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מסדה – "ספר דור ויצירה אישית מושלמת כאחת"
לפצ'י שקרא כמו תמיד את כתב היד והעיר והאיר רבות ,גדולות ונצורות
שוקע אני יותר ויותר בתהו חידתנו המשונה ,מתלבט אני בסב הזה ששמו:
יהודי  ,ותוהה ,מה פה ,היכ פה ,איזה מוצא ,היכ כא סיבה ,פתרו? והאומנ
אפשר להגיע לידי פתרו ...ואני מלא תהייה ,צער וכאב נוראי  ,ייסורי צורבי –
וזה דורש ביטוי – האוכל סו סו לכתוב את 'הפואמה' שלי – יהודי ?
יצחק למד ,יומ1923 ,

בי החיבורי החשובי ביותר שניצבו על ערש ההתיישבות היהודית באר ישראל
בראשית המאה העשרי נמצאת הפואמה מסדה 1מאת יצחק למד ),(19541899
אשר התפרסמה לראשונה בשנת  .1926למד נמנה ע שלושת המשוררי המייסדי
של השירה העברית באר לצד אורי צבי גרינברג ) (19811896ואברה שלונסקי
) .(19731900לפואמה שלו הייתה השפעה עצומה על תנועות הנוער הציוניות באר
ובגולה ,והיא הודפסה במהדורות רבות .היא נקראה באירועי חגיגיי רבי שערכו
תנועות הנוער הציוניות במועדי שוני ,וא הוכנסה לתוכנית הלימודי במערכת
החינו העברי של היישוב באר ולאחר מכ של מדינת ישראל .על ש הפואמה הזו
נקראו קבוצות חלוציות רבות שהוקמו באירופה ,בה גרעי המייסדי של קיבו
מסדה בעמק הירד .כפי שכתב אברה כה ,איש השומר הצעיר בוארשה ,בשנת
" :1930מסדה היא ספר דור ויצירה אישית מושלמת כאחת ,פסגה של הצלחה
2
ספרותית" ,המבטאת מעל לכול "חוויות של דור של" ,דור "המהפכה החלוצית".
מה היה ,א כ ,בפואמה זאת ששבה כה עמוקות את לב היישוב הצעיר באר ואת
חניכי תנועות הנוער הציוניות באר ובגולה? מדוע דווקא לה התייחדה השפעה כה
גדולה על התנועה הציונית על שלל בניה ומגשימיה .כיו אולי נשכח חיבור זה ,א
בזמנו דומה שהיה זה מחיבורי היסוד של האתוס הציוני שהיקנו פשר ומשמעות
לעלייה ארצה.
1

2

מסדה :פואמה מאת יצחק למד ,ע מקורות ופירושי מאת יריב בֿאהרו )יקנע :הוצאת
קבוצות הבחירה של המחנות העולי והוצאת שחרות מיסודה של קהילת שחר .(2011 ,מספרי
העמודי בגו החיבור מתייחסי להוצאה זאת.
אברה כה ,כפי שצוטט על ידי תו נבו בהקדמה לספר מסדה :פואמה מאת יצחק למד ,עמ' .9
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אחת הסיבות לכ טמונה אל נכו בהרגשת השליחות ההיסטורית העמוקה
שפיעמה בפואמה זאת .לפיה ,קבוצת חלוצי צעירה נטלה על עצמה בגופה וברוחה
להיות חוד החנית של ההיסטוריה היהודית ,והוטלה עליה שליחות סגולית להטות
ולשנות מהקצה אל הקצה את מהל דברי ימי ישראל .או כפי שכתב יריב ב אהרו:
"החזרת 'מצדה' לעברית כ'מסדה' ,במוב של אב יסוד ,מחברת את הסמל העתיק
3
של האחרית ]של מצדה[ לראשית החלוצית החדשה".
א מסדה איננה רק אב יסוד ,אלא כל כולה מראשית ועד אחרית התרסה ומרד
כנגד עוולות ומצוקות ,פורענויות וגזירות ,המהוות ממד הכרחי של ההיסטוריה
היהודית .ביטוי גלוי לכ נמצא בשורה המפורסמת של הפואמה" :שנית מסדה
]מצדה[ לא תיפול!" זוהי זעקת של צעירי חלוצי הרוצי לשנות את מהל
ההיסטוריה היהודית ותולדותיה .לנגד עיניה עמד סמל הגבורה המפוארת א
הנואשת של מצדה הנופלת שדודה בפני החילות הרומיי .מטרת העליונה עכשיו
היא להבטיח כי שוב לא תינג מסדה במהמורות ההיסטוריה ,וכי בית בטוח יהיה
נכו לישראל בארצו .זוהי התעודה הגדולה של הפואמה.
אכ תודעה ושליחות היסטורית סגוליות ה תמציתה של הפואמה .חלוצי צעירי
אלה" ,אשר נשמטו מתליותֿנכר" ועלו אל מסדה בשעה ש"חשכו כל השמשות
בשבעת רקיעיֿעול" ,זורעי עכשיו "זרע נפש וחלומות" )עמ'  .(116ומאחר שכל
מעייניה "לכבוש תנחומי בקרב מסדה" ,הועידו להקריב עצמ ב"קרב זה ממוש
ועקשני על כברת אר רק אחת" )עמ'  .(117116ביסוד הפואמה נמצאת האמונה כי
"שכינתֿע חידתֿגורלה על שכמ הטעינה" ) ,(117הטעינה על כתפי בני העלייה
השלישית ,בני דורו של למד ,את גורל ההיסטוריה היהודית .משמע ,שליחות היא
לסמ ולהאיר את כיוו ח הגאולה של ההיסטוריה היהודית ומטרתה .בהקשר
היסטורי כולל זה ,מסדה היא המקו והרעיו אשר אות "שכינה דוויה בחזונה
חזתה" ) ,(117בשעה שמערכות ההיסטוריה ניצבות בעת של "דמדומי העולמות" ,או
בשעה שבה "מזל התעתועי של ישראל" בהיסטוריה "חוצה אל התוהו ,הה ,שוב
ושוב אלי התוהו" ).(118
מסדה היא התשובה לאלת המזל של ההיסטוריה הדוחקת שוב את הע היהודי
מתוהו אל בוהו בראשית המאה העשרי .וכ שואל המחבר" :עד מתי תגשש ידֿע
שחופה באצבעות עיוורות על סוגרי הישע" של ההיסטוריה היהודית? התשובה
המלאה לכ נמצאת בידי ההשגחה העליונה ,הפורשת "חלו אחרו אשר דלתה
מלילות נדודי :מסדה" .אי תימה אפוא שרק בידי "מתיֿמספר ]החלוצי הצעירי[
שעל החומה ]חומת מסדה[ הופקד חלו זה ופתרונו" ).(119
הפואמה כוללת שישה פרקי בחייו של עולה צעיר למסדה ,או לאר ישראל ,ובי
אלה משוב כל מהל ההיסטוריה היהודית על אימיה ועוולותיה .שישה פרקי ,או
3

מסדה ,ש ,הערה  ,1עמ' .19
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מדורי הגשמה בפואמה ,כמספר ימי החול בשבוע ,א את יו השבת ,ניצחו הגאולה
הציונית ופתרו ההיסטוריה היהודית ,לא כלל המשורר בספרו .מבחינה זאת מסדה
איננה אוטופיה .ההיפ מכ ,היא מתארת את דר הייסורי הארוכה והממושכת של
חתירה לאוטופיה באר ישראל .היא מציינת את הרגע ההיסטוריֿגאולתי שבו
"מעתה ספרֿבראשית חדש נפתח על החומה" ) .(139משמע ,בריאה היסטורית
חדשה מהתוהו ובוהו של ההיסטוריה היא אפשרית לע היהודי.
אי כל ספק כי מסלול הנפתולי של ההיסטוריה היהודית ,הקשיי העצומי של
הגשמת החזו הציוני ,ואי היותה של מסדה אוטופיה ,ה שחיבבוה על קוראיה באר
ובגולה .שהרי מאפיינה העיקרי הוא הקרבה עצומה מצד החלוצי הצעירי" :קבלי
]מסדה[ בכורי חיינו ,צידה ללוחמי הרעבי /,ומעיינות עלומינו – לצמאי!" )(49
החלוצי הללו אכ עניי ה ואביוני ,בר ה כורתי ברית ע המולדת" :אנו
עירומי ויחפי נעלה על החומה /,על כל הכלונסאות הנעוצי בפרשותֿדרכי/
תלינו כותונתינו לדגלי מבשרי חירות (50) ".שהרי "מה לנו פחד קרב ,ואי לבגוד
נוכלה" ) (51במסדה?
זוהי התמונה המציאותית הקשה ,א ג השליחות ההיסטורית המרתקת ,שפואמה
זאת הציעה בפני דור החלוצי הצעיר .נתגלגלה לידיו משימה היסטורית כבירה ,א
זאת לא בקלות תיעשה ,אלא תיקנה בדמי רבי ובעול של ייסורי רבי.
***
יוזמה ברוכה של מספר גרעיני חלוציי זיכתה אותנו לאחרונה בפרסו מחדש של
מסדה ,בלוויית פירושי ומקורות מעטו של יריב ב אהרו .המסכת והמגוונת שהוא
יצר מגלה לראשונה את עושרה הבלתי רגיל של פואמה זאת .עכשיו נית לומר שיש
בידנו הכלי להבי את המקורות האידיאולוגיי ,המושגיי והלשוניי הייחודיי
שלה .עתה אפשר להבי יצירה זאת מתו המבנה הפנימי הלשוני ,הסמנטי
והלינגוויסטי ,ולאור עול המושגי ויקו הרעיונות היהודי העשיר של המחבר,
ולפרש אותה לאור מרחב הניסיו ואופק הציפיות ההיסטורי אשר הדריכו את למד
בכתיבת פואמה זו.
יריב ב אהרו הוא איש רוח ,סופר ומחנ הנודע במפעלותיו הספרותיי
והחינוכיי מש שנות דור .הוא ידע תמיד למזג את ההלכה והמעשה ולהעמיד את
חזונו ואמונותיו במבחני של מעקשי המציאות .אישיותו מגלמת הנהגה רוחנית
שפניה אל מעבר לאופק המיידי ,ועניינו המתמיד הוא חתירה מתמשכת לאוטופיה
מתגשמת .הוא היה בי יוזמיו ועורכיו של הקוב שיח לוחמי :פרקי הקשבה
והתבוננות ,שראה אור בעקבות מלחמת ששת הימי ובסמיכות זמ אליה .חשוב
לציי עוד את מפעל המסכתות המרשי שלו .זוהי שורה של חיבורי שהוקדשו
ליצירות מפרי עט של ביאליק ,ברנר ,ברל כצנלסו ,נת אלתרמ ואברה שלונסקי.
חלק ממסכתות אלה נוצר כמפעל משות של ב אהרו ושל שותפי ברוח .צרי
לציי כי תלמידיוֿממשיכיו הקימו בתי מדרש ומוסדות חינו לא פורמלי ,וממשיכי
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להשתת באופ פעיל במפעלותיו הספרותיי .דוגמה בולטת לכ היא "מסכת
מסדה" הנזכרת כא ,ובקרוב תראה אור מסכת המוקדשת לעיר היונה מאת נת
אלתרמ.
לודוויג ויטגנשטיי קבע פע ,כי ללא שפה אי עול .מסכת מסדה שבה ענייננו
מחזקת טיעו לינגוויסטיֿפילוסופי זה :ללא הבנת הרקע הלשוניֿמושגיֿרעיוני,
הנפרש כא לפנינו לא נית להבי את עולמו של למד ,ולהבי מניה וביה את
הפואמה .עולמו של למד הוא עול של מושגי וסמלי יהודיי ,ואלו מוארי
ומתפרשי כא בפנינו .כמו שכתבה המשוררת רחל" ,סמליות היא ביטויו הטבעי,
4
האורגני של יצחק למד ,עד כי אינ משגיח בה כמעט".
***
ע הופעת הפואמה היא "נחשבה מיד ליצירת מופת ,ורבי מאנשי העלייה השלישית
הזדהו איתה .ה מצאו בצירו של יאוש ומרד הד לפחדיה" .היא הפכה "לחלק
מהרפרטואר של החלוצי שנותרו על משמרת" בישראל" ,על א התנאי הקשי
שהבריחו רבי מחבריה" .חלקי רבי מהפואמה החלו להיות מדוקלמי בימי
כינוס ועצרת ,וזאת בדומה ל"ברכת ע" של חיי נחמ ביאליק ) ֱֶ +חז ְַקנָה י ְֵדי
ֲכ – ַע ִEיזִי,
ֲ>ר ֵה ָ>;= /ל ִיֹDל ר<ח ֶ
=ר ֵצנ< ַAא ֶ
=חינ< ַה ְמח; ְננִיַ /ע ְפר;ת ְ
ָכלֿ ֵ
ִמ ְתר; ְננִיֹA /א< ְ> ֶכ ֶא ָחד ְל ֶע ְזרַת ָה ָע!( ,שהיה להמנו תנועת העבודה ,או
"התקווה" ו"האינטרנציונל" ,וג חלק מ"מתי מדבר" של ביאליק .בבתי הספר החלו
ללמד את הפואמה של למד "והיחס אליה היה כאל פסוקי מספרי הקודש ,שחובה
5
לשננ ,ולהקנות לדורות הבאי".
מאמר הביקורת הראשו והמתלהב שנכתב על מסדה הופיע בעיתו דבר ,ביטאו
תנועת העבודה ,שנוסד בשנת  1925על ידי ברל כצנלסו ומשה בילינסו ,באותה
השנה שבה הופיעה הפואמה ) ,(1926ונכתב על ידי אלכסנדר זיסקינד רבינובי
)אז"ר( .המחבר הדגיש ,כלמד עצמו ,את הקשר ההדוק והסגולי בי מלחמת העול
הראשונה והפרעות הנוראות ביהודי לבי הפואמה" :במלחמה העולמית" ,שבה
הושמד ונהרג חלק גדול מהיהדות ,בתקופת צלמוות זו "ובחוש האבדו הזה נצנצה
קר תקווה אחת – מסדה! זהו ש אלגורי לציו ולתקווה לחידוש החיי באר
האבות" 6.אז"ר מזדהה ע המסר העיקרי של הפואמה של למד – אר ישראל
4
5
6

