
לגאולהחורבןבין :צייטליןאהרן

התקומהאכזבת

א.

דראמאטייםסיפוריים,יסודותנתונןהמשלבותצייטלין,א,הרןשלהפרא,מות
עםלהתמודדהעבריתהשירהבת.חוםהחשוביםהנסירנרתאחדהריהןראליגרריים,

הגדולברובהנקבעה,צייטליןאהרןשלשירתוכדררנו.האומהחיישלהיסודבעירת
רזהזברתוזרהנוכחית.המאהמראשיתהעבריתבשירהשרווחומובהקיםבדפוסים

אלאלקוראואידלתכליתו,בעיניוכש.והנראהרפדםלכללהיזקקמשוררשלכוחו
היא.ומטרותיהעקרונותיהפיעליצירתואתולזרןלבדוק

דמרירת mרמיטאפיסיות,עיוניותבעירתיצירתובמרכזקבעצייטלידאהרן
אתלהביעבאהואאיד ;הןקיבוציותדמויותכללבדרןיצירתואתהמאכלסות

ולתהותהלאומי,הקיבוץבתרןהפרטאתלכלולאלאעצמם,לשםהפרטרגשות
בנןספקאיןבכללה.האומהשלעתידהוציפיות.גורלהטעםעלשיירתבדרן

לרגש.ו-המשותףהשורשחשיפתמשרםבהישזרשתהייה ,מאמידצייטליזשאהרן
 ;היאאמיתיתשירת-יחידזרשירת-כללכןומשרםבכללם,האומהבנישלתיחם

אישיותטראגיותלחויוותפורקן,גםואוליביטוי,צייטלידמצאזרשבשירהספקאיד
הדבראפשריאמינםאםיהמשורר,עםלהתדייןבאהמבקראידעצמו.שלועמוקות

הכלליםימינו.שלהשירהלתנאיונאותההיאב.נונהזרזרןאםלא,ואףלאו,אם
משמ-עלולדרךלהבליטםאלאלנרואידהם,ברוריםלשירתוצייטליזאהרןשקבע
רמגמרתי,ה.צייטלידאהרןשלשירתוהתפתחותזרןאתפיהםעלולכדוקעותם,

כולל , 1ומעלה"האדם"מןלפנינו,עתההמונחצייטלידשלהאחרוןשיריוקובץ
עולם".שלר"חלרמויעקב"לזכרון"השינה :רחבות-היקףדראמאטירתפואמותשתי

הזרא-הפואמהכעקבותאלהפואמותשתיהולכותהעיצובודרכייהמבנהמבחינת
היסודות , 2והישע"האש"ניד-עד-כהצייטלידשליצירתופסגתהגדולה,מאטית

חדשגלגולמהכמידת.הםהחדשותהפואמותבשתיהעיקריותוהדמויותהרעיוניים
בידועיןצייטליךהעמידכנראה.הק.ודמת.הפואמהשלודמויותיהרעיונותיהשל

כהןלדוןוראויוהישע",האשל"ניןכהמשךאלהחדשותפואמותשתיובמתנוון
הרקעואילו 1948-1944השניםאתכעיקרמקיףוהישע"האש"בין :זרמכחינה

תשכ".דתל-אביב,ינבח,הוצאתומעלה",חאדם"מן . 1

תשי"ז.תל-אביב,ינבח,הוצאתוהישע",חאש"ביד • 2
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השניםעשרעדבשמונהשחלהשיניוהחמישים.שנותהואהחדשותהפואמותלשתי
האדם"מןשלהרעיוניגרעינוהואהיצירה,חטיבותשתיביןהחד.צצותהללו,

ומעלה".

ב.

שלהאיוםהזעזועבתיאורפותחתהוישע"האש"בידהדראמאטית,הפואמה
האבר :י,הדדייםולאיהדדייםטיפדסראדםהמייצגותדמויותש·לשררהפיעלהשראה,

ההיודישלחוץ,כלפילפחותהאדשיות,שנרצחו,הזr~דדייםשכנידאתלרשתהקםהגזי
הפרטיזןנתז,שלהקלילהה.סקרנותתשוא.ה,עוצםאתתופסשאיברהאמירקני

כלבפניאחתשאלהעומדתזופואמהשלמראשיתהדכדדמה.היערותמןהחוזר
מבקשזדלשאלההתשובהאתןלאן-והלאהמכאןההמשך,היכן :הדמויות
בדיאלוגיםלפעםמפעםהמתערבה"פייטז",על-ידיהןבפואמה(המיוצגהמשורר
משפחתןכלאתששכלפרטיזןהפואמה,גיבורשאלתיאל,על-ידיוהןזעתר,ומחדהר

השחרור.במלחמתובעיקרישראל,בארץישראל)לארץועולהה ttבשו
לפניועומדתהשחרור,מלחמתאתשיריתיאורלתארצייטליןאהרןכשבא

