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גרינברג צבי אורי בשירת הקוממיות שנת
רוזנבלום ח. נח

מהות" רחוקי ל,,נופי התהוות" מ״חכלי

 בו המועד על בהקיץ וחלמו גרינברג צבי כאורי וקוממיות לגאולה ערגו מעטים
 כל שלמרות כמוהו, אמונה חדורי היו מעטים רק 1דוד". של במגדלו דוד "דגל יתנוסס

 המיוחל, הגואל הימים באחד יופיע הפדות דרך על הנערמים המכשולים וכל הכשלונות
.לדוד. עדי כנען כובשי אבותיו, ״אבות דם יזרום שבעורקיו  דמי כל בו ויתרוננו .
 למרות אולם .2הכבושים" הזעמים אל כל בו ויחמרו הקדומים, והנוקמים הכובשים

 לראותו יזכה שהוא אצ״ג האמין לא 3שעתא", מטיא "כד חזונו במימוש האדירה אמונתו
לשלטון: היטלר עלות בשנת בוורשה בשהותו נכאים הגה הוא וכך עיניו. במו

. ןבא כי יודע אני . . .
כל לי, גם כי מאד, לי צר ורק ל שיח, פיטני כ  הגורל: אותו את אלהים מנה המ

ת קכל לו ל_יחל ם. אךאהו בל וחי הד־מים רננ פני ל־ א ם־  פני
שון הסקריק ובטפס א ת הר לו ע ה ד ךגלנו את ל ךו ל־ ד מג  המורם, ב

א אני מר ל ת אע ך שו ר הצבא ב ר ח ש מ  ירושלים. שמי תחת ה
חוגג הזמן מתחתית למטה אז אהיה אני ת ה תח —4למים ומ

 זכה ואצ״ג לתחןה קמה ישראל מדינת והבלתי־צפוי: הגדול הנס התרחש והנה
 הלאום דגל את העלה ישראלי וחיל המולדת שמי על שהעיב הנכרי הדגל הוסר לראותה.

 להבחר זכה הריהו המשחרר" הצבא "בשורת אז המשורר עמד לא אמנם ואם התורן. על
ישראל. במדינת הראשון המחוקקים לבית

 עיניו לנגד קרם חלום־הדורות, שחלומו, כיסופי־הגאולה שמשורר לצפות היה ראוי
 ב״רחובות הגדולה הקינה את שקונן מי אדירה. ישיר" "אז בשירת יתפרץ ועצמות גידים

 וגבורה עוז מפגינים השסועה האומה שרידי את ראה עת להתלהב צריך היה הנהר"
 עממי של גדולים צבאות הקדומים, ככובשי־כנען ושהדבירו, האוייב גייסות את שהדהימו

ערב.

5סלע" עלי הזהב האיל־שופר "קרן לתקיעת מנעוריו דרוכה היתה שאזנו אצ״ג, אבל

 הצטרף לא עוד", השיא על "ערפל עת המפציע השחר את לחזות צופיה היתה ועינו
 כל לב וכמיהת נביא של נפש "משאת הגדולה: "שהחיינו" ברכת את המברכים למקהלת

6חוזה".

 אחרי כשנה ובזמן. במקום רחוקים־חלומיים לנופים אצ״ג מפליג המדינה קום אחרי
 ספר "מתוך תשי״א בשנת הכחול"; ומן החכליל "מן המשורר מפרסם העצמאות הכרזת

 מההווי לגמרי המנותקות יצירות 7מהות", רחוקי "מנופים תשי״ב־י״ג ובשנות העגול"
 הנהר" "רחובות את הוא נוטש דימדומי־מיסתורי. במישור ומעוגנות והריאלי ההיסטורי

 ומתמכר בנעוריו, שהכירו בקרביה, אשר סוה לנהר וחוזר הגואה הירדן ואת הדמיים

 מן הדבש ן1ג ולצמותיהן ענבר עין יפות $חיות סךב "בנות וץך_רקקןה מילבה על להרהורים
 של מים אמת כל על עלומינו, נהרות "על נעורים, לחלומות נתפס אצ״ג 8הקטיפי". המין

.המים. אל פרחים זרקנו ישבנו, אז  מזדקן אדם של נהי מעין נשמע לפעמים 9קז". גיל .
,0ממאבקיו. שנתייאש
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 מחזונות־העתיד. ואף והקינות, מהתוכחות והמלחמות, מהמאבקים אצ״ג הוא עייף
 שלווה משפחתית לאווירה מפרך, עמל יום אחרי לביתו השב פשוט באדם הוא מקנ

באמת"." הביתה הולך ערב, לעת הכפר אל ששב מי "רק כי ונעימה

 שכתב בעידן ביהוד בשחרותו, אצ״ג של בשירתו מצויים היו אלו מוטיבים אמנם

 מנו^ה, הנפש, מן החי מן "כאבר היהודית אמו שפת את שחתך מזמן ברם באידיש,
 נשטם והמולדת, העם משמר על העומד בית" ל״כלב ונהפך 12יערה" מריח מניגונה,

האנקריאונית: מהשירה התנזר ומתועב,

ץני ם הפיטן א ש ת ל טנו ם. הפי ל בעול ם רגלי האדמה קרן ע  יהוךים. מליוני

ה ויגונם הוךי; גם והודם יגוני חעך
— ’3סופי גם וסופם

 של שירתו העצמאות, הוכרזה טרם הריבונות, על המאבק שבעידן הוא שבדבר המפליא
 מפרסם הוא תכופות בלחימה. והישג נוסף שלב כל עם התלהבות לשיאי התנשאה אצ״ג