רחל בלובשטיי סלע ,שירת רחל )תל אביב :דביר ,תשכ"ה( ,עמ' רג.
הלל ברזל ,שירת ארֿישראל – אקספרסיוניז נבואי :אורי צבי גרינברג ,יצחק למד ,מתתיהו
של )תל אביב :ספרית הפועלי ,(2004 ,עמ' .487
אז"ר ,כפי שצוטט אצל דני הדרי" ,היחס ל'מסדה' של יצחק למד כביטוי לגישות שונות אל
הציונות ובציונות" ,שורשי :קבצי לחקר הקיבו ותנועת העבודה ,כר ח )אפעל :יד טבנקי,
תשנ"ד( ,עמ' .148
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כמקו מקלט ליהודי ,שלילת הגולה ,ותפקיד הסגולי של החלוצי בבניי האר
כפתרו לשאלה היהודית.
שנה לאחר הופעת הפואמה ,בשנת  ,1927כתב בהתלהבות משה קלייינמ בהעול,
ביטאו ההסתדרות הציונית העולמית ,כי בפואמה זו למד "ניסה לתפוס את כל כובד
משאה של הפרובלמה הלאומית כיו הזה" .לשו אחר" :כל הכאב הצורב של
המהפכה הגלותית וכל דווי המענה של המולדת ,אשר עוד לא הורכשה וכבר כאילו
משתמטת מתחת רגלינו ,בא לידי ביטוי בפואמה עשירת התוכ הזו ,והביטוי הוא
חזק ,דוקר ונוקב עד תהומה של הנפש" .לדעתו מסדה היא "הפואמה הגדולה
7
הראשונה של הציונות המעפילה.
באותה השנה מפליג ג יצחק אשר ניידי' בשבחי הפואמה של למד ,בהעול:
"הנה לפנינו יצירה פיוטית ממדרגה ראשונה ,המוסרת לנו בתיאורי בולטי את
התאבקות של בוני החומה ואת התלבטות של נפשותינו אנו" .ניידי' ג מציי כי
"שירת מסדה היא לא רק שירת הל הנפש של הלוחמי על החומה – זוהי שירת
הדור" 8.והוא מסכ את פואמה" :המשורר היהודי מסיי את שירת המרד היהודי
בקריאה הגדולה של הע הנצחי 'חזק ,חזק ונתחזק'! ספר חדש ,הוא אומר ,נפתח על
החומה :וכמו אבותינו בסיימ ספר התורה וטר מחדש יחלו ,קראו את הקריאה
המעודדת הזו ,כ ג הבני 'המחשקי בחישוקי אומ אחרוני על נשמת
9
המתפוררת' ,קוראי איש לאחיו ולכל הע :חזק ,חזק ונתחזק".
בקרב אנשי תנועות הנוער החלוציות באירופה זכתה הפואמה של למד לתגובה
נלהבת ביותר .בשנת  1930פרס אברה כה מאמר בהשומר הצעיר ,ביטאונה של
10
תנועת "השומר הצעיר" ,וכתב כי פרסו הפואמה של למד "בתנועתנו הול ורב".
כפי שציי דני הדרי ,אשר סקר את דר התקבלותה של מסדה" :שלוש שני ויותר
לאחר שהופיעה 'מסדה' לראשונה נראה ,שאי עדות נאמנה מזו" של אברה כה
"להשפעתה הגדולה של היצירה בתו תוכו של המחנה החלוצי .חניכי הנוער
ובוגריה של התנועה החלוצית באירופה ראו בגיבור היצירה את ב דמות ,משו
שה עצמ הלכו או התכוונו ללכת בדרכו" 11.ואכ אברה כה לא מפסיק להרעי
את שבחיו של מסדה" :ש צנוע קורא לה :פואמה .לא העז המשוררֿהחלו לכנות
את יצירתו בשמה המלא אפופיאה"; משמע ,סיפור עצו ממדי על חיי ומעשי
7

8
9
10
11

משה קליינמ ,כפי שהוא מצוטט אצל חיה הופמ' " ,הא על פי כ' הברנרי בשירת יצחק למד",
הספרות העברית ותנועת העבודה ,עור פנחס גינוסר )באר שבע :הוצאת הספרי של
אוניברסיטת בֿגוריו ,(1989 ,עמ' .160
יצחק אשר ניידי' ,כפי שצוטט אצל חיה הופמ ,ש ,עמ' .161
ניידי' ,כפי שצוטט אצל דני הדרי" ,היחס ל'מסדה' של יצחק למד כביטוי לגישות שונות אל
הציונות ובציונות" ,עמ' .149
אברה כה ,כפי שמצוטט אצל דני הדרי ,ש ,עמ' .150
דני הדרי ,ש ,עמ' .150
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של קבוצת גיבורי ,המתאר מעשי גבורה ואירועי היסטוריי רחבי היק .שהרי
" 'מסדה' היא ספר דור ויצירה אישית מושלמת כאחת ,פסגה של הצלחה ספרותית".
ביתר פירוט ,הפואמה משקפת "חוויות של דור של" ,דהיינו "דור המהפכה
החלוצית" .היא מבטאת את "ביטוי הרצו הלאומי" ומתארת "לוח אמי על מרומי
החומה למע הגשמת החלו האחרו" 12,או פתרו הבעיה היהודית.
תנועות הנוער החלוצי בגולה ובאר הזדהו הזדהות מלאה וגמורה ע התוכ,
הצורה והרעיו של מסדה .אישוש ברור לכ נית למצוא בשירו של זרובבל גלעד
"צביה" ) (1943על צביה לובטקי מתנועת "החלו" בפולי .כשליח תנועה זו לפולי
לפני מלחמת העול השנייה ,זרובבל פגש את צביה ושמע אותה שרה את השיר
"התלהבות" מהפואמה מסדה .בשירו "צביה" הוא מצטט את השורה שצביה שרה:
"מחול מסדה מתלקח ובוער" 13.צרי לציי כי בפואמה של למד" ,מחול מסדה" זה
מבטא תמורה מהפכנית חשובה בהיסטוריה של הע היהודי:
מחול מסדה מתלקח
ובוער –
פנה דר ,גורל דורות ,היזהר! )(64

ע זאת ,במבח הזמני ,קובע שמעו הלקי" ,מתעוררת שוב ושוב התמיהה על
השכחה ,הגמורה כמעט" ,שנגזרה על שירת יצחק למד 14.שנה לאחר פרסו
הפואמה ,באפריל  ,1927כתב המבקר אהר זאב אשכולי ,כי "הפרובלמה של שירת
ארֿישראל ,אי למד יחיד לה .פרובלמה זו משותפת לו ולשני חבריו .ג ]אורי
צבי[ גרינברג וג ]אברה[ שלונסקי עמדו בפניה 15".בר בהשוואה לשלונסקי
וגרינברג ,כתבה חיה הופמ ,במבח העתי למד הוא "ללא ספק הנשכח וה'מקופח'
שבי שלושת .ציבור קוראי השירה של היו איננו קורא עוד ,כמדומה ,את שיריו,
וא המחקר האקדמי כמעט שאינו מגלה בה עניי" .אי תימה אפוא ש"הפואמה
מסדה איבדה בהדרגה את מקומה בתוכניות הלימודי של בתי הספר" ,ולמעשה
"מסתמנת שחיקה מסוימת במעמדו של למד כבר בשנות הֿ ",30שעה
16
"שפופולריותה של הפואמה מסדה באר ובתפוצות נמצאת במלוא תנופתה".
אמנ במבח הזמ ירד מעמדו של למד בהשוואה לזה של שלונסקי וגרינברג,
בר מבקרי רבי המשיכו לציי את ההשפעה הגדולה והמתמדת שהתייחדה
לפואמה שלו מש שני רבות ביחס להבנת פשר הקיו היהודי בישראל ובגולה .כ
המבקר ש"י פנואלי כתב ,שהפואמה היא "שיר אחד שהושר בחמישה פרקי זמני,
12
13
14
15
16

אברה כה ,כפי שצוטט אצל דני הדרי ,ש ,עמ' .150
שירו של זרובבל גלעד ,מצוטט אצל דני הדרי ,ש ,עמ' .151
שמעו הלקי ,מבוא ,כל שירי יצחק למד )ירושלי ,מוסד ביאליק  ,(1973עמ' יא.
אהר זאב אשכולי כפי שצוטט אצל חיה הופמ ,ש ,עמוד .158
ש ,עמ' .160159
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ואינו אלא אחד ,שירו של ישראל ,גורלו ,מאבקו ע הגורל הקבוע במזלו ,וניסיו
אחרו של ישראל לשרות ע גורלו במסדה רבתֿהשמש וחשופת הסלעי" .א "בכל
דורותיו היה ישראל נמלט מגורלו וגורלו מדביקו ,כרו אחריו כצל" ,הרי "במסדה
תהיה פגישה אחרונה ,פני אל פני ,בלי מסתור והתחמקות ,קרב אחרו .פה יתבקע
תוכנו" .מחול מסדה הלוהט ,המתלקח ,מהווה אמנ חלק אינטגרלי של הגורל
היהודי ,א א "אבותינו היו רוקדי בעיניי עצומות את מחולֿהחידה שאי לה
סו" ,הרי "מחולה של מסדה הוא מחול הפתרו ,התעוררות והכרעה" .למד תר
בפואמה שלו להבנת מרחב הניסיו ואופק הציפיות של בני דורו ,ה באר וה בגולה
וכ הפ לאד "הצופה דרכי ישראל וייעודו" .הוא "נצמד אל הבעיות הגדולות של
האומה ונעג אל הפדות; מורד בגורל ע שיודע הוא כי אי להימלט ממנו ,וע
17
שמרגיש הוא בכוחֿסתרי מנהל ומכוו צעדי אומה בעל כורחה".
הערכה גדולה זו למסדה כמשקפת את בעיות הקיו ומכוונת את דרכ של בני
הדור מתבטאת ג בדבריו של המבקר דב סד ,ע פטירתו של למד בשנת .1954
בחוברת מולד בשנה זו פרס סד דיוק של למד ,וכתב כי מסדה הייתה "חביבה,
אהובה ואפילו נמרצה ]כ[ בתקופה מסוימת בתל אביב ,במושבה" ובקיבו ,ומה
"נדדה החיבה ,האהבה ואפילו ההערצה לקיבוצי ההכשרה של החלוצי בפולי
ובליטא" .א ג סד עצמו לא יכול היה שלא להטיל ספק בכ שלפואמה לא נועד
18
"אור ימי ,בחינת שירה ולא בחינת תעודה".
עשרי שנה לאחר מכ ,כמו שראינו לעיל ,מקונ הלקי "על השכחה ,הגמורה
כמעט ,שנגזרה" על שירת יצחק למד 19.בניגוד לחוקרי רבי ,הלקי דווקא טוע
ששירת למד איננה "שוועה לגאולת ההיסטוריה הישראלית ,כי א להיפ :כולה
שוועה למי פורק אישי צנוע שבקצה השלמה ע העול האנושי המטור וע
העול היהודי האומלל בתוכו" .א ג הלקי עצמו לא יכול להכחיש כי "בשנות
העשרי והשלושי הל לב הקורא" אחר הפואמה ,המבטאת "את הנכונות לגבורה,
להקרבה עצמית בקרב האחרו להצלת ההיסטוריה היהודית ברוח הציונות
20
המגשימה".
אחת הביקורות החשובות על מסדה ועל שירת יצחק למד בכלל היא של המבקר
ברו קורצוויל .עניינו הוא "התודעה ההיסטורית בשירי יצחק למד" ,והוא קובע כי
"ללמד תודעה עמוקה על קשר בלֿיינתק שבי האומה לבי החוויה האישית".
במוב זה ,מסדה היא "עדות לחיפוש קדחתני אחר פשר גורל עמו" .כ ,השילוב
17
18
19
20

