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 "מוכרחים היינו לשנוא גם את אשר אהבנו"? 
גלותיות ואבל בשירת העלייה השלישית 

יוחאי אופנהיימר
החוג לספרות, אוניברסיטת תל־אביב

על מושג שלילת הגלות

מאז הופיע המושג "שלילת הגלות" בהגות הציונית בסוף המאה התשע–עשרה היה מקובל 
לראות בו רעיון מכונן של התודעה הציונית.1 למושג זה היסטוריה ארוכה שתחילתה בוויכוח 
בין הציונים, שתבעו טריטוריה לאומית נפרדת לעם היהודי, לבין ה"אוטונומיסטים", שסברו 
באירופה  לאום  מדינות  בקרב  יהודי  מיעוט  של  אוטונומי  לאומי  קיום  להבטיח  ניתן  כי 
)שפירא 2003, 10(. הציונים שללו את הגלות במובן זה ששללו את אפשרות המשך קיומם 
של יהודים בתפוצות בלא טריטוריה לאומית נפרדת ועצמאית. לוויכוח המוקדם הזה נצטרף 
עם השנים פן נוסף: "שלילת הגלות" התפרשה כשלילת מאפייני הקיום היהודי בגולה, הן 
המשכילית  לביקורת  המשך  הייתה  זו  ומבחינה  האסלאם,  בארצות  והן  אירופה  בארצות 
)Zerubavel 1995, 18(. הביקורת המשכילית דחתה  עוד לפני העידן הציוני  שהתפתחה 
"היהודי  ְּבאידיאל  וראתה  המודרניזציה,  בשם  אירופה  מזרח  יהודי  של  החיים  דפוסי  את 
החדש" רעיון המחייב את דחיית מאפייני היהודי הישן, הגלותי. במסגרת החשיבה הציונית 
נתפסה תקופת הגלות כמצב פגום משום היעדר טריטוריה ושפה, אשר מנע את התפתחות 
ביטוי  לידי  לבוא  אמורה  הייתה  הגלות  שלילת  הלאומית.  הרוח  של  המודרניים  ביטוייה 
מעשי בשני אופנים: הן שיבה לארץ ישראל והתחברות מחודשת עם המולדת, עם הריבונות 

גרינברג 1990, 66. כל הזכויות בשירי  גרינברג, "ההכרח", ראו  הציטוט בכותרת המאמר לקוח משירו של אורי צבי   *
המשורר אורי צבי גרינברג מוקנות לעיזבונו.

ראו למשל שביד 1984; רז־קרקוצקין 1993; שמעוני 2000; שפירא 2003; גוטוויין 2009 ואחרים.  1
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גלות,  של  בתנאים  שהתפתחה  היהודית  מהתודעה  השתחררות  והן  העברית,  השפה  ועם 
ולימים  "צבר",  "עברי",  המונחים  ידי  על  שסומנו  תודעתיים  מרכיבים  אימוץ  באמצעות 

"ישראלי" )רז–קרקוצקין 1993, 24(.2
רעיון שלילת הגלות התקיים בתוך הקשר של חיוב צורת קיום יהודית אחרת, פוסט–גלותית. 
אפשר להגדיר רעיון זה כנרטיב של גאולה )שם, 33(. נוכחותה של הגאולה בתוך השיח הציוני, 
יהודית  בחשיבה  מעוגנת  היותה  בציונות:  הטמון  הפרדוקס  את  ממחישה  לכאורה,  החילוני 
בשינוי  התבטא  לגאולה  גלות  בין  הניגוד  שלה.  המוצהר  החילוני  הממד  למרות  תיאולוגית 
הדימוי העצמי של היהודי וביצירת אידיאולוגיה של "יהודי חדש" )שפירא 1997(. אידיאולוגיה 
ישראל,  בארץ  החדשה  היהודית  החברה  בדבר  אוטופיסטיות  לתפיסות  במקביל  התפתחה  זו 

שתתבסס על עבודה חקלאית עברית ועל חזרה ללשון העברית כלשון דיבור ותרבות.
היהודיים  לחיים  בנוגע  שליליים  דימויים  של  מצבור  על  התבסס  הגלות  שלילת  רעיון 
ברמה  הן  הלאומית–חברתית,  ברמה  הן  וכדומה(,  פסיביות  חולשה,  של  )דימויים  בגלות 
הארץ– התרבות  בעיני  דחויות  תכונות  סימן  גלותי"  "יהודי  המונח  הפסיכולוגית–נפשית. 
ישראלית: ריחוק מהעבודה, מהטבע, מהכוח הגופני )שפירא 1992, 449; הולצמן 2003, 44-

57( ומהחיים המודרניים והלאומיים. דימויים אלה היו ברובם גלגולים ממוחזרים של דימויים 
אנטישמיים אשר רווחו בתרבויות אירופה הנוצרית.3 דוברי הציונות בארץ ישראל בתקופת 
היישוב ובתקופת המדינה לא היו שונים מדוברי הציונות באירופה מבחינת עמדתם השלילית 
כלפי היהודי הגלותי. בראשית שנות התשעים של המאה העשרים נשמעה הטענה כי הציונות 
ובעקבותיה התרבות ההגמונית בישראל נותרה מבוססת בחלקה לפחות על הדחקה ושלילה 
של הגלות )רז–קרקוצקין 1993(, וכי עמדות מורכבות יותר שלא עלו בקנה אחד עם העמדה 
השלטת היו בעלות מעמד שולי ומוגבל בשיח הציבורי. לעומת זאת טענה אניטה שפירא כי 
למרות הנוכחות הבולטת של "שלילת הגלות" כמרכיב באידיאולוגיה ובתרבות, היא לא הייתה 
הכיוון הבלעדי והדומיננטי, הואיל ולצדה התפתחו גישות שביקשו לשמר את הזיקה למסורת 
היהודית ולעיירה היהודית של מזרח אירופה. גישות אלה, לטענתה, התקיימו אפילו בקרב 

הזרמים המהפכניים ביישוב, ולא רק בקרב הזרמים השמרניים–דתיים )שפירא 2003, 18(. 
ושיטתית לשאלת מעמדה של  ראויה  לב  מחקר הספרות העברית טרם הקדיש תשומת 
אידיאולוגיית "שלילת הגלות" ולהתמודדות הספרותית עמה בתקופת היישוב. פרט למחקרים 
אשר נוטים לקרוא את היצירה הספרותית כסוכנת של התרבות הציונית ואת "שלילת הגלות" 
בתור מאפיין מרכזי שלה, טרם הובהר כיצד התגבשה ההגמוניה הספרותית סביב רעיון זה ומה 
היו מרכיביה וגבולותיה. בהקשר זה נהוג לראות במיכה יוסף ברדיצ'בסקי וביוסף חיים ברנר 

יעל זרובבל מבחינה בין "שלילת הגלות" ל"שלילת הגולה": המונח הראשון מתייחס לנוכחות היהודים בארצות שאינן   2
.)Zerubavel 1995, 19( ארץ ישראל והשני מתייחס לתרבות היהודית ולתודעה העצמית שהתפתחה בתנאי גלות

שמואל אלמוג למשל כתב על ההקשר הנוצרי של דימוי היהדות לִזקנה )אלמוג 2002, 114-112(. הדימויים שבהם   3
השתמשו הוגים ציוניים מרכזיים, כמו הרצל ונורדאו, לתיאור הנחיתות הגופנית של היהודי ביחס לאדם המודרני, נבעו 
מהפנמה של דימויים אנטישמיים שרווחו במרכז אירופה בסוף המאה התשע־עשרה. אוטו ויינינגר בספרו מין ואופי, 

שראה אור ב־1903, הפנים דימויים אלה באותה מידה אולם הגיע למסקנות אנטי־ציוניות רדיקליות.
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למשל, מייצגים טיפוסיים של "שלילת הגלות" בראשית המאה העשרים )שביד 1984, 24-
27; שמעוני 2000, 47-46(, כפי שחיים הזז ויונתן רטוש מייצגים אותה בצורה רדיקלית יותר 

בשנות הארבעים המוקדמות )לאור 2009, 249-233(.
העשרים  בשנות  קיימת  הייתה  הגלות  שלילת  בעניין  כי  ההנחה  את  ביטאה  שפירא 
תמימות דעים מוחלטת בין פוליטיקאים, אנשי חינוך וסופרים, וכי הספרות תפקדה כשופר 
לאידיאולוגיית שלילת הגלות, אשר הייתה בעלת מעמד הגמוני. העולים, לטענתה, "חיסנו 
עצמם נגד כוח משיכתו של העבר על ידי הצגתו כנתעב וכנידון לכליה. המהפכה הציונית, 
ככל מהפכה, תבעה את שריפת הגשרים אל העבר" )שפירא 1992, 354(. מכאן נובעת לדעתה 
"התוקפנות האידיאולוגית של הספרות העברית" )שם, 355(, במיוחד של מנדלי מוכר ספרים 
החינוך  מערכת  את  שימשו  בגולה  היהודים  חיי  של  הקריקטוריים  שתיאוריהם  ברנר,  ושל 

הציונית בארץ ישראל. 
חוקרים רבים עסקו במידת השתתפותם של משוררים וסופרים בעשייה הציונית ובמיוחד 
בהשקפת העולם הציונית. חנן חבר כתב על התגבשות השירה הפוליטית בשנות העשרים של 
המאה הקודמת )חבר 1994( וזיהה בין עמדות פוליטיות של משוררים מרכזיים לבין מצאי העמדות 
בין השמאל לימין הפוליטיים. כמו כן כתב חבר על היחס האמביוולנטי  המפלגתיות שנעו 
לרעיון המשיחי בשירה שנכתבה בין שתי מלחמות העולם )חבר 1995(. הלל ברזל )2004( כתב 
על השירה האקספרסיוניסטית של שנות העשרים במסגרת מחקרו על תולדות השירה העברית, 
ופרט לכך נכתבו מחקרים אשר הבליטו את זיקת כל אחד מהמשוררים המרכזיים של שנות 
העשרים לתפיסת העולם הציונית.4 מיכאל גלוזמן הוא היחיד שהקדיש פרק בספרו לבחינת 
היחס של משוררים אלה לשלילת הגלות. הוא טען כי בניגוד למשוררים מודרניסטים בארצות 
הברית ובאירופה, שראו בהגירה ממולדתם היבט הכרחי של עולמו האינדיבידואלי של היוצר, 
 וחלקם אף חיו בגלות מרצונם וייחסו משמעות חיובית למושג הגלות ולהיבט הפרטי שלו — 
משוררים עבריים ייחסו למושג הגלות היהודי משמעות לאומית שלילית בלבד. הם דחו את 
הגלותי  מצבם  את  לתקן  ושאפו  המודרניסט,  האמן  של  וכפריבילגיה  כחופש  הגלות  ראיית 
באמצעות הגירה לארץ ישראל )Gluzman 2003, 38, 41(. שלילת הגלות שלהם התבטאה 
הן בהיבט הטריטוריאלי — עידוד הגירת יהודים לארץ ישראל, והן בהיבט הערכי — שלילת 
האופי הגלותי של היהודי הישן וניסיון להתוות דגם של יהודי חדש )שם, 45(. על מנת להבהיר 
כי משוררים שלא  גלוזמן  טוען  אלה  בידי משוררים  הגלות  רעיון שלילת  אימוץ  עומק  את 
שללו את הגלות במובן הערכי הודרו מהקנון של המודרניזם העברי או מוקמו בשוליו, וכראיה 

לטענה מרחיקת לכת זו הוא מציין את שירתו של אלכסנדר פן )שם, 54, 64(.

בעיני  נראתה  והגלות  הרואיים  לתיאורים  מקור  היו  החלוצים  של  דרכם  על  שנערמו  "הקשיים  כותב:  שקד  גרשון   4
רוב היוצרים כמקור של סיוט יותר מאשר כמקום שיש להתרפק עליו בנוסטלגיה. הם הביטו אחורה בזעם וקדימה 
בתקוה" )שקד 1988, 123(. לדעתו, בעניין זה אין הבדל בין הסופרים בני העלייה השלישית לבין המשוררים בני אותו 
אחרון  נמל  בארץ  ראה  למדן  המטרופוליס,  מאימות  הצלה  פתח  והצבר  השמש  מוכי  באחים  ראה  "שלונסקי  זמן: 

לנוודים, וגרינברג תיאר את אדמת הגאולה המשיחית, שהציונים הרגילים אינם יודעים להעריכה כראוי" )שם(.
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בניגוד להנחה כי המשוררים המרכזיים של שנות העשרים — אברהם שלונסקי, אורי צבי 
גרינברג, יצחק למדן5 ואחרים — אימצו את רעיון שלילת הגלות ואף גייסו את שירתם לייצג 
עמדות שהתחייבו מכך, אטען כי בצד הנטייה הציונית שלהם, שבה אין להטיל ספק, הם שאפו 
להעמיק ולהגמיש את האידיאולוגיה הציונית המוצהרת. משוררים אלה ביקשו לצמצם את רעיון 
שלילת הגלות לרובד הפרגמטי בלבד — כלומר למסקנה שהיהודים אינם יכולים להישאר 
— אך לחייב את הגלות ברובד הערכי, הסימבולי.  באירופה ועליהם לעלות לארץ ישראל 
גרסה זו של השיח הציוני נוצרה באמצעות כמה מרכיבים מקובלים פחות: )א( דחיית מערך 
הדימויים השליליים של היהודי הגלותי. המשוררים ראו עצמם כהמשך של הוריהם באירופה 
ושל תרבותם היהודית המסורתית ולא כ"עברי חדש" שנוצר על ידי ניתוק הרציפות ההיסטורית 
והרגשית עם העבר; )ב( המחשת זיקתם הנפשית של המשוררים למולדת האירופית שממנה 
היגרו — לנופיה, לאקלימה, להווי החיים בה — וזאת על הרקע האוטוביוגרפי של העלייה 
ארצה והמחיר הנפשי שכרוך בה; )ג( שימור של זיקה סמלית אל תרבות הגלות בבחינת זיכרון 
אישי וקולקטיבי — זאת באמצעות נוכחותה של היידיש בשירתם המודרניסטית והעניין הרב 

שגילו המשוררים ביסודות העממיים של תרבות יהדות מזרח אירופה.
לאידיאולוגיה  המשוררים  של  מחויבותם  לצד  כי  להראות  עשויה  אלה  נושאים  בחינת 
בין  הפער  הגלות.  יהודי  עם  ובעיקר  הגלותית  התרבות  עם  הזדהות  גם  ביטאו  הם  הציונית 
שנות  במהלך  והחריף  הלך  אף  אשר  ישראל,  בארץ  המציאות  לבין  האוטופיים  הרעיונות 
העשרים, עודד משוררים לתאר את המחיר הנפשי שכרוך בהגירה ולהבהיר כי עבודת האבל 
היא תוצאה הכרחית של הגירה זו. חשיפת האבל לא עלתה בקנה אחד עם הדחקתו המקובלת, 
כלומר עם ההתכחשות לאובדן הכרוך בעזיבת הגולה. מרגע שהובהר כי רעיון שלילת הגלות 
כרוך בהדחקת האובדן, הציעו משוררי התקופה להתמודד עם ההגירה לא רק במונחים של 
גאולה אישית ולאומית אלא במונחים של אבל. מתברר אפוא כי הקנון המודרניסטי של שנות 
העשרים שילב בין מה שנראה כניגודים שאינם עשויים לדור בכפיפה אחת: אידיאלים ציוניים 

מחד גיסא, ואבל בעקבות אובדן הגלות מאידך גיסא. 
להלן אראה כי את רעיון שלילת הגלות יש לקרוא כעמדה מלנכולית: פיחות בערכו של 
הדבר שאבד )הגולה(, באמצעות אימוץ דימויים שליליים סטריאוטיפיים אשר נוצרו בתהליך 
ממושך )אנטי–יהודי ברובו( של רידוד ערכה האישי והלאומי של הגלות. בהקשר זה אטען כי 
הקשר בין תפיסת העולם הציונית לבין רעיון שלילת הגלות — אשר חוקרים והיסטוריונים 
ופובליציסטים  הוגים  כתיבתם של  על  וברור מאליו בהסתמך  הכרחי  להציגו כקשר  נוהגים 
רבים — איננו משקף את המבנים המגוונים של השיח הציוני. קיימת גם אפשרות לפרשנות 
אחרת, אשר חושפת את החיוניות של האבל למבנה השיח הציוני ומעמידה דגם של ציונות 

מחייבת–גלות ולא שוללת–גלות. 

