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המשיחית הציונות פייטן

nsna שטיינר פשה מאת
אצ״ג של יחודו

 אותו אססה תר&״ד(, )חנוכה, המולדת אדמת על אצ״ג של רגליו משדרכו
 אמנם הגאולה בוא את לעמו לבשר פיוטית שליחות עליו הוטלה אכן כי התחושה
 בארץ אז שמע כבר הצעיר המשורר ואולם הלאומי" ב״בית רבה היתד. השממה
 ואת הביע )תרפ״ד( מטה" של "ירושלים בפואמה המשיח. פעמי את זו נבואית

 מני עולה למלכות הרה הוא כי נפלא׳ עובר השמה של בבטנה "יש :אלה בדברים
 שמיה עוד דויד כיבוש שטר״הזהב: שמור עודו — דמשק ועד אל״עריש מדבר

 מלכות־ של תקומתה מחייב הציוני החזה כי לו, ברור היה אז כבר כיבוש!".
 ראה, השממה, את להפריח שבאו השלישית, העלייה של בחלוצים בדורו. ישראל

 לוחמים כלומר, ובר־כוכבא, בר־גיורא חיילי אלא סתם־חלוצים לא לראות, רצה או
ישראל. לחירות

 הציבורי, הדופק בשירתו מפעם היה והלאה מאז כי איפוא, תימה־ אין
 למשיח". המצפה יהודים "עדת של כבא־כרח כשליח־ציבור, עצמו ראה שהרי
 העצבוף, קוטב על "אנקראון שירים ספר פירסם )תרפ״ם( ההיא בתקופה כי אמת,
 שירתו נשאה ביסודה אך אדמות, עלי הסובל האדם גורל היחיד, יגון מובע שבו
 נבואי וחזון משיחית נימה לגאולה. עזים כיסופים ספוגת מובהק, לאומי אופי

 מקורי לשוני נוסח אותה מייחד לכך ובנוסח הפיוטית. בריקמתו והערב השתי הם
 העברית ממכמני לשאוב שהשכיל כמוהו אין החדשה. בשירתנו לו רומה שאין

 ימי־ משירת והאגדה, המישגה מן המיקרא, מן מגוונים ניבים הדורות. כל של
 במצרפתו הותכו אלה כל — החסידים ומסיפורי הסידור מן הזוהר, מן הביניים,
 בגי. של הפיוטי האידיום מן לחלוטין שונה ייחודי, נוסח יצירת כדי עד הלשונית

ותשעה". תשעים "כלפי הוא בזה גם דורו.

והמציאות החזון
 שנות־העשרים של במציאות המחודשת במולדתו נתקל לוהט חזון כבעל

 עד נפשו את הסעירה רוחו, את העכירה היא כן* על יתר בעיניו. חן נשאה שלא
 לשיר יכול הוא אין נשכני. למקטרג מר, למוכיח לנביא־זעם, שהפך כך, כדי

 האנספרסיו־ הלהט מכזה זמירות. ולא זעקה מחייבת המציאות עמיתיו. דוגמת
 כי הרגל", צפרני עד כאב לו גורם מטה" של "ירושלים מראה בשירתו. סטי ,נ

.אין ״ראשך בה. משלו נוכרים . .מסגד חובר צווארך על הותז. ראשך . .  ומנזרים .
 אדמת כולה שהיא ארץ־ישראל אדמת טריות". מכות כתפיך: על פיות ,פתוח

 בפרוטות מת חזון שברירי המוכרים רוכלים כחנות לפניו מתגלית ומהפכה חזון
 לגברות, לאדנות, לגדולה, שאיפה אין מצפן. ואין מצפון אין חזון, אין הקרנות. של

 כעם הלוהטת". למערכה ומגנים דגלים לשאת מסוגלים אינם "החלוצים לגאולה.
 באידיאל מאמינים אינם ציון שבי מנהיגיו. ועם הזה העם עם לו ריב ככהן.

 מדינת־יהודים של ישראל", "מלכות של ברעיון כלומר לכאן, באו שבגללו
 "בין בה להירדם שאפשר תחגת־שלווה אלא בעיניהם אינה ארץ־ישראל ריבונית.