ש"י פנואלי" ,שירת יצחק למד" בספרו חוליות בספרות העברית החדשה )תל אביב :דביר,
 ,(1953עמ' .75 ,68
דב סד" ,דיוק ",מולד ,כר יב )תשי"ד( ,עמ'  .503נדפס ג בספרו של סד ,בי די לחשבו:
מסות על סופרי וספרי )תל אביב :דביר ,(1963 ,עמ' .10196
שמעו הלקי ,ש ,עמ' יא.
הלקי ,ש ,עמ' יב ,יד.
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שבי גורל האומה לבי החוויה והקיו האישי כובשי את לב הקורא והופכי את
שירתו של למד ל"שירת הלב והמצפו הלאומי" .יתר על כ" ,המשורר מסוגל להבי
את פשר חייו ,את עצמו ,רק בתהלי ההתייחדות הנפשית המלאה ע המשמעות
הפנימית של תולדות עמו" .אי חציצה אפוא בי האני של המשורר לבי המצפו
הלאומי .מבחינה זאת מחולות החלוצי ומדורותיה בפואמה "ה המחולות
והמדורות של אבותיה ,קשר המקשר את שמחת מסדה ע לילות שמחת תודה.
אבותינו כשהיעוד בלב רקדו בעיניי עצומות מעל תהומות .בלי האמונה העמוקה
ביעוד אי אפשר לרקוד על התהו .זאת ידעו החלוצי הראשוני אנשי מסדה ,זאת
ידע ג דורנו" 21.כ מסיי קורצוויל את דיונו בתודעה ההיסטורית בשירתו של
למד.
לבסו ,בראשית המאה העשרי ואחת טע המבקר הלל ברזל ,כי בדומה לאורי
צבי גרינברג ,ג למד "היה צופה לבית ישראל ,ושירתו נדרשה לגורל הע בארצו
ובמקומות גלותו" .קהל קוראיו "היטה אוז בעיקר להבטחה כי מסדה החדשה לא
תיפול" .זו הסיבה ,בי השאר ,כי מסדה "זכתה במעמד של יצירת חובה שאי לפסוח
עליה במערכות החינו ,ויש להקנותה לדורות הבאי כחלק ממורשת הדורות ".כ,
למרות ש"בטל מעמדה המיוחס בתוכנית הלימודי" הרי ש"נשארה מסדה תמרור
דר בנוסחה החדש ,המתפר ,החדשני בצורתו ,והמציי את המעבר משירת התחייה
22
לשירת אר ישראל".
***
כדי להבי את כוחה ומשמעותה של הפואמה ראוי להתחיל במחבר ,יצחק למד,
איש העלייה השלישית .למד הקדיש את הפואמה לאחיו משה ,אשר כפי שנכתב
בהקדשה לפואמה ,נרצח "על אדמת אוקראינה בימות הטבח בישראל" ) .(15בפרעות
ובפוגרומי ביהודי רוסיהֿאוקראינה בשני  19201917נרצחו למעלה ממאה אל
יהודי בידי כפריי ,צבאות מהפכניי ואנטיֿמהפכניי ברוסיה ,לצד לאומני
אוקראיני.
תיאור מצמרר של תקופה זאת עולה בספרו של איסאק באבל ) (19401894חיל
הפרשי ) .(1926רצח מזעזע של יהודי מתואר כא ,בי השאר ,בסיפורי "חציית
הזברו"" ,גדליה" ו"ברסטצ'קו" 23.השוואה בי הפואמה של למד לבי חיל
הפרשי היא יותר מנחוצה ,לא רק בשל העובדה ששני החיבורי הופיעו באותה
השנה ,1926 ,אלא משו שה מייצגי שתי פני חשובות ביותר של פשר הקיו
21
22
23

ברו קורצוויל" ,התודעה ההיסטורית בשירי יצחק למד" ,בי החזו לבי האבסורדי :פרקי
לדר ספרותנו במאה העשרי )שוק :ירושלי ,(1966 ,עמ' .107106 ,102
הלל ברזל ,ש ,עמ' .473472
איסאק באבל ,חיל הפרשי ועוד סיפורי )תל אביב :הקיבו המאוחד ,(2002 ,עמ' .106 ,68 ,46
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היהודי ואופניו בראשית המאה העשרי – ראשית קימומה של מולדת בארֿישראל,
מצד אחד ,ומצד שני היסחפות סטיכית וטרגית במערבולת החיי בגולה בשל כוחות
היסטוריי ,כמו מלחמת העול הראשונה ,המהפכה הרוסית .זהו כמוב הרקע והציר
העיקרי של היצירה – המעבר מפסיביות בגולה להגשמה חלוצית בארֿישראל; הרס
ואובד באירופה מול התחדשות יוצרת באר ישראל; סו "לדמדומי העולמות"
בגולה וזריעת "זרע נפש וחלומות" במפעליה של העלייה השנייה והעלייה
השלישית.
בשעה שהמהפכני ברוסיה הכריזו "תבערת עול הפחנו ,תבערת עול בד –
שי ברכה ריבו עול" ,כפי שכתב אלכסנדר בלוק ) (19211880בפואמה "שני
עשר" 24.בהקשר היסטורי זה הביאה המהפכה הבולשביקית ללמד ולרבי מבני דורו
דווקא טרגדיה אישית ולאומית .הפואמה "שני עשר" מתארת את מצעד של שניֿ
עשר חיילי רוסיי הנושאי את בשורת המהפכה ,בדומה לשניֿעשר השליחי
ההולכי אחר ישו ,לאור רחובות פטרוגרד )סנקט פטרבורג( ,כאשר סופת
ההיסטוריה גועשת ומשתוללת סביב .אכ Aל;ק קיבל את המהפכה במי שמחה
דתית ,כאילו הייתה חגיגה המובילה לשינוי כולל של פניה הרוחניי של רוסיה.
המהפכה גילמה עבורו את הנפש הרוסית המרדנית .הוא הדי באשר לוולדימיר
מאיאקובסקי ) ,(19301893משורר המהפכה הרוסית ,אשר בפואמה "ענ במכנסי"
– או במקור" :השליח השלושהֿעשר" – מדמה עצמו ,בדומה לאלכסנדר בלוק,
לשליח ישו המביא את בשורת המהפכה לעול .בלשונו של מאיאקובסקי עצמו ,הוא
עטור כמו ישו "בנזר קוצי המהפכה" 25.עבור למד ובני דורו היהודי מהפכה זו
הביאה פורענות ,רדיפות וטרגדיה .זהו העול ממנו מבקש הגיבור של מסדה לעקור:
"ברחתי אלי ספינת גולי ,ואעל אל מסדה"(36) .
ביסוד הפואמה מוצג ,א כ ,מצב הקיו היהודי כפי שהוא נראה לחלוֿעולה
צעיר ב העלייה השלישית .הפואמה מבוססת על ניסיונו האישי הכאוב של למד
בפרעות באוקראינה ורצח אחיו .א הוא מעלה בו את מרחב הניסיו ואופק הציפיות
של דור של של צעירי יהודי בראשית המאה העשרי .הוא פר Fבבירור וניסח
בחדות בפע הראשונה את חזות האימי הצפונה באירופה לגורל היהודי ,בלשונו,
את "נצח סימפוניית הדמי" ) (31הכרוכה ללא הפרד בעצ הנוכחות היהודית
בגולה.
שני מעטות קוד לכ תיאר חיי נחמ ביאליק ב"בעיר ההריגה" )(19041903
את זוועות הפוגרומי בראשית המאה העשרי ,בה " ַה ֶֶ Gמ> ז ְָר ָחהַ ,ה ִHָ Gה ְָ Dר ָחה
;Gחט ָ> ַחט" ,והלקח שלו היה –
ְה ֵ
וַ

24
25

אלכסנדר בלוק ,שני עשר ,תרג אברה שלונסקי )תל אביב :ספרית פועלי ,תשל"ב( ,עמ' .39
ולדימיר מיקובסקי ,ענ במכנסי ,תרג אריה אהרוני )תל אביב :ספרית פועלי ,(1991 ,עמ' .27
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ְו ַע ָה ַמהֿ ְ" #פֹהָ *ֿ&ֶ ,ד  ,ק&ְ /רַח ַה ְִ -ד ָ& ָרה
את ִע ְ-ָ 5ָ #-ה ֶאתֿ78ס ַהיְג7נִי ,
ָָ 0
ְונ ָ
ָעי
ֲ0רָה ְקר ִ
ַע ָ ֶָ 5אתֿנ ְַפ ְַ #5לע ָ
ו ְָקר ְ
ֲכל ַלחֲרֵ 7איֿא7נִי ,
ְאתֿ ְל ָב ְבַ ֵ ִ #מא ָ
וֶ
ד7לה ה7רֵד ַָ 5על ָק ְדקֹד ַה ְ> ָל ִעי
ו ְִד ְמ ָע ְתַ #ה ְ= ָ
26
ֹאבד ִ& ְס ָערָה.
ָתַ #ה ָ-רָה ַ"ַ 5ח – ְות ַ
ְֲ 5אג ְ
וַ

למד ,בניגוד לביאליק ,מפיק מפרעות אלה לקח היסטורי גדול .שוב אי זו השאלה
כיצד לשמר את הקיו היהודי באירופה ,ובהכרח כניעות מסורתית תחת ממשלות
הגויי וסבל פרעות מפקידה לפקידה; הבעיה הבוערת בפני הנוער היהודי היא
הגשמה חלוצית באר ישראל ומימוש חזו הריבונות הלאומית של הע היהודי
בארצו .מול זוועות הפוגרומי באירופה ,לנוכח אפס התקווה לקיו היהודי
באירופה ,מוטל על הנוער היהודי לאמ ברוחו ובגופו את תעודתו ההיסטורית
הגדולה ,לעלות לציו ולהבטיח כי "שנית מסדה לא תיפול" .זוהי בתמצית מהותה
של הפואמה מסדה.
רק לדורות מעטי מאוד הוענקה ההזדמנות לעמוס על כתפיה את מלוא הטרגדיה
של הגורל היהודי ,או בלשו המשורר" :שכינתֿע חידתֿגורלה על שכמ הטעינה".
זו תמצית התעודה ,המשימה וההבטחה ,אשר ניצבות עכשיו בפני הצעירי בני דורו
של למד.
ספק א נית לראות במסדה נבואה אפלה על השואה .תהיה זו קריאה
אנאכרוניסטית של ההיסטוריה .איש כמוב לא היה יכול לחזות את השואה בשנות
העשרי של המאה העשרי .א למד תפס בציציותיו את פשר הקיו היהודי בדורו.
הפואמה ,א כ ,מסמלת בדרכה את אמירתו החשובה של גרש שלו ש"הציונות
החזירה את הע היהודי להיסטוריה"; או בלשונה של רחל ,מסדה מציגה חזיו של
"נער עברי נמלט מרוסיה לעלות ארצה ישראל .הנהו בי שומרי חומותיו של המבצר
האחרו .מתענה בענות ,מתיאש וכושל ,מבקש שכחה בשכרות מחול על מרי
ההתפכחות שאחריה ,יאבק במראותֿתמול מפתי ,כורע ,גובר ומעודד' :חזק ,חזק
27
ונתחזק'".
זו ג הסיבה לאופיה הלוחמני של מסדה .מרחב ההיסטוריה הוא הבימה ,חיזיו
של שדה קרב גדול .הפרעות ה ביטוי לטבעה ההיסטוריה – מלחמה .ואול "נס
המרד האחרו הונ" במסדה ו"פה משפט אחרו יחרו הקרב" ) (20על עתידה
ופשרה .על כ ,תמצית הפואמה והלוז שלה הוא מאבק שנרתמי אליו הצעירי
החלוצי:
26
27