 של הפסל עומד כעת ואמונה. ביטחון חדורי־עוז, המשולהבים, שיריו את ב״הארץ"
 ברם רגע. בכל לגילדה ומחכה לוטה עודנה הגאולה, כלומר הדמות, ומפסל. תבנית־החזון

 קם נראה הבשר "בעיני הלוט ויוסר הנס יונף החצוצרה לקול משוחרר, עם יעמוד מחר
14 החלום״ והיה

 של צערם עם מזדהה הוא הזה. במאבק הכרוכים לקרבנות לסבל, המשורר הוא מודע
 מר־ ביום "בלים את רואה והוא ואמהות אבות של והשכול היתמות עם והרעיה, הכלה

 ,ביאת ההיסטוריה מהלך את לשנות שאין יודע הוא והדם הדמע אף על אולם .,5בשורה"
 ולא "ייתי שאמרו כאלו היו בכדי ולא משיח בחבלי קשורה היתה ומתמיד מאז המשיח

אחמיניה":

ת, חבלי הם אכזו־ים מתהוה, החלום הוו ת ה ה
ה מחר תגל ל י שטח ע 16ים.זו_ק אדיר — ה

 מאורעות השיגה שלו האינטואיצה עמוקה. היסטורית תחושה תמיד היתה לאצ״ג
 הבחין כך בואה, טרם השואה מוראות את חש שהוא כשם הימים. ברבות התחוללו שרק

 בחדשים הזאת התחושה נתחדדה ביחוד באופקים. רחוק בעודו הגאולה חזון כנפי במשק
 ח תש" א׳ אדר בי׳ שפורסם באה" "נבואה־מתקימת בשיר העצמאות. למועד הקרובים

הזה: האינטואיטיבי הרגש את המשורר מביע ב״הארץ"
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 באה. ןבואה־מתקימת אחרית... שיבת וגם בראשית מסע זה
 ניחוח .ריח יש וברוח — }ם מין על חולף קרים רוח

שעה ירנת מקזרא באלני היום כחם כנען מארץ  ה
סוף: בןם חמושים עזבטים מעבר של

־ —גאה גאה כי לאדוני אשירה

 התמורות אף על לראשיתה. חוזרת ךאלית,?9 היא אצ״ג של שבתפיסתו ההיסטוריה,
ועקבית: זהותית נשארת, המהות בלבד. צורניים הם השינויים המרובות

 לפנים, הןה כבר בעתיד, יהיה אקזר
17לעולמים. יהיה לא הןה לא ואשר

 החיוביים האירועים ונישנו. חזרו השליליים האירועים רק הקודמת בשירתו אולם
 הבריטי המנדט בימי הספראלית. מהמסגרת חךגו והעוז, הכוח הכיבוש, האדנות, כתופעות

 של השקיעה בתקופת הרומאיים הנציבים שלטון מימי השתנה לא דבר ששום אצ״ג נוכח
בזמנו: האנגלים הנציבים תקופת עד שני בית

 קיסר׳ בלגיונות הבריטים צבאות
 ירושלים, ימי פילטוס וכימי

 ערב, עם שלום על נואם ובלביוס
,8שמים. למלכות מטיף וישו

 רק לא בתחילתו. נעוץ סיומו סופית. מסתיים המעגל ח, תש" בשנת עכשיו, ברם
קדם. מני והחיובים הנהדרים הארועים גם אלא ונישנות חוזרות השליליות התופעות

 נדיר טבע, ועל־ידי מיסתורי כוח על־ידי הופעל או ריק בחלל קרה לא הזה הנס
 הדור הוא עכשיו, עד עוין שהיה ההסטוריה, גלגל את שהניע המכריע הגורם ומופלא.

 הוא דורות" שני "בין הניגוד את הכושל. הקודם הדור את במהותו הנוגד שקם, הצעיר
 לפני חדשיים כלומר תש״ח, ב׳ אדר בח׳ ב״הארץ" שהופיעו שירים בארבעה מבליט
 את המשורר מדגיש שלכת" מול "לבלוב הנקרא הללו מהשירים באחד העצמאות. הכרזת

 רוחו ברפיון הגלותיים, במושגיו בנושנות, המרקיב הישן הדור בין העצומה האנטיתטיות
— לעומתו הנפשית. ובכמישתו

מ^ד, עולה. צעיר .יער  שלבת. מול לבלוב .יער־
מבךבת. שעה _יער, שחר ערבית, מיל שדורית

 והכל פתאום שהונע הגלגל יחזור לא אם וספקות להרהורים המשורר נתפס אמנם
 הירושלמי, האחשפיז ברם היהודית. בהיסטוריה רבות פעמים שקרה כדרך לטמיון ירד

 של־א ר1הד חי יסוג, שלא הדור, חי יהיה: לא שהיה מרגיעו קדמון, חוזה של הד מעין
19ושבגד. קזנסוג קוךמינו כדור / יבגד

 הגאולה כיסופי אף על עליו. מתעטפת המשורר של נפשו החזון התגלות למראה
 נפשו הגאולה. בנסיון לעמוד יוכל כבץ־תמותה אם מודאג הוא משחרותו שפעמוהו
 הגדול, הקוממיות ליום להסתגל תוכל בנקל לא היסורים ובאש הגלות בכור שנצרפה

 אונו עים3 הבא יום גדול / השואות ךדוב בכל גליות ביון עמדה שהנפש .״אף־על־פי .כי.
20בסועות. הספינות מסות מיום
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 לאומה והנכסף היקר מכל ההתעלמות זו, שירת־פסגות של הפתאומית הנטישה
 רעוא בשעת רחוקים נופים על התרפקותו החידות. חידת הוא בפרט ולמשורר בכלל

 משורר אצל זו תמורה להשיג קשה בייחוד ומפליאה. תמוהה ישראל קוממיות של דרעוין
 בא ארור "הו, זרים: נופים על לשיר אותו המפתים אלו את חרף העשרים בשנות שעוד

.לגה־דני?ר־ויפל.1ו נגן / ואומר: פיו בהבל אז סיפקם ומנוול 2,כנרת". ים לנו מה כי .