ערכים  שינוי  המבטאת  אסכולה  כיוצרי  ושלונסקי,  למדן  גרינברג,  הזו,  השלישייה  את  הגדיר   )1986( שביט  עוזי   5
מודרניסטי בשירה העברית בראשית שנות העשרים של המאה הקודמת.
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אבל ומלנכוליה

בסיס לכל שלל  )פרויד 2002(, שהיווה  ומלנכוליה" משנת 1917  "אבל  פרויד  במאמרו של 
הדיונים המאוחרים יותר בנושא האובדן וצורות התגובה הנפשית אליו, הוא מבחין בין אבל 
עשוי  פרויד  עסק  שבו  האובדן  מלנכוליה.  כינה  תסמיניה  מאבל, שאת  הימנעות  לבין  תקין 
להיות מגוון באופיו: ממוות של אדם קרוב ועד פרידה בלתי רצויה. האובדן אף עשוי להיות 
בעל אופי ציבורי כמו אובדן מולדת או אובדן חירות. האבל הוא תהליך ממושך )לכן דיבר 
פרויד על עבודת אבל( של עיבוד והתמודדות עם אובדן אשר לא ניתן להדחיקו מהתודעה. 
תכליתו של תהליך זה היא להעביר את האנרגיה הרגשית והאינטלקטואלית )פרויד מכנה אותה 
ליבידיונלית( שהייתה מופנית אליו על ידי האני, אל מושא תחליפי. השלמתו המוצלחת של 
תהליך זה פירושה התנתקות האני מהמושא האבוד באופן שלם, בלא פגיעה בדימוי העצמי. 
נותר בלתי מודע לאני, באופן חלקי לפחות, כך  זאת, במצב של מלנכוליה האובדן  לעומת 
שהאני יודע "מי אבד לו אך לא מה אבד לו ביחס אליו" )שם, 11(. פרויד מייחס לפיכך את 
המלנכוליה "לאובדן–אובייקט החסום לתודעה, להבדיל מן האבל, אשר אין בו דבר לא–מודע 
היכולת  חוסר  או  מוויתור על המושא האבוד  )שם(. הרתיעה הבלתי מודעת  לאובדן"  ביחס 
להתאבל עליו הופכים לאסטרטגיות מגוונות של הכחשת האובדן או של הכחשת משמעותו 
את  בעקיפין  מייצגים  אשר  פתולוגיים  בסימפטומים  מתבטאת  המלנכוליה  לאני.  ההרסנית 
הנפשי  עולמו  הידלדלות  האני,  הידלדלות  של  בצורה  ובראשונה  בראש  המודחק,  האובדן 
ודימויו העצמי — עד כדי שנאה עצמית. למרות ההתנגדויות הרבות שעורר הניגוד הסכמטי 
בין אבל למלנכוליה בחוגי הפסיכואנליזה שלאחר פרויד, ולמרות הטענה החוזרת ומושמעת כי 
ההפרדה המוחלטת ביניהם היא דוגמטית משום שאלו תהליכים משולבים ומכאן מורכבותם6 

— אין לטשטש את ההבחנה בין דגמים אלו של תגובה לאובדן. 
בכתביו המוקדמים פרויד עושה הפרדה חד–משמעית בין השתחררות מוחלטת מהמושא 
האבוד לבין הזדהות מוחלטת עמו, אשר מרוקנת את האני וכובלת את האנרגיות שלו לאותו 
שינוי  על  מעיד   )1923( והאיד"  "האני  מאמרו  זאת,  לעומת  פנימה".  ש"הוטל  אבוד  מושא 
עמדתו בנוגע לדרך ההשתחררות של האני מהמושא האבוד ומסתמנת בו העמקה של תפיסת 
האבל וזיקתה לנושא התגבשות ה"אופי" של האני: אובדני העבר אינם נמחקים אלא מעשירים 
את האני בדרך ההזדהות. מעתה יכול פרויד לטעון כי השתחררות מכוחו המצמית של העבר 
בתודעה  המלאה  הנכחתו  ועם  זכירתו,  עם  גם  אחד  בקנה  עולה  מלנכוליות(  )ומפתולוגיות 

)פרויד 1968, 150(.
עמדתו  את  העדיפו   ,)Abraham 1927, 442( אברהם  קרל  ובהם  פרויד,  של  ממשיכיו 
המאוחרת. הם לא קיבלו את ההנחה כי יש להכריע בין הזדהות עם המושא האבוד, שיש לה ממד 
פתולוגי הרסני, לבין השתחררות ממושא זה, ותבעו לבחון את המצב שבו האבל עומד בסימן 

Klein 1940; Bowlby 1962; Butler 1997  6
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הזדהות בלתי הרסנית אשר משחררת את האני באותה מידה להתקשרויות ליבידיונליות חדשות. 
מלאני קליין )Klein 1940( וג'ון בולבי )Bowlby 1962, 322( הזכירו לפיכך בנשימה אחת את 
האבל המוצלח ואת ההזדהות–הפנמה של המושא האבוד. על פי גישתם, האני עשוי לשאוב כוח 
אך ורק מתוך התנתקותו ממושאים אבודים, אולם אם יעשה זאת יישאר עקור ומרוקן לחלוטין. 
התפיסה המקובלת שלאחר פרויד בדבר ההבדל בין אבל למלנכוליה מבוססת אפוא על 
שני עיקרים: ראשית, האבל קשור ליחס מודע של האני אל האובדן ואילו המלנכוליה קשורה 
להדחקתו של האובדן או למיתונו, כלומר להכלתו בתוך תפיסה כוללת יותר של תיקון או שחזור 
של עבר מדומיין )פנטזיה של עבר(. שנית, האבל קשור להפנמה של המושא האבוד ולהזדהות 
עמו — גם אם הוא מושא מורחב ומופשט יותר כמו המולדת, השפה, העבר התרבותי וכדומה, 
ואילו המלנכוליה קשורה לשכחתו, להתנתקות ממנו, להשתחררות–לכאורה מנוכחותו באופן 

ההופך אותו לנוכח באופן בלתי מודע: עריץ בכוחו ופתולוגי בדפוסי השפעתו. 
בארץ  שנכתבה  השירה  לקריאת  מתאים  כלי  להיות  עשויים  והאבל  המלנכוליה  מושגי 
ישראל בשנות העשרים. משוררים מרכזיים שהיו קובעי הטעם הספרותי המודרניסטי יצרו שיח 
שהתאפיין במרכיבים אלה: )א( הכרה באובדן הגלות אשר כרוך בהגירה; )ב( הזדהות עם ערכי 
העולם היהודי האבוד ועם דימויי היהודי הגלותי והפנמה שלהם, אגב הערכה מחודשת של 
דימויים שליליים שיוחסו לגלות וניסיון ליצור אידיאליזציה שלהם; )ג( הכרה בהשלכותיו של 
אובדן הגלות על הסיכויים למצוא מולדת שתחליף את המולדת האבודה, ועל האפשרות ליצור 
דימוי עצמי המבטיח חסינות ועמידות. שלוש הנקודות הללו מרכיבות את הנרטיב שפיתחו 
משוררי שנות העשרים — כל אחד בדרכו — והן מתקשרות לביקורתם כלפי שלילת הגלות. 
ביקורתם זו הייתה כרוכה גם בביקורת על נוכחותו הבולטת של נרטיב ההכחשה המלנכולי, 

ואותו ביקשו המשוררים להגמיש, לעדן ואולי אפילו לאפשר את הפיכתו לנרטיב של אבל.

המחיר הנפשי של שלילת הגלות: "הולך הלוך ובוכה"

בשירת העלייה השלישית התאזן היחס האידיאולוגי השלילי לגולה באמצעות נקודת המבט 
שנמצא  המשורר  שבין  והנפשי  הגיאוגרפי  המרחק  מתוך  משורר.  כל  של  האוטוביוגרפית 
בארץ ישראל למשפחתו ולמולדתו במזרח אירופה, חדלה הגלות להיות מושג סטריאוטיפי 
ואל  הסב,  או  האב  תרבות  אל  ההורים,  בית  אל  המולדת,  נוף  אל  בזיקה  ונקשרה  מופשט 

זיכרונות הילדות. 
העשרים  שנות  של  האקספרסיוניסטית  החלוצית  לשירה  רבות  תרם  שלונסקי  אברהם 
המוקדמות. במחזור שירי "גלבע" )שלונסקי 2002, ב, 70-9( הוא ניסח עמדה חלוצית של 
ִקרבה לטבע ולנוף הארץ–ישראלי ושל נכונות עובד האדמה להקרבה עצמית ואף העניק לה 
ממד אקסטטי דתי.7 שילוב זה בין המעשה החלוצי החילוני לבין מונחים דתיים עלה בקנה 

.Zakim 2006, 98–119 ;38 ,2009 חבר 1994, 39-38; לאור  7
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אחד לא רק עם רעיון "דת העבודה" של א"ד גורדון, בן העלייה השנייה, אלא גם עם נטיות 
השנייה  במחצית  שנכתבה  בשירתו  אולם  השלישית.  העלייה  בני  בקרב  שרווחו  רליגיוזיות 
של שנות העשרים, לאחר שהות בפריז, החל שלונסקי לבחון בעין ביקורתית יותר את עזיבת 
אירופה וההגירה לארץ ישראל, ולא מנקודת המבט האוטופית הראשונית של מהגר בן 21 אלא 

מנקודת מבט של משבר. במחזור שירי "לְֵך לְָך" כתב:

ּבְִׁשנַת ּכְָך וְכְָך נְִפַטר סָבִי הַּיָָקר 

וְהּובַל לְִקבָרֹות ּכְִמנְהָג יְִׂשָראֵל. 

סָבָא ְרִחיָמא! 

ַקּדִיׁש ְמַרֵּתת עַל ִׂשְפֵתי הָעֹולָם 

וְאֵין מִי יַּגִידֹו. 

וְנִינְָך? 

הָּה נַפְִׁשי ּכִמְזּוזָה ֶׁשּנְִמחַק לָּה ַׁשּדַי 

סָבָא ֹלא יָבֹא לְנְַּׁשֵקְך 

ֹלא יָבֹא.

וָאֵלְֵך. 

ֹלא ַטּלִית ּוְתפִּלִין 

ֹלא אָב ּבַָּׁשמַיִם 

ֹלא ְּתפִּלַת–הַּדֶֶרְך ּבְִפי אַּבָא–אִָּמא. 

 ]...[

ֹלא ּכְיֹונָה ּבְַׁשְעּתֹו 

ֶׁשּבַָרח ַּתְרִׁשיָׁשה מִּלְִפנֵי יְהֹוָה 

יַָרְדִּתי ּבְַּסִפינָה הָעֹולָה לְאֶֶרץ יְִׂשָראֵל. 

אָנֹכִי עָלִיִתי לְבַּקֵׁש ַּתְחנּונִים: 

ְסלַח אָב ּבַָּׁשמַיִם! 

נַָתִּתי אֶת ְׂשכָָרּה. 

צַָרְרִּתי אֶת ְצרֹוִרי. 

ּומְֻקּפָל ּבְעַצְמִי ּכְִצרֹור ֶׁשל יְִׂשָראֵל 

ָׁשמְַעִּתי אֶל מִזְמֹור חֲלּוִצים ּבַּקֶֹדׁש: 

עַם יְִׂשָראֵל חָי 

עַם יְִׂשָראֵל חָי 

עַם יְִׂשָראֵל — עַם יְִׂשָראֵל — עַם יְִׂשָראֵל 

חָי 
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אְַך אֵי–מִי הֵגִיַח מְִּצרֹוִרי הְַּמֻקּפָל 

ּגִּבֵן ּכְִסימַן–הְַּׁשאֵלָה: 

— וְֶרּב יְִׂשָראֵל? 

וְאֶבְיֹון ּכָמֹונִי אָז יַָׁשב עַל יִָדי 

וַיְזֵַּמר ּבְאָזְנַי לִי זֶֶמר יָדּועַ: 

עַל הַּדֶֶרְך עֹוֵמד עֵץ 

וְלָאֶָרץ ׁשֹוֶחה. 

הֹולְֵך יְהּוִדי לְאֶֶרץ–יְִׂשָראֵל 

הֹולְֵך הָֹלְך ּובֹוכֶה )שלונסקי 2002, ב, 98-97(.

