה של זכר השראה ותקורת המשיח המסתמן במלת "שריתי" ,היונק
כמרבן מן ה"שריתי" המקורי ,רק הוא ,לפי אמונתו של צייטלין ,יכול לתת טעם
לשואה ,להסבירה ולהעניק מקצת ניחומים לאלה שחרר ארתה  -איחרד זה מתמוטט
בדמותו של לרבלסקי הת.מרטטות גמורה .לקח השראה ,לפי לרבלסקי )'רעיון שכבר
הגיתי בגטו'( הוא  -התרחקות והתנערות גמורה מאלוהי שיראל ומתקדרת השמי,ח
תוך .התנערות גמורה מנושאים של אמונות אלה .זעמו של צייטלין אינו יוצא רק
מאמונתו שזמרתה של המידנה נמצאת

מתעוותת ;

עיקר מקרר זעמו הוא ,שזמרתה

של השראה מתעוותת ,ומבחינה רוחנית לרבלסקי הוא הגוזר כליה גמורה על הנספים,
שכן כל עדר חיה האמרנה המשיחית ר,הזיקה למסורת שותפים הקדושים למפעל
התקומה ; התנערות זר היא היא המכלה אותם כליון גמור,

בין שראה לתקומה
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ה.

חריף ועוקצני יותר הוא יחסר של צייטלין אל ארתה געייה עצמה בפואמה השביח

שבקובץ" ,חלומו של עולם' '.ירחאי בן טובים ,גיבור פואמה זר ,מתואר כפרופסור
ל.היסטוריה ,היוצר תיאוריה אכזרית לגבי עתיד המדינה .אשתו נמלטה

מפניו

וברהח אל מ~הב בפאריס ,רירחאי

n-

"אני חזרז-וי
•:-

-:ז

מסביר :

ר ;זדת היא
:

•

•

_"•".

:פמ;ני•
•
T

זאת א;~ךת:

ם~~י~ iיז ~אז •~;עז.
שנ;ת-פל~ת
אלועים
לאחד
T
:
•-:-
--1
חזרז-וי הפה
הע• iלים,
אחד
אני,
• 1T
 -•:-
ז

ז••

ז?,עiןם די~;~-ל; 9~ ,~,ריtי~·t? ~ ,ד ...

,.

והיא?

•;רדת? לא.
··••:

;זדת.
פם היא ...... n

-

.

זאת

א;מדת ...
......

~יא iך;ה ~אז ~ל1.זה !

 ...זזנ~~ ,כע;7ים
1wנ~ ס~ה ~ז ~כע iןם ד~נ~ "~~ בג  wiפ~דז...

ל~~ Rצ;נ;,יר ,ל~~ ןן~יר ...
יש~ב~ -פם ה  !!tנגדים -
T

~דן

אל
נ•

•ז--

ז~~?=י~ iכפ~דן :
-הפ T iלה ...

~בלש;נם :ע T iלם
T
•:

רחב ...

TT

- nק;  iJסt.ןה  iJס.זירי ז{!ל  iJו:יי 9ט;ך:ה•••
)עמ' ( 130

בזמרתו של לרבלסקי צייר צייטליד את התחדשות הגלות במדינת ישראל מבחינת
הערכםי  :התבוללות אמיתית ביד גויים תיתכן רק במדינה עצמאית .ב"חלרמר של
עולם" חרזה הגיבור התחדשות הגלות כפשוטה ,בכוח שאיפתם של ה"צברים" אל
ח"ערלם ה.רחב" ,גלות מרצון הפעם ולא מאונס" .חרק החזהר החזירי של ההיסטוירה~'
קבע שגורלו של העם ,הוא לגלות ,ללא טעם וללא מטרה ,כמחזור היסטורי .אן מחזור

זה אינו חוזר על עצמו ללא שינוי כלל ,אלא כל חזרה גרועה מקודמתה :

ז~ד~" f ...

i

ש~ב ~י tרים

יתד
-rוהא הפל~ת אימה -דב ......
•. :
-ז

ז:-,

ה;,נ~כ~~~  ...ו~ין ז.ה :פל•
ד,י R~'? ~?.צ;~י ו:יי 9ט;ך:ה,
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לידי
שלי
החtפ~ט
הביאני
• ..
• ...
 •• •-
·י:.