ראהhttp://benyehuda.org/bialik/beir.html :

שירת רחל ,עמ' רג.
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פתחי ,חומה ,שערי בתי גנזיי הריקי
ויאצר ב ברֿחיינו לשנות הקרב.
כי שוממי עוד שדות מסדה ומוכיֿחרב,
ומי יודע עד כמה יאר הקרב וימיֿמצור כמה עוד יימשכו!
ועד בוא שנותֿשובע ,עד גשמי בעת ירדו
וטל על אדמת פרזות ייזל לילה לילה;
עד חרמש הניצחו ברכת שדה יקצור לבטח –
קבלי ביכורי חיינו ,צידה ללוחמיי הרעבי ,
ומעינות עלומינו – לצמאיי! )(49

בפרק הראשו של הפואמה" ,פליט" ,חוש המשורר רקע לוחמני זה .אמו מתה עליו
קוד שהתגייס לצבא האדו ,אחיו נרצח בפוגרו ואביו מבכה אותו מרה .א כא
חלה תפנית גמורה :המחבר מחליט שלא ללחו עוד את מלחמותיה ומהפכותיה של
רוסיה ,וג לא להיות שוב קורב לגחמותיה ,אלא "לעלות למסדה" או לאר ישראל.
) (19עלייה זאת איננה חיפוש אחר מפלט של שלווה ונחמה אישית ,וג לא בריחה
פרטית סתמית למצוא מקלט ומסתור .כל ציונה הוא מאבק ומלחמה" .נס מרד
אחרו" הונ בעבר במצדה ועכשיו המחבר מאמי כי "מול גורל דורות אויב" ,באר
ישראל שוב "פה משפט אחרו יחרו הקרב" .המשורר אמנ נטש את הקרב ברוסיה,
א הוא מזמ עצמו לקרב החשוב מכול באר ישראל שבה "שכינה רועפת כפורי
ירדה ומבעד למס באות עי שחרית גדולה צופה ומשגחת עלי מסדה" (22) .העולי
ארצה מצטרפי לקרב הגדול על פשר הקיו היהודי.
את אופיה הכה לוחמני של מסדה צרי ג להבי על יסוד שורש הולדתה הייחודי,
המציאות ההיסטורית .ע פרו המהפכה הבולשביקית ברוסיה ,הפכה אוקראינה
לשדה מערכה חשוב ביותר והחליפה ידיי פעמי רבות בי הכוחות המהפכניי
והאנטיֿמהפכניי בי השני  .19201917כאשר למד עצמו התנדב לצבא האדו
בשנת  ,1917א עזב לאחר זמ קצר ,משפחתו נעקרה מביתה וידעה סבל ונדודי
רבי" 28.מה גדול ונורא הוא האסו אשר קרני" ,כתב למד על מות אחיו לשמואל
דג ,ידיד נעוריו ,בשנת  ,1922לאחר עלייתו לאר ע קבוצת חלוצי:
אני לא ידעתי לזעוק זעקה מרה אשר תזעזע ותחריד את כולי ,את כל הוויתי .כ לא
ידעתי .אל וקהה רוח אני .נפשי המתבוססת בדמיה ,הדקורה אלפי כידוני אש
וארס ...אחא ,מה גדול ונורא הוא הכאב .הרי לא ידוע לנו אפילו היכ נתגלגלו
עצמותיו הקדושות ...ש באר Aהצפו ]אוקראינה[ ,אר Aהסערות ,התהפוכות ,ארA
הזוועות אשר חרב ,קטל ורע ,אד ואלוהי משכלי את יושביה – אבד ג הוא

28

ברזל ,שירת ארֿישראל – אקספרסיוניז נבואי ,עמ' .474
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כגרגיר חול קט שנישא בסופה – ומי יודע אי ואיפה? ש באר Aאשר חיי היחיד
29
ה כאי וכאפס – אבד ואיש לא ידע ,איש לא ש לב.

מה שנותר ללמד לעשות אפוא הוא להקי מצבה לאחיו ביצירתו" :אדיר חפצי
עכשיו :להציג לו לכל הפחות מצבה הראויה באמת לזכרו הנשגב ,ביצירתי" 30.כ
מתערבבי ללא הפרד השכול הפרטי ותפיסת ההיסטוריה היהודית לכדי חזיו מלא
הוד ויראה ,מסכת מופלאה על פשר הקיו היהודי לדורותיו ,אשר ציונה העיקרי היא
הקמת "מסדה" .שנה לאחר המכתב לעיל ,בשנת  ,19241923אל נכו בפר יצירה
עז וכביר ,כתב והשלי למד את מסדה.
חשוב לציי ,שכמה מיצירות המופת בספרות אירופה נכתבו בגלות :דאנטה כתב
בגלות את הקומדיה האלוהית ) ,(13211308ומקיאוולי חיבר בגלות את העיוני
בעשרת הספרי הראשוני של טיטוס ליוויוס ) .(1517הוא הדי לגבי למד – בגלות
ממקו הולדתו הוא כתב את יצירתו מסדה ,ואאורב את מימזיס.
פרקי הפואמה יכולי ללמד רבות על תוכנה ומטרתה .הפרק הראשו" ,פליט" ,מתאר
וגולה ,הבורח ממקו
את המציאות הכואבת בגולה ,ההופכת את המחבר לפליט ֶ
הולדתו באוקראינה ועוקר לאר ישראל .עוד קוד עלייתו לאר ישראל ,יצא המחבר
ברוסיה ל"מערכות שדות זרי ותרמיל צבא מעיק על שכמי" ,משמע ,הצטר לצבא
האדו ברוסיה המהפכנית .א לאחר רצח אחיו" ,בעודי מחשק את נפשי המתפוררת
בחישוקי אומ אחרוני" ,הוא בורח "ע חצות לספינת גולי לעלות למסדה"(19) .
בעבר הייתה מצדה ההיסטורית גיא חיזיו מופלא לנס המרד האחרו ברומאי.
עכשיו ,טוע המחבר ,במנוסתו מפרעות הגורל וההיסטוריה באירופה ,באר ישראל
שוב ייחר המשפט האחרו בהיסטוריה היהודית .לא בשדות זרי ולא במלחמות
ומהפכות של אחרי ,אלא דווקא באר ישראל .הציונות ,ולא כל אידיאולוגיה
מהפכנית אחרת ,היא שתכריע את גורל הע היהודי.
פרשנות נחרצת זאת לפתרו ההיסטוריה היהודית זוכה לביקורת קשה מצד שלושה
חברי של למד ,המנסי להניעו מלברוח מאירופה וללכת למסדה .הראשו לועג לו
וטוע כי "בדיה – מסדה" ,משמע אי היא אלא עוד "מוקש חדש אשר טמ הגורל
בצחקו לשארית הפליטה" מהפרעות ברוסיה .אלוהי ההיסטוריה והגורל "עלינו
המעטי ]אלוהי ההיסטורי והגורל[ קשרו וכל האלי והשטני על כתב זה הקשר
חתמו ,בדמינו חתמו" .במצב זה ,שעה "שנטה ממסלולו העול" ,לא נותר לישראל
אלא אל אחד לפליטה – "אל נק" .מאחר ו"אל נק – אחד הוא הסוכ בכנפיו
עלינו" ,הרי כל שנותר הוא לערו "לו מזבח ונהיה כוהניו בקודש" .נקמה בלבד היא
התשובה לפרעות ,קובע החבר של למד ,והיא "תעודת כל בחור ביהודה בשארית
29
30

אגרות יצחק למד ,ער אבידב ליפסקר )תל אביב :גנזי ,תשנ"ח( ,עמ' .4847
ש ,עמ' .48
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אחרונה" .והוא מפציר בו" ,אל תשא עיני לכזב המאיר מרחוק ומתע .אל תל!
כזב – מסדה"(2523) .
ג חברו השני טוע בפניו "שקר מסדה!" את מסדה בודי בלב אלה
ה"מתייאשי עייפי ונבוכי" אשר אפס כוח "להחזיק במשוטי וחתור בסערת
הלילה אל חופי הבוקר המחכי לספינתֿהאד הטרופה" .הפתרו לשאלה היהודית
ולהיסטוריה איננו באר ישראל .ההפ מכ .עכשיו היא שעת החסד שבה יורד
"לילה לכסות על פגר העול היש" ,ותיקו "ספינתֿהאד הטרופה" נמצא בקרב
הגדול הנער באירופה ,ולא מחוצה לה .אלה השואפי למסדה ה "מתייאשי
רפיֿידיי להרי בתרועה את כוס העול בחינגת קרבות גואלי" .חבר זה טוע כנגד
למד" :מה תבכה לשחוטי ולצא יעקב כי רבו ַשIוליו? זה מס אחרו נשלמה
למ;ל" של ההיסטוריה" ,טר שלוביֿיד נעברה ע עול נענה ודווה אל מלכות
ֶ
הגאולה המכפרת" .פתרו בעיית היהודי איננו במסדה אלא חייב להוות חלק
מהמהפכה העולמית .שהרי עכשיו הוא הזמ שבו "הורד המס האדו על במת
התמורות הגדולה" בהיסטוריה .זו השעה הגדולה והאחרונה ,המערכה האחרונה
שבה מפציע "שרביט מלכות חדשה" ,והאד "יכרע ברננת ניצחו על ס עולמו
החדש" .לכ החבר מפציר בלמד לא לברוח לאר ישראל אלא ל"רקו ע כל רוקמי
העתיד מערכה אחרונה וגואלת!" הוא פונה אל למד" :ולמה עיני חלומ תשאנה
ולבב – אמוניו /לזרע בצחיח מסדה ,על טרשי מצודה ]מצדה[ הרוסה? /לא תקו
מסדה ,לא תעמוד בסערת הקרבות הגדולי /ותקומה לא תהי למחנהֿהמתיאשי
הדל בתוכה!"
מאבק ומלחמה ה תמציתה של ההיסטוריה .המערכה האחרונה מתחוללת דווקא
באירופה המהפכנית ולא במסדה ,מערכה על "המחר השליט" ,והוא פונה ללמד
ואומר" :לא תשא פני בורח? שקר מסדה!" )(2726
א החבר הראשו הוא דובר אלוהיֿנקמות והחבר השני הוא דובר בשורת
האוטופיה של המהפכה העולמית ,הרי זה השלישי הוא ספק וניהיליסט .לדידו אי
כל פשר ומשמעות להיסטוריה" .אוי למבקשיֿנתיבות בישראל ולדורשי פתרוני
וקצי – ולא ידעו כי נוצרנו ]היהודי[ היות רק חידתֿשעשועי לעול ,בנוח עליו
ִ
הרוח הרעה משעמו ושובע זנוני" .כא מקדי למד את קפקא ),(19241883
אשר בסיפורו "לפני שער החוק" נמצא הגיבור ליד שער המיועד א ורק לו ,א
מאחר שהוא איננו מוצא את המפתח לשער זה איננו יכול לעבור דרכו .הוא הדי
ביחס ללמד הטוע" ,ומה תבקשו עוד המפתח למנעולֿגורלנו הכבד – ומפתח לא
היה ולא נברא ,וכה מאז ומעול היינו מנעול אטו ללא מפתח – מטרה לכל פצירה
ומשור של שוברי מנעולי ,רוצחי לילות וגנבי" .לשו אחר ,אי כל פתרו לשאלה
היהודית בתחומי הזמ וההיסטוריה" .אי עול ירחמכ? מה יעש ערי זה ]שר
ההיסטוריה[ מתהולל בלי קבצֿמוקיו ]הע היהודי[ בהיכליו ,כי ירקוד לפניו ויזמר,
יצלצל בפעמוניֿכפתו ויעש בלהטיֿמכאוביו?" )(2928
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הד לדברי אלה על שר ,ערי או מלא ההיסטוריה נית למצוא ג בדבריו של
ולטר בנימי ) ,(19401892מבקר הספרות והמסאי היהודיֿגרמני ,אשר בעת מנוסתו
מפני הנאצי בצרפת בשנת  ,1940כתב כי "מלא ההיסטוריה" איננו מסתכל וצופה
קדימה ,כמו שחשבו אנשי תנועת ההשכלה ,אלא דווקא אחורנית ,ורואה
"קטסטרופה אחת ויחידה" בהיסטוריה "העורמת בלי הר גלי חורבות" ו"מטילה
אות לרגליו" 31.בדומה לו טוע חברו השלישי של למד ,כי ציונה העיקרי של
ההיסטוריה ה אסונות על גבי אסונות כאשר מדובר בע היהודי ,המהווה רק
"צעצוע" בידי אלוהי ההיסטוריה .אי זה מפתיע כי חבר זה לא מוצא כל פשר,
תכלית ומשמעות בהיסטוריה ,ועל כ הוא קובע נחרצות" :איהו הגואל האחרו? הה,
למה עוד פעמיו יאחרו? /מה יעמדו עוד נביאי השקר על מרומי הבמות /וניבאו
גאולה ,גאולה ,גאולה /,וקראו עוד ללכת ,ללכת ,ללכת?"
להיסטוריה אי כל פשר ומשמעות .היא מבוססת על מזל ומקריות" :גורל ישראל"
איננו אלא רק "מזל קבוע בשמיֿהעול ואי לשנות מהלכו" .ניהיליז ומקריות ה
ממהות ההיסטוריה .זאת הסיבה שהחבר השלישי מפציר בלמד לא לעלות ארצה
אלא להישאר באירופה ולצפות באפס מעשה לסו הטרגי ההכרחי" :גורל אחד
לשנינו ,הה ,רֵע ,בוא שכב פה לצדי ונצפה יחד לפעמי הסו" (3029) .פסיביות
וכניעות ה התרופה שהוא מציע לכל תעתועי ההיסטוריה.
למד כופר בדעות ובעצות של שלושת מרעיו .הוא מחליט לצאת לדרכו אל
"מסדה" .עכשיו ,הוא כותב" ,חשכת דרכי מוארה" ,שעה שמאחור בוערי
"משכנותֿישראל" בפוגרומי .זוועת תבערות ומדורות אלה היא בבחינת " 'הבדלה'
גדולה ,אדומה" אשר "הדליקתה יד גורל" בכדי "להבדיל במוצאיֿעולמות בי
ישראל לעמי" .הוא יוצא לאר ישראל כאשר "מקהלת גרונות" פתחה בשאגה
"הושעֿנא!" ועוני לה "רבבות קשתותֿחלפי" ואומרי" ,צא ,צא ,היגלה ,מנצח
סימפוניית הדמי" של הגולה (31) .כ ,מול פורענות ודמי באירופה מזומנת
למסדה תעודה גדולה וחשובה" :הנה כותנתֿהפסי החדשה" ,המציינת "תתחדש,
תתחדש ,העול"(32) .
אי תימה כי מול חזיונות הדמי הללו בגולה ,מול תיאוריות שקר אוטופיות
לתיקו עול באירופה" ,ע חצות הלילה" בורח המחבר "אלי ספינת גולי ואעל
מסדה" ,ובלבו שוועה ותחינה" :פתחי ,מסדה ,שערי ואבואה הפליט! לרגלי הנה
אשי נפשי המתפוררת – ִשמיה על סד סלעי ורקעיה ,חשל ורקע מחדש" .אכ,
"פסו חסדי עול" ליהודי בגולה ,ו"היה חוגֿהאר עניבתֿתליה לצווארי ומרחבה –
לכ תליי"" .הפליט" הגולה מתייצב כ מול שערי מסדה ואומר" :בחיקי
צבהֿמדווי הפשיל ראש שחוט אלוהיֿישראל ודמיו בדמי נגעו" ,ו"בצלֿהאד
31