 ולפתר לחרמון שחטאנו "חטא בגלל בא הזה שהחורבן הביע הוא השואה על בקינתו
 אלפ הרי ז,(ה_קול שיאי בין ששכחנום / ומזה מזה נוף — הירדן אל הרי להוד / שלגיו

2ט"9ו_קר  שימחה המשורר התפלל המדינה קום לפני חדשים שלושה רק מכן, יתר 2
.ההם. בגויים נופים מראות ״זכר וכל צל כל מזכרונו  וריח טעם / במערב וקיץ אביב .

2." .גניו. פרי  שירים מלפרסם אצ״ג חדל העצמאות הכרזת שאחרי היא העובדה 3
 "עם היחידי, השיר לכן. קודם תכופות פירסם שבו עתון ב״הארץ", הזמן באירועי קשורים

 תש״ז־תש״ח, התאריך את עליו נושא תש״ח אייר בי״ט ב״הארץ" שהופיע הדעת", שחר
 יצירה שום אין תש״ט של הארץ" ב״לוח גם הקוממיות. הצהרת לפני נכתב כלומר

הדין. מעלמא המנותקים שירים מופיעים שלאחריה בשנה ורק מאצ״ג

 ושאלתו "דרשני! אומרת: כזה בעידן ביחוד כאצ״ג משורר של כזו רדיקלית תפנית
 שהרבה — משוררך, והלך פנה אן, אל ירושלים, בחריפות: מתעוררת הימים משכבר
2הבוער. המקדש כבעוגב מגופו ונגן בעבורך התפלל 4

ושיבה בריחה
 בשנת הראשונה. היתה לא המדינה קום אחרי רחוקים לנופים אצ״ג של הפלגתו

 בארץ המדיני המצב תרצ״ה. עד בה ושהה האנטישמית פולין לגלות המשורר ירד תרצ״א
 של הלבן" ה״ספר ט, תרם" מאורעות בעקבות כאחד ומדאיג עגום היה לירידתו שקדם

 אותו והדהים אצ״ג את שציער מה ברם בעקבותיו. שבאה מקדונלד", ו״אגרת פספילד
 וויתורים לפשרות הנטיה הרשמית. הציונית המנהיגות של והכניעה החולשה מדיניות היתה

 דו־לאומית. מדינה הקמת לעבר מסויימים חוגים של פזילתם והארץ, האומה ערכי על
 הפיוטית תגובתו אבל אותו, הרגיזה הרופס" ו״המוח הרציונאלי ה״שכל" של הגישה
העבךים. מכל ראשו על שנתכו וגידופים השמצות של נחשול עוררה

 הגורם לא אם המכריעים, הגורמים אחד את היווה זה פסיכולוגי ש&תח כנראה
 ולמרות אותה נטש למכורה אהבתו אף על רחוקים. לנופים להפלגתו־בריחתו הבלעדי

 רעב חרפת הסובלים יהודיה בשביל גיהנום היתה הטרום־היטלראית שפולין מודע שהיה
 את צאתו שבערב חייו" "מבוכת עליו גברה כך כל אליה. זאת בכל ירד למשיסה, ונתונים

 / קרבות כממבוכת בציון, חיי ממבוכת עוד לצאת השם ״שיזכני התפלל: הוא הארץ
2אמי". פניך, את לראות עוד שאזכה 5

 והרגעית הכוזבת המדומה, השלווה נשוא. ללא בשבילו דחוסה נעשתה בציון האוירה
 הוא עליו. העיקה הבאות לקראת חרדה ללא מעוף, ללא חזון, ללא בישוב שהשתלטה

 ברחובות והחינגאות בהילולות ערכי־האומה, בהתמוטטות הרוחני, ובוהו בתוהו בוחל
 ולעומתם, לקרב", בחוריה המאמנת הפלשתית מ״ערב המאיים מכל וההתעלמות ובשווקים

 בךסח־ / ועשון" ופטפוט בלקיקה ״עסוקים שלהם הבטלים״ ״הפיות ישראל בני אחינו
2סכנה". מכל הדעת 6

של המדכא האקלים אף על בריחה. היתה לפולין אצ״ג של שיציאתו איפוא, ברור
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 למלון מעמו לברוח שהשתוקק כירמיהו מקלט מקום שם המשורר לו חיפש דאז פולין
 למחזור בכותרת מובלטת זו מגמה 27בוגדים". עצרת מנאפים, כלם "כי במדבר, אורחים

 את מהם, באחד משווה, המשורר מהם". "בברחי זו: גלות־מאונס בתקופת שנכתבו שירים
 הנביא עם מזדהה הוא לתרשיש. מיפו הנביא יונה של לבריחתו לפולין מהארץ בריחתו

 ברם, כזמנהו". זמני אכן "כי אותם, לנטוש והוכרח ארצו ואת עמו את שאהב האומלל
 שיבה של הרעיון עצם לארץ. לשוב מפחד אצ״ג ליבשה, לשוב שרצה ליונה בניגוד

 אודה לא — ישיבני אל אם לחפיף זה, ןם של מבסיסו פחדים: בו מעלה למולדת
2ןטילני. פתנים לשן כי לאלהים, 9

 אני גלויות ש״בנבכי מודע היה הוא פולין. יהדות של והדווי הסבל גודל את הוא ידע
 / ־ ־ בתל־אביב. כזה בערב אינו ביתם — אחי המון ככל אביון ודאי, רעב / עצוב אהיה
3ךוי". בבית אומר: בחלוניו האור  במולדת לו והיקר היפה כל את נוטש הוא זאת בכל 0

 שר: הוא הלוי יהודה של בסגנונו והמנוסחת וגעגועים עצב הספוגה הריטורית ובשאלה
3,לפולין". אני oj בא?ס ואענף: / עוקר? אני אן אל תשאלי: הלא ״ציון

 מעשהו על אותו מאשימה איננה שהמולדת המשורר טוען המחזור מאותו אחר בשיר
 אמא־ירושלים יכלה רק לו נפשו. ולעגמימות הנכאה לרוחו מבינה היא רחמניה כאם זה.