ן - ?.לידי סיא  iך~ה,
ה•ה~דית בולבד
ריה
ההיסטi
ש'לא -על
1T :
:
•-
•••
0

•:-

יצאה גזרה
T: T

•יT :

~מסז-ואבת
שז-זהא ח iזרה
• ••• :• T 1
'":'" ,
:ז

••מחזרה
-:זז

לחזרה ...-:זז

)עמ' ( 131

דרמה שבדמותו של לרבלסקי הביע צייטלין את זעמו העוקצני על הה.סתאברת

הר mבית של המדינה ;

ב"חלומו של עולם" מבטא הוא אכזבה זר באמצעות הפרזה

סאטיירת ,שעיקרה חלומו של י mאי ,שהירא עיקר הפואמה .המחזור של גלות החחרת
על עצמה ,חורבן העולם ב,שו~ה ה~טרמית הותהוות עולם חשד הוא מחזור מתמי.ד
בחלומו יוחאי חרזה ב.עולם ,החרב ,הוא הממלא תפקידו של אדם הראשון המצוהו

להתחיל מחדש בכנייד עולם ,שאינו אלא חזרה מסואבת יותר על כל אשר היה.
חלום זה כשלעצמו שגרתי הוא ,ואיד .בר הרבה מן החידוש .ואולם בואר של צייטלין,
לאחר "ביד האש רה.ישע" ,לחזרת ,את התחדשותה של הגלות כשחיתה ,וחזרתה של
השראה בעתרי  -הרי שי בכך משרם הבעת יאשו גמור וחריף ,דווקא בגלל האמצעים
הסאטיריים .תקומת המדינה נעשית בפראמ,ה זו אפיזדוה קצרת·ימים בדרכו של עם

ישראל מגל:רת אל גלות ,משראה אחת אל שראה גרועה ממנה.
אף סיומה של· פואמה זר נותן ביטוי לאכזבתו החריפה של המשורר .ירחאי מסרב
למליא את תפקידו כאדם הראשון ,רלהיביא דור חדש שיחזור בצררה גרועה יותר על
מש.וגרת ,קדומיו .הוא מורד בגורלו ,ועל ידי כך ,לפי ת.יאררר של צייטלין ,פותח פתח

לתקומתו של עולם חדש ,שיהא טרכ ועמולה מקודמו ,ללרית מין חשד של אדם,
שיקים מדיבה מסוג חדש ,אלהוי טהור .ביטוי זה של תקוה מאבד את משמעותו

הממשית ,לכל הפחות ,בכך שהוא דוחה את התקרה לתקופה שלאחר חורכן העולם
בשואה אטומית ..בתרך הנתונים הממשיים של הערלם הזה אין כל מקום ,לפי תפיסה
זר ,לגאולה כלשהי ,לא לגאולה ממשית בכוח ערכים ארציים ולא לגאלוה רוחבית·
משיחית .רק חורבן גמרו של העולם גרתן סיכרי·מה לתקומת עולם חדש רטוב יותר.

אם היה שמץ תקרה לגאולה אמית,ית כ"בין האש והישע" ,באה הפואמה "חלומו של
עולם" לשימו ללעג ולקלס ,ולצייר ציור של תקרה עמומה ,חסרת-ממשרת ,דחויה
וכלתי מבחמת .והמוטיב העיקרי חוזר אף כאן  :השואה האיומה לא הית.ה אלא .תוצאת
כורח היסט.דרי החוזר על עצמו ללא טעם ,ללא תכלית ,ללא משמערת כלשהי.

.,
המשורר המבקר את דרור נשאר ,למרות זאת ,בתרך דורו ומשולב בר .התפתחות

שירתו של צייטליד איבה מציינת רק את ההתפתחויות השליליות שרואה המשורר
סביבו ,אלא אף נותבת להן ביטוי בדרכים שונות .שירתו של אהרן צייטליד היא
בחלקה הגדול שירת גאולה ,או שירת שואה וגאולה ,אך דמותה של הגאולה עוברת

בין שראה לתקרמ,ה
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שלבים שונים ,התואמים במידה ידועה את ההתפתחויות ההיסטוריות ,וביני.הן גם

את ההתפתחרי.רת השליליות לפי דעת המחבר.
קובץ שיריו של צייטלין" ,שירים ופראמרת" ,aשחלקו נכתב בתקופת השראה אר

בסמירך לה ,גדוש יסדוות של גאולה .הן השירים הגדולים ,כגון "יוסף דילה דיינה"
)עמ'  (, 211-165אר "מגילת לבאים" ) (,306-297

הון השירים הקצרים יותר,

מתארים את השואה תוך הבעת תקוה משיחית עזה רכנה .אוצר הדימויים בשירה

זר שארב רזנו מעולם הציורים המסורתיים של ביאת המשיח ,וביותר מעולם המו·

שגים המשיחיים של הקבלה ,שאהרן צייטליז אמון על ברכיה ,והמיתוס המשיחי,
המשיח היורד הומשיח העולה ,משיח בן יוסף ומשיח בן דו,ד משמש מקור לא·אכזב