ולטר בנימי" ,על מושג ההיסטוריה" ,מבחר כתבי ,כר ב' :הרהורי ,תרג דוד זינגר )תל
אביב :הקיבו המאוחד  ,(1996עמ' .313
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שלי ציפורניֿכפירה חדות עווית חרתו" .הגולה חייב להודות כי נֶגע הכפירה אחז א
בו ,וסביבו רק "תוהו ,תוהו ,תוהו" .בו בזמ מודה הוא כי "מקלט מוכ הוא תוהו זה,
ידעתי ,לפליט כמוני ,ואני כפרפר עיי מרומה יו ושמש ,נמש לשלהבתו הקרה
והאוכלת – הצילי" .מרוב ייאוש המחבר מבקש עכשיו לעצו את עיניו "לבל תנהינה
למקלט זה האיו ולבלתי הימש לשלהבתו" .א כמו ביד גורל נעלמה הוא מוטח
על שערי מסדה" :לבריחיֿשערי את כולי אצמידִ :פתחי מסדה ,ואבואה הפליט".
) (3936מעול לא תוארה תנועת העלייה ארצה בצורה כה דרמטית ,חדה ונוקבת,
על לבטיה וספקותיה.
הפרק השני" ,אל החומה" ,מתאר את צעדי העלייה הראשוני למסדה .הפליט
אשר זה עתה "נשמט מ התליה" בגולה ,כובש "בחיק מסדה" את ראשו ותוהה "מה
לי לעשות בקצה החבל" של הגלות הכרו עדיי על צווארו (43) .גלות ,פורענות
ותלייה כרוכי יחדיו בהיסטוריוגרפיה של מסדה .אל מול אימי הגולה שואל המחבר
נפע" ,מי אתה העולה פה ברננה וראש רסיסי טל מלא?" בר ,אי אלה רסיסי טל
כי א דמעות הוריו בגולה החרדי לבנ ולהחלטתו לעקור .א לגביו ,מהלכו אכ
מלא "רננה" ,כיוו ש"אגדת מסדה כה יפה וחומת הפלאי מושכת כ" (4544) .מול
תוגת ההורי נמצא סוד הגורל היהודי :המחבר הוא "שריד" ,ניצול מגיא ההרגה
בגולה ,והוא תוהה הא הוא יועד לשאת "את קלו עול ואנוש" ו"להוקיעו
לדורות".
והוא שואל" :וא כפורי למצוא עוד השארתני – ענני הגורל ,איי?" את
התשובה הוא שומע מפי "קול סתרי" אשר עונה ומשיב לשאלתו" :במסדה" הוא
ימצא את התרופה והמזור" :ואשמע לקול והנה באתי" למסדה" .אילמי צעדי יעלוני
לחומה" .בסערת קרבות ההיסטוריה ,מסדה היא מבצר ומקלט" :גבוהה ,גבוהה
חומת מסדה" ,ולכ "תעמק התהו" של ההיסטוריה "הרובצת לרגליה" .א הא
עורמת ההיסטוריה היא אשר הובילה את המחבר למסדה ומציגה בפניו חזיו
תעתועי? זוהי השאלה שבה מתייסר המחבר" :והיה א רימני קול סתרי –
ממרומי החומה אל פי התהו את עצמי אשמיט .ואל תהי לשארית זכר ואל יקו
שריד" (4746) .עורמת ההיסטוריה מתעתעת ,וא אכ תצלח ,שוב לא יהיה כל זכר
לישראל ולא ייוותר שריד ופליט.
ברגע מכונ זה המחבר מוצא כי ידיו הפרושות של "העולה" למסדה אינ למעשה
"אלא ידי ישראל" אשר "כדליי ריקי ה כה תלויות על פני בארות עול מלאות".
גורלו האישי איננו אלא בבחינת גורל כלל עמו ,וידיו ,ידי החלו הצעיר ,ה
"הראשונות להרי את כל דגלי הבשורה" לע ישראל המתייסר בגולה .הוא משביע
בשבועה ידיי אלה "לחבוק את חומת מסדה ,חבוק ואל תחדל" .מסדה היא מפעל
לצעירי נלהבי ויוקדי חזו ,לפיכ הוא קובע "בשירה ותופי לכת ,טעוני כל טוב
בכדי נעורי מלאי דמי רני
נעל לחומה ,מלא חופני לבבות זה חלומות נביאה ַ
נישא ואשכולות חיי בכורות – בטנאי אהבה ,הכל מנחה לקרב וקודש למסדה!"
מנחת נעורי נלהבת ומתמסרת למסדה ,כי "מי יודע כמה יאר הקרב וימי מצור כמה
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עוד יימשכו!" קרב ומלחמה ה ממד הכרחי של ההיסטוריה ומהלכה ,והמחבר ע
בני דורו הצעירי מקדישי עצמ לכ" :קבלי בכורי חיינו ,צידה ללוחמי הרעבי,
ומעיינות עלומינו – לצמאיי!" )(4948
נערי נלהבי ה אשר יוצרי את התפנית ההיסטורית המכרעת והמהפכנית
בהיסטוריה היהודית" .עירומי ויחפי" ה עולי אל החומה של מסדה ,ותו כ
יוצרי מפה חדשה של ההיסטוריה היהודית" :על כל הכלונסאות הנעוצי
בפרשותֿהדרכי תלינו כותונתינו לדגלי מבשרי חירות" .אכ אביוני ודלפוני ה
אלה אשר יוצאי לקומ את מסדה ,א המשורר מפציר" :אל תבוזי נא ,מסדה,
לשירת האביוני" .שהרי רק מי אשר הגולה הפשיטה אותו עירו ועריה ,אפילו
מחסד האהבה ,הוא אשר יכול לקומ את מסדה" :מה לנו פחדֿקרב ,ואי לבגוד
נוכלה? בהילקח הכול ממנו – גזלה ג אהבתנו" .וכ "כאב המשטמה" לקיו
היהודי בגולה הפ צעירי אלה "לאגרו קמו" אשר "על גולגולתֿגורלנו בכל זעמו
יורד" (5150) .תמורה היסטורית גדולה זו במישורי הזמ מחוללת א תמורה
גיאוגרפית רבת עוצמה במישורי המרחב :במסדה "שאגת אורה נישאת סביב ותחריד
כל אפל ממעמקיו" .אור השמש בוקע" :בקעינו ,הה ,בקעינו שמש ,וג תוכנו האפל
גלי" .שמש במסדה מול אפלה בגולה .תמצית התפנית ההיסטורית היא
"מלילותֿחור וערבות" באירופה אלי שמש זורחת ובוהקת במלוא עוזה במסדה.
)(5452
הפרק שלישי" ,מדורות לילה" ,מתאר את כפל הפני והמשמעות של המדורות
בהיסטוריה היהודית – מזוועות של סבל ,שמד ופוגרומי אלי פר שמחה ומחולות.
כ ,כמו המחבר שעלה למסדה ,כ א רבי אחרי עייפו "מתעות ונדוד כבני עניי
לבושי סחבות מבקשי חסד" בגולה ,וע עליית למסדה "לילות מכורה ימשחו
שנית ,הוד מחצבת למו ישיבו" .הגלות סילקה את השכינה ,א השיבה למסדה
מכתירה שוב את ע הסגולה .אי תימה אפוא כי בלילות במסדה "אי עיי במחנה.
אי כושל צמאֿמרגוע" .ההפ מכ ,עתה "האוויר נוש גבורות" ו"אש יוקדת
בזרועות" .תפנית גדולה זאת מקבלת ביטויה בסמל של מדורות ומחולות .במסדה
עולות "מדורותֿלילה על החומה" .מדורות אלה ה "כשדרות תמיד על כל דרכי
ישראל" ,ו"ציוני כל דר העולה אלי מסדה" .א בעבר בגולה מדורות אש סימלו
"לילות זוועה" ואליה "קפצו אבות בחדוות מוות והיו לחידה" ,הרי במסדה "סביב
מדורותֿאש עתה בני מחולֿפתרו יחולו" (6057) ,ה עכשיו מקור לשמחה וגאווה
וסביב שרי החלוצי הצעירי ,במה שיהפו לאחד הקטעי הנודעי ביותר של
הפואמה" :לא נותקה עוד השלשלת /,עוד נמשכת השלשלת /מני אבות אלי בני/,
מני מדורות אלי מדורות /,עוד נמשכת השלשלת"(61) .
במסדה הלילות ה "לילות שמחתֿמסדה" .שלשלת המחולות נמשכת מהאבות עד
לעולי מסדה" .אבותינו כ רקדו" ע ספרי תורה ,ועכשיו "כ נרקודה ג אנחנו ,יד
אחת תאמ מעגל ,נטל דור שנייה חובקת" ,או את "ספר יגו גדול" ,וכ "נמשיכה
השלשלת ,לא נותקה עוד השלשלת" של ההיסטוריה היהודית (6361) .בהקשר זה
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של ההיסטוריה היהודית ,שעה שהמחולות מבטאי את ח מהלכה ופתרונה ,כותב
המחבר" :עלי שלשלת המחול! שנית מסדה לא תיפול" .וא יעלו ספקות וחששות,
לכ יש רק תשובה אחת – "א גורל דורות לועג' :לשווא!' " הרי את "לשונו
המתגרה נתלוש" (7170) .אכ ,כל עניינה של העלייה אלי מסדה היא התרסה גדולה
נגד מהלכה המסורתי של ההיסטוריה היהודית בגולה.
הפרק הרביעי" ,מחו למחנה" ,משרטט את מחיר הכישלו או היציאה מהמחנה
החלוצי ,שעה שהייאוש הול ופושה בו ושוב הדר איננה ברורה ונהירה .מוטיב
ההיסטוריה ,אשר הוא יסוד הפואמה ,כאמור ,מהווה את הבסיס והתשתית לפרק זה.
השעה היא שעת "ליל המבוכה" ,או "אשמורת אחרונה ]אשר[ הגיעה ללילֿ
הנדודי" .שוב נמצא הע היהודי ללא "ספינתֿע" ו"בלי עוג" .הייאוש מציי כי
ת "לילֿנדודי ליו שמש" במסדה ,ועכשיו החלוצי כמו "ערערי העול" נישאי
א ה "בלי עוג על כל שבעת הימי" (7675) .נדודי וגולה מהווי שוב את
מהות ההיסטוריה היהודית .מסדה איננה עוד חזו ומופת אלא מקו הראוי להוקעה
ולגינוי .בנסיבות אלה של ייאוש וכשלו מוצא עצמו המחבר מחו למחנה החלוצי,
"אני לאות איֿמוצא ולמופת גורלֿלא ישנה!" הוא כותב ,ומתהל "על אדמת
מחו למחנה" (7877) .מחו למחנה החלוצי נמצא "יגו התוהו הגדול" ,הוא
ההיסטוריה היהודית" :כי צל יגו הראשית והאחרית הוא בעצ הימי".
זהו אל נכו מצב הקיו היהודי וגורל ע ישראל ,הוגה המחבר" ,היות שליחי
היגו על פני האדמות" (8079) .וכ ללא חזו ייפרע ע .קשיי הטבע במסדה ,כגו
חמסי ,מצייני למחבר" ,יתוֿחסד" אלוהי ,כי "פה חנ;ת שכח ג אל" .באירופה
"כטלאיֿקלו הייתה לי שמשכ על גבי" ,ולכ המחבר בא למסדה "לכת משא
השמש האחרת" .א הנה עכשיו מתברר כי שמש זו "הייתה לי לקללה" בעטיו של
החמסי .לפיכ ,בהשקיפו אל חו למחנה מוצא המחבר "מה מעט חסדֿאל ילטפ,
מסדה" .הוא משווע עכשיו למלא אלוהי" ,היגלה ,הה ,היגלה ,מלא אלוהי"
ל"פליטי זעֿחורגות אשר במקלט קידמ שרב וצמא היכ"(8582) .
הפרק החמישי" ,בדעו המדורות" ,מעצי עד אימה את אווירת היגו ,השכול
והכישלו במחנה החלוצי ,אשר החלה בפרק הרביעי .עכשיו אפילו הטבע מתערב
כדי לסכל את מעשי הלוחמי על חומות מסדה" .ישנ לילות במסדה ,לילות כבדי
וחורשי רעה" אשר "כעופות שחורי כבדיֿכנ ה יורדי על החומה ,להחשי
סוללותֿהקרב ,לסגור הדר ללוחמי" .בשעת חשכה זו "יפלו רפיֿידיי ושמש מחר
לא יזכרו עוד" (89) .מעניי להשוות שורה פותחת זאת של הפרק החמישי ע השיר
"היו לילות" ) ,(1938מאת יעקב אורלנד ) ,(20021914אשר ג הוא היה עד ,בגיל
חמש ,לטבח של שמונה מבני משפחתו בפוגרו באוקראינה .א באר ישראל הוא
כותב:
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ז7כרֶת,
א7ת ֶ
ָהיֵ /ליל7תֲ ,אנִי ָ
ָמי ֶא ָBא,
א7ת ַעד ס 7י ַ
ֲאנִי ָ
ע7לי ֵ&י ְַ Dג ְניָה ְל ִכ ֶCרֶת,
ַ& ִִ 5ְ -
ֲמ/סה.
ָע ְמ ָדה ֶע ְג ַלת ַחַEי ָהע ָ
וְה/א ִנ=ְַ 5ִ :5מ ִעי ֵא ַליְ ,ק ַט ְנטֹנֶת,
ִיתי ַ&יִת ְל ְִ 5ב ֵ,F
ֲאנִי ָ&נ ִ
ְ ִ Hר ְק ִמי ָ& ֶערֶב ִלי ֹ8Gנֶת,
ְ
32
ְהג ַ&ֶ 7Eאת ֶע ְג ָל ֵת.F
ֲאנִי ֶאנ ַ