אירוני בסיפור המקראי של הגירת אברהם מארץ מולדתו לארץ  הכותרת משתמשת באופן 
שאליה נשלח כדי להפוך לעברי )סיפור שאינו רק סמלי במקרה זה אלא גם אוטוביוגרפי(. 
הדגם המקראי של יצירת עם חדש מבוסס על ניתוק גיאוגרפי ותרבותי מוחלט אשר מאפשר 
להמיר את האלילות באמונה דתית חדשה. הגירת אברהם הקדמון הופכת אפוא דגם לחיקוי 
ציוני, ששם לו למטרה לשלול את הגולה ואת תרבותה כדי ליצור את העברי החדש. אולם 
ואשמה, שהרי הגירתו  חוויית הדובר עומדת בסימן התרוקנות  זו,  ציונית  בניגוד לאוטופיה 
מחיר  והמשפחתית.  התרבותית  הרציפות  את  לקיים  ממנו  ומונעת  מתרבותו  אותו  מנתקת 
ההתנתקות מהמורשת הוא הדלדול של הדובר: ניתוק הזיקה למסורת )טלית ותפילין, קדיש, 
תפילת הדרך וכדומה( גורם לאיבוד החיוניות הנפשית של האני )המיוצג על ידי מזוזה מחוקה(, 

ולתחושת חטא שמלווה את עלייתו לארץ ישראל ומחייבת אותו בבקשת מחילה. 
מזמור החלוצים המצוטט כאן מייצג את ההיבט האידיאולוגי הרשמי של העלייה השלישית, 
כלומר את תחושת השליחות הלאומית ואת האתוס החלוצי אשר משוחרר כביכול ממחויבות 
כלפי העבר. השירה, בניגוד לכך, מבליטה את הנכות הנפשית שנגרמת בשל ההגירה. הסיסמה 
"עם ישראל חי" מהדהדת באופן נלעג בלי לעודד את הדובר, שדמות סבו המת מייסרת אותו 
גם בשעת ההפלגה לארץ ישראל. שיר העם המתורגם מיידיש, לעומת זאת, מורגש אמין לאין 
שיעור משום שהוא מעז לנסח את האבל, ולהגדיר את ההליכה לארץ ישראל כמשבר. היהודי 
המהגר אינו "עולה" אלא "הולך הלוך ובוכה".8 גם האופי היומני–סיפורי של השיר, שאיננו 
עולה בקנה אחד עם נטייתו של המשורר לעצב סיטואציות תמציתיות–סמליות במרבית שיריו, 
אמור להמחיש את הפער בין ודאות ההתנסות של המהגר )שמתבטאת בקולו האישי, הווידויי( 

לבין הפן האידיאולוגי הרשמי של עשייתו, שנדחק לרקע. 
מהלך השיר מבהיר כי כאשר הזיקה הרצופה למורשת היהודית הגלותית נקטעת, הסמלים 
היהודיים, המשמשים לתיאור המציאות החלוצית בארץ ישראל, הופכים ל"סמלים תלושים" 

שלונסקי מרמז גם ל"שיר המעלות" )תהלים קכו, ו( שנהוג להקדים לברכת המזון. הרמיזה הזו שמייצגת את העולם   8
היהודי המסורתי ממחישה את זיקתו של הדובר לעולם המשפחתי שהותיר בגלות. 
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היה שלונסקי ממעצביה המרכזיים של תרבות עברית חלוצית,  לא.9 מאז שעלה ארצה  ותו 
ומנותקים  עצמאיים  לחיים  שאיפתה  בין  שלה:  הפנימי  הפיצול  את  חושף  הוא  זה  ובשירו 
החדשה  התרבות  וכי  והתרוקנות,  התערערות  פירושה  זו  עצמאות  כי  החשש  לבין  מהעבר, 
מוסיפה להיות מחויבת כלפי עבר שאינה יודעת כיצד להתמודד עמו. בשיר זה הוא מדגים את 
אי–האפשרות להעניק משמעות לעשייה החלוצית בלא שימוש בלשון הסמלים היהודיים ובלא 
נוכחותם של הסב, האב והאם בתור דמויות סימבוליות מופתיות. העבר שנשלל חוזר ומופיע 
ככוח חיוני שמסרב למות. "מדוע המתים חוזרים?", שואל סלבוי ז'יז'ק, ומשיב: "כיון שהם לא 
נקברו כראוי, היינו כיון שמשהו השתבש בטקס קבורתם. ]...[ המתים חוזרים לגבות חוב סמלי 
כלשהו שטרם שולם. ]...[ ִצלם של הקורבנות ימשיך לרדוף אותנו כ'מתים חיים' כל עוד לא 
נאפשר להם קבורה נאותה, כל עוד לא נמזג את הטראומה של מותם אל הזיכרון ההיסטורי 
שלנו" )ז'יז'ק 2005, 31-30(. ניתוק הקשר לעבר הגלותי מונע את האפשרות להעניק למתים 
שיר  תרבותם.  ועם  עמם  הסמלית  ההזדהות  את  בזיכרון  לכונן  כלומר  הראויה,  הקבורה  את 
הווידוי הזה חושף את אידיאולוגיית שלילת הגלות כמנגנון שלכאורה מסייע לקבור את העבר 
יוצר מלנכוליה של התנתקות כפויה, שמחזירה את המושא האבוד בדרך שבה  אך למעשה 
אי–אפשר ליצור עמו דיאלוג, שהרי הוא מת, בלתי נגיש, חידתי. אם כן, השירה שחשפה את 
התפקיד המלנכולי של "שלילת הגלות" עיצבה יחס אחר לחלוטין אל נושא הגלות, שלא עלה 

בקנה אחד עם יחסה המתכחש של תרבות העלייה השלישית לאובדן הכרוך בהגירה.

היפוך סטריאוטיפים אנטי־גלותיים: "אַחי יהוֵדי הפאות"

אם "לך לך" של שלונסקי חושף את המלנכוליה המתלווה לרעיון שלילת הגלות, שירתו של 
מנוגד. הפואמה של למדן "מסדה", משנת 1927  זה מכיוון  רעיון  יצחק למדן מערערת על 
)למדן 1973, 75-27(, מעמידה למבחן את אחד הסמלים המרכזיים של התחייה הציונית בארץ 
ישראל )זרובבל 1994, 48(. מצדה סימלה את הערכים הפטריוטיים שלא היה להם מקום בתרבות 
ישראל.  בארץ  ריבונות  לחיי  החזרה  את  ביטאה  הציבורי  בשיח  מחדש  והופעתם  הגלותית, 
קוראיה הראשונים של הפואמה מצאו בה ביטוי לרוח התחייה הלאומית הציונית )בלאושילד 
1985(, אף כי הם התלבטו בשאלה אם מסדה היא אנלוגיה למצדה ההיסטורית ולרוח הגבורה 
התבררה  יותר  מאוחרים  לקוראים  רק   .)170  ,1994 )חבר  למצדה  אופוזיציה  שמא  או  שלה 
מרכזיות אלמנט הקינה שבה )הלקין 1973, יט-כ(.10 התייחסותו הביקורתית והאמביוולנטית 
של למדן לגאולה הלאומית — למרות נכונותם המלאה של החלוצים לחרף את נפשם כדי 
להגן על מסדה — נובעת ממכלול המכשולים שמתוארים בפואמה: בדידות החלוצים ומספרם 

אני מתייחס למסה "סמלים תלושים" שכתב מאיר יערי בשנת 1923. יערי היה אז היוצר של שפת הסמלים הכמו־דתית,   9
החדשה שאפיינה את חבורת השומר הצעיר, והוא פעל מתוך הרגשה כי לשון הסמלים הדתית היא אנכרוניסטית 

)יערי 1947(. 
דיון נרחב בפואמה ובהתקבלותה ראו אצל הופמן )1989( ואצל חבר )1994, 176-165(.  10
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הרעב  ההתיישבות,  במאמץ  משתתף  שאיננו  היהודי  העם  מרבית  לבין  בינם  הנתק  המועט, 
וקשיי הקיום היומיומיים. מכשולים אלה מערערים את האמונה בסיכויי ההתיישבות ובערכי 
התרבות של אותו קולקטיב חלוצי. במקביל להתעוררות תודעה משברית זו מתגבשת ההכרה 
בדמיון בין סבל החלוצים לסבל אבותיהם בגלות. במקום תפיסת הזמן הציונית אשר מקבילה 
בין ההווה לבין העבר הלאומי הקדום בארץ ישראל ומתעלמת מההיסטוריה הגלותית, למדן 
מציע תפיסה אחרת של זמן אשר מקיימת יחס של רצף והמשכיות עם העבר הגלותי, עם הבית 
היהודי המסורתי ועם ההוויה המשפחתית האוטוביוגרפית. זה איננו העבר הלאומי המופשט 

שהועלה לדרגת סמל של תחייה, כי אם העבר האינטימי ביותר:

ּכֹה ָׁשרּו אֲבֹוֵתינּו עִם ִּתּקּון סְעֻּדָה ְׁשלִיִׁשית, נּוגָה, 

ּכְמֹוהֶם אִָׁשיָרה ּבְמַּסָדָה גַם אֲנִי, ִמחּוץ לַַּמֲחנֶה. 

אֲנְַחנּו, ַרק אֲנְַחנּו אֶת יְגֹון–הַּתֹהּו הַּגָדֹול נֵדָעָה 

ּובְמַעֲמִַּקים נִָּׂשא ּפְַקְעּתֹו הַּטֹווָה ִמּדֵי לֶכְֵּתנּו 

קּוֵרי–הְַּסָתו עַל ּכָל ְׂשדֹות–אָבִיב ּפֹוְרִחים... 

עַל ּכֵן ּכְזֵד זֵָקן, ָׂשנּוא וְזֹוֵרַע ֲחָרדֹות, הָיִינּו 

ְּבהְִתהַּלְכֵנּו ּבֵין עִַּמים–יְלִָדים ְּתאֵבֵי–ַׁשעֲׁשּוִעים; 

מְַפִחידָם צִּלֵנּו הַּכָבֵד אֲֶׁשר נִָטיל ּבְבְָקֵרי מְִׂשחָָקם, 

ּכִי צֵל יְגֹון הֵָראִׁשית וְהָאֲַחִרית הּוא ּבְעֶֶצם הַּיָמִים... 

וְאֵיְך נִהְיֶה עַָּתה ּכְמֹוהֶם ּובְמְִׂשחֲֵקי–ְקָרבֹות נְַׂשֵחק 

עַל אְַׁשַּפּתֹות–ְּתקּופֹות ּובְִׁשלּולִּיֹות–זְַמּנִים חֹולְפֹות?

 ]...[

לְתֵַּקן סְעֻּדָה ְׁשלִיִׁשית, אֲַחרֹונָה לְכָל הַַּׁשּבָתֹות, נָבֹאָה, 

וְעַל ּכָל ֻׁשלְחָן מָלֵא, ּבְכָל מְִׁשֵּתה–ַחּגִים צֹוהֵל, 

לִהְיֹות ּכִּנֹור–יְגֹונִים ְּבִתזְמֶֹרת הְַּׂשָמחֹות. 

ֹלא נִבְלַע ֵמאָז ּומֵעֹולָם ִּבְתׁשּואֹות–עִַּמים קֹולֵנּו הַּמֹוֵרד: 

'ְׁשמַע יְִׂשָראֵל, אֲֹדנָי אֱלֹוהֵינּו, אֲֹדנָי אֶחָד'! 

ּובְיִלְלַת יְתֹם ֵמאְַרּבַע רּוחֹות לֹו הֵד אֶחָד יַעֲנֶה: 

יָגֹון–ּבְלִי–ּדַי אֶ–חָ–ד! )"שליחי היגון", למדן 1973, 53-52(.

למדן פונה כאן לדימוי האנטישמי העתיק של היהודי משבית השמחות המגולם בדמות עם 
זורעת חרדות, כאילו היה מלאך מוות שמצמית את  בין עמים צעירים. הופעתו  זקן שנודד 
הצהלה על ידי כינור יגונים, את הבוקר על ידי צל כבד ואת האביב על ידי קורי סתיו )הדימוי 
רומז לאופיו העכבישי המאיים של היהודי(. הסטריאוטיפ הזה שיוחס ליהודים באירופה עבר 
שני גלגולים בשיר: )א( בניגוד לראיית היהודים כזורעי מוות )בעיני שונאי ישראל( הם נראים 
כשליחים המבשרים את האמת היהודית המקורית — "שמע ישראל" — אשר זרה לעולם 
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הנוצרי ועל כן מאיימת עליו. הדימוי הדמוני הופך לדימוי הרואי של מרדנות עקבית וחסרת 
פשרות ביחס לעולם, למרות מחירה: בדידות שגוזר על עצמו כל מרדן, עוינות מצד סביבתו 
ויגון; )ב( הדימוי ההרואי של היהודי הגלותי הופך דגם להזדהות ולחיקוי עבור החלוץ בארץ 
ישראל. דווקא מתוך שירת הנכאים שלו הוא עשוי להתאושש ביודעו את המסורת הלאומית 
הארוכה שאליה שייכת שירתו, מסורת של שליחות המחייבת עמידה מתריסה מול המציאות. 
החלוצים–שליחים  קומץ  את  לעודד  שעשוי  היחיד  הגורם  היא  היהודי  לעבר  הזו  השייכות 
ולהעניק להם את הביטחון כי היגון והיתמות, וכן היכולת לעמוד מולם באופן מפוכח, הם 
עוצמות יהודיות גלותיות, כלומר מסורת שניתן לחוותה לא רק בנדודים באירופה אלא גם 

בהקשר חדש לחלוטין — בהיאחזות בארץ ישראל.
תיקון הסטריאוטיפ של היהודי הגלותי ואימוצו כדגם רלוונטי של חלוציות מוצגים בשירת 
למדן בתור תגובה לאובדן, כלומר לאיבוד הקשר החי עם ההורים מייצגי התרבות היהודית. 
האבל האישי כאן דומה לזה המתואר אצל שלונסקי — הסמלים היהודיים נראים תלושים. 
הם אמנם מציפים את תודעת הדובר והוא אינו מצליח להתנתק מהם, אבל הם נוכחים בבחינת 
דבר שכבר אין להשיגו. זו תבנית האבל האופיינית לשירתו, כמו לשירת שלונסקי. הערכים 
ציונית  מבט  נקודת  מתוך  נשללים  אינם  המסורתי  הגלותי  לעולם  שקשורים  הסימבוליים 

הטוענת לעליונות, אך הם אבודים, ואובדנם טומן בחובו השלכות הרסניות על האני: 

ְּבהֵיכָלֹות ֲחֵרבִים 

יַד–ֶחֶסד נֶעֱלָָמה ּפְָרָטה עַל נִבְלֵי–עָבָר ּגְנּוזִים 

ּולְאָזְנַי צְלִילִים גֻּנְבּו — 

צְלִילֵי ַמנְּגִינֶָתָך: 

'ָׁשלֹום עֲלֵיכֶם, מַלְאֲכֵי ַׁשּבָת, מַלְאֲכֵי ָׁשלֹום!' 

אַּבָא, אַּבָא, מַלְאֲכֵי ַׁשּבָת ֹלא יִפְְקדּו מְעֹונִי,

צִּפְָרנֵי–חֹל נְִּקרּו ֵמחַּלֹונַי אִיׁשֹונֵי–הְַּקּדָֻּׁשה: 

נֵרֹות הַַּׁשּבָת — — 

ּובְחֹוֵרי–אֹפֶל צֹוִפים הֵם עַל עֹולָם יָתֹום 

צְֵמא–ְמנּוָחה ּולְבּוׁש–ְקָרִעים — — 

ּכָמֹונִי יַֻּתם עֹולָם, ּכָמֹונִי, 

וְאֵי מַלְאֲכֵי ָׁשלֹום ּכִי יָבִיאּו ַטנְאֵי–ֶׁשֶקט 

וְַׁשי ַרֲחמִים לַּיָתֹום? 

אֵי אֵם אֲֶׁשר ַּתְדלִיק לֹו נֵרֹות–ַׁשּבָת, 

ַּתחֲפֹוף ֹראׁשֹו ְּפרּוַע–ְׂשעָרֹות 

וְַׂשלְמֹותָיו הַמְגֹאָלֹות ַּתחֲלִיף? 

ִּבנְִתיבֹותָיו ַׁשּיָרֹות ּתֹוִעים נָדֹות 

ּוְמבְַקׁשֹות אֶת הַַּׁשּבָת:
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'אָּיֶהָ, הָּה, אָּיֶהָ, אֵם–הֶַחֶסד ְמאֶַּסֶפת נֹוְדֵדי–לַיִל 

לִמְעֹון–הְַּמנּוָחה? 

אֵי ֻּפְרּפּוִרּיַת מַלְכּוָתּה ּכִי ְּתכַס ּבְׁשּולֶיהָ 

עַל מַעֲֻרמֵינּו הָרֹועֲִדים מִּקֹר?' — — )"ללא שבת", למדן 1973, 81(.

