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שמואל טרטנר, מכל העמים: עיונים בשירה הלאומית 
של ח"נ ביאליק ונתן אלתרמן )ספריית הילל בן־חיים(, 

בני־ברק: הקיבוץ המאוחד, תשע"א, 318 עמ'

גדול  )יל"ג(,  גורדון  ליב  יהודה  נטל  יובלו  בחג 
משוררי ההשכלה, את עט הזהב שקיבל ממעריציו 
מתברר  ֵרש'.  'קום  דוליצקי:  מנדל  למנחם  ואמר 
משורר  היה  האִמתי  שיורשו  הבחין  לא  שיל"ג 
צעיר בשם חיים נחמן ביאליק, שפרסם את שירו 
'פרדס'  גיליון של  באותו  הציפור',  'אל  הראשון, 

שבו פרסם יל"ג את אחרון שיריו.
ד"ר שמואל טרטנר, חוקר בכיר בצוות הההדרה 
'מוסד  של  המחקר  ובצוות  ביאליק  שירי  כל  של 
את  העמים'  'מכל  ספרו  במרכז  העמיד  אלתרמן', 
 — אלתרמן  ונתן  ביאליק  של  הלאומית  שירתם 
יל"ג.  לאחר  לאומי  לתואר משורר  שזכו  היחידים 
 — השני  התחייה;  דור  של  משוררו  היה  האחד 
משוררו של דור המאבק על עצמאות ישראל. שני 
המשוררים נשאו על כתפיהם את המשא הלאומי, 
ואוזן  ביקורתם,  שבט  את  מַעמם  חסכו  לא  אך 
הציבור הייתה קשובה לדבריהם, בהבינו שנאמנים 

פצעי אוהב.
כאשר מתבוננים בדיאגנוזות ובפרוגנוזות של 
ביאליק ואלתרמן אפשר להבין מדוע נשא אליהם 
הציבור עין שואלת, ומדוע כיום אין הציבור מוכן 
כונו  פעם  לא  המשוררים.  לדברי  אוזן  להטות 
הראייה  יכולת  בזכות  נביאים,  העבר  משוררי 
שלהם ובזכות נכונותם למלא את תפקיד 'הצופה 
לבית ישראל'. כיום רוב הסופרים אינם מסוגלים 
לראות את מפת המציאּות בכל צבעיה ומורכבותה. 
הם דוחקים את עצמם, מרצון ומאונס, לפינה צרה 
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שממנה אי אפשר לראות את המציאות אלא מזווית 
חלקי.  צבעים  עיוורון  ומתוך  אקסצנטרית  ראייה 
בשל עמדה אקסיומטית והיעדר גמישות רעיונית 
רבים מהסופרים נוברים בדרך כלל באותה פיסת 
האִמתות  נתיישנו  שמא  להרהר  בלי  מציאות 
להם  משלם  הקוראים  ציבור  מזוקן.  וָבלּו  שלהם 
כגמולם: על פי רוב הוא אינו נותן בהם אמון ואינו 
מוכן להטות אוזן לדבריהם. הסופר המצוי בימינו 
והנתק  נבוכים',  'מורה  אינו מסוגל לשמש לעמו 
בינו לבין קוראיו הוא הגדול ביותר שהיה אי פעם 

בתולדות התרבות. 
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משוררים  באותם  עוסק  טרטנר  של  ספרו 
במאמרו  העם  אחד  עמדת  את  שימרו  שעדיין 
'עצה טובה' בדבר שילובם של האני הפרטי והאני 
הלאומי בנפש אחת.1 רבים משירי ביאליק נוקטים 
לשון 'אני', אך המתכונת היא זו המתוארת במסתו 
של  זוזים,  מאה  ָמֶנה,  כל  על  הצעירה':  'שירתנו 

היחיד כלולים מאתיים של האומה.2
פרקים  חמישה  מבוא,  הכולל  הספר, 
אינטרפרטטיביים על יצירת ביאליק וחמישה על 
יצירת אלתרמן, פותח בפואמה הקנונית הראשונה 
של ביאליק, 'המתמיד', יצירה מהפכנית המסמנת 
את המעבר מהפואטיקה של המאה התשע־עשרה 
במהפכנותו  התחייה.  שירת  של  לפואטיקה 
השמרנית האמין ביאליק שאין להשליך את הישן 
הישן,  המבנה  את  לפרק  יש  בו.  חפץ  אין  ככלי 
המבקרים  החדש.  המבנה  את  להרכיב  ומרסיסיו 
חשבו בטעות שלפניהם חיקוי כושל של הפואמה 
חייו  סיפור  את  במרכזה  שהעמידה  המשכילית, 
הלינארי של הגיבור. המבנה של הפואמה החדשה 