 מקשקשים המנהיגים ושלום, אהבה צלילי משמיעים הפייטנים לפוגרום". פוגרום
 הוא אין ואשלייה. תרמית חיי מדומה, שלום חיי היישוב חי וכך — בלגינא
עדן חי הוא סביבו. המתרחש את הבוערת, המציאות את מרגיש  טפשים של בגן־
מסולף. פציפיזם של גל על ונישא

 זו. אשלייתית למציאות שותף להיות רוצה ואינו יכול אינו אצ״ג ואולם
 את מרגיז הוא להצלה. ומזעיק מקטרג מייסר, מוכיח, הוא שחורות, חווה הוא

 הולך שאינו האחד הוא הכללית. ההרמוניה את והורס בציה השאננים מנוחת
 שיהא אפשר כלום — כן אם כדבריו. — המת״ המשיח ״שביל הסלול, בשביל

 הדוגלים מנהיגיו ועל ה״פאנגירוסטיים" משורריו על השאנן היישוב על אהוב
ז בשער האורבים האסונות מן דעתם את והמסיתים הבניין בתורת
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דורו רעם עמו עם עיסות
 אם מנהיגיו, ועל דורו על הביב היה לזג כי לעובדה מודע היה אצ״ג

אמר! וכך המעטה. בלשון להשתמש

 כעמוד בזפגכם הנני כי האבדן פייטן — שטמוני אחי׳ שטמוני,
 תשרו* השורף :כשמי מכירני בשבטי איש כל בבגדים הענן וכעמוד האש

רב. ומכאיב מרגיז —
(0ם״ עפ׳ והאפונה, הקניו׳וג ר00)

 עצמו ראה השני, הבית הורכן מאז פסקה לא הנבואה כי ההנחה מתוך
 בזמן". והנוכח לאסק המדיח ־נבואי כ״כלב ולפעמים ב״פייטך־נביא" לפעמים

 חזות את הערבים. שכנינו עלינו החורשים מזימרת־דמים על התריע פעם לא
 מאונ״ם "א, צ ת■ קיץ, ליל )חזון השואה לפני שנים חזה באירופה אחינו השמדת

 מרגיזי סובל אינו כפרט היהודי של רזה בכלל האדם טבע חרצ״א(. 4י״ז ג*"
לאומית! פסיכוזת זו הרי לעמנו ובנוגע מנוחה.

 העם זה אהב לא ומעולם מאז
 ההר אל עלות לו: וקורא הבא את

באש. שכלו המשים לסיני
 בגי; שסם שבת עם, בחר בגיא כי

ר־גי לו שר אשר מי היה ותמיד  שי
מל. רסיס כקלות קל, גורל וברק

תרצ״ם( עז, עם׳ מזג )כלב

להכין זק, לכלי ברזל "לאגור דורו אל פנה קרב אסון על חזונותיו בכל
שראה הדור אך לקרבו". והכונו בחורים, רובים, "אמצו אמר! ובפשטות מגן".
אליל". לכל שסגד אחרי ועזוב "נבוך קסן־אמנוג גיא" »דור היה בשד, בעיני
לחנכו קשת, זה דורו את ללמד מנסה הוא בלבד. בתוכחה אינה שליחותו ואולם

 הקץ את לדחוק רככותו, את לרפא שלו, המנטליות את לשנות הכאות. לקראת
 לגאולה זה ובתהליך וארצו. עמו לשיחרור מצווה במלחמת המשיח את ולקדם

:שתיים״ ולא אחת ״אמת יש

 נקנית. בכסף ארץ לימדו: אבותיכם
 מעדר. בו ותוקעים הניר את קונים
 נקנית בכסף ארץ אין אומר: ואנכי

 הסת. את וקוברים חופרים גם ובמסדר
 בדם, נכבשת ארץ אומר: ואנכי

 לעם מקודשת בדם, הנכבשת ורק
הדם. קדושת

קם"!( עם׳ והאפונד" הקסת! ו00)

מעכבו? סי — סף על המשיח
 חוזה אשר את רואה ואינו המשורר ששומע מה שומע אינו הדור כרם,

 t כז על יתר כל״כך. קרובות המשיח פעמי כי ברי, לחוזה הפייםן־הנביא■
שנו! המשיח י

 ישנו, המשיח גס רוצה אלהינו
 לצבא בחורים ריבוא למולדת, ניר יש

 המחכה הצורף ויש הזהב ויש
ישראל; לחרות המסבע ליציקת

 השמן־הגורל — רוצה? לא מי אך
 ובדם באש לנצח הסוחבנו

האישלם. שיני עד הנצרות משיני
תרס״ם( כן־הדגג תאום מגן )אזור

 רואים המקובלים ובמשמעותו. כתכונתו לא אך קבלי, הוא הניסוח אמנם
 רבים. לפירושים ניתן אחרא" ו״סיטרא לגאולה, העיכוב את אחרא" ב״סיטרא

אסון מין חיצוני, כוח איזה אלא אינו הגורל־השטן אצ״ג של בתפיסתו כי נראה,
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 את לעצור בכוחנו יש ואולם הארוכה. גלותנו בדרך אותנו המלווה היסטורי
 את אצ״ג מעביר אחרים בשירים וצירופי־אותיות. צומות ע״י ולא הזה האסון