סמלים אלה מציעים את העולם הדתי שממנו בא היהודי המזרח–אירופי )דהיינו מנהגים וזיכרונות 
משפחתיים( בתור מאגר של עוצמות חיים. השיר על איבוד הקשר לעבר מתפרש אפוא כאלגיה 
על עיקור יכולת ההתמודדות עם המציאות, חדשה ומפתיעה ככל שתהיה. ניתוק המגע עם 
ההורים מביא את המשורר לפנות שוב ושוב לאביו הנעדר, מתוך נטייה ברורה לאידיאליזציה 
של עולמו הבלתי מושג. הדובר מבין כי היעדרם של הוריו מסביר חלק לא מבוטל ממעצוריו 
 הנפשיים. תקוותיו וכישלונו בארץ ישראל מנוסחים עדיין מבעד לתמונה הביתית האידילית — 
שבת המלכה, שבת מנוחה, מלאכי השלום, הדלקת הנרות וההתכוננות לקראת השבת )חפיפת 
הֵשער והחלפת בגדי החול( — ותמונה זו ממחישה כי התרבות החילונית הציונית אינה עשויה 
להוות תחליף הולם לעולם הערכים הגלותי–מסורתי של ילדותו. תחת זאת למדן מזהה מסורת 
— במיוחד ברגעי  קולקטיבית גלותית שניתן להשתייך אליה ולייצב את האני באמצעותה 

משבר קשים שבהם האני מתוודע לכך שסיסמאות אידיאולוגיות הן ריקות מתוכן.
ההכרה במשבר הכרוך בעזיבת העולם הגלותי, שאופיינית לשירתם של שלונסקי ולמדן, 
מתבטאת בשירת גרינברג במידה דומה של חריפות. בשירתו המוקדמת גרינברג מתאר את 
עזיבת הבית ואת נדודיו בתקופת מלחמת העולם במונחים של אשמה בלתי נסבלת )"ביתי", 
גרינברג 2001, 20(. בשירתו המאוחרת יותר, לעומת זאת, הוא מתאר את עזיבת הבית ואת 
אותו  עם  ומועצמת  הזדהות מחודשת  ישראל כשלב בהתגבשותה של עמדת  לארץ  העלייה 
עולם גלותי של האב והאם. תבנית דיאלקטית זו של התרחקות שאינה אלא התקרבות מוצגת 

ברטוריקה וידויית אישית:

וְאִם ָׁשם הְִתּכַחְַׁשִּתי לְאַַחי יְהּוֵדי–הֵַּפאֹות ּבִיסֹודָם הַּזֹועֵם וֲַחרֹונָם נֶגְּדֵנּו, הַּכֹוְפִרים, 

יֹוצְאֵי–ּדֶֹפן לְִקלֹון הַּיַהֲדּות ּבִכְאֵבָּה הֶעָמֹק, הַּדֹומִים לַּגֹויִים ּבִבְלֹוִרּיֹות ּבְׂשּומֹות, 

הְַּמעְַּׁשנִים ִסיגָרֹות ּבְלֵילֵי ַׁשּבָתֹות

 ]...[

הֵן ּפֹה, ִמֶּמְרחִַּקים, ּבִימֹות הַהִזְּדַּכְכּות הָעְִבִרית עַל אְַדַמת הַּגֶזַע וְהָאֱלָהּות הַיְרּוַׁשלְמִית, 

ַחי יָּה, ֹלא אְֶתּכֵַחׁש לְאַַחי יְהּוֵדי–הֵַּפאֹות! 

ּוכְֵׁשם ֶׁשאֲנִי אֹוהֵב אֶת הְַּסלִָעים הַּנְָׁשִּמים ּבְאְַרִצי: סַלְֵעי הַּזָהָב הַּדֹוֵמם ֶׁשל מַלְכּוֵתנּו הֵַּמָתה 

 ]...[

ֹלא–כָל–ֶׁשּכֵן ֶׁשאֹהַב אֶת ֶחלְֵקי–הַּזָהָב הַַחּיִים: אַַחי יְהּוֵדי הֵַּפאֹות ּבְַטּלִית–ּוְתפִּלִין, 

ּבְִׁשְטַריְמְלִיְך ֶׁשל ַׁשּבָת וָחַג ֶׁשהֵם זֵכֶר לִכְָתִרים ּובְזִ'יִּפיצֹות מִֶׁשי וְאְַטלַס ּבְִבָרָקּה הַּדֵהֶה 

ֶׁשל ֶחֶרב מִּכֶֶסף עִַּתיָקה... 
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וְכְָך אְֶראֵם ֵמָרחֹוק, ּכְֶׁשהֵם ּבְאֵירֹוּפָה ִמְתהַּלְכִים: אְַמּבַּסָדֹוִרים נִפְלָאִים לְמַלְכּות הִַּמזְָרח. 

הַֹּלא–לְאֵירֹוּפָה–הַּנֹוְצִרית מְַקּבֵל הֹוד אֵׁש מֵֵעינֵי הַּגְדֹולִים 

ּומֵֵעינֵי הַַּטף, הַהֹולְֵך ּבְעְִקבֹוֵתיהֶם ּבֲַחמִימּות ֶׁשל ֵׂשיֹות ּוִפיהֶם הַּדַק אֵינֹו אֶּלָא ִחּתּוְך ּבְסַּכִין —— 

וְאִם לְִרּנּונָם הָאֹויִי לָעַגְִּתי אֵי–פַעַם, ּכִי יָדֹוַע יַָדְעִּתי ִסימְפֹונְיָה ְתִׁשיִעית ּבָעֹולָם 

וְַקּלָה ִקינָָתם ּבְמְִׁשָקל הַּדָם וְהַּדֶמַע ּבְֶׁשל ַּתהֲלּוכַת–הָאֵבֶל הַּגֹויִית אֲֶׁשר לְׁשֹוֶּפן — 

ּכֵָעת אֲנִי מִַּׂשיג אֶת עֹמֶק ִרּנּונָם הָאֹויִי: הּוא ֹרן ּכָל הָאָדָם ִמּדֹור וְעַד ּדֹור ֶׁשּלַַּמכְאֹוב,

 ]...[

עַָּתה נְִפַּתח ּבִי ִחּתּוְך הַּנֶפֶׁש הַּיְהּוִדית, אֲנִי ַממְִׁשיְך עָלַי ְקֻדַּׁשת ּבֵית אַּבָא הַּיְהּוִדי, 

ֶׁשהּוא לְֵעת ְׁשִחיָטה הַּבַיִת הַּיִָחיד ּבָעֹולָם )"אחי, יהודי הפאות", גרינברג 1990, 97(. 

דווקא מתוך היכרותו עם המציאות החלוצית בארץ ישראל ומתוך מחויבותו המוחלטת כלפיה, 
הדובר מתוודה על טעות נעוריו — ההתנכרות לעולם היהודי וההערצה לתרבות האירופית. 
אולם ההתכחשות הזו ליהודי הפאות, שאפיינה רבים מבני דורו ובוטאה בהרחבה בסיפורת 
ובשירה מאז תקופת ההשכלה ואילך, מוצאת את תיקונה בשלב הציוני–חלוצי של חייו. העלייה 
לארץ ישראל אמורה לעמוד בסימן החיבור בין המעשה הפוליטי לבין המשאלה התיאולוגית 
שיהודי הפאות משמרים בלבם, בין פני השטח המדבריים )סלעי הזהב( לבין אותם מאגרים 
שמדומים  אירופה,  מזרח  יהודי  לבין  מדינית  כאוטופיה  המלכות  בין  אנושי,  זהב  של  חיים 
לשגרירי אותה מלכות מאז ומתמיד. הרצף המטפורי הזה שהמשורר יוצר בין חלומות המלכות 
הקדומים לבין יהודי הגלות, מסביר גם את הדחייה החד–משמעית של אידיאולוגיית שלילת 
זו בדיוק כפי שהיה עליו  הגלות.11 הטיעון הסמוי שלו הוא שיש להתגבר על אידיאולוגיה 
— הערצת הִקדמה והתרבות המודרנית ובצדה הלעג לתרבות  להתגבר על משוגות נעוריו 

היהודית המסורתית ולמאפייניה.
שיר זה עולה בקנה אחד עם מכלול שירי הגְַברּות העֹולָה )1926( )גרינברג 1990( שבו 
הופיע. לדידו של גרינברג, מושג הגברות )צירוף חדשני של גבורה וגבריות שאיננו מתמצה 
בשני מונחים משומשים אלה( מציין לא רק מאפיינים טיפוסיים של עוצמה פיזית ונחישות 
של  פשוטה  העתקה  היא  כזו  ציונית  גבריות  שכן   — החלוץ  לדמות  יוחסו  אשר  להיאבק 
אלו,  למסורות  בניגוד   .)Mosse 1996( הלאומיות  האירופיות  בתרבויות  שהופיעו  תפיסות 
יהודי הפאות, אותה  גרינברג מתאר את הגברות כמכילה לצד האפשרות החלוצית גם את 
דמות שהדמיון הציוני לגווניו השונים הציגה בתור האחר שיש לשלול על מנת לכונן את דמות 
העברי החדש. השילוב בין ניגודים אלה מתאפשר באמצעות החיבור המטפורי: השטריימלים 

תמר וולף־מונזון )2005, 260( טוענת על שירו זה של גרינברג כי "המעבר לארץ ישראל והקשר הבלתי אמצעי שחש   11
כלפי נופה וציבור החלוצים מאפשרים לו זווית התבוננות חדשה באחים שנשארו בגולה, ובאופן בלתי צפוי גוברת 
שייכותו הנפשית אליהם. קישוריות זו מעניינת, שהרי האתוס החלוצי ביקש להתרחק מיהדות הגולה ומסממניה". 
מה שמוצג כאן כמהלך בלתי צפוי הוא לאמיתו של דבר מהלך מרכזי שמשוררי העלייה השלישית שותפים לו. בספרה 
הגולה  כלפי  עמדתו  למורכבות  התייחסות  אין  העשרים,  בשנות  גרינברג  של  בכתיבתו  שמתמקד  וולף־מונזון,  של 

ושלילת הגלות.
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הם זכר לכתרים, ברק הלבוש של אברכי המשי מזכיר את ברק החרב העתיקה, היהודי הנודד 
הוא האמבסדור המלכותי ופיהן הדק של השיות אינו מייצג חולשה אלא חיתוך בסכין. הקישור 
המדומיין  ממגבלות  כמובן  חורג  מלכותית  לאומיות  סממני  עם  ידועים  גלות  סממני  של 
הציוני ומניגודיו המוכרים ומביא לידי אידיאליזציה של הקיום הגלותי, אשר מערערת את 
הניגוד בין ציונות לגלותיות, בין מהפכנות לשמרנות ובין יהודי גלותי לעברי חדש, ויוצרת 
— מחלץ אותו מגבולות השיח  גַברּות   — הכלאה ביניהם. המונח החדש שטבע גרינברג 
הגולה  ליהדות  המייחס  מהפכני,  היסטוריוסופי  שיח  מתווה  כך  ומתוך  הדיכוטומי,  הציוני 
ערך עליון בשימור התשוקה המלכותית, גם אם מימשה אותה באופן מטפורי בלבד. בניגוד 
לתפיסה שתולה את התעוררות הציונות בהתעוררות התודעה הלאומית באירופה של המאה 
גרינברג  מודרנית,  הגלותית כמשוללת תודעה לאומית  ההוויה  ושרואה את  התשע–עשרה, 
מציע תפיסה שונה. לדעתו, התודעה הלאומית היהודית התקיימה בגלות מאות בשנים בצורה 
סמויה, דהיינו בקרב יהדות הגולה אשר הייתה ממוקדת בחידוש "מלכות המזרח". ה"אוי" 
הגלותי אינו מתואר אפוא כסממן של נלעגות )כמו אצל מנדלי ושלום עליכם( אלא כתמצית 
הנפש היהודית שעומדת על שמירת הנבדלות והייחוד הלאומי. ה"אוי" הזה שמעורר הזדהות 
אצל גרינברג, מבהיר את יחסו האמביוולנטי לאירופה ולתרבותה )"ּכֵָעת אֲנִי ׂשֹונֵא ּכְמֹוהֶם ֶאת 
הְַּכָתב הַּלִָטינִי, ֶאת הְַּכָתב הִַּקיִרילִי"; גרינברג 1990, 97( ומעניק ממד של המשכיות ורציפות 
כשליחו  כלומר  הפאות,  יהודי  של  כשליחם  עצמו  רואה  העולה  ישראל.  לארץ  לעלייתו 
וכהמשכו של "בית אבא", וכמשוררים אחרים המתאבלים על עזיבת אותו בית, גרינברג מודה 
בסוף השיר כי שלילת הבית היהודי היא המִשגה החמור ביותר שניתן להעלות על הדעת בעת 

המבחן הזאת, "עת שחיטה".
דימוי הִקרבה המשפחתית )אַחיי( רומז לזיקת החלוצים אל יהודי מזרח אירופה ומהפך את 
משמעותם של סטריאוטיפים אנטי–גלותיים על ידי הגדרתם המחודשת. אחד הסטריאוטיפים 
היה של היהודי שמתרפס לפני הפריץ נותן חסותו ומתוך ביזוי עצמי רוקד לפניו את הפיוט 
ואילו גרינברג  יפית" )בהברה האשכנזית הוא מבוטא "מַאיּוֶפס"( כדי לשעשע אותו.12  "מה 

מעניק לו היבט לאומי בלתי צפוי:

ּכָל אֵּלּו ֶׁשָרְקדּו ָמה–ּיִָפיס לְפָנִים ּבְפֹולִין וְהָיּו מְלָכִים ּבִכְאֵב, ֶׁשהִּגִיַע לְגְַבהּות 

לְמַעְלָה מִּכָל הִַּמגְּדָלִים עַל אְַדַמת הְַּסלַוִים. 

וְכָל אֵּלּו ֶׁשחָזּו פִלְאֵי ָׁשמַיִם ּבֶחָזֹון וַּיֵלְכּו ּבְִׁשבְעַת הְָרִקיִעים ּכְמֹו בַעֲיָָרה, 

אִַחים אֲנְַחנּו לָאֵּלּו ּבְאֶֶרץ יְִׂשָראֵל )"משא אל אירופה", גרינברג 1990, 101(.

)1999, 102-101( ה"מאיופס" הופיע כבר במאה השבע־עשרה בפולין. בעוד המקורות הפולניים  לפי חנא שמרוק   12
נטו לראות במאיופס ביטוי ליהודי הליצן שביקש להשיג כמה פרוטות בשירתו העילגת, המקורות היהודיים מציגים 
את המאיופס כדפוס התנהגות משפיל שנובע ממצב של דיכוי כלכלי או פיזי. את המאיופס, שכולל פרודיה על שירי 

הקודש, שרו יהודי החצר לפני הפריץ, וגם כליזמרים יהודים ניגנו אותו בשמחות ובאירועים של גויים. 
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בניגוד למסורת הלועגת לאנשי העיירה היהודית, גרינברג מציע להעניק משמעות חיובית 
לדימוי זה, לא רק משום רוחניותו של הריקוד אלא משום הדמיון בין כל נושאי העוצמה13 
המשיחית המהפכנית בהיסטוריה היהודית. גרינברג מזכיר בנשימה אחת את ברוך ׂשפינוזה, 
את מחבר ספר הזוהר, את היינריך היינה, הבעש"ט והגאון מווילנא, את לאון טרוצקי "הַַּׁשּלִיט 
ּבְִצבָא הִַּבְריֹונִים" )שם( ואת אלברט איינשטיין, בעל תורת היחסות. בהקשר הזה מוזכרים גם 
יהודי החצר הרוקדים לפני הפריץ, ומכונים "אחים" לחלוצים בארץ ישראל. בתפיסה הרחבה 
שגרינברג מציע הוא מבקש לראות את ההווה המהפכני כנובע מתוך מרכז העוצמה היהודית 
הגלותית, אשר ממנו קמו מהפכנים בתחומיהם המגוונים. דחיית העמדה השיפוטית כלפי 
יהודי הגלות כרוכה בראיית המהפכנות בהווה לא כמנותקת מהעבר אלא כניזונה מתקדימיה 
ניתן  ברציפות ובלא משבר. נקודת הזמן שבה נכתב השיר היא בעלת כוח משום שממנה 
לזהות את כל אותם רגעים מהפכניים–משיחיים בהיסטוריה היהודית ולצרפם יחדיו למסכת 
ברורה של המשכיות. המבט הזה, שמסוגל להכיר "ּכָל ֶאָחד ִמּכֹוכְֵבי–הַּלֶכֶת הְַּמִׁשיִחים, ֶׁשּנְָפלּו 
וְכָבּו לְַמְרּגְלֹוֵתינּו" )שם(, מבחין גם, כדברי ולטר בנימין, כי   / ֶמֶטאֹוִרים  ּכְמֹו  ֲחזֹונֵנּו  ִמְּמרֹום 
"קיימת הסכמה חשאית בין הדורות שהיו לבין דורנו שלנו" )בנימין 1996, 310(, וכי "ציפו 
לנו על פני האדמה, שהרי נמסר לנו, כמו לכל דור שחי לפנינו, כוח משיחי חלש, שלעבר 
יש זכות עליו" )שם(. הגדרה זו של בנימין לרגע ההיסטורי המהפכני מתאימה לתפיסתו של 
גרינברג על הזמן ההיסטורי המשיחי, כרגע שבו העבר מגיע לידי שיאו ומימושו. עמדתו 
הציונית של המשורר היא אפוא עמדה של הכלת הגלות ומימוש הפוטנציאל המהפכני שלה, 

ולא התבדלות ממנה.