 עם אני גם לקום יכלתי "לו אליו: מתלווה היתה גם הרי המוץקים הריה מעל להתרומם
 קרקעית פגרה אחריו הלכתי או / הדגים. שבטי אל הגדול לים וירדתי / בערפי הרי

3המי^ר" גופו בבערת אתו בוערת / ועולת 2

 המשורר בה נעגן המולדת, מחופי השלושים, שנות בתחילת הפיסית, הפלגתו למרות
 בשירתו המצטלצלים המוטיבים וכל מטפל הוא שבהם הנושאים וכל נפשית מבחינה

בציון. מרוכזים הזאת העצובה מהתקופה

תש״ח ימי עד בן־נון יהושע מימי
 גם תש״ח. בשנת הנמנע מן היתה תרצ״א בשנת אפשרית שהיתה הפיסית הבריחה

.מלאכתם. כלו במערב ״הצלבנים נעלם. פולין של המצולה״ ״יון  עד הגיע ההרג .
3עשבים". עלו עוד. ילל־יהודים אין אחרית...  האם, לרחם לשוב הפסיכולוגי הערגון 3

 להיות יכול איננו לתפנוקיה ומתמכר אם משדי היונק שנולד תינוק להיות מחדש, להוולד
 פני את "שאלחץ כאלו: ילדותיים כיסופים מורגשים תרצ״א בשנת אכן חלום. אפילו
.שכמך. על ראשי ולהניח ללחיך 3כנער" והייתי בביתך שוב ללון השם שיזכני . 4

 אוכל לא אבות לקבר אף "באשר ח תש" בשנת אפשריים בלתי היו כאלו חלומות
3מתהפכת". גויים חרב עוד כולנו קודקוד ועל / ללכת עוד  הנפשי הלחץ כשהתגבר ולכן 5
 "החכליל אל היה אליו לברוח לו שנשאר היחידי המקלט הזאת בפעם המשורר על

 אמו, אמנם נעוריו. מימי ושקטים שלווים למחוזות הדמיון כנפי על להפליג והכחול",
 בין יהודים יותר אין "עכשיו יהודים: ימצא לא הללו שבנופים לו לוחשת הירצחה, אחרי
3ודרינה״ סוה די5ן קו־_קךפט הבלט ים מגדות / והתנה, הבוג 6.. .

 הפלגה־בריחה כנראה ולאצ״ג בדמיון להפליג אפשר בגוף להפליג שנבצר לאן ברם
פסיכולוגית. מבחינה שסתום־בטחון פתיחת מעין היא זו

 צדדית בבמה שהופיעו אחדים בשירים מת?ה הוא המשורר נפש על שהעיק הנטל
עוד "חירות". המפלגה ובביטאון ב״קלם", ברוחו, אליו הקרובים לקוראים ומוגבלת קטנה
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 ישראל. לקוממיות הראשונה והשנה השחרור מלחמת בשנת הגורליים הקרבות ימי בעצם
 שיר אצ״ג כותב הלאומית העצמאות הכרזת אחרי שבועות ששה בערך תש״ח, סיון ׳בכ

 והקדורנית האפורה המציאות על עצבו את מביע הוא בו המעל", מעלנו "שיר בשם קטן
 והמדינה־מדינונת קיקיוץ־דיונה מעין בעיניו, פלסתר נראית הגאולה פניו. על שטפחה

 על השיר עצמה, הגאולה על בעוצמתם עלו הגאולה שכיסופי נוכח הוא קריקטורה.

 מהגשמת נעים יותר היה הערגון וכאב מהאהובה, מ_רגש ויותר יפה יותר היה האהובה
 וראה נתפסח אשר / ומ<ן^ר כאוב גם בערגה שהיה / האוהב ידיעת אני יודע גם ״עתה יעדו:
3שהוחזר". השיר הוא השיר אהובת מן יפה הבשר: בעיני 7

 כחודש ונמשכה תש״ח סיון בד׳ שהתחילה הראשונה ההפוגה בימי נכתב הזה השיר
 שעל כל על היתה המלחמה ואכזריים. עזים דמים קרבות התלקחו ההפוגה לפני ימים.

 צבאות נגד נפלא אומץ־רוח הפגינו ישראל לוחמי ודם. בקרבנות עלה שעל כל אדמה.
 הארץ, של גדולים שטחים כבשו בלחימה, מאומנים בלתי מרביתם צעירים, הכובשים.