ישראלתקומתבידממששלקשרקייםמידהבאיזו :נרקבתאחת,שאל.הבעיקר
אינהזובעייההגלותןבתקופתוערכיוגיבוירוההיסטורי,היחדריהעםוביובארצו
בונההמשךהיאישראלתקומתבאמתהאם :אחרתלשאלהמקיףצביוןמתןאלא

ןאירופהיהדותאבדןעלכלשהםונחמהפיצוימשוםברשישוקונסטרוקטיבי,
הומשכיותרציפותלמצואכדיזו,לשאלהחיוביתבתשובהלהיאחזמבקשהמשורר

בהרחבהזרבעייה,צייטליןמעמידרבבצדק •ישראלבתולדות,ומשקםבונהבכירון
הפעולותהןהאליגוריות,דמויותיובאמצעותאותהומנתחזו,בשירתורבה

השואה.קדושי,רעדמקדמותוהעםשלההיסטוריגורלואתהמייצגותוהןבמציאות
האם :האמצעיםבשאלתצייטליןידיעלמוצגתזרבעייתשלהמרקדנקודת

האמצעיםהםועצמאותתחייהלכללבארצוישראלעםהגיעשבהםהאמצעים
כלל·אנרשיים,מקריים,אמעציםהםשמאארומ.סורת,ערכיהמקושדים,ההיסטוריים,

בכלנתפסההגאולה :חריףבניסוחןעוברוהעםשליייחודועםדברלהםשאיו
האם ;השמיח ,וג.ואלבבאיתהמסתמנתאלוהיתכפעולהבשיראלהקודמיםהדורות
למעשה,נושאיהושלהתופעהשלהפנימייםערכיהמבחינתהשחרור,מילחמת
פיצוימשרם.בהישממילא-משיחיתגאולהאם :וברורןהיאמשיחיתגאולה
כךואםלה,ה.קדמההשואהראיוהיא,מקרה-לאראם Iהשראהסבלעליאלוהי
שלההיסטוריגורלובמסגרתנכלללאשכןלשוא,היההשראהקדושישלמרתם
האל.ידיעלדבר,שלבסופובדנה,תכנוןהמתוכנןהעם,

אמצעיבשאלתצייטליזשלבדירנוביטויזרבעיהמוצאתהמעשיבמישור
 1ובקשהבתפילהבעיקרהגאולההבאתדרךאתרואהההיסטוריתה.מסורתהמאבק.

בציוריםרבמקרםנרעדלאאלהלכל-הבונההמעשהמלחמה,הגשמי,המאבק
בראששעמדוהםאלהשאמצעיםיודערצייטליז ;המשיחביאתשלהמסורתיים
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נצח"קדושיאתשואלצייטליזש,לגיבורוישראל.מדינתלתקומתוג.ורמים
 :משיביםוהם "?למשיחאלחמה"איד :ישראל"

- ק.ל~ז;~ג:~ןובם י~"
ג, 1ז-וזמעשעםתפלה

T • J • --:-•• 
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 ל;~~יז שו_;~ ס~~ז=
ףו;~ןהד~ין lלףו;~ןה,

~ןה f~יז
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 ) 213-212והישע",האש("בין

עלפעולהשלמעש,ושלתפלהשלזהאיחרד Iבלבדכמליצהבאיםהדבריםאיד
גשמי,ומאבקבניההמחייביםהתנאיםפיעלפעולהושלההיסטוריתהמ.סזרתפי

 .במאב.קוישראל"ב.צח".קדרשישללהשתתפותםהכרחיכתנאיזובפואמהנתפס
מחנה~'כלאל·נצטרףנשלים,אזימספר"כלהם,אומירםכן,ינהגאםשאלתיאל.של

לקיומהההכרחיהתנאיבבחינתה.ראה.א,מצעיםשנישלזהאיהדר :כלמור 1(שם)
וייצרבקירםולמתןאיומה f:לשואהתכליתיטעם~לובתןההיסוטרית,הרציפותשל

השחרורמלחמתאתצייטליזשל·בתיאורוהמדינה.תקומתשלהמעש.יתלפעולה
פעולהשלמיזוג :ע·יקריכיסודזהיסודמובלטצפת.)שחרורעלהמערכה(בעיקר
אלוהי·גררםלהכנסתדשמאי,לסייעתאהמביאיםובקשהתפילהעםנמרצתארצית
ומתקשרתאמיתית,גאולהשלגושפנקהכןידיעלהמקבלתישראל,לתקומתמשיחי

לייסוריםתכליתיטעםרנות.בתבשואה,לשיאהשהגיעההארוכההרדיפותתקופתעם
אלה,איומים

ג.