המולדת הכפולה: "ָשם מאחוַרי לי קוראה יבשת"

זיקתם של משוררי העלייה השלישית לנוף הארץ–ישראלי המדברי התבטאה במאות שירים 
המנסחים את ההתערות במרחב החדש, אם במונחים של כיבוש השממה ואם בדימויים של 
כיבוש ארוטי. לפעמים השירים מבטאים מצב תודעה אקסטטי, רליגיוזי, שממזג את האני עם 
הישות המרחבית ששמה ארץ ישראל )בעיקר בשירי שלונסקי וגרינברג(. אולם בצד התעסקות זו 
באפשרות ההתערות בארץ ישראל, משתקפת בשירתם גם התייחסות ברורה למולדת האירופית 
שממנה היגרו. אף שהמונח "המולדת הכפולה" הופיע רק מאוחר יותר — בשירתה של לאה 
גולדברג, שאינה שייכת למסורת השירה החלוצית ולא לתרבותה — הרי הוא משקף בצורה 

ראו למשל את דבריו של ברנר על נושא זה במאמרו על מנדלי: "'ההסכמה הכללית' בספרותנו עד העת האחרונה   13
היתה, כי אבותינו, יהודי הגיטו הישן, היו מבטלים בלבם את הגוי תכלית ביטול ומתגאים עליו גם בשעה שהיו מנשקים 
ההערכה  ואולם  מבפנים.  וגאון  יופי  אבל  מבחוץ,  ושפלות  כיעור  היה:  הּפירוש  יפית'.  'מה  לפניו  ומזמרים  ידיו  את 
העצמית שבספרותנו היותר חדשה אינה מסכימה עם ההסכמה. ולא רק מפני שאוי־אוי להם לאותו היופי ולאותו 
הגאון, הקבורים באופל בעל כרחם ושנשיקות ידי פריצים וזמירות 'מה יפית' אינן מעכירות אותם כל עיקר, אלא גם 
)"הערכת עצמנו בשלושת  להיות"  יכול  ולא היה  פנימה  דדינא פירכא! לא היה אותו הגאון בלבב  מפני שמעיקרא 

הכרכים", ברנר 1985, 1294(. 
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לא פחות מדויקת את עולמם המפוצל של משוררים אלה ואת סירובם להתעלם מנוכחותה של 
גיאוגרפיה אחרת בתודעתם, למרות ידיעת אובדנה הוודאי.

]שלונסקי   1927 )"גלבע"  ישראל  בארץ  חווייתו  את  שמתארים  שלונסקי  של  בשיריו 
2002, ב, 70-9[( הוא מרבה להזכיר את הוריו וסבו אך לא את נוף ילדותו באוקראינה. אולם 
שיריו המוקדמים שעסקו בהגירתו ארצה14 ביטאו את הזיקה לנוף מולדתו ואת האובדן הכרוך 
אוקראינה  של  היותה  שלילת   — הצפוי  הציוני  האידיאולוגי  ההיבט  מן  ונמנעו  בעזיבתה, 
המחודשת  ההתאהבות  כרגע  העזיבה  רגע  מתגלה  לאחור  במבט  מולדת.  ארץ  האנטישמית 
— כרגע ההתבגרות שעומד בסימן הפיתוי הארוטי וגילוי  באדמת אוקראינה, ויתרה מזאת 

היענותו של האני כלפי מולדתו:

ּכָכָה אַָמְרִּתי — וָאֵֵצא. 

וְהִּנֵה אֶַחֶרת אֲדָָמה לְַרגְלַי 

ּוגְבֹהִים ָׁשמַיִם. 

 ]...[

הִּנֵה ּכְבָר חֹוֶתה הַַּתמּוז ּגֶחָלָיו 

עַל ָראִׁשי עַל ֹראְׁשָך עַל ֹראׁש ּכָל הַּקָָמה. 

ּכֹוַרעַת הַּקָָמה ִמְתַּפְּתלָה וְָׁשָחה 

ּכְמֹו ּפָקּו ִּבְרּכַיִם מֵעֶֹצר הַּלְַׁשד. 

הַּזֹוהִי אֲדָָמה? 

הֲזֶהּו עֲפָָרּה הַָּׁשחֹור הַּדֵָׁשן 

ִמֶּמּנּו ְרִקיִקים וְחַּלֹות אִָפיִתי 

לְאַַחר יֹום–ּגֶֶׁשם ּבַחּוצֹות? 

ּכְבִּצּוַע–אֲהָבִים 

ּבְאַלְֵפי אֲבִָרים זֻּלֵיכָה ִּתְתמֹוֵדד 

ּוְתעַּגֵב ּבְֻחָמּה: 

אֵי–מִּזֶה יַיִן? אֵי–מִּזֹו ֶחְמּדָה? 

ּובְאְֶצּבְעֹות–ִסְרּפָד זָרֹות ַׂשְרָטנִּיֹות 

ּבְבִגְִדי ִּתְתּפְֵׂשנִי: 

ּבֹואָה יֹוֵסף! 

ּבֹואָה צַּדִיק! 

ּופְָרמּו ֲחרּולַי אֶת ְּכתֹנֶת–הַּפִַסים 

לְעֹוְרָך הֹוָרְתָך הִלְּבִיָׁשה 

למשל "דוי" מ־1924 )שלונסקי 2002, א, 210-105(, ובמיוחד המחזור "בחופזי" )שם, 101-49(.  14
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וְנְֶחַׂשף הַּבָָׂשר ִמּבַעַד לְַּקָרִעים 

ּכְַחָּמה ִמִּמפְלְֵׁשי–עָבִים. 

 ]...[

הַּבֶגֶד ּפָֹרכֶת עַל ְּפנֵי אֲרֹון–ֹקֶדׁש 

ָׁשם ֵסֶפר–הַּתֹוָרה הַּכָתּוב ּומֻּגָּה 

ּבִיֵדי אֱֹלהִים. 

אְַך הָאְֶצּבָעֹות מֹוְׁשכֹות ׂשֹוְרטֹות הַּפָֹרכֶת 

ּובֹוכֶה ּבֹוכֶה ֵסֶפר הַּתֹוָרה.

אִָּמא! אִָּמא!

*

עַָּתה ֹלא יְִׁשּפְֹך לִי לַיִל מִַּטנְאֹו 

ּדֻבְּדְבָנִּיֹות זְהָבֹו. 

עַָּתה ֹלא ַּתחֲֹלץ לִי ַחָּמה אֶת ַׁשּדָּה

לְהֵינִיק חֲלָבָּה הַּנֹוהֵר.

 

ָרגּול אֶּצֵָמד אֶל ֵחיק הָאֲדָָמה 

אֶל ֵחיָקּה הַּפָרּום 

הַַּמהְּבִיל 

וָָחם. 

הַאְֶצהַל: לְַחּיִים! ּכְַסּיָח לַַחָּמה? 

אֹו אּולַי ִּבנְִפילַת אַּפַיִם 

אְֶׁשּתֹולֵל 

וְאְֵבּךְ: 

ְטֹרְפנָה צִּפְָרנֵי–ֲחרּולִים אֲֻרּכֹות 

אֶת ְּכתֹנֶת–הַּפִַּסים עַל ּבְָׂשרֹו ֶׁשל נָעַר. 

וְאָבִי ּכִי יָבֹוא וְיְִקָרא: 

אַּיֶּךָ? 

ִטבְלּוהָ ּבְדָמִים וְאְִמרּו: 

אֲבֹוי! 

טַֹרף זֶה ִּבנְָך

ּכִי הָיָה לְגֶֶבר )"אני הגבר", שלונסקי 2002, א, 64-62(.
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היציאה לארץ ישראל היא הזדמנות לגלות את פניה האחרות של אדמת המולדת: לא עוד 
אדמת חורף בוצית שזכורה ממשחקי הילדות, אלא אדמת קיץ לפני קציר ששפעתה מעוררת 
תשוקה למעשי אהבים. המערך המטפורי של פיתוי יוסף בידי אשת פוטיפר )ששמה המדרשי 
הוא זוליכה( משתלב עם מערך מטפורי אחר — זה של יוסף וכתונת הפסים. צירוף זה של 
קונוטציות מבהיר כי התעוררות התשוקה הארוטית והכניסה לשלב הגבריות עומדות בסימן 
הוריו, אשר  והפגיעה בשייכות התמימה של הנער לעולמם המגונן של  אובדן התום הנערי 
בעיניהם לפחות הוא עלול להיחשב לנטרף, למת. הארוטיקה הארצית הגופנית עלולה למנוע 
ממנו מעתה ואילך את זהב הכוכבים השמימי ואת קרני החמה המדומות לחלב הבוקע מהשד 
האימהי, אולם למשיכה ארוטית זו כנראה אין תחליף. בשעת עזיבת הבית מתברר כי תהליך 
בצורה  קשור  ישראל  בארץ  חלוץ  להיות  המתעתד  הגבר  של  הבוגרת  המינית  הזהות  כינון 

משמעותית ביותר דווקא עם נוף מולדתו.
שלונסקי איננו מתעלם מהיסטוריית הפוגרומים באוקראינה, שהגיעה לשיאה בשנת 1919 
ולא פסחה על מחוז ילדותו. הוא אף מתאר את העיתונים המכריזים על מעללי פטלורה )הנשיא 
מִַּׁשְדמֹות  ה"נִָׁשים  ואת  הלבן(,  הצבא  )מפקד  ודניקין  האוקראינית(  הרפובליקה  של  האחרון 
אּוְקַריְנָה הַּנָאֹות" )שם, 72( אשר יוצאות במחולות ובשירי הלל למנהיגי הטבח ביהודים. אולם 
לעזיבת  והמולדת,  העיר  לנטישת  גורף  הכשר  להעניק  עשויים  שהיו  אלו  אירועים  אפילו 
על  מאפילים  אינם  ברנר(,15  אצל  למשל  שנמצא  )כפי  הגלותית  תרבותם  ולהוקעת  ההורים 
לשוב  בוחר  הדובר  המחזור  בסיום  והוריו.  עירו  מולדתו,  לבין  הדובר  בין  הנפשיות  הזיקות 

לביתו ולוותר על מסלול החלוציות היוקרתי:

לַָּׁשוְא ָׁשם יְַׁשַּטח הַּתֹוגָר ּכְנֶגְּדִי 

מְִפָרָׂשיו הַּלְבָנִים

לַָּׁשוְא!

אֵיְך אּוכַל וְאֶגְנֹב ּגְבּול יִַּמים זֵידֹונִים

וְָׁשם ֵמאֲחֹוַרי לִי קֹוְראָה יַּבֶֶׁשת 

אֲיָֻּמה ּכְִסדֹום. 

אֲנִי רֹוֶצה לָׁשּוב אֵלַיְִך אֵם ּבֹוכָה 

אֵלַיְִך הִָעיר הַחֹוֶרגֶת–מֹולֶֶדת 

הִָעיר הְַּמיֻּלֶלֶת עַד לֵב הַָּׁשמַיִם

מִּפַַחד יְהּוִדים ּבַּלֵילֹות.

בסיפור "הוא אמר לה" )1905(, ברנר 1978, 604-596.  15
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אָז הַֻּצת ּבְדָמִי אֲבֹויִי הָאֲַחרֹון

ּכְׁשֹוכְנִי ּבְַּסנֶה:

הַּבַיְָתה! הַּבַיְָתה!

וָאָׁשּוב — — )"הביתה", שלונסקי 2002, א, 73-72(.

המקף אשר מגשר בין שני מופעיה של העיר, שהיא גם אם חורגת וגם מולדת, מאפשר להכיר 
באסונם של יהודי העיר מצד אחד, ומצד אחר להאזין לקריאת המולדת המפתה, אשר מעוררת את 
תשוקתו של הצעיר אל כוחה הנשי. היכולת לאחוז בדימוי המולדת על ניגודיו החריפים, כלומר 
להכיר בנוכחותם הבו–זמנית של ההיבט ההיסטורי הלאומי ושל היבט התשוקה הטבעי, מצילה 
את הדובר מפני התכחשות עצמית, כלומר מפני הצנזורה שעלולה לכפות עליו אידיאולוגיית 
שלילת הגלות. חגית הלפרין כתבה על שיר זה: "גיבור השיר חש הזדהות עמוקה עם גורלם 
המר של אחיו ואינו מרגיש עצמו חופשי לנטוש את המערכה, לעזוב אותם ולהימלט על ידי 
העלייה ארצה. ]...[ ניתן לראות כיצד שינה שלונסקי את האמת הביוגרפית ועיצב מיתוס המתאר 
את היציאה מחיק המולדת האכזרית ואת השיבה אליה בגלל מחויבות עמוקה ליהודי הגולה, 
ובגלל קשר עמוק לעיר המולדת האיומה" )הלפרין 2011, 114(. המחזור מסתיים בשיבה הביתה 
ובוויתור על גנֵבת הגבול לארץ ישראל, וסיום זה עולה בקנה אחד עם נטיית המשורר להעצים 
בשירתו את המחויבות אל העבר, אל הוריו ואל יהודי הגלות, ולא פחות מכך אל המולדת שאין 

להשתחרר מקולה הקורא אחריו ומשיב אותו אל מקור זהותו הראשוני.16
התכחשות עצמית כזו הופכת לנושא בפואמה "מסדה" של למדן, המחולקת לשירים רבים. 
זיכרון נוף מולדתו מופיע אמנם לעתים רחוקות בלבד, אך הופעתו ברגע של ייאוש ואיבוד 

האמון במשמעות העשייה החלוצית, מסמנת את התרופפותם הרגעית של מנגנוני ההדחקה:
 

...ַרעַׁש יַעֲרֹות–אֳָרנִים ָרחֹוק יְלֵַּטף אָזְנִי. 

...ֵּתבַת–יַלְדּות ָׁשָטה עַל מֵי 'אִיְקבָה' ְקִריִרים

ּבֵין סּוף מֵצֵל —  —  — 

עִזְבּונִי, ַמְראֹות–ְּתמֹול! ָמה ַׁשֶּתם עָלָי?

ֵמאְַדַמְתכֶם ּדְֵׁשנָה ּכֹל ָׁשָרַׁשי עַָקְרִּתי,

וְאִם ָׁשָרב ּפֹה יְיַּבְֵׁשם —

יִיבָׁשּו! 