שני גולי ,שני שירי ,א איזה הבדל .בראייתו של למד ,בפרק החמישי ,אפילו
הטבע מתנכר ללוחמי מסדה ,הלילה הוא אויב ,שעה שאורלנד דווקא מציי את
התמורה והיצירה שמחוללי הלילות באר ישראל לגבי הדוברת בשיר.
תחושת כישלו צורבת היא ציונו העיקרי של פרק זה ,כישלו שהוא ג היסטורי
וג אישי" .ככלי איֿחפ בו יתגולל לרגלי גביעֿנעוריֿהריק" ,מבכה המשורר את
אובד נעוריו כהקרבה סתמית וחסרת תכלית" .את כל יינו נסכתי נסֿאמוני על
סלעי מסדה" ,א "עתה מאו לא נשאר לי" .אי זו רק מנת גורלו האישי ,כמוב,
אלא "בדעו מדורות ,כמדורות אנו דועכי ,ולא חל אורנו?" אובד דר ,פקפוק
וחוסר משמעות ,ה מנת חלקו של דור החלוצי ,או אלה אשר הקריבו עלומיה
בהליכת למסדה.
א לא רק השליחות והמשימה של מדורות מסדה נעלמו ,אלא א אלוהי עצמו
הופ עכשיו לאל המסתתר ,לאל נעדר אשר אינו שועה עוד לתחינה ,לשוועה ולנהי
מפי אלה אשר רצו לשרת אותו בכל כוח ומאוד" :הה ,כאשר נעדר אל כי ירצה
מנחתֿחיינו וקורב עלומי ואהבה בהעלותנו המדורות ,כ ייעדר עתה להקשיב בכי
תמרורינו ,בדעו המדורות" .בשעה קשה זאת אפילו מסדה בוכה" :אכ ,ג מסדה
תב ,ואי לא תבכה"" ,כולנו בזרועות צמאות על צווארה נתלינו ונבקש רחמיֿא
מחסה והצלה" ,א היא יודעת כי "לא תוכל מאו לתת ,לא תוכל עוד להציל".
המפעל הגדול ,שינוי מהל ההיסטוריה היהודית ,יורד לטמיו ואיננו בר תיקו .אמנ
מסדה "לא תוכל הציל את אשר אוכלה מארת הדורות; לא תוכל הציל על אשר גורל
ציווה :אל הצל!" ).(9492
בדעו המדורות עולה ופושה הייאוש" .ולמה נטשנו כול ונעל אל החומה?"
נשאלת השאלה שהמשורר ש בפי כול ,וג בפיו שלו" :אני לו ג ידעתי למה –
אחת היא לי ,עייפתי! לא אוכל עוד עמוד על החומה אל מול פני הקרב .עייפתי!"
הדר אשר ביקשו כול ללכת בה מובילה רק למקו אחד" :הגרדומה!" עכשיו ג
32