של ביאליק נראה להם רופף ואקראי. 
ברושם  שמדובר  מתברר  טרטנר  של  ממחקרו 
מוטעה: חלקי היצירה קשורים לא בקשרי מוקדם 
מורכבים.  אנלוגיים  בקשרים  אם  כי  ומאוחר, 
אינו  היצירה  של  האמתי  הגיבור  ועוד,  זאת 
הגיבור הפורמלי אלא דווקא האני הדובר. ניכרת 
לבין  המתוארת  לתופעה  הערכה  בין  התלבטות 
בנפשו  מתלכדים  החלקים  כל  ממנה.  הסתייגות 
מביא  היצירה  של  וסיומה  הדובר,  של  הקרועה 
 — הטקסט  חלקי  כל  של   )reintegration( לאיחוי 
פתרון פיוטי חדשני שאי אפשר למצוא כדוגמתו 

בשום פואמה עברית שקדמה ל'המתמיד'.
את ניתוח הפואמה 'מתי מדבר' מבסס טרטנר 
על תיאור הפער המרכזי שנוצר בסצנת הסערה. 

אחד העם, 'עצה טובה', כל כתבי אחד־העם, תל־אביב   1
בכתב־העת  לראשונה  )נדפס  קלב‑קלד  עמ'  תש"ז, 

ּלַֹח, א, ו ]אדר ב' תרנ"ז[(. הׁשִ

 — המדבר  חיות  לבין  המתים  בין  המפגשים   כל 
הנשר, הנחש והאריה — מסתיימים בלא התנגשות, 
נותרים  והמתים  בעינו,  נשאר  הסטטי  המצב 
שרועים למעצבה. אך בסצנת הסערה הם קמים, 
נושאים נאום חוצב להבות וקוראים למרד. ואולם 
כשהציפיות למפנה דרמטי ביצירה מגיעות לשיאן, 
חוזרת  ולאחריהם  קיטוע,  סימני  של  שורה  באה 
תמונת המתים השוכבים ללא ניע, כאילו לא אירע 
דבר. המפתח לפתרון תעלומה זו טמון במאמריו 
של אחד העם, שבהם תקף המנהיג בחריפות את 
הציונות המדינית, שיצאה לדבריו בהכרזות רמות 
בלא מעשים של ממש. הנאום הנמלץ של המתים 
כל  שכן  למרד,  תחליף  אלא  למרד  הקדמה  אינו 
הכרזותיהם נותרות ללא מימוש. פואמה זו נועדה 
הטמונה  הסכנה  מפני  אזהרה  תמרור  לשמש 
וסיעתו  הרצל  של  ההכרזות  המדינית:  בציונות 
מרקיעות  תקוות  היהודי  הציבור  בלב  נוטעות 
לא  הנלהבות  שההכרזות  ולכשיתברר  שחקים, 
להיוואש מהמפעל  הציבור  עלול  תוצאות,  הניבו 

הציוני.
שהוא  הדובר,  ההֵרגה'  'בעיר  הפואמה  בפתח 
לצאת  למשורר  קורא  ובעצמו,  בכבודו  האל 
מודרך  סיור  לו  עורך  הוא  ושם  ההרגה,  לעיר 
סביר  החורבן.  למראות  מתוודע  המשורר  שבו 
לצפות לתגובה בנוסח 'שפוך חמתך על הגויים', 
לרגשות  פורקן  לתת  המשורר  מן  מונע  האל  אך 
הזוועה.  לנוכח מראות  בקרבו  הזעם המתעוררים 
להעצים  נועדה  שההבלגה  מתרשמים  הקוראים 
מוטעה:  רושם  זהו  אך  הפוגרום,  על  הזעם  את 
רגשות  במשורר  לעורר  הייתה  לא  האל  כוונת 
לעורר  אלא  בפורעים,  להשתלח  כדי  וכאב  זעם 
את העם לצאת ולמרוד בו, באל, עצמו, שכן הוא 

האחראי האִמתי לאסון שניחת עליהם.