ואיחדרקישורלהגשמתשלימה.בתקהרמסתיימתהוישע"האש"בידהפואמהאיד
שלההיסטוריגורלורביןהנולדת,המדינהלבידהמסורתיתהערכי.םמערכתבידכזה
שללדמותוצייטליןמתייחסשבפואמההאחרוניםבפרקיםחת.קומה,לבידהעם

 :זרבמגמת-איחדרהכופריםדבריםבפירדשםהמדינה,בזנהה"צבר",
~ים iת-פ iךצ p:15ו:tםן, iג:ן:פ"tי~רי~ה

ן~ד-ואר,~לת iiך!י=זלי ;ה~~ו;ז
עזת"'לבב,ת, iפב~ללהרחיבאפת iש ...... : -: . : --" -

f;'f;' ב;_ולה~i ,כף 5!ןה~i ל~ןב,~ה
מכנגות,תיה iחברעלחסנז-זמועני
•:•• T:T ... -: .ד•י:,:•:• 

ךןת. i~ן~ת-מ ,ה~ן~;כים, i~י-ס,ל 'f'לא

ס~ןב",ולאן iז;ו:פאת tד??די~הדק
 ) 384(עמ'
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קוראיםישראל"נצחר"קדרשיששאלתיאלזהבאיחדואיפראכופרה"צבר"
ערכיםעלביסוסהבלי ;המדינהשלקיומהטענתהיאשבפירוהטענהלהקמתו,
צייטלין,ושלשאלתיאל,שלדעתוימים.לאורןהמדינהתתקייםלאבלב,דארציים

מעמדולהחזיקלהתקייםתרכללאארציים,באמצעיםמוקמתהמדינהכישאםהיא,
מיזוג·ירקםאםרקתבואזוועזרהאלרהית·משיחית,עזרהמלמעלה,בעזרהאלא

החדשות,הפואמותלאחתיסדושהיאשאלה,הצבראתשואלשאלתיאלזה.ערכים
 :עולם"של"חלומו

האדמהזאת"אם
 Tז:ךיז •

סתמ;,ןאתמיז~ע-r-והיהסתםמ;לדת
 זז:--.-- ·-•:•:ז ......

סם 9~ל~א zולא ן;~~~ז;ב zלא
tt r.גכ~ל-~ל ~,; ;7ס 9 ,ריn ג;~~תו~ץ

י;.ך~תו"ש; i;iaו.?ה-ל;r-ו;ךישסם 9~ךץו:tם
(שם)

לאטיעוניו:אתהצברברנהשעליומעשימישוראותראלמתייחסתזרשאלה
אתלעצורתוכללאסתםמדינה :מעשינימוקאלארגשיים,ארעיונייםנימוקים

מהלהקשותקשהלאכמרבן,עצמה.לההכרחיבדברתתייחדלאא.םבקרבהבניה
אן ;שאיננהבמקרםאמונהלהחדירהואיכולכלרםמעשי,בנימוקישתעולת

ללאהצברידיעלית mנשאלתיאלשלטענתומק.רמם.כאןלאזהמסוגשיקולים
 :ענדני mזיכ

ךיר-ו:;כיזכדז ttליר~.ךי;ן ל~"
 ל~~~לאה. n;7 ה~~!~ל
בתרגללארגיללכלאםעד

-• T Z 0 T • :"" •• 

השכיח"אלל 1:בסr-ולאאםעד
.. • • : .. ,, ."' -T • -

 ) 385(עמ'

ערכיכלשלריפה, mברוהרמודעת,דחייהה.צברבפיאיפראנותזצייטליז
צייטלין,שלכאברהעם.שלייחרדולמחיקתלנררמאליזציה,תקיפהותביעההמסורת
 1בניםידיעלא.ברתערכימדחייתורקאןהנובעכאבאינו ,שאלתיאלבפיהמובע

שלוקרבנםלתקומה,שראהשבידהקשראתמנתקתזרשתפיסהמכן,נרבעהכאב
שדמויותיוצייטליזכלפילטעוןרבקרשיאידשרא.קרבןנעשהכשראההנספים
הליריקה,עלהריטוריקה.גרברתשוניםשבדיאלוגיםא.רפי,ייחרדבהןואידהםטיפוסים
הואמדעתצייטליזבאלה.וכיוצאבשירה,ולאבמסהמקומםהמיטאפיוכייםשעיוניו
שלהיחידהתרומתההיאאפילוובבהירות,בחריפותהשאלהשהעמדתרדומהערשה,

-דיינו.העבריתלספרותוהישע"האש"בידהפואמה

.ך

העמוקהלאכזבתוביטויהןומעלה"האדםב"מןשנצטרפוהחדשותהפואמותשתי
תקורהכלשאידעדיכברכתיבתןבשעתהמדינה.מהתפתחותצייטליןאהרןשל
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היינו-איןהגשמית,המדינהלערכיהמסורתערכישביןהקישורחלדםלהתגשמות
ומת.רןאכזבה,מ.תוךנכתבוהפואמותהתקומה.לערכיהשואהערכיבידקשרכל
הפואמהרב.ארםגםבתוכהלעתיםהנושאת.חריפה,םאטיריתנימהלתוכןחדרהכן