 האויב. לגיונות ע״י נצורה שהיתה לירושלים בורמה" "דרך את כבירים במאמצים סללו
 לא הגדול היום שבבוא השנים כל אחריו שרדף הסיוט אצ״ג. את הרשים לא זה כל ברם

 אבל המקווה היום בא והנה הגואל. את יאכזבו העם מנהיגי אלא העם, את יאכזב הגואל
3קהות". בידים — האפשר־לגדלות ״ונס דרא: קברניטי איכשרו לא 8

 להפוגה וההסכמה האו״ם לתכתיבי הציות היה אצ״ג של לאכזבתו הגורמים אחד
 התנועה ד?רי ביחוד רבים, היחידי. היה לא הוא זה בנידון הסנקציות. איום לנוכח

 נסיגה המדינה. את להכשיל תכסיס בה וראו להפוגה התנגדותם את הביעו הרביזיוניסטית,
 ממורך־לב, אלא איסטראטגיים, מדיניים משיקולים לא נובעת והיא כניעה פירושה זו

 להנחיל העם מנהיגי יכלו לא זו מסיבה מסולפת. גלותית ומחשיבה מעורערת ממנטאליות
3בן־נון. יהושע כבימי ומוחלט סופי נצחון 9

 ברם כנען. של הקדום הכובש בן־נון יהושע של בדמותו פעמים הרבה משתמש אצ״ג
 ולחוסר־ האויב את שהביס עד בגבעון השמש את שהעמיד ליהושע הזה בשיר לאירמוז

 התקופה, של האירועים בהקשר מיוחדת. משמעות יש כמתכונתו לעשות בימינו האונים
 ח תש" אייר ובכ״א בט״ז בשס״בן־נון" שנודעו המבצעים לשני התכוון ספק ללא המשורר

 שני הנצורה. לירושלים אספקה לאפשר בכדי לטרון באיזור הכביש על להשתלט שנועדו
 והדרך קשות, אבידות נגרמו העבריים החיילים של לכוחות נכשלו, הללו המבצעים
 הנפלא באורם הזדהרו ולא נכשלו בתקופתנו "בן־נון" מבצעי חסומה. נשארה לירושלים

 את מאשים שאצ״ג מסתבר הזה הרקע לאור המנצח. שהיה זה בשם הקדום המצביא של
בן־נון. כיהושע מעמד להחזיק במקום ולהכנע להתפשר שהעדיפו המנהיגים

 הממושכים והתיווכים הדיונים והתחילו השניה ההפוגה על הוכרז ח תש" בתמוז ב בי"
 למדינה ביחס שליליות ברובן היו המתווכים של ההצעות לשביתת־נשק. הסכמים על

 למסור השאר בין הציע הלה ברנדוט. פ. הרוזן של תכניתו עויינת היתה בייחוד היהודית,
בינלאומי. שלטון תחת ירושלים את ולהעמיד לערבים הנגב את

על־פי  החוגים בכל גוברת והתמרמרות מחאות זעם, עוררו אלו שתכניות אף־
 את ויקבלו המעצמות עם יתפשרו לא שהמנהיגים האמין לא אצ״ג הרי שבמדינה,

 השניה, ההפוגה שהחלה אחרי יום שנים־עשר תש״ח, תמוז בכ״ד ירושלים. של בינאומה
 להפרדת הסכים שלדעתו היהודי השלטון על קובל הוא ובו זהב" דמע דם "שיר כותב הוא

לערכיה מיוחדת. חשיבות שום לירושלים אין הללו המנהיגים בשביל מהמדינה. ירושלים
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 ממנה להתנער להם קל ולכן בעיניהם משמעות כל אין ירושלים של הדתיים־ההסטוריים
עבורה: צבאית או מדינית התמודדות כל על ולוותר

ת הבנים, בעזפלה עולזים הם מצור האם ע  היא. ב
ם הם ה עם שמחי ר ר שרון, ש ת ב 4לאמם. הךוי ע 0—

 הוא ספק ללא הזמן. ומאירועי מהעובדות מתעלם שאצ״ג הרושם מתקבל לכאורה
 לירושלים, מסביב טבעת־החנק את לפרוץ ישראל חיילי של הכבירים למאמצים מודע היה

 ברם, עילאית. נפש במסירות הלגיון, מרגמות תחת שנעשתה, בורמה" "דרך לסלילת
 מכשילים המנהיגים אבל בחירוף־נפש, עצמם את מקריבים ישראל צעירי לדעתו כאמור,

 את לכבוש שנועד "קדם" מצבע את דק באירמוז אפילו מזכיר איננו הוא לפיכך אותם.
 כוחות השתתפו הזה ההירואי במבצע השניה. ההפוגה לפני האחרון בלילה העתיקה העיר

 מאבקם ולמרות כ״כופרים", אצ״ג בעיני חשודים היו לא שבטח ולח״י, אצ״ל
הערבי. הלגיון בידי העיר נשארה וקרבנותיהם

 וקובלנותיו המשורר טרונית את להסביר אפשר האידאולוגית תפיסתו לאור רק
 והמאבקים ההסתערויות כל אחרי אירועי־הזמן. של המציאות במארג משתבצות שאינן

 בכ״ט דוד, המלך בפי שאלה שם הוא ובידיעתו לעיניו שקרו ירושלים כבוש על הנואשים
. ״קדם״: מבצע של כשלונו מיום וחצי שבועים תש״ח, תמוז  למה / ישראל גדודי .אי .
4סוערים? לחומה אינם 1..  אבל הם, גבורים ישראל חיילי שאמנם לו עונה והנביא .