ח"נ ביאליק, 'שירתנו הצעירה', כל כתבי ח"נ ביאליק,   2
תל־אביב תרצ"ח, עמ' רלו‑רמא )בשולי המאמר נרשם: 

'אודיסא, כסליו תרס"ז'(.
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ואולם מתברר שהניצולים אינם מתכוונים כלל 
עלבונם.  את  ולתבוע  העליונה  בהשגחה  למרוד 
פחדנותו  על  זעם  רגשות  מתעוררים  במשורר 
ועליו לכלוא את רגשותיו עד  השפלה של העם, 
מדברי  וכיליון.  זעם  בנבואת  מתפרצים  שהם 
האל עולה שאין שום טעם לייסר את העם שכבר 
העלובים,  חייו  עם  השלים  זה  ַעם  דיו.  התייסר 
ואינו מבקש לו חיים אחרים. התוכחה לא תועיל 
היה  המהלך  שכל  המשורר  מבין  כך  במאומה. 
מובילים  והדברים  מלכתחילה,  תוחלת  חסר 
אותו למסקנה שאין עוד טעם להסתמך על האל, 
גם  טעם  ואין  עולמו,  על  השליטה  את  שאיבד 
לפנות לרחמיהן של אומות העולם. ברי גם שאין 
שום טעם ברחמים עצמיים. הדבר היחיד שנותר, 
אליבא דביאליק, הוא להסתמך על עצמנו בלבד 
חיות  מול  אדם  כבני  וכבודנו  חיינו  על  להגן   —
אדם שאיבדו כל זיק אנושי. לפנינו קריאה לצאת 
מעיר ההרגה ולחזור למולדת ההיסטורית, קריאה 

הנרמזת במילות הפתיחה 'ֶלְך־ְלָך'. 
קוראיה  את  הביכה  האש'  'מגילת  הפואמה 
תרס"ו  בתשרי  ּלַֹח'  ב'הׁשִ הראשון  פרסומה  למן 
ברושם המוטעה שלפנינו  נעוצה  )1905(. הסיבה 
טרטנר  מתלכדים.  אינם  שחלקיה  רופפת,  יצירה 
שלאמתו  ולהראות  זו  התרשמות  להפריך  מבקש 
אחת.  למקשה  מתלכדים  היצירה  חלקי  דבר  של 
העלילתי,  במישור  האחדות  את  חיפשו  קוראיה 
בעוד שהיצירה בנויה לפי עקרון המבנה האנלוגי־
לזה  זה  נקשרים  השונים  החלקים  שבו  ההגותי, 

במסגרת פיתוחו של רעיון.
 ,1905 מהפכת  בעקבות  שנכתבה  היצירה, 
מורכבת  ברוסיה,  הצאר  שלטון  את  שזעזעה 
משלושה סיפורים. הראשון עוסק בשרפת המקדש 
)פרקים  ובהצלת השריד האחרון של אש הקודש 
והבחורות  הבחורים  בקורות  עוסק  השני  א‑ג(; 
באי השומם )פרקים ד‑ה(; והשלישי עוסק בקורות 
ביצירה  יש  ו‑ט(.  )פרקים  העיניים  בהיר  העלם 

שלושה מישורים: מישור היחיד, המישור הלאומי 
השאיפה  ניכרת  ובכולם  הכלל־אנושי,  והמישור 

חסרת התוחלת לגאולה.
החלק הראשון רומז שאם האל בכבודו ובעצמו 
לא  ברואיו  הטרגי,  ממצבו  להיחלץ  מסוגל  איננו 
כל שכן. ִהלכך ככל שיקדים האדם להשלים עם 
המציאות, כן ייטב; כך ייחסכו ממנו מאמצי שווא 
הראשון  שהחלק  כשם  וייאוש.  אכזבה  שסופם 
ממחיש את חוסר התוחלת שבשאיפה האוטופית 
לגאולה, כך החלק השני ממחיש מדוע שאיפה זו 
אבדן של  לידי  להביא  עלולה  היא  אסון —  הרת 
היחיד ושל אומתו. החלק השלישי ממחיש כיצד 
אל  העיניים,  בהיר  העלם  היצירה,  גיבור  הגיע 
התובנה המלכדת את חלקי היצירה למקשה אחת.
יצירה מהפכנית, המסמנת  היא  האש'  'מגילת 
את המעבר מהפואטיקה של שירת התחייה לזו של 
הסיבה  נעוצה  זה  במהפך  המודרניסטית.  השירה 
ניתנת  ולראייתה כבלתי  לאי ההבנה של היצירה 
הן  ועמימותה  היצירה  של  הסתימות  לפענוח. 
המאפיינים המובהקים של השירה המודרניסטית.