מתארתוהישע",האשל"ביזעיצובהבדרכימאודהקרובהיעקב",לזכררן"השיבה
האושהואל.ןריא,שלדמו.תויציגות,דמויותשתיבידרבת-שלביםהתמודדות
גםהשותףבערכהי,העמורההגולהבןהיהודיוהשיע",האש"ביןשלשאלתיאל

הקדומת,בפואמה M $\להשאיןלרבלסקי,שלודמותוה,מדינה,ובניןהחלוציותלערכי
ה"צבר"דמותשלרהדראמאטיההיסטוריהתיאורהעמקתאתמייצגת.הויא

נערה,עללהתמדדוותמדומהמקצתההשניםביןההתמודדותהקרדמ.ת.שבפאומה
מייצגתשהיאדוומהשניהם,אתאוהבתהויאארתהאוהביםששניהםאנילה,

אחדכשכלישירה,עיוניתהתמודדות-ומקצתה ;האומהשלעתידהאת.בפואמה
בבהירות.המובעתערכיםמ.ערכתמייצגהשניםמן

היהזר.ידמותאתמייצגהוא :וגסיםחריפיםבקירםלוכלםקיאתמציירצייטלין
אנטישמיתלשוןהיא.ולשרנועמו,ערכילכלבשנאההמתנכרפולין,בןהמתבולל

ביטיוהאתמוצאת.זוושאיפהמוצאו,זכראתלחלוטיןלמחוקהיאשאיפתוכלממש.
ניצולוקשירולערמתוהרזותבמסורת.עדייןהמעוריםלאחיולעתיםפיםיתבשנאה

לרבלסקינפגשיםשי\$ה,גםשהואהפואמה,שלובסופההשוא.ה,מןלרבלםקי
אלפונהצה"ל,מדילבושלובלםקיהמדינה.ת.קומתלאחריעקב,בזכר.רןולוריא
 :החדשגלגולואתומנמק"יהודון",בביטוילוריא

י R97 ~'לא;ת; י~~ .ם.ל; n ף~י~"
t .ליס;יגה ...~~ינ:יי~ל~ד י~~ס~ינ:יי
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 ד~ו;:~ ,ל;:ונ;יבוול.לו.?סם ד~ו;:~
אפיל,:פהלכהלהתבוולל

 •-:זז-;- •• :·:

 :הבדדלי .:פמ;נימיחידי
• • • T • • "1, ; -

 .ת,ל~ ש:~ P:ל,ת 7;:ונ;יבו;~ין

:p ~~ל'~ד ,לי?!~~ל~ת שR97f.' י
י 1:1ך 1$?1ה,א.ל~ך;א p:;ה~ד;ן
יה~דיםשלמדינה :לנפשי

: -: • ;• T :• : • 

ו;זר.ר~י". wז;וךה~די ת,י~~::ייאדק
 ) 119(עמ'

לורקדבריו,לפי Iבמדינהתיקונואתמוצאהמתבוללשלובלסקיבלבדזרלא
שאלתיאלשלחלקואת.גם·ה nדרהואלרריאאתובדחותובה,מקרםישרלשכמרתו
 :קובעלובלסקיהוישע".האשב"בידשצריירכפיבתקומה,
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השחרףר"מלחמת . : ...... -. : 

לשחרףרםהופלחמהחיתהלא
TZT TT:•-:•: T 

צ\ןן~יזןףלףך;א. p:ף~;כים s ~~ל

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

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

שזיקתאל,הרקלאלרבלסקידוחהעב"על"ורכבשבביטויהמשמעותבכפל
זאת,עםעצמו.האלואתעצמההמסדרתאתאלאכליכם,קירםעדייןמצאההמסורת

הקודמת,שבפואמהה"צבר"אתצייטליןקרשולרבלםקי,שלדמזתרעיצובבאמצעות
ההיסטוריתהמסורתעםהעבר,עםקשרלהשאיןעצמאיתדמותחיהשםאשר

שלמודרניגלגולאלאאינםרלזבלסקיהצבר :ממנהלהתעלם,מ.נסהשלזבלסקי
קדשילכלביודעיםרהאריבביודעיםהמתנכרהמתבוללההיסטורי,השליליהטיפוס
להתבוללותהתנאיםאתליצורהיאזעתר,ליפיהמ.דינהשל·ותכליתהתכליתו,האומה.
בפואמהושאלתיאלהצברחזראותםאשרמיודח,יהדויחדתםכלבדן 1$לבמרהח,

כתיבתבשעתהמשוררשלבלבושניקרוחששספקשלשמיחסהדבר,ברורהקדומת.
עמוק,ביאושהכרוכהואיבה,טינהשלליחסצייטליןעברהראשונה,הפואמה
ישספקבליבתוכה.,והולןהנוצרהאדםודמותהנוכחיתכזמרתהלמידנה