ראו.http://zemer.co.il/song.asp?id=912 :
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אי עוד דר בריחה ממסדה – "אי דר ממסדה" .כ מול נוגה תפארתה של אש
המדורות בפרק בשלישי ,המפיצות לא רק אור אלא מאירות ג את הדר למסדה,
השאלה עכשיו היא "למה באתי להתפלש בלילות מסדה באפר מדורות כבות?"
אי זה מפתיע שברגע זה עולה במלוא עוזה השאלה של מחיר עזיבת הבית בגולה:
"זכרתי קֿמכורה רפוד אהבת אבות ,יו ולילה מרגועות בו הרעיפו" .וכ תוהה
המחבר בייאושו כי רב" ,ומה החלו הרע אשר עקרני ויטלטלני עד הלו?" א הוא
ציפה יחד ע בני דורו כי מסדה תכפר על פורענויות ההיסטוריה היהודית ,הרי עכשיו
הוא כותב בייאושו" :עתה ידעתי ,אי כיפורי אי .לא תכפר ג מסדה!" חלו
עיוועי היא מסדה ,רק אשליה היא ,ולכ "על קודקודינו ירכב מחר – ל לועג".
לפיכ ,א חשבו כי מסדה היא הפתרו לתוהו של הגולה ,הרי עכשיו "מסדה – סו
כל דרכיֿישראל ,על עברי תוהו תשכו ,שומר נפשו מעלות אליה – מאימת תוהו
יינצל" .לא ישועה וגאולה להיסטוריה ,אלא שוב חזרה ושיבה אל ה=יִ והתוהו אשר
מפניה ברחו המחבר ובני דורו מהגולה .שוב מגייס המחבר את עוצמת הטבע בכדי
לבטא את ריגשתו" :הנה יעמדו ההרי סביב ,קופאי ומחרישי עדי נצח ה נבוני
עול .את הכול ראו ויראו" ,והמה אשר יודעי בבטחה "מה ריק עמל המטפסי מאז
ומעול" אל מסדה .אי כל אפשרות לשנות את ההיסטוריה .ואכ לא נותר למחבר
אלא לסכ כי לא נית להשלות את "עיני נבוניֿעול אלה" או ההרי ,אשר "מבט
יודעֿכול" .ערב יורד על מסדה ,ו"יריעות אוהלינו" מתנדנדות "ע הרוח ככנפיי
פצועות" .והנה "חזוֿאימי" נגלה למחבר" :לאור שקיעה ,על מרומי החומה,
נשריֿע אחרוני מפרפרי במשק כנפיי פצועות" (10095) .חלו היה ואיננו
עוד .רוממות נשרי הע החלוצי הפכה לאכזבה לשכול וכשלו אל מול המציאות.
אי תיקו להיסטוריה היהודית ואי מרפא למצב הקיו היהודי.
תחושת האכזבה מתעצמת לא רק בגי הכישלו האישי ,אלא ג ובעיקר על רקע
העובדה כי העולי למסדה חשבו כי יאירו את הדר ,יסמנו את ח ההיסטוריה
והגאולה .בר הע היהודי איננו מקבל על עצמו את השליחות הסגולית למסדה ואת
ההקרבה הגדולה שהטילו החלוצי הצעירי על עצמ .קבוצות החלו חשבו כי
יסמנו את הדר שלאחר מכ יבואו בה אחרי ,א עתה ה מביני כי אי כל היענות
לכ בקרב בני עמ" :אמרתי עמי שלחני ,ואשא כול למע שולחי" ,בר "עתה
ידעתי ,אי אשר יצפה למטה לבשורת הניצחו כי תבוא מפה ממעלה" .א אחד לא
מצטר לקבוצות החלוצי הקטנות ולכ "אי אשר יידע בנופלנו פה כאשר לא יידע
לו ג ניצחנו" (101) .כ מתגלה כי לחזו המפואר והשליחות הרמה אשר נטלו על
עצמ החלוצי אי כל ביקוש ותמיכה בע .מה טרגי הוא אכ מצבו של השליח
שיצא לשליחות קשה ורבת מחיר והוא מגלה למעשה כי אלה אשר למענ יצא כלל
אינ מכירי לא בו ולא בשליחותו.
צרי לציי כי מבחינה היסטורית ,רוב רובה של ההגירה היהודית לאחר "הסופות
בנגב" ) ,(18821881ה הפרעות ברוסיה בשני הללו ,הגיעה לארצותֿהברית.
מרוסיה היגרו כֿ 2.4מיליו יהודי 2 :מיליו מתוכ לארצות הברית ,והשאר
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לארגנטינה ) ,(115,000קנדה ,דרו אפריקה ועוד .רק מיעוט מתוכ ,כשלושה
אחוזי ,עלו לאר ישראל והיוו חלק ניכר מ העלייה השנייה והשלישית .זו הסיבה,
בי השאר ,שמחבר הפואמה קובע" :אי מחלי עיי וכושל בנו ,בנפול אחד – לא
יבוא תחתיו שני" .וכ לא נותר לו אלא לציי ,כי "אי זאת כי שכחונו ש למטה ,אי
זאת כי נפזר הע לאוהליו וישכח לוחמיו"(101) .
מסקנתו העגומה מכלל זה היא כי מסדה איננה אלא בדיה ,אשליה ולא מציאות,
כפי שאחד מחבריו של למד הזהירו בראשונה עוד קוד יציאתו אל מסדה" :מי בדה
בדיה זאת ונאמ לו?" בהעדר אמת" ,אדי בדיה מתנדפה" של מסדה "עולי
ונמוגי" .בשעת צוקה קשה זאת" ,הידעת? רבי המתחמקי במסתרי ,וע
חשכה ירדו בחשאי מ החומה" .דרכ היא להימלט ממסדה .ייאוש ומצוקה מובילי
בסופו של דבר לכ ש"שוב מפרשיֿהגולה פורשו לקראת ארבע רוחות ושטניֿנדודי
יהתלו באחינו יורדיֿימי ויהגו ממסילה אחת העולה אל מסדה" .מצד שני ,המחבר
אשר נותר יחד ע מתי המעט על חומות מסדה ,שריד קט לחזו המפואר ולשליחות
הגדולה של מסדה ,צופה עכשיו בבעתה בספינות הבאות אלי מסדה ,א הפע
מטענ איננו כולל חלוצי צעירי חולמי ונלהבי" ,לוחמי" בלשו המשורר,
אלא דווקא "רוכלי המה" ,בורגני זעירי וספסרי ,אשר שמעו "יש שבר במסדה,
יש קרב ,ויבואו להיות המאס פה למחנות ולאצור ביזת הקרב" .הללו "בכס,
במאזניֿמרמה ימכרו הכול" ,א היה "א יחזק הקרב ואימי יהל" במסדה ,הרי
"לספינותיה ימהרו ולארצות מבטח יפליגו" .לא נותר אפוא למחבר הפואמה אלא
לצאת בקינה מרה" :אלי ,אלי ,אלוהי מסדה ,אלוהי מתי מספר מעפילי הנושאי
טר אחרו לרעבֿדורות גדול – הלמענ נלח"" ,הלה הביא נחפו בשורת
ניצחו"(105102) .
השליחות שנטלו על עצמ המעפילי למסדה מתבררת לא רק ככוזבת וכבדיה.
רוב רובו של הע היהודי איננו מקבלה ומאמצה .כישלו היסטורי ,כישלו אישי
וכישלו לאומי חוברי יחדיו עכשיו לתחושת אכזבה עמוקה.
בצר יגונו מתגלה למחבר אבטליו הזק ,אשר עמד בראש הסנהדרי יחד ע
שמעיה במחצית המאה הראשונה לפני הספירה ,בתקופת המעבר מהשושלת
החשמונאית לשלטו הורדוס .את אבטליו ,לפי הארתו הפרשנית של יריב ב אהרו,
משווה המחבר לא"ד גורדו ) ,(19221856שהיה "חוזה מסדה" והוא "אשר
רוממתנו אלי קרב ותלמד ידינו שאת מג ודרו קשת" .המשורר פונה אליו עכשיו
ואומר" :הביטה רוכלי ,בשרנו ודמנו ,יבואו למסדה" .הא ,הוא שואלו ,לאור
מציאות זאת שבה תגרני ,בורגני זעירי וספסרי פושטי על מסדה מכל עבר,
"הא לא שגית ,חוזה מסדה בחזו?"
אבטליו מנסה לשכ את יגונו של המשורר ומאשר בפניו "כי את שכינת הע
וראשכ – ראשו" .א ג אבטליו עצמו" ,דמעה בעיניו הזהירה ובמבטו יגו גדול
האפיל" לנוכח חסריֿהחזו ונעדריֿהשליחות הבאי למסדה .הוא הדי א
ב"מתפלש" ,שעל פי הארת יריב ב אהרו הינו ב דמותו של י"ח ברנר ,יוצר שכול
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וכשלו )תר"( ,שג בו פוגע המחבר בדרכו .הוא פונה אליו כאל זה ש"ללא
רחמי" חש "כל השכול וכישלוננו" במסדה ,ושואל" ,ומה אחרית החזו? האומנ
חלו אמת חלמנו או אפר מדורותינו הדועכות – פתרונו הוא?" תשובת ה"מתפלש"
היא" ,אל תדבר סרה ,אח ,באחינו בניֿמסדה" .א ג הוא איננו יכול לעצו עיניו
מראות כי "תחת ברזל שמיֿמסדה ועל נחושת אדמתה" אילנות רבי "וזקופי גזע",
מיו ליו "דלי ה ושחי ,כעלי סתיו נושרי מבדיה ימי אחרי ימי" ,עד כי לא
ברור "א לשד עוד בשורשי ,א נצר עוד יפריחו" .עקת החיי במסדה מוצצת את
לשד החיי ,ומכא ג את השליחות והתעודה של העולי למסדה" :כמה לבבות
נושרי פה כפירות סחוטיֿלשד מעצי חיי שחי ואי מאס"(111105) .
בשעת צוקה גדולה וחמורה זאת" ,לאור מדורות כבות" ,ק אחד ,יצא אל מחו
למחנה" ,לחזה אחד הסלעי נלח ,כבש פניו בו ויכרע בתפילה" ,תפילה שיסודה
בקשה" :אלוהי ,נצור מסדה" .קטע תפילה זה ) (119116הוא אחד משיאי
הפואמה ,קינה עצובה ומזעזעת על נעורי שהוקרבו ,על קרבות קשי ועייפות רבה,
נפילה שוב אל התוהו של הגולה ,א לבסו ג אמונה וביטחה גדולות כי רק מסדה
מהווה את הפתרו להיסטוריה היהודית.
וכ נשמעת התפילה" :לאשר נשמטו מתליותֿנכר ויעלו אל החומה – כונ צעד
נא ,אלוהי לבל ימעדו ,לבלי יפולו ,כי עוד כושלי ה ועייפי" .לפליטי גולי
אלה ,אשר "חשכו כל השמשות בשבעת רקיעיֿעול – צווה ,אל ,חסד שמשֿמסדה
האחרונה" .כי א ג שמש זאת תחש" ,אנה ילכו עוד ויבואו?" לא נותר עוד כל
פתרו אחר לבעיית ההיסטוריה היהודית זולת מסדה .לכ המחבר מפציר באלוהי:
"לאשר חרגו מחיתולי דגלי של שבעי אומות ויבואו עירומי – תנה נא ,אל,
כותנת אחת ,אשר תח ,אשר תכסה מערומיה מוכי צמרמורת" .גלות ,חיי תחת
דגלי אומות אחרות ,איננה הפתרו .רק כתונת מסדה ,קיו לאומי יהודי הנושא את
דגל מסדה ,היא התשובה.
שוב אי המחבר נוקט בשפת מלחמה של מרד וקרב ,אלא דווקא מעלה דימויי
של ינקות ,ילדות ,יתמות ואומללות ,בכדי לעתור ולהפציר באלוהי לחו את מסדה:
"לאשר חלבֿאמ על שפתותיה טר יבש ועל לחייה עוד תרפר לטיפת ידֿאב
חמה – הקל נא ,אלוהי ,יתמות ,היה נא אב לה ושומר ,תכיל כוח זרוע רכה
החזק במג כבד מעיק ,רכ סלעיֿמסדה קשי למרשותיה כי ייעפו!" והוא נושא
תחינה לאל" :לאשר בדמעה זרעו פה זרע נפש וחלומות – אל יכהו ברד היגו ,אל
ייבשוהו חמסיניֿפתאו ,צווה ,אל ,גשמיֿנחמה רבי ויפרהו טל בלילות ,עדי ינוב
לקציר שילומי!" )(116113
כעבור שני יכתוב מתתיהו של ) ,(19751904לפני שנת :1938
7Iר ִעי ,
7Iר ִעי ַ ,ה ְ
ַה ְ
7Iר ִעי ְ& ִד ְמ ָעה,
ַה ְ
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ְ& ִרָCהִ &ְ ,רָCה,
ְ& ִרָCה י ְִקצֹר./

33

א ניסיונו של למד שונה תכלית שינוי מזה של של ,הרועה ואיש האדמה,
האופטימי לעילא ולעילא.
כ נמצא כי בסופו של דבר ,בשעת צוקה ומצוקה קריטית זו לקיו מסדה לא נמצא
אלא שרק אלוהי עשוי לעזור .זהו יסוד "התפילה" ,הקטע המרגש בפואמה .ללא
סיוע צור ישראל ומבטחו יאבד כל המפעל החלוצי הגדול בתהו הנשייה" .לאשר
מהתפלשות לחומה עלו ,אפר חורב עלי ראש ושקי אבל במותניה ,לכבוש
תנחומי בקרב מסדה – האר רוח נא ,אלוהי ,האר רוח באחר תנחומי".
) (117כ נושא המחבר את שוועתו לאלוהי.
שורה זאת מזכירה מאוד את השיר השלישי ב"שירי סו הדר" של לאה גולדברג
):(19701911
ַל ְֵ -דנִיֱ ,אל ַֹהיֵ &ָ ,רְ Fו ִה ְת ַ"ֵ Kל
ַעל ס7ד ָע ֶלה ָק ֵמלַ ,על נֹגִַ Kְ Lרי ָ& ֵ5ל,
ַעל ַה ֵחר/ת ַהֹIאתִ :ל ְרא7תָ ,לחִ ,5/ל ְנ, ֹ5
34
ַחלְ ,ל ִה ָ5ֵ 8ל.
ָל ַד ַעתְ ,לי ֵ

א נשוב אל למד ואל מסדה .על אלוהי לסייע במפעל של מסדה כיוו שהשכינה
היא היא אשר העמיסה על החלוצי הצעירי את חידת הגורל היהודי ופשרו:
"לאשר שכינתֿע חידתֿגורלה על שכמ הטעינה להביאה לפתרונות ,להובילה
לשערי מוצא – הב כוח ,אלוהי ,הב אומ שאת וסבל זאת הכבודה עד הגבול שכינה
דוויה בחזונה האחרו חזתה" .מול עייפות הקיומית הקיצונית של "בני מסדה" לא
נותר אפוא למשורר אלא לפנות בשוועה גדולה לצור ישראל ומבטחו ,כדי שיציל את
חלו מסדה" .עייפו ,עייפו כה בניֿמסדה ,כבד סבל של המעטי" .ה אשר "נוסו
בקרבות לרוב ,ומול כל ח חז חשפו – טר נוסו בקרב האחד ,קרב זה ממוש
ועקשני על כברת אר רק אחת" .זהו הקרב האחרו על יצירת מולדת ,א בגלל
עוצמתו ואימתו לא נותר לצעירי המעטי הללו אלא לפנות לאלוהי כדי שיסייע
ביד להכריעו ולנצחו" :סעד רוח נא ,אלוהי ,ואל תכבינה שלהבות מרד אשר
את לחומה הביאו כנרותֿשבת בדמדומי העולמות" .וכ ,שעה שהלילה יורד על
מסדה ,ועת אור וחו המדורות הול וכבה אט אט ,שעה שתחושת ייאוש וכישלו
הולכת ופושה בקרב העולי למסדה ,מפציר המחבר באלוהי" :ברדת הלילה על
החומה – על תית דעו למדורות! מאופקי מאפילי בדידות עולה והיא מאיימת
בי הסוללות יתהל הFפק ]ספק[ ועל כל אוז ילאט" .שהרי הנה עכשיו שוב "מזל
33