לאוצר הדימויים והרעיונות של שירתו על כל סוגיה.
הוא זיז ב"ביז האש והיעש"  :הגאולה הממשית ,הגשמית ,כלומר תקומת המדינה,
מתוארת במושגים רבי·ספיקרת

j

ואולם מעבר לגאולה זר מבטא צייטליז את התקרה

המ.שיחית בעזרת מושגי המסורת הודימויים הלאומיים הקורמים .ציוהר של צפת
הלרראינית בפואמה זר ,ומקרר ההשראה שנמצא בה לגיבור ,שאלתיאל ,ולמשורר
כאח,ד מ.שמשים אבן·יסרד לפואמה זר בכללה ,כשם ששימשו יסוד לשירה המשיחית
של צייטלין בקובץ הנזכר

4

התופעה הבולטת והמעניינת ביותר מבחינה זר בשתי הפואמות שב"מן האדם

ומעלה" ,היא ההתרוקנות .הגמורה של ערל.ם דימויים וערכים זה ,שפירנס את יצירתו
הרבים בשתי
הקודמת ,מונ.שמערתו החווייתית לגבי המשורר .ב~ן הגיבורים
הפואמות הלל.ו ,הדמות היחידה שבפיה לשרן המסורת ,היא דמותו של סעדיה
ב"השיבה לזכרון יעקב" ,הצמריירת בקרים פאררדיים למחצה ,ראינה תופסת מקרם
חשוב בהתפתחות העלילה ,ובמערכת הרעיונית שהיא באה לבטאה .לא מקרת הוא,
שנושא חזרן משיחי צדדי זה המגולם בדברי סעדיה ,הוא בנר ,בנם של סעדיה
ערבים נפל
"בוידי
• -:
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 •4עייי בייחוד "שירי נחמת משיח" ,עמי  271ראילן.

רכלה :
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חזרנו השמיחי של סעדיה ,המוצג בפירוט )עמ'  (, 116נושא אופי של חזרן תמים
שאין לו עדו קירם ,ומיד לאחריו מופיע בפואמה ל:רבלסקי במדי צה"ל ונותן ביטיו
חלרסדהחזרן ה.שליט במדינה .ולא עדו אלא שנושא חזרנו של סעידה חרא הבן שנפל
זאיננו ,ערמו ,ד.רמה ,נגזזה גם ממשרתו החווייתית

של החזון המשיחי גברובים

המם,ררתיים התמימים ,שבשיריו הקודמים של צייטליז חי היה עידין בשלימרתר ,רב'lנ'ן
האש והישע" קיים הוא ,אם כי ללא התמימות הקדומת.
לערמת זאת ,חזון הגאולה של לרריא ,גיבור פואמה זו ,המובא בסוף הפואמה
בבחינת השיא האופטימי שלה ,הוא כולו חזרן מופשט מכל קשר אל מערכת ערכים
מסויימת או חזון

מסור,תי :
,ה~•דיי~ "tם ~ת -1ז~?'~ ז;ויא ל~ךאת
מבל• Tחרל,
ע;לה
 1ד;ל,
שם Tרם
• • Z
•••
T
T

~~רז  tה ת~ן;• ב; ,םן?~.י
צפ;ר;ת
לעופת השם -הה~א Tבכל
ר•פז-רח~
~,
:,:ז•;

-ז

::ופגהt ,י~ם ~, ;17נ•;•  fl:$דק fl:$
~פ~ג ם~~י~ tל ם•~~~~
,ם•~ז~??י tם•~·ל?'~כ, lסי'!:ג;ו~:
ולא נדע גל~ת עד הע;לם".
ז:·•-

-זז

'מע) (123-122

חזו,ן זה של רוממות המדינה ,הכולל בתוכו מקצת ביטויים שיש להם יסדו
במסורת; הוא בעיקרו חזרן התעלות רוחנית ,שימת לב לאמנות ולחיי הרוח ,ואין
בו יסודות ,משיחיים .ולא עוד אלא שחזון רוממות "שארץ זר י.רדעת בו מקדם" ,כגרן
שיבה לתקופת התנ"ן ,יכול לכלול כתוכו גם הצדקה להתנערות מן המערכת
המסורתית" ,הגלותית" ,ויש בו קירבה מסזימת אל עמדתו שלי לרבלסקי.
עם· זאת ,.המשורר חד,-הרגש קולע ,ולו גם כבקדו.ה אחת בלבה אל עמקי הויויתו