אֲלֵיכֶם, ּבַַּצר לִי, ׁשּוב ֹלא אְֶקָרא, 

ּבְאְַדַמְתכֶם ֵׁשנִית ֹלא אֶּטָעֵם! )"בחמסין", למדן 1973, 54( 

 ,)1937( הילד"  "באוזני  יותר,  מאוחר  בשיר  נמצא  הולדתו  עיר  של  דמוניזציה  בצד  אידיאליזציה  של  דומה  עמדה   16
שלונסקי 2002, ג, 263-260.
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— זָכְַרִּתי ַמְראֹות–ְּתמֹול: 

עַל ְׁשִטיֵחי–ִׁשכְָחה ַרּכִים הְִתּגֹולַלְִּתי

ּכְהְִתּגֹולֵל ַסּיָח צִָעיר עַל ּדֶֶׁשא–ּכִָרים ּבָאָבִיב.

וְלָָּמה ּבָאִתי לְהְִתּפַּלֵׁש ּבְלֵילֹות–מַּסָדָה 

ּבְאֵֶפר ְמדּורֹות ּכָבֹות?

— זָכְַרִּתי ַקן–מְכֹוָרה ְרפּוד אַהֲבַת–אָבֹות,

יֹום וָלַיְלָה ַמְרּגֹועֹות ּבֹו הְִרִעיפּו,

ּבֶֹקר צֹוהֵל לִי הֵאִיר ּפָנִים ִמּדֵי קּומִי 

וַאֲבִיבִים צֹוחֲִקים זְרֹועֹות לִי הֹוִׁשיטּו. 

ּוָמה הַחֲלֹום הַָרע אֲֶׁשר עֲָקַרנִי וַיְַטלְְטלֵנִי 

עַד הֲֹלם? 

 ]...[

— אָנֹכִי ֹלא אֶזְּכֹר ְמאּום, ֹלא אְֶחּפֹץ זְכֹר, 

ַרק אֶת אֲֶׁשר אִָּתנּו עַָּתה אֵדָעָה: 

עַל ָקְדקֳֵדינּו יְִרּכַב ָמָחר–לֵץ לֹועֵג ]...[ )"וילונו", למדן 1973, 60-59(.

למדן מטיב לתאר את הצנזורה העצמית שמוטלת על מערך זיכרונותיו. הטקסט מייצג זיכרונות 
אלה באופן קטוע, שלדי, ומפריד ביניהם על ידי רווחים של שתיקה, ולא זו בלבד אלא שהוא 
הגיאוגרפית  עקירתו  זו.  בהדחקה  הכרוכה  האלימות  ואת  להדחקתם,  המניע  את  מבהיר  אף 
מאירופה מחייבת כנראה עקירה נפשית, הגם שאת שורשיו העקורים אי–אפשר לנטוע באדמה 
ככל  מתעצמת  העקירה  של  האובדנית  משמעותה  על  ההצהרה  ישראל.  ארץ  של  היבשה 
העבר:  תמונת  לבין  החלוצים  מצויים  שבה  והפיזית  הנפשית  השממה  בין  הניגוד  שמתברר 
על דשאים  ההתגוללות  זיכרון  מופיע  ישראל  ארץ  המדורות של  באפר  לעומת ההתפלשות 
ושטיחים, בעלת ההיבטים הארוטיים הסמויים.17 לעומת הקיץ הים–תיכוני מוזכרת המכורה 
העומדת בסימן אביב מאיר פנים, ובניגוד לחלום הרע שממנו קשה להתעורר מייצג העבר חיי 
נפש עשירים. אמנם, הדובר חוזר ומציין את מחויבותו למאמץ החלוצי נטול הסיכויים, אך 
אין במחויבות זו כדי להעלים מן התודעה את נוכחותה של המולדת, המבצבצת מתוך מעטה 
ההשכחה שנפרס עליה. היא לובשת את הצורה של שיירי העבר, כוח החיים המודחק שיש 

לשים לב אליו אך אין לדעת מה לעשות בו.
המולדת  ארץ  של  לנוכחותה  למדן  אצל  מצונזרות  והכמעט  המעטות  העדויות  לעומת 
מרכזי:  מקום  עמו  ולהתמודדות  המולדת  לזיכרון  מעניקה  גרינברג  של  שירתו  בתודעה, 
"מֻכְָרִחים הָיִינּו לֶָלכֶת וְַלֲעזֹב ּכָל ְסגֻּלָה, לְהַעֲמִיס ַרק יַלְקּוט עַל ֶׁשכֶם לָצֵאת ּבִכְלֵי גֹולָה" — כך 

חיה הופמן מציינת כי ביומן שכתב למדן באותן שנים שבהן כתב את הפואמה תיאר את הגעגועים לאהובתו שנשארה   17
בפולין והגדיר במפורש את תחושתו בנוגע להשפעתה ההרסנית והמצמיתה של עזיבת המולדת: "את הכל הרסתי 

מאחורי, אין לאן לשוב, ומלפני תוהו" )הופמן 1989, 164(. אשמה זו מבוטאת בפואמה בצורה מסוגננת יותר.
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נפתח אחד משירי המחזור "ירושלים של מטה" )"ההכרח", גרינברג 1990, 66(. שיר זה מבהיר 
את ההכרח ההיסטורי לעזוב את אירופה )שכן האנטישמיות נתפסת כבר כאיום קיומי( ומתאר 
את העלייה ארצה כהליכה לגלות, על ידי הביטוי "כלי גולה", הלקוח מנבואת יחזקאל פרק יב 
)"וְאַָּתה ֶבן אָדָם ֲעֵׂשה ְלָך ְּכֵלי גֹולָה ּוגְֵלה יֹומָם ְלֵעינֵיהֶם"(. אמירה נועזת זו, שמערערת על הניגוד 
האידיאולוגי המקובל בין הגולה לארץ ישראל, היא הקדמה לסקירה אלגית חסרת תקדים של 

מרכיבי העולם הגלותי. ההכרח לעזוב אותו אך מחדד את כאב אובדנו:

מֻכְָרִחים הָיִינּו לְִׂשנֹא ּגַם אֶת אֲֶׁשר אָהְַבנּו. אָהְַבנּו הַּיַעַר, הַּנַחַל, הַּבְאֵר וְהַַּטֲחנָה. 

אָהְַבנּו ַׁשּלֶכֶת, הַּדָגָה, הַּדְלִי וְהַחַּלָה, ּובַחֲַׁשאי–חֲַׁשאי אָהְַבנּו ּגַם צְלִיל ּפַעֲמֹונֵיהֶם 

וְאַף אֶת הְַּׁשָקִצים הְַּקַטּנִים ּוְׂשעָָרם הַּלְַבנּון.

אָהְַבנּו הְַרמֹונִיָקה, חָלִיל וְזֶֶמר אּוְקַריְנִי. ִריבֹות הַּכְפָר ְּבִרּקּודָן וְלּולְאֹות הְַּצבִָעים.

אָהְַבנּו הַּבְִקּתֹות הַּלְבָנֹות עִם ּגַּגֵי הַּקַׁש וְהְָרעִָפים הָאֲֻדִּמים.

אָהְַבנּו אֶת ִׁשלְהֵי–הַחֶֹרף הַּנֹוֵטף ֵמאֵּלֶה... 

עַָרגְנּו לַחַּלֹונֹות הַּזְִעיִרים, ּכִלְֵעינֵי נְָׁשִרים. לַּדַלְָּתה ּבְגֶֶדר הַּזְָרִדים, לִגְִעּיַת הְַּׁשוִָרים. 

אֶל ּכָל הַַּתּפּוִחים הְַּסמּוִקים, אֶל ּכְחֹלֶת הְַּׁשזִיִפים!

 ]...[

מֻכְָרִחים הָיִינּו לָלֶכֶת מִּכְַרּכִים מּוצִָקים. אָהְַבנּו ְמאֹד ְׁשעֹות–הֶעָָׁשן ּבְבֵָּתי הַַּקהְוָה. 

אֹוֶּפָרה. ְפָרק. ֹראׁש ְמבָֻּׂשם ּובֵָּתי–הַָּמחֹול. אֹוְּפיּום. ּבַּלֶט ְפיֹולָאִי. ּבּולְוִָרים וְֻקּבֹות. 

אֶלְֶקְטרֹון ַחם... וְהַָרעַׁש, הַָרעַׁש ּבַּכְַרּכִים! ַחְדׁשֹות הֶָרגַע. עֲלָמֹות הַּקֹוְראֹות לִַּמְׁשּכָב. 

ּבֵָּתי נְכֹות לְעִַּתיקֹות וְִסְפִרּיֹות–מֶלְֶך!

מֻכְָרִחים הָיִינּו לָלֶכֶת ּבִכְאֵב מֵעֲיָרֹות ּולְהַּבִיט ּבְֶדמַע ֶׁשאֵׁש ּבֹו עֹוד ּפַעַם לַּבִָּתים — 

ּבִיִדיעָה, ּכִי יַעֲלּו בַּמֹוֵקד ּבְיֹום מִן הַּיָמִים. 

ֹלא נַָׁשְקנּו הִַּסִּפים הַיְָקִרים, ֹלא נַָׁשְקנּו הְַּכתָלִים, ֹלא לַָּטְפנּו בִכְאֵב אֶת הַּכֵלִים, ֶׁשּכָכָה אָהַבְנּו. 

וְֹלא הְִׁשַּתַּטְחנּו ּכַּכְלָבִים ּבְֶטֶרם לֶכְֵּתנּו לְאַּמֵץ הַּגּוף אֶל הִָרצְּפָה אֵי הְִׁשּתַעֲַׁשְענּו — — 

ּכִי מֵעֵֶבר לִמְצִָחים ּכְבָר הְָדלַק הֶעָבָר עַד אֵֶפר עִם ּכְָתנֹות הַּפִַסים, עִם מִּטֹות לְבָנֹות, עִם ֻחּפֹות. 

ּובָאּו וְהְִׁשַּתְּטחּו לְַמְרּגְלֹוֵתינּו הַָּׁשנִים ּובָכּו ּכַּכְלָבִים נֶאֱָמנִים עַל אְַדַמת הַּגֹויִים )גרינברג 1990, 66(.

תחושת הפורענות המרחפת מעל החיים בעיירות מזרח אירופה איננה מעמעמת את המשיכה 
המושאים  קטלוג  יחד.  גם  והעירוניות  הכפריות  הסצנות  באמצעות  המיוצג  הנעזב,  לעולם 
האהובים חורג מנקודת המבט הלאומית הרווחת בשירת גרינברג, אשר ממנה נשקפת המציאות 
כזירת עימות קבוע ונטול פשרות בין יהדות לנצרות. אמנם, גם כאן מדובר על חוויית יהודי 
פולין בצורה מכלילה אשר מכשירה את העלייה ארצה. אולם בד בבד מוצעת נקודת המבט 
הגלותית אשר מעניקה ערך למגוון הזיקות בין הדובר לבין סביבת ילדותו ונוף מולדתו. שמואל 

הופרט הבהיר זאת יפה: 
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הדובר אינו מסתפק בכך שהוא מציין את אהבתו לנופים )היער, הנחל, הבאר והטחנה( הוא מתרפק גם 

על ההוי הכפרי–הגויי, הקושר את הנופים אל ספרת האדם. ]...[ אפילו ה'שקצים' הקטנים )שבדרך כלל 

מופיעים בשירתו הארץ–ישראלית של אצ"ג כשהם מיידים אבנים( מתוארים מתוך חיבה גלויה. יתר 

על כן, הדובר בשיר מתוודה שגם צלילי פעמוני הכנסיות היו חביבים על הילדים היהודים. הערה זו 

מצביעה על תוקפו של העולם שקלט המשורר בילדותו ובנעוריו כמקור השראה למראות התשתית של 

שירתו )הופרט 1979, 95(.

זיכרונות הילדות בכפר, כמו זיכרונות מאוחרים יותר שקשורים לחוויה העירונית האינטנסיבית, 
נתונים אמנם בהקשר של העימות הלאומי בין יהודים לגויים, אך דווקא משום כך הם זוכים 
נוף  אל  אדם  של  חיכוכים  ונטול  טבעי  יחס  של  בתיאורים  שכיחה  שאינה  יתרה,  לאמינות 
היהודיים  החיים  מלאות  את  מטעים  והעשיר  החושני  המטונימי  הייצוג  ועוד,  זאת  ילדותו. 
במזרח אירופה. התיאור המושהה של מושאי האהבה אינו נוטה ליצור נוסטלגיה פשוטה וחד–
ממדית, משום שהוא משקף את העובדה שגם חיי הכפר מבטאים את חוסר המגע בין היהודים 
לסביבתם האנושית, לרבות חוסר המגע עם הטבע: "עַָרגְנּו לִנְּגַֹע ּבַּיָד ּבְגִבְעֹולֵי הַּוְָרִדים! / וְהֶָעְרּגָה 
ֵעינַיִם הְִדמִיעָה ]...[ מֻכְָרִחים הָיִינּו / לַעֲֹרג ּבִכְאֵב, ֹלא לָגֶֶׁשת מִּקָרֹוב לַּגֵָדר וְלֹוַמר לִבְעָלִים: ּדְז'יֶן ּדֹוְּבִרי 
 ]בוקר טוב[, ּכִי ִׁשּסּו בְמֵזִיד / ּכַלְבֵיהֶם הְָרָׁשִעים" )שם, 66(. הגעגועים הללו למציאות היהודית — 
אשר  הנאמנים  הכלבים  )דימוי  כראוי  ממנה  להיפרד  התאפשר  שלא  משום  כפליים  היקרה 
משתטחים ובוכים בשעת פרידה ממחיש קרבה אינטימית וראשונית ביותר( — מסבירים מדוע 
העלייה ארצה מתוארת כהליכה בגולה, כלומר כמלֻווה בתחושת אובדן. גרינברג כמו מרמז על 
קיומם הבו–זמני של שני סדרים: "עקרון העונג" האישי שעומד בסימן אהבה לפולין, ומולו 
"עקרון המציאות" הלאומי המכתיב שנאה ועזיבה. הכפילות הזו היא עדות לקיומו של תהליך 
האבל המתחולל למרות האימוץ העקרוני של תפיסת עולם ציונית לאומית. כפילות זו עשויה 

אמנם להיראות כפרדוקס, כפי שמתארת סדרה אזרחי:
נרטיב–העל של  הוא  מולדת מרכזית בפלסטינה  כינון  עם  זמני  בו  באופן  באירופה  חיסול המולדות 

כמוגדר–לעייפה  ה"בית"  את  מייצג  שלו  העיקרי  נרטיב–הנגד  ואילו  המודרנית.  היהודית  התרבות 

על ידי האידיאולוגיה של השיבה הלאומית לארץ ישראל, בעוד שלדידם של יהודים יוצאי אירופה 

אפילו השיבה המדומיינת לאדמות מולדת נשארת משנית לחורבן. בספרות העברית המודרנית מתבטא 

ממקומם  נותקו  אשר  אפלפלד  ובסיפורי  פגיס  של  הזוכרת  ובפרוזה  השכחנית  בשירה  זה  פרדוקס 