של  הראשון  המושלם  התוכחה  שיר  'דבר', 
בו  שמדובר  הרושם  את  בתחילה  יוצר  ביאליק, 
בפנייה לנביא מצד אחד מתומכיו או בפנייה מצד 
וזועם  הנביא  של  כאבו  עם  המזדהה  עצמו,  האל 
על יריבי הנביא, המכונים נבלים. הנביא הוא נביא 
זעם המזהיר את העם מפני הפורענות, אך הדובר 
בהמשך  לריק.  דבריו  את  משחית  שהנביא  חש 
לקוראים  מתברר  לרסיסים.  מתנפץ  זה  רושם 
שאין מדובר בנביא זעם אלא דווקא בנביא נחמה, 
שמשמיע 'שיר תחייה וחזון ישועה'. לפנינו נביא 
בדם־ ה'טבולים  דברים  המשמיע  כזה  אך  שקר, 
לבו', והבוערים כאש בעצמותיו. מן ההמשך עולה 
עצמו.  האל  אלא  אינו  למצב  באשמה  שהנושא 
האירוע שבמרכז השיר הוא מות הרצל, שהתרחש 
זמן קצר לאחר פרשת אוגנדה, שחוללה קרע חמור 
המחלוקת   — האירועים  שני  הציונית.  בתנועה 
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הקשה והסתלקותו של המנהיג הכריזמטי — יצרו 
של  מתנגדו  ביאליק,  דיכאון.  תחושת  בציבור 
הרצל וחסידו של אחד העם, טיהר כאן את שמו 

של יריבו הפוליטי.
חלקו השני של הספר עוסק ביצירת אלתרמן, 
והשיר הראשון הנדון בו הוא 'הנספים עם החוף'. 
גירוש  ספינת   — טריה'  'ּפַ באסון  עוסק  השיר 
שבאוקיינוס  מאוריציוס  לאי  להעביר  שנועדה 
ארצה  שהגיעו  ספינות  משלוש  מעפילים  ההודי 
בשנת 1940. הנהגת היישוב הייתה נחושה בדעתה 
למנוע את הגירוש, ולפיכך הורתה ל'הגנה' לחבל 
בספינת הגירוש ולהוציאה מכלל פעולה. למרבה 
בה  פערה  הפצצה  רעועה,  הייתה  הספינה  האסון 
חור גדול ודרכו זרמו מים רבים, ובסופו של דבר 
רגשות  את  משקף  השיר  מהנוסעים.  רבים  טבעו 
מתוך  פעלה  שהנהגתו  בציבור,  שקיננו  האשמה 
הייתה  מעשיה  של  התוצאה  אך  טובה,  כוונה 

טרגית.
של  הפרדוקס  את  כאן  המחיש  אלתרמן 
שהיו  מי  לנגאל.  הגואל  בין  היוצרות  התהפכות 
אמורים לגאול את יהודי אירופה מידי רוצחיהם, 
נכשלו  מקרבם,  הניצולים  את  להציל  לפחות  או 
שהתנועה  אירופה,  מזרח  יהודי  בתפקידם. 
הציונית נוסדה בראש ובראשונה כדי לפתור את 
את  הגשימה  הציונות  שכן  נושעו,  לא  מצוקתם, 
הפך  באירופה  היהודי  העם  שרוב  לאחר  יעדה 
שלא  היהודים  ואולם  המוות.  במחנות  לאפר 
תרמו  הם  דווקא  בשואה,  ושהושמדו  נושעו, 
הציונות,  של  יעדה  להגשמת  מכרעת  תרומה 
שכן המצפון הרע של המעצמות הגדולות, שלא 
סייעו ליהודים בצרתם, הביא אותן לאחר השואה 
לתמוך בהקמת מדינה יהודית בארץ־ישראל. כל 
ברית־ אחת ממעצמות־העל תרמה את חלקה — 
המועצות סיפקה את הנשק שִאפשר לבני היישוב 
וארצות־ ערב,  מדינות  של  במתקפה  לעמוד 
ולולא   — הנשק  משלוחי  במימון  סייעה  הברית 

העזרה משתי מעצמות־העל, ספק רב אם מלחמת 
העצמאות הייתה מסתיימת כפי שהסתיימה. הכרה 
זו של בני היישוב בחובם הגדול ליהודי אירופה 
לפרעו,  יוכלו  לא  שלעולם  חוב  בשואה,  שנספו 
סיוע  הגישו  כך שלא  על  רגשות אשמה  עם  יחד 
של ממש ליהודים הנדונים להשמדה, רגשות אלה 
עולים בשיר לכל אורכו ואינם מרפים מן הקוראים 
עד סיומו. בשל משפט קסטנר נגנז השיר, מחשש 
תחושת  המדורה;  על  שמן  לשפוך  עלול  שהוא 
את  למנוע  לאלתרמן  הורתה  הלאומית  האחריות 