החירהביסדוהואמכיראםאףהישראלי,לקוראלהכאיבכדיזרבה.תפחתרת
אלה.דבריםכשדרשהטבעוהאמיתית

שהיאהעיקרית,סיסמתראתקבעוהשיע",האשב"ביןלצברבתשובתושאלתיאל,
 :המחברסיסמתגם

אחדהםאשרשףיתי"שני
:•• • • • :--••• •• •-. T 

סו?ידן~ףי ק~ן;~זqייג:רי
תמיד"לנביזימשיחשףיתי

• • • •:•:: - • T T • 

 ) 385(עמ'

היונק"שריתי",במלתהמסתמןהמשיחותקורתהשראהזכרשלזהכפזלאיחרד
טעםלתתיכולצייטלין,שלאמונתולפיהוא,רקהמקורי,ה"שריתי"מןכמרבן

מתמוטטזהאיחרד-ארתהשחררלאלהניחומיםמקצתולהעניקלהסבירהלשואה,
שכבר('רעיוןלרבלסקילפיהשראה,לקחגמורה.הת.מרטטותלרבלסקישלבדמותו
השמי,חומתקדרתשיראלמאלוהיגמורהוהתנערותהתרחקות-הואבגטו')הגיתי
רקיוצאאינוצייטליןשלזעמואלה.אמונותשלמנושאיםגמורה.התנערותתוך

שזמרתההוא,זעמומקררעיקר ;מתעוותתנמצאתהמידנהשלשזמרתהמאמונתו

הנספים,עלגמורהכליההגוזרהואלרבלסקירוחניתומבחינהמתעוותת,השראהשל
למפעלהקדושיםשותפיםלמסורתר,הזיקההמשיחיתהאמרנהחיהעדרכלשכן

גמור,כליוןאותםהמכלההיאהיאזרהתנערות ;התקומה
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ה.

השביחבפואמהעצמהגעייהארתהאלצייטליןשליחסרהואיותרועוקצניחריף
כפרופסורמתוארזר,פואמהגיבורטובים,בןירחאיעולם'.'של"חלומושבקובץ,

מפניונמלטהאשתוהמדינה.עתידלגביאכזריתתיאוריההיוצרל.היסטוריה,
 :מסביררירחאיבפאריס,מ~הבאלוברהח

 •:פמ;ניהיא;זדת nר-חזרז-וי"אני
 • T • _."•" : • :-ז •-:

א;~ךת:זאת

iעז~אז~יז ם~~י;~• . 
שנ;ת-פל~תאלועיםלאחד

--1 -:-• : T 

הפהחזרז-וילים, iהעאחד ,אני
:-• --T • ז•• •-1ז 

 ... ·~ד ?t ~ריtי, 9 ~ , די~;~-ל;,~ןם iז,?ע
 .,והיא?

לא.•;רדת?
:••·· 

;זדת. nהיאפם -. ...... 

 ...... ...א;מדתזאת
 !~ל.1זה~אזך;ה i~יא

ים 7~כע;זזנ~, ...

1w ~כע~זס~הנ~i בג "~~ד~נ~ןםw i פ~דז. . . 
 ...ןן~יר ל~~צ;נ;,יר, R ל~~
-נגדים t!!הפםיש~ב~

T ---ז• 

 :~כפ~דן ז~~?=יi~דן
 ...רחבלם iע~בלש;נם: ...לה iהפאל

 T :• T T TT-נ•

n ;ק-iJ .סt ןהiJ ז}!לס.זיריiJ ט;ך:ה 9ו:יי• • • 
 ) 130(עמ'

מבחינתישראלבמדינתהגלותהתחדשותאתצייטלידציירלרבלסקישלבזמרתו
שלב"חלרמרעצמאית.במדינהרקתיתכןגוייםבידאמיתיתהתבוללות :הערכםי
אלה"צברים"שלשאיפתםבכוחכפשוטה,הגלותהתחדשותהגיבורחרזהעולם"

ההיסטוירה~'שלהחזיריהחזהר"חרקמאונס.ולאהפעםמרצוןגלותה.רחב",ח"ערלם
מחזוראןהיסטורי.כמחזורמטרה,וללאטעםללאלגלות,הואהעם,שלשגורלוקבע
 :מקודמתהגרועהחזרהכלאלאכלל,שינויללאעצמועלחוזראינוזה

רים i ~יtש~ב f ... ז~ד~"
יתדדבאימההפל~תr-והא

 ......- ז,-:-ז .• :

 •:פלז.הו~ין ... ה,;נ~כ~~~
ט;ך:ה, 9ו:ייצ;~י R ?'~ ד,י.?~
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לידישליהחtפ~טהביאני
 .. • • ... •- •- • ·י.:

ך~ה, iסיאלידי- ן.?
בולבדה•ה~דיתריה iההיסטעלש'לא

••• --• : : 0 1- T •:-

גזרהיצאה
T: T :י• T 

~מסז-ואבתזרה iחשז-זהא
 ••• •: T 1 •:ז "': '",

 ...לחזרהמחזרה
:-זז-:-זז ••

 ) 131(עמ'

הה.סתאברתעלהעוקצניזעמואתצייטליןהביעלרבלסקישלשבדמותודרמה
הפרזהבאמצעותזראכזבההואמבטאעולם"שלב"חלומו ;המדינהשלבית mהר

החחרתגלותשלהמחזורהפואמה.עיקרשהיראאי, mישלחלומושעיקרהסאטיירת,
מתמי.דמחזורהואחשדעולםהותהוותה~טרמיתב,שו~ההעולםחורבןעצמה,על

המצוהוהראשוןאדםשלתפקידוהממלאהוא,החרב,ב.עולםחרזהיוחאיבחלומו

היה.אשרכלעליותרמסואבתחזרהאלאשאינועולם,בכניידמחדשלהתחיל
צייטלין,שלבוארואולםהחידוש.מןהרבהברואיד.הוא,שגרתיכשלעצמוזהחלום
שלוחזרתהכשחיתה,הגלותשלהתחדשותהאתלחזרת,רה.ישע",האש"בידלאחר

האמצעיםבגללדווקאוחריף,גמוריאשוהבעתמשרםבכךשיהרי-בעתריהשראה
עםשלבדרכוקצרת·ימיםאפיזדוהזובפראמ,הנעשיתהמדינהתקומתהסאטיריים.

ממנה.גרועהשראהאלאחתמשראהגלות,אלמגל:רתישראל
מסרבירחאיהמשורר.שלהחריפהלאכזבתוביטוינותןזרפואמהשל·סיומהאף
עליותרגרועהבצררהשיחזורחדשדוררלהיביאהראשון,כאדםתפקידואתלמליא

פתחפותחצייטלין,שלת.יארררלפיכך,ידיועלבגורלו,מורדהואקדומיו.מש.וגרת,

אדם,שלחשדמיןללריתמקודמו,ועמולהטרכשיהאחדש,עולםשללתקומתו
משמעותואתמאבדתקוהשלזהביטויטהור.אלהויחדש,מסוגמדיבהשיקים

העולםחורכןשלאחרלתקופההתקרהאתדוחהשהואבכךהפחות,לכלהממשית,
תפיסהלפימקום,כלאיןהזההערלםשלהממשייםהנתוניםבתרך ..אטומיתבשואה

רוחבית·לגאלוהולאארצייםערכיםבכוחממשיתלגאולהלאכלשהי,לגאולהזר,
יותר.רטובחדשעולםלתקומתסיכרי·מהגרתןהעולםשלגמרוחורבןרקמשיחית.

של"חלומוהפואמהבאהוהישע",האשכ"ביןאמית,יתלגאולהתקרהשמץהיהאם
דחויהחסרת-ממשרת,עמומה,תקרהשלציורולציירולקלס,ללעגלשימועולם"
.תוצאתאלאהית.הלאהאיומההשואה :כאןאףחוזרהעיקריוהמוטיבמבחמת.וכלתי
כלשהי.משמערתללאתכלית,ללאטעם,ללאעצמועלהחוזרהיסט.דריכורח

., 
התפתחותבר.ומשולבדורובתרךזאת,למרותנשאר,דרוראתהמבקרהמשורר

המשוררשרואההשליליותההתפתחויותאתרקמציינתאיבהצייטלידשלשירתו
היאצייטלידאהרןשלשירתושונות.בדרכיםביטוילהןנותבתאףאלאסביבו,
עוברתהגאולהשלדמותהאךוגאולה,שואהשירתאוגאולה,שירתהגדולבחלקה
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גםוביני.הןההיסטוריות,ההתפתחויותאתידועהבמידההתואמיםשונים,שלבים
המחבר.דעתלפיהשליליותההתפתחרי.רתאת

ארהשראהבתקופתנכתבשחלקו , aופראמרת""שיריםצייטלין,שלשיריוקובץ
דיינה"דילה"יוסףכגוןהגדולים,השיריםהןגאולה.שליסדוותגדושלה,בסמירך
יותר,הקצריםהשיריםהון ,) 306-297 (לבאים""מגילתאר ,) 211-165(עמ'

בשירההדימוייםאוצררכנה.עזהמשיחיתתקוההבעתתוךהשואהאתמתארים

המו·מעולםוביותרהמשיח,ביאתשלהמסורתייםהציוריםמעולםרזנושארבזר
המשיחי,והמיתוסברכיה,עלאמוןצייטליזשאהרןהקבלה,שלהמשיחייםשגים