.)Ezrahi DeKoven 2000, 16-17(

אופי  בעלת  ושיבה  מאירופה  ניתוק  של  הגמוני  ציוני  נרטיב  בין  ניגוד  מתארת  אזרחי 
גאולתי לארץ ישראל לבין נרטיב אלטרנטיבי שלפיו החורבן באירופה מוסיף להאפיל על 
השיבה ועל הקמת המדינה. נדמה לי, לעומת זאת, כי הנרטיב הרשמי הוא הייצוג המוחצן, 
מלנכולית  אי–נחת  של  להסבר  ניתנים  בלתי  כתמים  זרוע  והוא  הדברים,  של  ההיסטורי 
הנדחקת לשוליים, ואילו הנרטיב האלטרנטיבי מתייחס לאותה היסטוריה של עקירה, אך 



197 2014 ב  |  אבי   42   | וביקורת   ריה  תיאו

מתוך התמקדות בהיבט הנפשי והתרבותי שלה, כלומר בשאלת הזיכרון והאבל. התמקדות 
זו משהה ומעכבת את המעבר משלב העקירה לשלב השיבה, הופכת אותו לרצוף מכשולים 
נרטיבים  שני  בין  יציב  ניגוד  או  פרדוקס  זה  אין  אולם  סותרים.  בכיוונים  אותו  ומטה 
המתקיימים במקביל, אלא ייצוג שסוע ומתוח שהעמידה הספרות העברית, ייצוג שבעבור 
האידיאולוגים, הפוליטיקאים והפובליציסטים הציוניים היה זר, מטריד ועל כן בלתי רצוי. 
הייצוג הזה קיים אצל כל אחד מהמשוררים המרכזיים של שנות העשרים, ובצורה מפורשת 

וחריפה במיוחד אצל גרינברג.
גרינברג ידע לקשר בין הפתוס החלוצי של ההתמסרות לרעיונות האוטופיים של הקמת 
במחיר  להתבונן  העזה  שמבטאת  הגלות,  עזיבת  על  הקינה  לבין  ישראל  בארץ  "מלכות" 
הנפשי הכרוך בה. המחזור "ירושלים של מטה", מציע שילוב בין הפתוס החלוצי לבין הקינה 
על העזיבה, שילוב שמתמצה באמביוולנטיות שאין להיחלץ ממנה: "מוכרחים היינו לשנוא 
ידי העמדה הציונית  גם את אשר אהבנו". השנאה שמדובר בה היא ההדחקה הכפויה על 
ההגמונית, אשר הופכת את המושא האהוב שאבד לשנוא, לראוי לדחייה ולזלזול, ובאמצעות 
פיחות ערכו מבקשת להקהות את עוצמת האובדן. אולם השיר עצמו מעיד על מה שמסכל 
הדחקה זו: הוא כמו מחויב להציב זכר לאהבת הגלות בטרם תשתלט עליה התפיסה הלאומית 
ותהפוך אותה לשנאה. המבט האחרון, ה"עוד פעם" הוידויִי, משמר את זכר האבדה הכרוכה 
בהגירה בלי לחבל בו, בלי להסתיר את עושר החיים האנושיים שהתקיימו באותה גלות ואת 
חיותו של האבל על אובדנם, שהוא במידה מסוימת אובדן חלק מהאני, מאישיותו ומיכולתו 

למצוא בית ומולדת תחליפיים.

דו־לשוניות

"פרשת היידיש" — פרשה שהתעוררה בעקבות דברים שאמר ביאליק במסיבה שהתקיימה בחודש 
מאי 1927 בתל אביב לכבוד ביקורם בארץ של שני סופרי יידיש, שלום אש ופרץ הירשביין — 
זכתה לתיאורים רבים ומפורטים )חבר Seidman 1997, 124-128 ;60-51 ,2005(. פרשה זו 
שיקפה הן מאבק בין דורות ספרותיים שונים )שביט 1982, 177( והן את האמביוולנטיות הלשונית 
שאפיינה סופרים עבריים מהשורה הראשונה )חבר 2005, 55(. לענייננו חשוב הקשר בין הוויכוח 
את  ויכוח  באותו  ייצגה  היידיש  כי  העובדה  לבין  ספרותית  כתיבה  כלשון  היידיש  מעמד  על 
הגלותיות ואת סכנת השפעתה על התרבות היישובית. ביאליק אמר באותו אירוע דברים שחרגו 
מהעמדה האנטגוניסטית שהוצגה בארץ ישראל כלפי היידיש, שכללה זלזול בערכה התרבותי. 
הוא עמד על הניגוד בין העמדות הפובליציסטיות הפוליטיות הלוחמניות שסופרים נוקטים לבין 
הלשון  ברכי  על  נבראה  האידית  "הלשון  ביצירתם:  ביטוי  לידי  באה  אשר  הסובלנית  עמדתם 
העברית. ]...[ בקראי, למשל את דברי אש, הנני מרגיש מאחורי כל מלה אידית עומדת מלה עברית 
כחייל עם קנה–רובה. הוא עצמו אמר לי, שהוא משתדל תמיד לקרב את לשונו האידית ללשון 

ה'צאינה וראינה'. גם לחברי הירשבין יש ריתמוס עברי בכתיבתו" )ביאליק תרצ"ה, ריב(.
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החלוקה  את  מערער  ביידיש  מילה  כל  מאחורי  שניצב  עברי  חייל  של  הגברי  הדימוי 
המגדרית הדיכוטומית בין הלשונות. אולם תגובתו המתלהמת של שלונסקי לדברי ביאליק 
למחלה שמאיימת  היהודי  את  המדמים  האנטישמיים  הסטריאוטיפים  את  מתרדמתם  העירה 
להתפשט: "אנו רואים את הפורענות הזו של דו–לשוניות כראות שחפת המכרסמת את ריאות 
האומה. אנו רוצים שהנשימה הישראלית תהיה עברית שלימה, בשתי הריאות! ארץ ישראל 
עברית, עובדת, עממית ואוהבת את יוצריה ותרבותה — היא ה'חברה למלחמה בשחפת' הזו" 
)שלונסקי תרפ"ז, 1(. היידיש איננה הריאה השנייה אלא השחפת המאיימת על שתיהן. הצהרה 
)יעקב רבינוביץ,  כתובים  זו שלוותה בהצהרות דומות גם מצד שותפים אחרים בכתב העת 
דיבור  נתון של  ואליעזר שטיינמן( לא שיקפה מצב חברתי תרבותי  יצחק למדן  אשר ברש, 
עברית אלא להפך, היא שיקפה מציאות שבה כשבעים אחוזים מהמהגרים בארץ ישראל דיברו 
יידיש או רוסית אך התקשו מאוד בלימוד עברית, ומספר קוראי העיתונות בעברית היה שקול 
למספר קוראי העיתונות ביידיש )חבר 2005, 53-52(. מצב זה עשוי להסביר את תוקפנות 
הפובליציסטיקה הציונית, אשר דובריה ביקשו להעניק לעמדות שוללות גלות אלה מראית עין 

של מציאות יציבה.
לבין  בין הלשונות  בדבר המאבק  הפוליטיות  בין ההצהרות  בפער  הבחין  ביאליק  אולם 
הספרות  על  גם  פסחה  ושלא  יידיש,  סופרי  ביצירתם של  הסמויה שהתקיימה  הדו–לשוניות 
העברית — ועל שירתו של שלונסקי במיוחד. להלן יתואר הפיצול בין עמדות אידיאולוגיות 
ציוניות אשר מחייבות את שלילתה המוחלטת של היידיש לבין העמדות המשתקפות בשירתם 
הדו– ובקבלת  הלשונות  בין  הדיכוטומיה  בערעור  מתאפיינות  אשר  התקופה,  משוררי  של 
לשוניות, גם אם באופן סמוי ולא מוצהר. פיצול זה הוא ביטוי אחד מני רבים לפיצול בין השיח 
האידיאולוגי של שלילת הגלות לבין השיח הספרותי המחייב את הגלות, שכל אחד מהיוצרים 

היה מושפע ממנו ותרם לו את חלקו.
שירו של שלונסקי "לך לך", שכבר הוזכר, מצטט בסופו: "זֶֶמר יָדּועַ: / עַל הַּדֶֶרְך עֹוֵמד עֵץ 
/ וְלָָאֶרץ ׁשֹוֶחה. / הֹולְֵך יְהּוִדי לְֶאֶרץ–יְִׂשָראֵל / הֹולְֵך הָֹלְך ּובֹוכֶה" )שלונסקי 2002, ב, 97(. זהו 
תרגום חלקו הראשון של שיר עממי יידי: "אויפן וועג שטייט ַא בוים / שטייט ער איינגעבויגן 
/ פָארט ַא יִיד קיַין ארץ–יׂשראל / מיט פַארוונטע אויגן". ואולם, שלונסקי משמיט את חלקו 
השני, האופטימי, שבו מופיע האל המלווה את הנוסע: "גאָט, גאָט, גרויסער גאָט, / שוין צַייט צו 
דַאווענען מנחה / אַז מיר וועלן קומען קיַין ארץ–יׂשראל / וועט זַיין ׂשׂשון–וׂשמחה" )אל, אל, 
אל גדול / בא הזמן לתפילת מנחה, / לכשאבוא לארץ ישראל / יהיה ששון ושמחה(. השמטה 
זו דוחה למעשה את הרעיון שהעלייה ארצה תביא לידי גאולה דווקא. התרגום מיידיש של 
העץ  הגלותית.  הרגישות  עם  מפורשת  הזדהות  הבעת  מהווה  עצמו  הוא  וידוע  מוכר  שיר 
הכפוף מסמל את סביבתו ומשפחתו של המהגר שנפרדות ממנו בעצב, והבכי ממחיש את 
היידיש  אל  הפנייה  מהעבר,  וההתנתקות  ההגירה  קשיי  של  הייצוג  מלבד  שלו.  עצבותו 
חושפת גם את הסירוב לנתק את הקשר התרבותי ללשון הגלות. ובמקום הניתוק שלונסקי 
אלמנטים  מחדיר  אלא  גרינברג(,  אצל  )כמו  במקביל  ובעברית  ביידיש  לכתוב  בוחר  אינו 
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יידיים אל השירה העברית, במיוחד אלו הלקוחים משירי הערש שעברו מאימהות לבניהן. 
שיר הערש היידי שמביע את ההכרה הגלותית בעליונותה הסימבולית של ארץ ישראל הופך 
אצל שלונסקי לשיר שמביע את געגועיו לגלות ממקום הגירתו בארץ ישראל. ההיפוך הזה 
מצביע על הערכה מחודשת של היחסים בין התרבות העממית בגלות לבין התרבות העברית 
והאידיאלים הלאומיים שלה. על השימוש של שלונסקי בשירי ערש שמקורם ביידיש כתבה 

נעמי ברנר: 
מצד אחד שלונסקי משתמש בעברית כדי ליצור לעצמו את תדמית המשורר המודרניסט המהפכן, אך 

מצד אחר הוא יוצר את הפרסונה הפואטית שלו תוך שימוש באלמנטים מאותה השפה והתרבות היידית 

שהוא דחה במאמריו. ]...[ שלונסקי חושף את הרב–לשוניות שקיימת בתוך הקאנון העברי הלאומי, אשר 

 .)Brenner 2009, 369―370( נוהגים בדרך כלל להתעלם ממנה

אם נביא בחשבון כי שירי ערש אלה, כמו הלשון היידית עצמה, הם גרסא דינקותא של כל יהודי 
שילדותו עברה עליו בגולת אירופה, יובן הערך הסימבולי שניתן לייחס להופעתם התכופה של 
אלמנטים הלקוחים משירי הערש היידיים )כמו הגדי והעריסה, השקדים והצימוקים( בשירתו 
של שלונסקי בתקופות שונות, בדומה להופעתם בשירתם של אחרים. היסוד העממי הזה, וכן 
ילדות  בזיכרונות  שטבועה  היהודית  הגולה  תרבות  את  מנכיחים  בו,  שכרוך  הלשוני  היסוד 
ובזכרי שירים. העניין הרב שגילו משוררים ביסודות העממיים נבע בראש ובראשונה מהשאיפה 
לשמר זיקה סמלית אל תרבות הגלות בבחינת זיכרון אישי וקולקטיבי. מכאן השתמעה עמדה 

מפורשת בזכות חיוב הגלות.
מלבד המשמעות של עצם הנכחתם של אלמנטים יידיים בשירה העברית, ניתן לראות 
כי העולם היהודי הביתי שמיוצג באמצעות שירי הערש המתורגמים מיידיש מסמל מערכת 
ערכים מסורתית יהודית שלא נס ליחה. מערכת ערכים זו עמדה בעינה גם לאחר המהפכה 
התודעתית שעברה על העולם היהודי בעידן ההגירה מאירופה בעקבות התערערות עולם 
ולמדן  גרינברג  שלונסקי,  כמו  משוררים  הראשונה.  העולם  במלחמת  ההומניסטי  הערכים 
ובלתי מתפשרת. אם אירופה הייתה מבחינתם  זה בצורה עקבית  יהודי ביתי  ביטאו עולם 
עולם הרוס, ואם הפתרון הציוני בשלבים שונים של שנות העשרים עורר אצלם ספקות לא 
מעטים, הרי דימוי מצב האושר השלם והיציב בעולמם המסוכסך היה קשור עם דמות האם 
ושיר הערש שלה. שלונסקי הציג את האושר שלו בארץ ישראל כשחזור האושר הראשוני 
בבית הוריו: "ֲאנִי אֶכְּתֹב לְאִָּמא: / אַל ִּתבְּכִי ּבַּלַיְלָה. טֹוב לְִבנְֵך הַָּמְך. / טֹוב לֹו ּכְמֹו אָז ֵעת עַל 
עְַרׂשֹו הִנְִעיָמה / אִָּמא'לֶה הִַּׁשיר עַל ּגְִדי לָבָן וָצַח" )"עד הלום", שלונסקי 2002, ב, 58(. ואילו 
בשיר מוקדם יותר ממחזור השירים "דוַי" )1924( )שלונסקי 2002, א, 210-105( מופיעים 
אותם מוטיבים בהקשר של שיבוש ותעייה. הדובר עומד לפני יציאה לדרכו הארוכה ומבקש 
לשיר לאמו שיר ערש: "ַּתַחת עְַרֵׂשְך עֹוֵמד ּגְִדי / ּגֹוֶעה הּוא — וְֹלא ּבִכְִדי / הָיָה לֹו לְזָָרא ּדְִׁשֵאְך / 
וְהְַּתבּונָה — לְַקִּדיֵׁשְך. // ּגְִדי ֹלא יֵלְֵך לְִקנֹות ְסחֹוָרה / וְַקִּדיֵׁשְך — לִלְמֹד ּתֹוָרה / הַּגְִדי יֵֵלְך ִלְמצֹא 
ּגְִדיָה / וְַקִּדיֵׁשְך — אֶל הְַּׁשִקיעָה" )"נאום השוטה", שלונסקי 2002, א, 204(. שלונסקי התבסס 
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של  השמונים  משנות  החל  רבים  ספרותיים  לעיבודים  שזכה  ביידיש  עממי  ערש  שיר  על 
המאה התשע–עשרה )גפן 1986, 15(. הוא לא הפריד בין שירה גבוהה לשירי ערש ומיקם את 
האזכור לשיר עממי זה במקום בולט במיוחד, בסיום שירו המתמודד עם עזיבת הבית. הוא 
מדגיש את ההבדל בין שיר האם, המבטא ערכים מסורתיים, לבין מצבו המעורער של הדובר 
המודרני, אשר יודע מה הוא עוזב מאחוריו: הוא אינו הולך לסחור ולא ללמוד תורה וחושש 
כי היציאה לעולם של תשוקה תביא אותו גם אל השקיעה המאיימת. אף על פי שאינו מממש 
את ציפיות האם היהודייה אלא יוצא לדרך אחרת שמעוררת אצלו חוסר ודאות ואי–ביטחון, 
הוא מתאר את תעייתו באמצעות עולם הדימויים המסורתי: הגדי גועה תחת ערשה של האם. 
אין זה המקום להבהיר כיצד הפואטיקה המודרניסטית מקיימת דיאלוג נטול התנשאות עם 
השיר העממי, אך חשוב לי להדגיש את הזיהוי העצמי של הדובר בתור ה"קדיש" )במלעיל( 
של האם — ביטוי יידי שמתייחס להיותו בנה היחיד שחייב לומר קדיש אחרי מותה. את 
לדחות  מעוניין  הוא  אין  אמו,  לו  הערש ששרה  שיר  את  כמו  הזו,  המחויבות המשפחתית 
ואין בכוונתו לערער על ערכם התרבותי. בדומה לכך, אין הוא דוחה את אפשרות השימוש 
שינוי  ביידיש  עברו  אשר  במקורם  עבריים  ביטויים  בייחוד  מהיידיש:  הלקוחים  בביטויים 
סמנטי. נעמי ברנר ציינה כי בשיר "עמל" מופיעים ביטויים כמו "אמא כשרה", אשר מחזיר 
לעברית את הביטוי "א כושערע מאמא", ו"ילחש נחת" שמחזיר את ה"נחת" )בהגייה יידית( 
שמעניק הבן לאביו )Brenner 2009, 369―370(. כמו כן ניתן לציין כי הביטוי "הבן יקיר" 

שבאותו שיר איננו רק ביטוי עברי מקראי אלא ביטוי יידי בעל מטען אירוני עממי.
קוטב  על  אנקראון  בספרו  גרינברג  אצל  גם  חוזרים  הערש  שיר  של  מוטיבים  אותם 

העצבון )1928(: 

הִּגְַענּו לִגְבּורֹות ּבְַמַּתן ּכֵַּפינּו. 