של עם שיראל ,ששום ביטיו תיאררטי לא יסכוך לו  :אם חלום הדורות היה קיבץו
גל-וי·רת ,רבו בעיקר נקשהר תקו.מ.ת ישראל· ,הרי כיום ,בסיומה של פואמה זר ,מעתיק
צייטליז א.ת הדגש אל תחיית ה,מתים .פצע הש,ןאה ,דומ.ה ,איבר מגליד אלא מעמיק
בגרף האומה ובנשמתה ,הואמת הפיוטית שמעב.ו לח·לומר המופשט הופשטני של
לרירא -היא הציפית ה.לא-.ארצית ,הבלתי-אפשרית ,לתחיית חללי השראה .בכן מס-

תיימת ,הפואמ,ה ,המתנתקת על דיי כן מהתמדדוות ריאלית אידיאית עם בעירת

השעה ,הררפ,כת לזעקת-כאב על שבר שאיד לו תמוהר .בהקשר שירתו של צייטלין
מהורה זעקה זו ביטוי לאבדן תקורת הקשר שביד השואה לתקומה באמצעות החזןר
המשיחי ,ואיד לו אלא לקוות לתחיית מתים ממש ; זר ,התקרה היחידה שיש נח
משרם תנחרמ.ים על השראה.

ביד שראה לתקומה

-

על שיותר של א .צייטליז
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ביטיו ברור יותר ליהתרחקותו של צייטלין מ.ערכי ,הגאולה המסורתיים ניתן
ב"תלרמר של עולם" .פואמה זו מבזיקהחי יוצאת מנקדות ראיות ע1זרנית

מiופשטת 1

הגלגל החתר

נושאה איינו חוויית או מ.אורע היסטורי ,אלא מושג מופשט -
בהיסטוריה .אמנם פתיחת הדברים היא בגעייה יהידוית ירשראלית מיוחדת
הגלדת חשביה ,חזרת בני הא.רץ אל הגולה מרצונם .ואולם עוירו זה מיטשטש
בהמשך ה.פואמה ,רמרכז·הכרבד של הזכירם עובר אל חורבן העולם כמלח.מה
אטומית ,אהבתם של יותאי רנגניגלית ,ובעיקר שאלת דמ,ותו של העירלם החשד

-

העתיד 'לקום .בכן מבטא צייטליו כפירוש ובבהירות את שיביר ה.ערכים שבשירתו.
מערכת הערכים המסורתית אינה מספיקה ערד כדי להעימיד פואמה שלימה ,וצייטליו
נזקק לפררבלימה קוסימית ,שערטילאיותה מטשטשת הך את יסדוה היהידוי הזו את
נניידירתח החווייתית ,ומשרם כן מתמעט מאד רושם הזב.וים על הקורא .עיקרו
של החורבן בפואמה זו איניר הגלות אר השואה ,אלא החורבן הכללי ,דעיקרה של
הגאלוה היא התיעלותו של מיו האםד בכלילו ,ולא גאולה יה,רדית וישראלית באיזו
דרך שהיא .סטייתו של צייטליו בפרא.מה זו מדרכו כיצירתו הקדומ.ת מסמנת את
התפוררות מערכ.ת המושגים של "ביו האש והישע" ל.א רק ם.מציא.רת הישרלית
שקמה בצררה שאינה נראית למשורר ,אלא גם נתון המש,:רירר עצמן .תקרותיו
המגובשות ם.מערכת סמלים מסורתית עתיקה ,סמלים שפירנסו את יצירותי•ו הקוד·
מרת ,פינו מקומך לערטילאיות גמוהר ,לספיקרלאציה מיטאפיסית שאיו עמה חורייה,
ומתון כן מתרוקן היסוד השירי מערצמתו .פירושו של דבר  :הטרגדיה של הא,כ rם.ה
הותרוקנות ה.ערכים ,שפואמה זו כאיה לתארה ,לא פסחה על מקרר שירתו של
ה·משררר עצמו ,שניטל ממנו מתון כן קניה מידה ברור ומ.יוסד לב.קרת.ו הסאיטרית
על הדור ,רעל ידי כן נתמעט ברח כקרתו רנמצאית גם ההבעה השירית מפסיהד
מעצמתה החויויתית.

יכול המבקר למצוא בשירתו של אהרן צייטליו דברים המעוררים פקפוק אם
מנימוקים אסת,טיים ואם מנימוקים עריוניים .אוולם חלילה לניר לשכוח כי שיהר זר
מתייחדת ובולטת ביו יצירות השנים האחרונות כעצם נכונותה להתמדוד כמישרין
עם בעירת·יסדו של קיםר האומה .נוכח ההתעלמות הכוללת מבעירת א:לה ,או הדירו
כפרטים צדדיים והזנחת ה.עיקר ,הרווחים עתה כספרות ,כובשת ל,ה שירתו של
צייטליו מקרם נכבד  Iואף בשעה שאינה מעוררת הסכמה או הזחהות ,ענייו לחשבון·
נפש בוודאי ובוודאי שיש בה.