 המנהיגים׳ אבל בדורנו, וקיימת חיה הגאולה אפשרות הסנים. אל החח מן העיכוב
 :רותמים של קיתון המשודר שוסך עליהם המעכבים. ה□ המתעים״ *המאשרים

 והאמונה׳ הקיטרוג )ספר אספר" ילד "באזני וכר. בוגדים פלאוויוסים, סגבלטים.
 הר־ הור אל )*אד המלכות סף על המשיח הופיע כיצד מסופר ל״ז-ל״ח( ענד

 הפך המאוכזב המשיה כלעג. ודקרוהו הרוכלים מצאוהו ושם בא*( לא הבית
 הוחמצה. והגאולה הר־הבית את עזב בבכי ויבך". הר־הבית פני *על שעף לבשר

 בשירתו הגאולה שהרי מהותה׳ את לא אך המקובלים׳ מן אצ״ג ירש הסמליות את
 ערים בנק ע״י מעשים׳ ע״י להתבצע וניתנת וממשית ארצית אלא ניסית אינה

מלחמתי. אקט ע״י ובסופה וכפרים
כן! דבריו את ניסח ותשעה" תשעים ב*כלפי

 מרכינה היא מקננת. המאורעות כעובי שעה׳ לפי הקודש׳ רוח
 העניות קרקע על העולה גשמיותנו בפני בברכה הזורח ראשה את

 החולין בחיי :כאן דווקא תיקונה מוצאת השכינה שבכנען. הכללית
.הקדושה בארץ הפרך ועבודת שלנו .  — משיח איזה יולד עוד אם .

 בו שיש הגליל׳ במחוז אלא יעלה הגליל כפרימיטיב לא אנו מקווים
הכנרת. על וסירות־מוטורים היגייניים בתים מכוניות׳ חשמל,

 להכאת הממשיים האמצעים כאחד ובטון ברזל על לדבר הרבה גם הוא
 פולחן לו היה לזרא היעד. מן המטרה׳ מן נתעלם לבל הזהיר אבל המשיח׳
 שנבנה שהבתים הרי מלכות״ישראל׳ של היעד סן דעתנו את נסיח אם הבנייה:

 את לדחוק יש כי סבר לפיכך סגן. להם באין וחמאה" מדונג כ*יצוקיס יהיו
:ישראל לחירות מזוין במאבק במרד׳ הקץ

 יפגר ז־ורכם אס
 הקץ את ודפקיו בידיו ידחוק ולא

 דויד של סגן עם יבוא לא ובאש
 — סוסיו ארכובות תבואנה לא ובדם

 — רחוק גם בדור המשיח יבוא לא
יהודה. תקום לא

prop ענד וד׳אסום־* ד״קסו־רג םר0)

שנתקיימה נכואח
 ממנו והתנערו לו לעגו והמנהיגים אליו שעה לא הדוד לו, האזין לא העם

 כמיוחד לאזניהס נעמו לא כנשק, לאחוז קריאתו הלוחמת, שירתו ומשירתו.
 והעמיק זעמו את הגביר יותר, עוז* נפשו את העכיר וזה ה״הבלגה". כתקופת

 בימים המשורר התאונן כך — סנה״ כמו ומבוער בדורי *גלמוד בדידותו. את
 ומכיוון השנייה. מלחמת־העולם וערב בארץ־ישראל מאורעות־הדמים בזמן ההם,

 עז להיות המשיך שקיטרוגו ואף עמו. את מלהוכיח פסק לא בשליחותו שהאמין
 גם היה המקטרג *מלכות־ישראל". של בתקומתה אמוניו פסו לא ביותר, ונוקב

 מעוז שיצא המתוק בחינת היא המשיחית הציונות במימוש ואמונתו מאמין.
להת ניבא נאציים׳ מטוסים ע״י לונדון הפצצת חזה תרצ״ז בשנת עוד הקיטרוג.
 ימית *יהודה חפשיח"" "יהודה של ולתקומתה הבריטית האימפריה של פוררותה

 אחרת צורה לבש בו שמאס קטן-האסנה דור דור״הגיא׳ גס צור". עזי מאילת
 השנייה. מלחמת־העולם ערב ישראל בבחורי שנתגלעו מרי סימני מול אט־אט

 ביתר, חיילי שנים! ה1 עליהם שחלם ישראל לחירות לוחמים בחזונו ראה והנה
בריונים. סיקריקין, קנאים,

:דבריו ואלה
 — תליות עבים, בתי־כלא רואה אני

י-------------בעכו ביפו, בירושלים, נ פ ו
 למיתה. נדחים יהודים סיקריקין

 לתליה הולכים הללו איך רואה אני
פניהם. בשעוות ירושלים ושחרית

(75 בעסוו )סוף
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 סיוטיו, היחיד, פחדי את ישירות מבטא המשורר אין בשיר מקום בשום
 ציורים ידי על אותם מבטא הוא העקיף הלירי לטבעו נאמן חרותו. בדידותו