לא·אכזבמקורמשמשדו,דבןומשיחיוסףבןמשיחהעולה,הומשיחהיורדהמשיח
סוגיה.כלעלשירתושלוהרעיונותהדימוייםלאוצר
המדינה,תקומתכלומרהגשמית,הממשית,הגאולה :והיעש"האשב"ביזזיזהוא
התקרהאתצייטליזמבטאזרלגאולהמעברואולם jרבי·ספיקרתבמושגיםמתוארת

צפתשלציוהרהקורמים.הלאומייםהודימוייםהמסורתמושגיבעזרתהמ.שיחית
ולמשוררשאלתיאל,לגיבור,בהשנמצאההשראהומקררזר,בפואמההלרראינית

המשיחיתלשירהיסודששימשוכשםבכללה,זרלפואמהאבן·יסרדמ.שמשיםכאח,ד
 4הנזכרבקובץצייטליןשל

האדםשב"מןהפואמותבשתיזרמבחינהביותרוהמעניינתהבולטתהתופעה
יצירתואתשפירנסזה,וערכיםדימוייםערל.םשלהגמורהההתרוקנות.היאומעלה",
בשתיהרביםהגיבוריםב~ןהמשורר.לגביהחווייתיתמונ.שמערתוהקודמת,
סעדיהשלדמותוהיאהמסורת,לשרןשבפיההיחידההדמותהלל.ו,הפואמות
מקרםתופסתראינהלמחצה,פאררדייםבקריםהצמריירתיעקב",לזכרוןב"השיבה

הוא,מקרתלאלבטאה.באהשהיאהרעיוניתובמערכתהעלילה,בהתפתחותחשוב
 :רכלהסעדיהשלבנםבנר,הואסעדיה,בדבריהמגולםזהצדדימשיחיחזרןשנושא

נפלערבים"בוידי ז- • :- ...

 •הרצח:פנ~פירתנוימי
-זי.• : : •••

f !_זן~יק~ה~~ז.וךת ה~כ::. 
ידעול"אראהל"אאיש

• T T : ז-

ל. 15ך!fין~דר~לה~דאךל"א

ה~~ל~דל
ההיכלאל

 T ••- :.י

משיח.נגמח~תה~א
• : •.-T • -

ו~ם-~ולד ל~~~דע ...
 •נן;א;~ר.ב t7.י~ז;iיוך~ל

ני~ל,ר w ~~ל, 15~ד-ך!fין
 '.'ל 15 ;~ת tt~י~ר.ב ?7 ~~ם

'מע( 115)

תש"י.ירושלים,ביאליק,מרסד . 3

ראילן. 271עמימשיח",נחמת"שיריבייחודעייי • 4
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תמיםחזרןשלאופינושא ,) 116(עמ'בפירוטהמוצגסעדיה,שלהשמיחיחזרנו
ביטיוונותןצה"לבמדיל:רבלסקיבפואמהמופיעלאחריוומידקירם,עדולושאין

שנפלהבןחראסעידהשלחזרנושנושאאלאעדוולאבמדינה.ה.שליטחלרסדהחזרן
גברוביםהמשיחיהחזוןשלהחווייתיתממשרתוגםנגזזהד.רמה,ערמו,זאיננו,

רב'lנ'ןבשלימרתר,עידיןהיהחיצייטליזשלהקודמיםשבשיריוהתמימים,המם,ררתיים
הקדומת.התמימותללאכיאםהוא,קייםוהישע"האש

הפואמהבסוףהמובאזו,פואמהגיבורלרריא,שלהגאולהחזוןזאת,לערמת
ערכיםמערכתאלקשרמכלמופשטחזרןכולוהואשלה,האופטימיהשיאבבחינת
 :מסור,תיחזוןאומסויימת

"tל~ךאתז;ויא 1-ז~?'~~ת~ם ,ה~•דיי
חרל,מבל•ע;להד;ל, 1רםשם

T T T ••• • Z • T 

 ,םן.~?יב; ת~ן;•ה t~~רז

צפ;ר;תבכלהה~אהשםלעופתר•פז-רח~
 ,~ T--ז-,: :ז•;

 $:flדק $:fl ,~נ•;• t;17י~ם::ופגה,

 ם•~~~~~ל ם~~יt~פ~ג
tם•~ז~??י, lסי':!ג;ו:~ ם•~·ל?'~כ, 

הע;לם".עדגל~תנדעולא
-זז ז-•·:

'מע( 123-122)

יסדולהםשישביטוייםמקצתבתוכוהכוללהמדינה,רוממותשלזהחזו,ן
ואיןהרוח,ולחיילאמנותלבשימתרוחנית,התעלותחזרןבעיקרוהואבמסורת;

כגרןמקדם",בוי.רדעתזר"שארץרוממותשחזוןאלאעודולאמשיחיים.יסודות,בו
המערכתמןלהתנערותהצדקהגםכתוכולכלוליכולהתנ"ן,לתקופתשיבה