רום אל להעפיל מסוגלים ואינם לשפל לגיא, שואפים הם מנהיגיו

ל יךינו,זק הכיל — ר  ומחר. היום גו
 גבו־רים. נינים נגון, כלי גופים

 יהודים. — הנם מלכי, אויביך, אך
4קוךאים. הרה ולא לגי עינים 2

ארץ־ישראל — ירושלים
 המדינה. קום אחרי רחוקים לנופים אצ״ג של להפלגתו בקשר הובעו שונות השערות

4והתנפצותו. המציאות בסלע מיתוס של מהתנגשותו אכזבה בה שראו יש  שראו ויש 3

 זכה שהמשורר המשפחה בחיק חדש אורח־חיים מתוך כנובעת פשכזנית יותר בצורה אותה
 על לעמוד בכדי בעל־דין. הודאת לפנינו כי כאן, מקום אין להשערות אולם 44לטפח,

 יש רחוקים, לנופים ברוח הפחות לכל ולהפליג המציאות מן להינתק ומאמציו אכזבתו
 אדר, בג׳ בה. חבר היה שהוא הראשונה ב״כנסת" בפרוזה שבוטאו דבריו את לקרוא
 של האחת־עשרה בישיבה אצ״ג השתתף המדינה, הכרזת אחרי חדשים כעשרה תש״ט,
 בהערכת מחשבתו דרך את משקף נאומו ותכניתה, הממשלה הרכב על בדיון הכנסת,

 ואלה הראשונה. הקוממיות בשנת והלך־רוחו להשקפתו אספקלריה לשמש ויכול המצב

דבריו.

 בלובה, אנשי לא באתבול ושארו לבלוך, לו1שן שאלה בבקוה לידי להגיגו רוצה איוי
 לבלוך, שוכו שהללו לבחשבה להגיגו רוצה איוי ותאריב. ואפוליטין ש־בות נוב אלא

 גדול יהודי .טב .בלבד. ״ישוב" של וזורהב עסק בטין והו הבדיוה שטוין חושביב
 אוו שקיבל וטב הבקצוטות, בבל ביצוט של יבולו! ובן ותרבות השבלה בר בנוולב.
דבר של בסופו טובר - טליו שטלו אויביב בוהות טל צבאייב וצוזווות ווהל ברעתו
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 גנותן בדוויים קולונלים' ס, עלבונות סופג תיררן, נועבר הבדווי השבנו בפני בפתח בפני
ונסיגה. הבלגה הפוגה, ידי על בוהות וסבובו להקוות־דם לסירוגין טצסו את

 את נתן בציון שהעס סשוס . . גדלה. לא ההנהגה בעיקר וה, לרגע התרוססנו .לא .
 לנועלה עשו אלה בניס והארץ. העם גאולת בשביל באהבה, ללא־תנאי. ובנותיו בניו

 היינו לו - הגוסה בלי עבשיו ויבולנו צבאיים, לבבושים נתחנבו שלא לסרות סבוחותיהס.
 ולעוסת לנילוס, ובדרך הלבנון ובסוררות לירדן סעבר לעסור - וסן סבסוד סובניס

 לשלום בי הבחינות. סבל לנו הנוחים תנאי־שלום סשיגים היינו חסרת־שחר, שביתת־נשק
. . לב. בבל סתפללים אנו בוה

 להיות יבולנו ובו', ברודוס וההסבם ההפוגות, עקב נתבובו הנס אך . . נס. .אירס . .
 תסביך - התנהגותנו רחב. ובנין לספסל ופנויים חפשיס הירדן, גרות סשתי הארץ אדוני

נחיתות... של

 לחוסות סטבר שהוא רחובות גוש לאותו היא הבוונה ירושלים היום אוסרים ...אם
 הסונחים את לקבוט טלי '.,החדשה "ירושלים השם את קיבל וה גוש האסיתית. ירושלים
 היא האוסה של ירושלים וה. גבוה בסוסר והלאה סהיום להשתסש יש שבהם הנבונים,
. . ירושלים. של סיבורה והו לחוסות סטבר ואשר הר־הבית. בה החוסה, שבתוך

 והבנין גאולה, אין - בלסריה הפתרונות. בל ובה הבסיות בטית היא שירושלים ...וברו
 ההיסטוריה רטת הבטת ווהי . . ססש. ישראל לחירות סוצא ח"ו ואין בנין, אינו

. . והססורת.

 הנבון השבל גם ווהו יחד. ישראל ארץ בל הבל. היא ירושלים - האוסה שר ...אצל
 תפיסת־ ,היסטורית בפרספקטבה - פוליטית תפיסת־סושגים פרי - והאבורי והבריא
45לשטבוד. ושוב לתהום סובילה - אחרת סושגים

מסולפת. או מתוחכמת פשטנית, לפרשנות צריכים ואינם ברורים אצ״ג דברי

מפתח־הגאולה שיר
 תשי״ב, בשנת ב״סלם" הופיע הראשונה הקוממיות משנת המעניינים השירים אחד

 איפוא, להסיק יש תשי״א. שלהי — תש״ט בשנות מתחתיו, שצויין כפי נכתב, אבל
 שלוש כעבור עודכן או תוקן נכתב, וחלק המדינה קום אחרי כשנה נכתב השיר מן שחלק
 אברהם למפת בחמה בן־נון פני הבחירה: "משירת הוא השיר כותרת הזה. מהמועד שנים

נגולה".

 במידה ודומה ישראל ללוחמי והערצה תהילה שיר הוא הראשון, בחלקו הזה, השיר
 לפני חדשים כשלושה שנכתב באה", מתקן?!ת "נבואה לעיל, שהוזכר לשיר, מסויימת

 את שהחזיר ההיסטוריה גלגל של העצום הסיבוב את מרגיש המשורר העצמאות. הכרזת
התהוותה: ראשית לימי האומה

ש ימי הנה בחמה... נון בן וקני קדומים כבו
ת ה. אברהם מפ 4נגל 6

 שנכתב מעל" מעלנו ב״שיר כמו שלילית, קונוטאציה עכשיו אין "בן־נון" לאירמוז
 עכשיו מופיעים בן־נון יהושע פני לאטרון. בקרבות "בן־נוך מבצעי כשלונות אחרי