 ישנן מטפורי בגיוון פצטיק השיר והיקיצה. השינה האוויר, מזג של מטפוריים
 )אפר סוריאליסטיות ירחית(, )שמש אימפרסיוניסטיות — ריאליסטיות מטפורות

 העלאת מתון" הרגשות נרמזו כן כמו הגדולה(. השינה )עץ ואבסטרקטיות שעיר(,
 השיר, בתוך השונות התמונות של מיקומם ומתוך ומציאותיות ספרותיות דמיוח

 עיני פקיחת האחרונות! התמונות שתי ורצף אבשלום של דמותו שיזור במיוחד
מוזמן. הבלתי הכוכב ועליית הישן

 פיוטי־ כמוצג מהגה והוא סגריר ביום חוויה תיאור איפוא, הוא, השיר
 עשוי שהוא אף השר" "האני על המיוחדת והשפעתו מסוים יום אותו של אמגותי

 כמוסים היותר לפחדיו סמל הוא אוניברסלי. יותר מייצג פירוש להתפרש גם
 בשיר )המיוצג האכזרי העולם עם מעימות השר" "האני של יסודיים והיותר

 מאידך אך כאחד, המוות ומן החיים מן ובריחתו לפחדיו סמל הרוח(, ביום זה
 »היקיצה ניצוח הגדולה, השנה — )למוות אליהם הניסתרת לכמיהתו סמל גם

 סמל ואף הסערה( שוך עם העיניים ופקיחת הרוח מדקירות בריחה — לחיים
 ערב עד "מצהרים אותו ומלתה לו מניחה אינה שלעולם המעיקה הזרות להרגשת

קטן".
 פרדוכס חבוי אחרים, ציוריים ליריים כבשירים המובאים, השירים בשני

 החוויה את המבטאים הפיוטיים המוצגים אותם העקיפה. הלירית להבעה מהותי
 מידה באותה מאחריהם מתחבא השר" ו״האני אותה שמסתירים אלה נם הם

 ערומה אינה החוויה מסוימת, ענווה יש זה מסוג בשירים ידם. על מתגלה שהוא
 ליריקה חליפות. ומתגלה מצטנעת אלא ישירה, כבליריקה בפרהסיה, ומופגנת
 הבוחרת אמן בעין המשורר ואת ריכוז ביתר הקורא את מחייבת עקיפה ציורית
 כמוצג ומושך נאה השיר יהיה אהד שמצד כך הפיוטי הגלם חומר את ובוררת

 אותו שיהפוך עומק של נוסף מימד בתוכו יאצור שני ומצד םיוםי־אםתםי
למייצג ממוצג

 כהוצאת ונוף ומן מתון סמרו מתוך נלקחו זה בפאםר המצוטטים פתיל שית כל
תשל״ג ירושלים, ביאליק, מוסד
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 במחוג אחרוני סיעת כבר רואה ואני
חג. ביום חגה הר־הבית פני על
 יורים עת חוגגים, המוני רואה אני
 יריות, אלפי קדרון נחל אל

הענות. שני כמספר
 בוער כסיני הר־הבית רואה אני

 מחצצר בחצוצרה שותת־דם ורוכב
דויד. של במגדלו — דויד ודגל

 — חרצ״ו מתר, שזוהר, היום, )יהווה
תרצ״ז( רהאמוגד" הקטרוג ספר מתוך

* * *

 קול ערד הימה לא שירתו עיניו. במו אלה כל לראות אצ״ג זכה אכן
 עליו שחלם הדור קם הבריטי הכובש עם המאבק בתקופת במידבר. קורא

 הזרוע כוח — האחת״ ״האמת החדשה, בספרותם ביותר המשיחי המשורר
 ישראל לתקומת החירות לוחמי לבו. גם הפעם עמדה — לאומי לשיחרור

 לגבורות שהגיע העולה" "הגברות משורר של הגאולה שירת ממשב הוכנסו בוודאי
 הלפיד תמיד בער שבמוקדה לאומי, להט עתירת יצירה של מפוארת תקופה אחר
 שילטון תחת המאוחדת ירושלים את לראות שזכה אשריו מלכות־ישראל. של

עוד. "מנותחת" אינה זו ירושלים ישראל.
 כתר־ לו מוחזר השמונים יום־הולדתו את חוגגת ישראל שמדינת ועתה

 ובבתי־הספר בקרוב אותו תכבד הכנסת משמיציו. ע״י בעבר שהועם השירה
שירתו. ללימוד מכובד מקום יוקצה