הִּגְַענּו ָׁשמַיְָמה ּבָאֲוִירֹונֵינּו. 

אְַך ַקעֲַרת הַּפֶלֶא מִָּׁשם ֹלא הֵבֵאנּו 

אֶל ַּתְחִּתית ַחּיֵינּו. 

ָׁשרּו וְָׁשרּו עַל זֹאת הָאִָּמהֹות: 

יָבֹוא גְִדי זָהָב ּבְאַַחת הַָּׁשעֹות, 

יָבֹוא עִם ּכְבֻּדָה ּוְסגֻלֹות נִפְלָאֹות; 

ֹלא בָא זֶה הַּגְִדי וְֹלא יָבֹוא בַּבָאֹות.

יֵׁש זּוג סּוִסים ְׁשח�ִרים ּבְאַַחת הַָּׁשעֹות )"מסוד המנוצחים", גרינברג 1990, 118(. 

העמדות שאפיינו את שירתו הפוטוריסטית של גרינברג במחצית הראשונה של שנות העשרים 
עמדו בסימן העדפה ברורה של הִקדמה המודרנית העירונית על פני העולם המסורתי הכפרי. 
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בניגוד לכך, שירי אנקראון בוחנים את הערכים המודרניסטיים באופן מסויג וביקורתי ומתוך 
מודעות לדלות הִקדמה הטכנולוגית ולמחירה — ערעור העולם המסורתי וערכיו. שיר זה, 
לדוגמה, מתאר בנימה אלגית את הישגי הִקדמה כחסרי ערך אנושי של ממש. הערך האנושי 
הממשי מיוצג על ידי מסורת שירי הערש של האימהֹות היהודיות, שירים המייחלים לבואו 
של גדי הזהב אשר יביא עמו את סגולותיו, ולקערת הפלא שתובא ממרומים. השיר מהפך 
אמנם את ז'אנר שירי הערש ומספר על אי–התממשותן של המשאלות, אך עם זאת הוא נותר 
מופנית  מבטא  שהוא  הביקורת  זה.  ז'אנר  של  והסמנטיים  הרטוריים  המאפיינים  במסגרת 
אל עזיבת העולם המסורתי )כתופעה מערבית כללית, לא רק יהודית(, שממנו נותר לדובר 
זיכרון האימהות השרות בלשון ילדותו. זיכרון זה הוא בעל מעמד ודאי כל כך עד ששירתו 
כנגיעת  ואם  וללשונו,  הגלותי  לעולם  כמחווה  אם  הערש,  שיר  ז'אנר  את  ומאמצת  חוזרת 

פרידה ממנו, המנכיחה את אובדנו ובה בעת ממחישה את הישארותו.
כדי  אלוהים  אל  פונה  כשהוא  תעייה.  של  ברגע  זה  ערש  בשיר  ונזכר  חוזר  למדן  גם 
להבין מה תרמוז אצבעו המאירה בלילה ולאן תנחה אותו, מתעורר גם הקול האימהי אשר 
לְָך  ַׁשְרִּתי  הֵן ֹלא  'ַׁשְטיָא,   / לֹוֶחֶׁשת:  עָלַי,  ִתְׁשּתֹוַחח  "וְאִָּמהּות טֹובָה  אמור להנחותו בבגרותו: 
ְמַחֶּכה...  עֹוד  הַּגְִדי   // הַּגְִדי'.  לְָך  יְַחֶּכה  אֵי–ָׁשם   / ּוְבהִיר–ֵעינַיִם  לָבָן  עֹוד  ַחְּפֵׂשהּו,  לְֵך   / ּבִכְִדי, 
הַהּוא ִמֵּדי ּפַעַם יִגְלֶה..." )"רמזים בלילה", למדן 1973, 103(. הזיכרון יוצר הקבלה בין אצבע 
אלוהים המאירה בשמי הלילה לבין נוכחות האם המופקדת על הנחלתה של מסורת. שיר 
בלתי  כמקור  אלא  בגולה  יהודית  משפחה  של  פולקלוריסטי  כסממן  נתפס  איננו  הערש 
נדלה לאנרגיה רוחנית–נפשית ולהבנה עצמית, אפילו בעבור הבן המהגר אשר יצא לדרכו 
השקול  הילדות,  משיר  ולהיזון  לחזור  שלב  בכל  יכול  הוא  בתעייתו  הבוגרת.  המהפכנית 
ההתגלות  רעיון  את  מזכירה  אשר  הסימבולי,  המופשט,  לאב  בפנייתו  האלוהית.  להנחיה 
הנבואית במקרא, המשורר מתוודע לערכה של הפנייה לאם הממשית ולמורשתה, שעומדת 

גם היא בסימן התגלות. 
נוכחותו של שיר הערש במכלול יצירתם של שלונסקי, גרינברג ולמדן משנות העשרים 
של המאה הקודמת אמנם צנועה בכמותה, אולם יש לה משמעות סמלית רבה. הרי משוררים 
מודרניסטים אלה לא התכוונו להתוות מהלך רגרסיבי של חזרה לעממיות הגלותית בתור 
כיוון עיקרי של כתיבתם. הדיאלוג של המשוררים עם השיר העממי, בדרך של היפוך המקור, 
אמור להמחיש את איבוד הקשר החי אל הקול האימהי ואל המסורת האימהית. הנכחתה של 
מסורת זו בטקסט מתוך הבעת הזדהות עם ערכיה התרבותיים היא הכרה באובדן תרבותי 
של  דחייה  זו  אין  הציוני.  בפרויקט  ולא  האירופית  בִקדמה  לא   — תיקון  לו  שאין  ואישי 
לשוב  היכולת  הגלותית.  האם  חוכמת  של  דחייה  ולא  המתחדשת  העברית  מפני  היידיש 
ולהשתמש בסמלים אלה של אושר והבטחה למרות אובדנם מופיעה ברגע שבהם מתגלה כי 
גם עולמו של המשורר המבוגר אבוד ונטול כיוון. זהו רגע של אבל כפול ומכופל: על הגלות 
שאיננה, על לשון האם שנבגדה ועל המולדת שטרם נמצאה. חסינות מפני מודעות לאובדן 

זה איננה אפשרית.
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קנוניזציה: הערת סיכום 

הקריאה בשירתם של שלונסקי, למדן וגרינברג שנכתבה במהלך שנות העשרים מלמדת כי 
 המשוררים לא אימצו את רעיון שלילת הגלות, אשר היה מרכזי בשיח הציוני של התקופה — 
לא כעמדה אידיאולוגית ולא כעמדה ביחס לביוגרפיה האישית18 והקולקטיבית. נהפוך הוא, 
הבית  להוויית  ובעיקר  הגלות  להוויית  העמוקה  זיקתם  את  להבהיר  טרחו  אלה  משוררים 
היהודי שהכירו מילדותם, אף שבחרו לעלות ארצה בשלב מוקדם בחייהם מתוך הכרה ציונית. 
העולם  לתפיסת  הכפולה:  מהמחויבות  השאר  בין  נובעת  שירתם  של  החווייתית  המורכבות 
הציונית מצד אחד, ומצד אחר — לעולם הגלותי אשר ייצג בעיניהם ערכי תרבות שאין לשלול 
אותם אלא לאמצם בתור תשתית חווייתית הכרחית. אם כן, מתברר כי משוררים אלה ערערו 
על הסטריאוטיפיזציה השלילית של הגלות ועל הנטייה לדחות את דימוי היהודי הגלותי על 
השכילו  הם  מזו,  יתרה  העבר.  אל  קשריו  את  ניתק  אשר  חדש  עברי  של  דימוי  לכונן  מנת 
להשתמש בחלק מאותם דימויים שליליים כדי להבהיר את עמדתם הביקורתית כלפי החוויה 
החלוצית וכלפי מדיניות ההנהגה הציונית. לא הגלות הוצגה בשירתם כראויה לשלילה אלא 

המציאות הארץ–ישראלית המאכזבת, אשר נתפסה כשכפול של דפוסי קיום גלותיים.
על בסיס זה ניתן לנסח באופן חדש את ה"מודרניזם" של משוררים אלה, אשר מאז ומתמיד 
רוצה  אני  העברית.19  השירה  של  המודרניסטי  האוונגרד  מייצגי  את  הביקורת  בהם  ראתה 
להשתמש בהגדרתו של ז'יז'ק למושג זה: "המודרניזם, המתעמת עם האחדות, מתאמץ לחתור 
האמת  את  ומפריכים  ש'מזדקרים'  בפרטים  החבויה  האמת  עקבות  אחר  בהתחקותו  תחתיה 
ה'רשמית' שלה, בשוליים שמצביעים לעבר מה שיש 'להדחיק' כדי שהאחדות ה'רשמית' תוכל 
עודף  מכילים  תמיד  שהפרטים  היא  המודרניזם  של  הבסיסית  האקסיומה  עצמה.  את  לבסס 

שמערער את המסגרת" )ז'יז'ק 2004, 135(.
לראות  לקוראיהם  הציעו  השלישית  העלייה  של  המרכזיים  המשוררים  שלושת  כאמור, 
את הגלות באופן שחורג מהמסגרת האידיאולוגית הרשמית של שלילת הגלות, ובמקביל לכך 
לראות את החיים החלוציים בארץ ישראל כיציאה לגלות ולא רק כחזרה למולדת. המורכבות 
הזו התגבשה כעמדה מודרניסטית. אם נחזור לטרמינולוגיה שבה נפתח המאמר נאמר כי הם 
וחייבו את  והקולקטיבי  שללו את העמדה הרשמית המלנכולית של הדחקת האובדן האישי 
עמדת האבל, אשר התמודדה עם הליבה הטראומתית של ההגירה לארץ ישראל. המודרניזם 

לאחר  גם  באירופה  ממושכות  תקופות  שהו  השלישית  העלייה  בני  וסופרים  משוררים  מעט  שלא  לב  לשים  כדאי   18
 ,1925 בשנת  בפריס  למד  שלונסקי   ,1930-1927 בשנים  בברלין  התגורר  למדן  וסיבותיו.  אחד  כל  ארצה,  עלייתם 
וגרינברג שהה בוורשה, בלבוב ובברלין בראשית שנות העשרים, ומראשית שנות השלושים ועד פרוץ מלחמת העולם 
חי בוורשה ועסק בפעילות פוליטית שהייתה קשורה לתנועה הרביזיוניסטית. חשוב להדגיש עניין זה כדי לעמוד על 
המתח בין מחויבותם הציונית של משוררים אלה להימצא בארץ ישראל לבין הצורך האישי שלא לאבד את המגע עם 
העולם החברתי והתרבותי שממנו היגרו. על השפעת מרכזים ספרותיים אלה על סופרי המודרניזם העברי ועל עיצוב 

.)Pinsker 2011( השקפת עולמם התרבותית והספרותית ראו בספרו של שחר פינסקר
ראו למשל שביט 1986; ברזל 2004 ואחרים.  19
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שלהם התבסס אפוא לא רק על עמדות פואטיות שהיו חדשניות בהשוואה לנורמות שיצרו 
ביאליק ובני דורו, אלא גם על יכולתם להעמיק את אפשרותו של השיח הציוני להכיל את 
אותם "פרטים" מודחקים שלא עלו עמו בקנה אחד. באותה מידה הם ערערו על ההגמוניה של 
המלנכוליה ותבעו להציב את האבל בתור אפשרות אידיאית וחווייתית עדיפה. רעיון "שלילת 

הגלות" הפך בכתיבתם ממייצג של אמת חברתית ונפשית לייצוג חלקי התובע את תיקונו.
נדמה לי כי ניתן לקשר בין המורכבות הזו של ייצוג הגלות בשירתם לבין הקנוניזציה של 
משוררים אלה. בניגוד לטענתו של גלוזמן )Gluzman 2003, 54( כי משוררים שלא שללו 
את הגולה באופן מוחלט הודרו מהקנון של המודרניזם העברי או מוקמו בשוליו, ברצוני לטעון 
כי מעמדם המרכזי נקנה במידה רבה דווקא בזכות יכולתם להציע תמונת עולם מודרניסטית 
הכוללת לא רק את העולם האידיאי הציוני אלא אף את ההתמודדות עם העולם היהודי המזרח–
אירופי שהותירו מאחור, וגם עם העולם האירופי המודרני שהם ראו עצמם שייכים אליו ואל 
תרבותו20 אף שהיה שקוע במידה רבה בטראומת מלחמת העולם הראשונה. לא מקרה הוא 
שדווקא אותם משוררים שידעו להמחיש את המורכבות הזו על מתחיה החריפים ביותר, בחרו 
גם להמחיש את היבטיה המגוונים של הגלות, ואת המערך הנפשי המתוח והמלא סתירות ביחס 
אליה. "מוכרחים היינו לשנוא גם את אשר אהבנו" — כך ניסח גרינברג וביטא בבהירות רבה 
את המחויבות הפרדוקסלית של המהגרים בני דורו. משוררים שדחו את המלנכוליה הציונית 
על הרטוריקה שלה והעמידו מולה את האבל, המערער על אידיאולוגיית "שלילת הגלות" — 
דווקא הם הפכו ליוצרי הקנון המודרניסטי של שירת שנות העשרים. ואילו משוררים שנתנו 
בכתיבתם ביטוי לעמדות ציוניות חד–ממדיות )אברהם ברוידס, אביגדור המאירי, ש' שלום, 
יהודה קרני, שמואל בס ואחרים( ולא השכילו לייצג את המתחים הללו ביחס לגלותיות )וכן 
ביחס למגוון נושאים שחורגים מדיוננו( זכו למעמד שולי יחסית — הן בביקורת הספרותית 

של תקופתם והן בהתייחסות המחקר האקדמי ליצירתם מאז ואילך.
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