4הלבנה. הקטן, במאור חז״ל, כבאימרת ולא הגדול במאור בחמה, בהדרם מעודד המשורר 7
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 שטחי כל את ויפנה שינוצח עד האויב נגד במלחמתם להמשיך העם לוחמי את ומזרז
המולדת:

בב, בכלי דהרו א יקזראל, בחירי ד מלו ר ב ה נ ש־ מ  בךך־כים! — ש
ז ע שו־ ה לעדות: — שי ת הי ם אמת מכל ש  אמתית עול

ת: כו מל ל ם־ כ ת רג שה ע ת יר ד מדורו הלם! ע
ת מ א ת היתה ש  קמה היא והנה האבות, תפל
חלום... ואיננה

ת היא מי ש ת! ג תי וע

 ללא־ התמדה רק דרושה תשוחרר. היא אבל האויב, בידי כעת היא ירושלים אמנם
מאליו: ?יפתח המוגף והשער אדירים להלמות ליאות,

ם תקעו ת! התוקעי רו צוץ ח ם נגנו ב  בעוגב! המנגני
קוע מצבה ר אךיר לב ע ר ש מוגף! העי ה

ש ימי ת אין בהיוה, קדומים כבו תית! לנגן הע בג

 גם דלעילא. לאיתערותא היסב הלבלוב" "דור של דלתתא איתערותא חזר. הגלגל
 כאילו אצ״ג בו ראה השואה ושבימי שנה אלפיים עוזו בחביון שהסתתר אברהם אלהי
 ולכיסופי־ ליגונכם האמין "כי עמו, לישע ובא עכשיו התעורר הגויים, לאלהי נעשה

.אדנות. וטעם". גמע הוא בגוים כוסכם תרעלת את כי / שזעם אחרי לרחם זמן בא .

 הקרבות בזמנם. שלא באו אלה עידוד דברי אירועי־הזמן של המציאות מבחינת
 משורר. הוא לכנסת, כשנבחר אפילו משורר, ברם נשק. לשביתת נחתמו והחוזים שככו

 היהודית, ההיסטוריה של כמרביתה עגומה, המציאות והיעוד. החזון ממישור נובעת שירתו
 את לעצור יכולים אינם הפורמליים ההסכמים לעד. בתקפם נשארים והיעוד החזון אבל
לראשיתו: המתעגל ההיסטוריה גלגל

שיו כ חירה ע שו ביךכם: הב ם ע שי א מע מלו  נס! ל
ך ה?ה ש  הגונז הסף את מצאתם ולא עבית ח

ל הפז מפתח את מתחתיו  ! המוגף הךביר ש
אור. מלא והנח הנה

 הגלות חשכת מפאת דורות במשך טמון שהיה מפתח־הגאולה את למצוא היה קשה
 לאבדו שלא להיזהר רק ויש נתגלה הוא המזרח כשהאיר עכשיו ברם העם, את שאפפה

האחרון. ברגע

 הוא מאד. אצ״ג את מדאיגה האחרון ברגע הגאולה מפתח את לאבד האפשרות
 להתגשם הדורות חזון יעמוד שבעת חשש אך הגואל, יופיע הימים מן שביום תמיד האמין
 אבל לישראל קמו רבים משיחים מימושו. את האפס יתקלקל משהו השטן; יתערב

 שק.א. דוד, המלך ולאגדת 48רינה דילה יוסף רבי של לנסיונו מודע הוא נכשלה. משימתם
עליה. בלדה חיבר שפירא

 "הוא לירושלים. שהגיע המשיח על ילד" "באזני אצ״ג סיפר השלושים בשנות עוד
.קרוב. כה היה .פה. היה . .הר. אלי הר מני מדלג שמעתיו אני .  הר־הבית מר אל אך .
4המלכות". סף עד רק המבוא, עד הגיע .הוא .בא. לא דורש הוא אלו נסיונות לאור 9
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 ישראל :לשמאל מימין )הכנופיה(, ״כאלאסטרע״ קבוצת בוורשה, איריים סופרים בקבוצת גרינברג צבי אורי
אלקין. ומנדל הירשביין פרץ אצ״ג, מארקיש, פרץ ראוויטש, מלך זינגר, יהושע

 דוד" "עטרת יתנו ולא הגדולה השעה את יחמיצו לבל שבדורו ישראל" מ״בחירי ומבקש
האחרון: ברגע מידם להישמט ובדם, בדמע שהשיגוה

ה דוד עק.ךת ר ק ע ת מעל: קו־ךוקת אמה לו ש תי חרי — ש
חירי היטב, בה אחזו אל ב שר  בדורי, י

תי ד לבל .למרום. תגוז עו ל או . תנפץ, תפ  ו
שוב ת ו שנו ת אלף ל וכויות! בכיו

 ישראל ידי את המשביע ללמדן שב״מסדה" החרוזים את מזכירות בשיר השורות
 האין־ התהום אל האחרון ברגע הימנה לגלוש ולא לנטשה לא מסדה חומת את החובקות

5סופי. 0

.כנפים. יש לנס "כי לכך ערים להיות ישראל בחורי את מזרז אצ״ג  תתמהמהו פן .
 הר־ פני על כנשר עיגוליו עג בא, כשהמשיח בעבר קרה כך אלף". לשנות ושוב ויגוז, —

.שב. שם לקשת־השער טיטוס לעיר ״אולי — שבא כלעומת לשוב והוכרח הבית  כחוק .
51שנה". לאלפים שוב ־ המשיח־

 — יבוא־בכם־קרב" ״הוא המדינה. קום שמלפני התוכחה מוטיבי על חוזר אצ״ג
.סף.1י פרנץ אץם חסד, מלכי אינם ךב5ן ״מלכי המשורר: מזהיר  ש^ןה גנוני אין / .
שוסף". הוא יקזקעאל / לערב