לרבלסקי.שליעמדתואלמסזימתקירבהבוויש"הגלותית",המסורתית,

הויויתועמקיאלבלבהאחתכבקדו.הגםולוקולע,חד-,הרגשהמשוררזאת.,עם·
קיבץוהיההדורותחלוםאם :לויסכוךלאתיאררטיביטיוששוםשיראל,עםשל

מעתיקזר,פואמהשלבסיומהכיום,·הריישראל,תקו.מ.תנקשהרבעיקררבוגל-וי·רת,
מעמיקאלאמגלידאיברדומ.ה,הש,ןאה,פצעה,מתים.תחייתאלהדגשא.תצייטליז

שלהופשטניהמופשטלח·לומרשמעב.והפיוטיתהואמתובנשמתה,האומהבגרף
מס-בכןהשראה.חללילתחייתהבלתי-אפשרית,ה.לא.-ארצית,הציפית-היאלרירא

בעירתעםאידיאיתריאליתמהתמדדוותכןדייעלהמתנתקת,הפואמ,ה,תיימת
צייטליןשלשירתובהקשרתמוהר.לושאידשברעללזעקת-כאבהררפ,כתהשעה,
החזןרבאמצעותלתקומההשואהשבידהקשרתקורתלאבדןביטויזוזעקהמהורה

נחשישהיחידה,התקרהזר ;ממשמתיםלתחייתלקוותאלאלוואידהמשיחי,
השראה.עלתנחרמ.יםמשרם
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ז.

ניתןהמסורתיים,הגאולהמ.ערכיצייטליןשלליהתרחקותויותרברורביטיו
 1ופשטת iמע1זרניתראיותמנקדותיוצאתמבזיקהחיזופואמהעולם".שלב"תלרמר

החתרהגלגל-מופשטמושגאלאהיסטורי,מ.אורעאוחווייתאיינונושאה
-מיוחדתירשראליתיהידויתבגעייההיאהדבריםפתיחתאמנםבהיסטוריה.

מיטשטשזהעוירוואולםמרצונם.הגולהאלהא.רץבניחזרתחשביה,הגלדת
כמלח.מההעולםחורבןאלעוברהזכירםשלרמרכז·הכרבדה.פואמה,בהמשך
החשדהעירלםשלדמ,ותושאלתובעיקררנגניגלית,יותאישלאהבתםאטומית,
שבשירתו.ה.ערכיםשיביראתובבהירותכפירושצייטליומבטאבכן'לקום.העתיד
וצייטליושלימה,פואמהלהעימידכדיערדמספיקהאינההמסורתיתהערכיםמערכת

אתהזוהיהידוייסדוהאתהךמטשטשתשערטילאיותהקוסימית,לפררבלימהנזקק
עיקרוהקורא.עלהזב.ויםרושםמאדמתמעטכןומשרםהחווייתית,נניידירתח

שלדעיקרההכללי,החורבןאלאהשואה,ארהגלותאינירזובפואמההחורבןשל
באיזווישראליתיה,רדיתגאולהולאבכלילו,האםדמיושלהתיעלותוהיאהגאלוה

אתמסמנתהקדומ.תכיצירתומדרכוזובפרא.מהצייטליושלסטייתושהיא.דרך
הישרליתם.מציא.רתרקל.אוהישע"האש"ביושלהמושגיםמערכ.תהתפוררות

תקרותיועצמן.המש:,ריררנתוןגםאלאלמשורר,נראיתשאינהבצררהשקמה
הקוד·יצירותי•ואתשפירנסוסמליםעתיקה,מסורתיתסמליםם.מערכתהמגובשות

חורייה,עמהשאיומיטאפיסיתלספיקרלאציהגמוהר,לערטילאיותמקומךפינומרת,
ם.ה rהא,כשלהטרגדיה :דברשלפירושומערצמתו.השיריהיסודמתרוקןכןומתון

שלשירתומקררעלפסחהלאלתארה,כאיהזושפואמהה.ערכים,הותרוקנות
הסאיטריתלב.קרת.וומ.יוסדברורמידהקניהכןמתוןממנושניטלעצמו,ה·משררר

מפסיהדהשיריתההבעהגםרנמצאיתכקרתוברחנתמעטכןידירעלהדור,על
החויויתית.מעצמתה

אםפקפוקהמעורריםדבריםצייטליואהרןשלבשירתולמצואהמבקריכול
זרשיהרכילשכוחלנירחלילהאוולםעריוניים.מנימוקיםואםאסת,טייםמנימוקים
כמישריןלהתמדודנכונותהכעצםהאחרונותהשניםיצירותביוובולטתמתייחדת

הדירואוא:לה,מבעירתהכוללתההתעלמותנוכחהאומה.קיםרשלבעירת·יסדועם
שלשירתול,הכובשתכספרות,עתההרווחיםה.עיקר,והזנחתצדדייםכפרטים
לחשבון·ענייוהזחהות,אוהסכמהמעוררתשאינהבשעהואף Iנכבדמקרםצייטליו

בה.שישובוודאיבוודאינפש