ראהhttp://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=745 :
 34ראה.http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=572&wrkid=20055 :
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התעתועי של ישראל" ב"אור בלהות חרדה זורע ,ינע קרניו בפרצי החומה ומאיר
חוצה אל התוהו ,הה ,שוב ושוב אלי התוהו"(118116) .
כישלו מסדה יביא אל נכו שוב לתוהו ובוהו בהיסטוריה היהודית ,או שוב
לשליטה של "מזל התעתועי של ישראל" בדברי הימי .הוא יציי את עורמת
ההיסטוריה ,את הפכפכנותו של גורל הקיו היהודי ,היסטוריה שמבוססת על מזל
ומקריות ,ומכא מובילה תדיר לפרעות ולאסונות .לכ מפציר המחבר" :עד מתי
תגשש ידֿע שחופה באצבעות עיוורות על סוגרי הישע? הה ,אל ,הביטה ,הנה
שלוחה ,מבי י וישימו הנה שלוחה ,ובכפה חלוֿאחרו אשר דלתה מלילות
נדודי :מ ס ד ה" .שהרי מי "אשר שכינתֿע חידתֿגורלה על שכמ הטעינה" ה
מתי מעט ,או החלוצי ,וכ רק "בידי מתיֿמספר שעל החומה הופקד חלו זה
ופתרונו" .א "א ג הפע ,אלוהי ,לא תחו ואת החלו לא תרצה ולקורבנות
פותריו לא תשעה ג עתה" ,שכול וכישלו תהיה אחריתו של חלו זה .והדובר נושא
את שוועתו ומתפלל" :אלוהי ,נצור מסדה"(119116) .
לאחר שנשא תפילתו לצור אלוהי ומבטחו פונה ושב המתפלל אל המחנה ,הימנו
פרש כדי לשאת את תפילת היחיד שלו; המחנה "על מדורות דועכות" שבו ובתוכו
מהלכי "גיבורי כושלי" ו"יגונ עוד יתנו" .א עכשיו ,ע תפילתו הזכה ,הריהו
כמו מצויד בתשובה לשאלה" :כי מי גישר תהומות וקיב פה את כולנו ומודלקי
באש אחת כנֵרות תקענו במנורת מאור אחת – מסדה?" – הוא אלוהי" .יחל הלב,
יחל ,אבֿרחמי גדול ישנו ,לא לתוהו ממעמקי הלו קרJנו – לא תכזב מסדה!"
במחנה החלוצי עצמו "גלויֿפני יתהל הייאוש" ו"רבי חלליו מחללי הקרב",
ולכ בעטיו "מי יודע א לא כולנו כה אחד אחד נתחמק אלי תהו" .א הנה גילוי
והתגלות במחנה – המתפלל" ,אחד זקו מהירֿצעד מחו למחנה אלינו מתקרב",
ופיו קול שיר "למנצח למנצח" .שירה זאת מחוללת תמורה עמוקה במחנה" :לקול
שיר זה לבי המתעל יזוע ,וגופי העיי יחרוג :לקו" ,לשוב "לקו וצאת אלי קרב".
אי זה אלא התגלות אלוהית ,שכ המחבר יודע עכשיו ש"אותו כביר נעל שעלות
ציוונו – לרדת לא יית" לו ולחבריו במסדה .התמורה בלבבות ג כמו מלבה את אש
המדורות" :הביטו ,הואר פתאו ,זעו מדורות כבות ויד נעלמה כתביֿלהבות מחדש
לה קושר" (127121) .תפילה זכה ,א כ ,מהווה שוב את הפתח לגאולה.
"התפילה" היא רגע השיא בפואמה .לאחריה בא הפרק השישי והאחרו" ,בטר".
פרק זה נפתח בקטע "הבדלה" המגלה פיוס והשלמה ע העבר והמסורת היהודית:
"במוצאי המנוחות ,ע הסתלקות השבתות ,אל מסדה עתה באנו ובידינו גביע
הבדלה ,בו שריד ייננו העתיק ,משומר ואחרו" (131) .חשוב להשוות קטע זה
לתיאור ההבדלה בחלק הראשו של הפואמה" ,פליט" ,כיוו שבי שני קטבי אלה
נע וסובב ציר הפואמה .בחלק הראשו של הפואמה ,שעה שהפליט יוצא אל דרכו
למסדה ,יסוד ההבדלה הוא בתיחו ההיסטורי בי ישראל לעמי לאור ממד הזמ
של היסטוריה של רדיפות ופרעות" :הייתה חשכת דרכי מוארה :משכנות ישראל
בערו – 'הבדלה' גדולה אדומה ,הדליקתה ידֿגורל להבדיל בי ישראל לעמי"(131) .
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א במקרה השני ,ההבדלה נעשית עכשיו לאחר רגע השיא של "התפילה" ,ולכ
עניינה הוא גביע ההבדלה הנושא בתוכו יי עתיק ,מסורת אבות נאמנה ,ורעל ,או
"דרכי תעתועינו" לפני ההגעה למסדה" :רעל מהול בשריד זה" ,ייננו העתיק" ,רעל
דרכי תעתועינו ,ב הלכנו ועברנו עד בואנו למסדה" .א קוד לכ ,בפרק הראשו,
ההבדלה ציינה את התיחו בי ישראל לעמי ,עכשיו היא מתחוללת בתוככי חבורת
החלוצי עצמ :עליה לבור לעצמ את הדר בי יי עתיק הנושא בשורת אמת
לבי יי הנושא רעל ,רעל הגלות" :גביעֿההבדלה בידינו ,נדע להבדיל בי שריד היי
ובי היי המהול בו ,לבל יחד נגמע" .עניינה של ההבדלה עכשיו הוא היכולת
להפריד בי יי לבי הרעל המהול בתוכו .על פי הארתו הפרשנית של יריב ב אהרו:
"להבדיל מעתה את היי הז מהרעל ,את 'מסדה' והגאולה מהגלות והחורב"(131) .
מבחינה היסטורית ,ממשי וקובע המשורר" ,יד גורל ששהֿהכשל ,תמיד אורבת
מאחורינו – אל נשכחה" ,בר "נכה מצח אלי סלע – ה וה עד ד יזנק ,ד כריתות
לשכחה ,ג ברית לזיכרו" .עכשיו ,לאחר "התפילה" ,שהינה כאמור שיא הפואמה,
שבה צור ישראל ומבטחו שב ומאמ לחיקו את מסדה ותעודתה ההיסטורית
הסגולית ,שוב לא נית לערו את המהפכה החלוצית הציונית תו ניתוק ממורשת
אבות ,או מה"ד" המהווה "ברית לזיכרו" .זהו רגע הפיוס הגדול בי סערת
הנעורי של החלוצי לבי מורשת אבות" :כ עשו אז אבותינו בהבדיל
במוצאיֿמנוחות" וכ נעשה "ג אנחנו בהבדילנו במסדה! אל נשכחה!"
א הברית המחודשת של החלוצי במסדה ע מסורת הזיכרו איננה משכיחה
כמוב את אימי ההיסטוריה ופגעיה בעבר ובהווה ,או את היותה של מסדה מוצבת
עדיי בממד של פרעות ופורענויות" :קודרי עוד יעמדו יערותֿעמי ,פרועי סער
לאור השמש ,בצמרמורות מבוכה וחשד עוד ירעדו לקראת כל רוח" .הברית שנכונה
במסדה אל נכו איננה מפיגה חשש ואימה" :כתמיֿאופק רחוקי ירגיזו עוד עיֿדור
כמהה לתנומת מרגוע :ענני עולי ובחוב סער חדש יישאו".
צרי לציי כי בספר שמואל ,עיֿדור מציינת פורענות גדולה .לפני הקרב ע
הפלשתי בו מצא את מותו יחד ע שלושת בניו ,הול שאול המל להיווע בבעלת
האוב מעיֿדור .תחושה של ק ואימה המתרגשת לבוא ,א כ ,אופפת שורה זאת
של למד ביחס לעיֿדור .אמנ ע הקמת מסדה" ,עייפה לרגע ידֿגורל תאבת
משחק וגלגל העלילות בעצלתיי תסובב" ,א אי זאת אלא אשליה בלבד ,שהרי "מי
אוזנו קשבת – תנודות אימה יקשיב ממעמקי" .הרגע של מסדה מציי ,א כ ,שינוי
ותמורה גדולה בהיסטוריה היהודית .בר פורענויות ההיסטוריה כלל לא תמו ולא
כלו" :זאת ידֿגורל תדרו ,תמתח שריריה ,תאמ כוחה במחבואי למע תפוש שנית
וביתר או בגלגל ולסובבו במהירות סנוורי ובחריקת טירו" (134132) .מסדה,
לפיכ ,איננה מהווה בריחה מ המציאות ,מ ההיסטוריה .אי זו אוטופיה ,שהרי היא
נמצאת בתחו ממד הזמ ההיסטורי ומכא כפופה לשיגיונות של מזל ופורענויות.
שוב ושוב מתגלה ,א כ ,כי הממד ההיסטורי הוא תמציתה של הפואמה.
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מאחר שמסדה נמצאת בתחומי הזמ ההיסטורי ,היא צפויה אל נכו שוב לסבול
פורענויות ואימה" .ואת מסדה ,במה תקדמי יוֿ ֶעברות מחדש יבוא? כמה חיזקת
פרציֿחומה לקראת תנודתֿאר חדשה" .משוללת צבא וכלי מלחמה" ,מאשנבי
חומת – עיניֿחוזי וחולמי מבעד צופות ושואלות לנתיבות עול" .ללא צבא
ומכונות מלחמה" ,כמו שה ,ללא מג ,חשופי חזי מתיֿמספר לוחמי ומובלטי
לקראת סכנה" .וכל זאת בטר "נדעה א ישנה יד חסד כה גדולה ואדירה אשר לנהל
תוכל את נועזיי הצועדי על גדות תהו לקרב" .סכנה אורבת למסדה ולכ המחבר
קורא "הה ,אי יהושעֿדור אשר יקרא לגלגלֿעול' :דו!' וליד גורל – 'המתיני!' עד
תיכו מסדה ,עד בוא הניצחו" .שוב אנו ניצבי בפני חיזיו של מלחמה וקרב
גדולי – המערכה על כיבוש האר כמות שהיה בימי יהושע ,אשר קרא "שמש
בגבעו דו ,וירח בעמק אילו" .א בשעה זאת ,חמושה בהבטחת בורא עול ,מסדה
נערכת ומתכוננת לקרב הגדול .לכ קורא המחבר" :הפקידי ,מסדה ,שומרי על
החומה וצופי – בארבע הפינות" ,ו"במפקד הביאי כל נאמניי להיות ערי לקראת
הבאות!" ).(137134
כל התנודות והתהפוכות ההיסטוריות הללו מציינות את הבראשית החדשה
הגלומה במסדה ,שהיא הבסיס לחלק האחרו של מסדה הנושא את הש "בראשית",
אשר בא רק לאחר התפילה והפיוס ע אלוהי .מוראות ההיסטוריה אורבי למסדה,
כמו שג צוי בסו הקטע הקוד .א בחלק "בראשית" המחבר טוע כי
"אחריתֿחזו – טר נשורנה ,א פקוחות עינינו כבר לגילוי מורא גדול" .מסדה
מציינת עמידה בתו ההיסטוריה ,ההיסטוריה היהודית" :פה הגבול .מזה והלאה אי
גבולות עוד ,ומאחור – לאי מוצא אחד יובילו כל האורחות" .בראשית מציינת
התחלה חדשה ,לאחר שבעבר כל הדרכי הובילו לחוסר מוצא מבחינת פשר הקיו
היהודי ושאלת פתרו ההיסטוריה היהודית .היא מציינת פתיחת ד חדש בספר
ההיסטוריה" :סיימנו ספרי כל הדרכי ניסיו כבדֿשני יקריא בדמע ובד ואנו
אחריו חותמי ת" .מסדה מסמלת כ את גבול ההיסטוריה של הגלות ,ומכא
תמורה רבת משמעות ופשר בהיסטוריה היהודית" .מעתה ספרֿבראשית חדש נפתח
על החומה" .וכ ,כמו שמסורת אבות היא לציי סיו קריאת ספר תורה ,ג אנו,
כותב המחבר" ,בשאגת בראשית חדשה ואחרונה נשאג :חזק חזק ונתחזק!" במילי
אלה מסיי יצחק למד את הפואמה(139138) .
הפואמה מסדה מציגה מעל לכול פרשנות היסטורית סגולית למצב הקיו היהודי.
העלייה למסדה מציינת תפנית חשובה ביחס למהל ההיסטוריה היהודית .אמנ
באמצע מפעל הקמת מסדה הותירו הייאוש והדיכאו את המחבר ובני דורו החלוצי
נבוכי ותועי דר .א בשעת צוקה כה גדולה זאת הבטיחו תפילה זכה ושוועה
תמימה את בשורת ההשגחה ,ועכשיו המחבר וחבריו החלוצי נכוני ומזומני שוב
לקרב הגדול שההיסטוריה עתידה לזמ לה .מראשית ועד אחרית ,ממד ההיסטוריה
הוא א כ הבסיס ,היסוד והמסד ,של מסדה .ואכ הפואמה מציינת את ספר בראשית
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החדש של ההיסטוריה היהודית ,בריאה חדשה של מצב קיו יהודי חדש השב אל
תחומי ההיסטוריה .זהו אל נכו קסמה הגדול שהיל על קוראיה החלוצי באר
ובגולה .הפואמה הקנתה הסבר לא רק למהל ההיסטוריה היהודית אלא ,וזאת
בעיקר ,לתפקיד ההיסטורי החשוב של החלוצי ,אשר תעודת חייה הגדולה היא
להביא לשינוי גדול ומהפכני בהיסטוריה היהודית.