 אף על בעם. הקיים השיכחה לכוח מודע שהוא מכיוון גדול הוא המשורר של פחדו
 סיום את אפילו זוכרים ואינם לקח היהודים למדו לא שנה אלפיים זה והרדיפות היסורים
 גדולה עכשיו הסכנה — בציון. הפרעות כולל השואה, כלומר א&ש, של הבלהות

 מן!ןךב הוא ב1קר "הביטו: זוית: מכל ומתנכל אורב והוא קרובים האויב גבולות שבעתיים.
" ועין כדמין עץ — ךיס אל עד האויב: ל! א ^ מ
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 עת באספמיא חלומות לחלום ממשיכים עודם ומנהיגיה הוגיה האומה, קברניטי
 עשן את הריח הימים שמכבר בית", "כלב מזדקר שוב ולכן בהקיץ". במארב "ההוא

 שנים שש ירושלים" בשמי ה״עננים את שראה הוא הבית. לתושבי הגיע טרם הדליקה
 עומד — השואה, פרצה טרם שנים ומגוג גוג מלחמת על שהתריע הוא שהקדירו; לפני
 חרד אני האפוקאליפטי: וחזונו עצומה רגישתו חדה, תחושתו לבאות. ומורתח בהול שוב

.לכרת. עץ כחרד בליאת .

 מבחינה לברוח צורך הרגיש שאצ״ג פלא אין כזאת נפשית מועקה של במצב
 עשרים שכתב מאלו גם משיריו, עולה הד־נכאים רחוקים. לנופים ולהפליג פסיכולוגית

 אמיתו ז1"ע על והכרז השכם בהכריזו מילא יעודו את הוא המדינה, קום לאחר שנה
 יודע הוא עכשיו העת" אל כסופים דת שיר־אש ושר במו־אש האיש בא חנגא בי כמטיל

5. .בגתו״. לדריכה הביא הוא חייו "את :1עוז־א?ןת את 2

הערות

 (4 שם. (3 קס״ו. ׳עמ שם, (2 קס״ט. עם׳ תרצ״ז ירושלים והאמונה, הקטרוג ספר (1
 (7 .5 ׳עמ תשי״ד, כחולמים, היינו ״שהחיינו״, שלום, ש. (6 נ״ט. ׳עמ שם, (5 צ״ד. ׳עמ שם,
 שם, (9 תשי״ג. שם, (8 תשי״ב־תשי״ג. תשי״א, תש״י, בשנות תל־אביב הארץ לוח

 הארץ, לוח (11 תשכ״ח. והגות, בקורת ספרות, לדברי מאסף עיטם", סלע ״לסעיף (10 תשי״א.
 עם׳ תרפ״ו א ת" העולה הגברות (13 נ׳. ׳עמ והאמונה, הקטרוג ספר (12 תש״י.

 בעמי: קרב "לעת (15 תש״ח. שבט, ט״ו הארץ, והמסוה״, הזוהר שיר המושגים: ״שירת(14 ל״א.
 הנעלה", החלום "שיר (16 תש״ז. באייר נכתב תש״ח. ניסן כ״ח הארץ, קדומים״, לרוח תפילה

 ירושלים, בן־הדם, ונאום מגן איזור (18 ל״ז. ׳עמ תשי״ד, ירושלים הנהר, רחובות (17 שם.
 מתקןמת "נבואה (20 תש״ח. שבט ט״ו הארץ, הירושלמי״ האושפיז דבר ״עם (19 תרפ״ט.

 רחובות (22 .50 ׳עמ תרפ״ד תל־אביב וירח, גדולה אימה (21 תש״ח. א׳ אדר הארץ, באה״,
 הקטרוג ספר (24 תש״ח. א׳ אדר י׳ הארץ, באה״, מתקןמת ״נבואה (23 ס״ח. ׳עמ הנהר

ספר (28 א׳. ט׳: ירמיהו (27 קי״ב. ׳עמ שם, (26 פ״ח. ׳עמ שם, (25 קי״ט. עמ׳ והאמונה,
שם, (32 שם. (31 קט״ו. ׳עמ שם, (30 קכ״ז. ׳עמ שם, (29 קי״ד־ק״ל. ׳עמ והאמונה, הקטרוג

 רחובות (35 פ״ח. ׳עמ והאמונה, הקטרוג ספר (34 רס״ו. ׳עמ הנהר, רחובות (33 קי״ט. עמ׳
 אב מנחם )מ׳(, ד׳ גליון ד׳ שנה ירושלים סלם, (37 רצ״ט. ׳עמ שם, (36 ש״ח. עמ׳ הנהר,

לבין החזץ בין קורצווייל, ברוך (43 שם. (42 שם. (41 שם. (40 שם.(39 שם. (38 תשי״ב.
׳עמ תש״ל, ת״א ב׳, שירה של משוררים (44 .76־64 ;34־23 ׳עמ תשכ״ו ירושלים האבסורדי,

)ל״ה( י״א גליון ג׳ שנה ירושלים, קלם, (46 .110־107 עט׳ תש״ט ח״א, הכנסת דברי (45 .33
 בתרא בבא (47 אחרת. המסומנות אלו מלבד הזה, השיר מן הציטטות שאר כל תשי״ב. שבט
 ירושלים, למדן, שירי כל (50 ל״ז. ׳עמ שם, (49 ס״ט. ׳עמ והאמונה, הקטרוג ספר (48 י״ד:

 "מאסף" עיטם", סלע "לסעיף (52 ל״ח. ׳עמ והאמונה, הקטרוג םפר(51 .40 עט׳ תשל״ג
ח. תשב"