פרסומו.
של  מצבם  את  משקף  ימים'  'חופת  השיר 
היהודים מאירופה שהובלו ארצה בתום  הפליטים 
אלה,  פליטים   — הפלי"ם  אנשי  ידי  על  המלחמה 
גיהינום, חשים עתה שנפלו  שעברו שבעת מדורי 
מן הפח אל הפחת. תחושה קשה זו, בשל התנאים 
הקשים בספינת המעפילים, מביאה אותם לסף מרד, 
בהבינם  ההתנגשות,  נמנעת  האחרון  ברגע  אולם 
שהגורל הנכון להם נכון גם למי שמובילים אותם 
ארצה. כך, מתוך הכרה בחוסר הבֵררה, הם מוותרים 
על 'נישואין־שמתוך־אהבה' ומסכימים בעל כורחם 
ל'נישואין־של־תועלת' עם בני עמם אנשי היישוב 
הארץ־ישראלי, המצרפים אותם למאבק על הקמת 

מדינת היהודים.
ספינת  של  מסעה  מתואר  ימים'  'חופת  בשיר 
של  תודעתם  מתוך  השואה  פליטי  המעפילים 
מתואר  מיכאל'  של  'דף  בשיר  ואילו  הפליטים, 
המסע כפי שראו אותו בני היישוב הארץ־ישראלי 
)דמותו של מיכאל בשיר זה היא הדמות שאליה 
התוודעו הקוראים בפתח 'עיר היונה', בשיר שהוא 
לבין  האחרונים,  חייו  ברגעי  מיכאל,  בין  דו־שיח 

אהובתו מיכל(.
מיכאל ב'דף של מיכאל' מייצג את יחסם של 
חמלה  המערב  יחס  השואה,  לפליטי  היישוב  בני 
התרבות  את  ויסכנו  היישוב  את  יציפו  פן  וחשש 
את  לאבד  עלולה  זו  בארץ.  שנוצרה  הילידית 
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מיכאל  הגלותית.  בתרבות  ולהיבלע  ייחודה 
בלב  שקיננו  החששות  על  להתעלות  מצליח 
את  בברכה  ומקדם  הארץ־ישראלי,  היישוב  בני 
בו  טמונה  הסכנות  כל  שעם  האנושי,  השיטפון 
התרבות  את  יעשירו  הפליטים  רבה.  ברכה  גם 
מגיעה  הייתה  שלא  להישגים  ויזניקוה  המקומית 
אליהם אילו המשיכה להסתגר בהווייתה הקטנה 

והקטנונית.
הממדים  שני  את  מעצב  מועד'  'קרואי  השיר 
'הנספים  )שבשיר  כולו  הקובץ  גיבורת  העת,  של 
וניתוח השיר שם  עם החוף' מכונה 'עת צדקות', 
והמורכבת  הפרדוקסלית  משמעותו  על  עומד 
עבר  שבה  מהפכנית,  עת  זוהי  זה(.  צירוף  של 
למשיסה  הנתון  סביל  מעם  טרנספורמציה  העם 
בידי רשעי העולם מתוך חוסר אונים גמור, לעם 
הלוקח את גורלו בידו, הנוטל את 'חרבה של רות 
'מקום  הזרוע  בכוח  לו  לכבוש  כדי  המואבייה' 
תחת השמש' בארצו ההיסטורית. בתחילת השיר 
מדובר בסליק של ה'הגנה' שמוסתרים בו כלי נשק 
השמורים ליום פקודה, והם מדומים לבקבוקי יין 
השמורים במרתפי העשירים והשועים, והמיועדים 
אף הם לשימוש באירועים מיוחדים. ברי כי טיבם 
של  מטיבם  לחלוטין  שונה  אלה  אירועים  של 
המוצנעים  הנשק  כלי  נועדו  שלהם  האירועים 
של ה'הגנה'. בצד הוויה של שגרה כוזבת מתואר 
אירוע המכשיר את הקרקע לשינוי גמור: שיירת 
להקים  ותכליתה  לנגב,  דרכה  עושה  רכב  כלי 
חדשים  יישובים  הזר  השלטון  של  לאפו  מתחת 

הקוראים תיגר על חוקיו של אותו שלטון נכרי.
הספר בכללו מרים תרומה רבת ערך ומשמעות 
השירה  ולהבנת  אלתרמן  ולחקר  ביאליק  לחקר 
הלאומית,  התחייה  בשנות  שנוצרה  הלאומית 
המאה  ובראשית  התשע־עשרה  המאה  בסוף 
ישראל,  עצמאות  על  המאבק  ובשנות  העשרים, 
לאומי  משורר  המושג  העשרים.  המאה  באמצע 
נולד בשנות 'אביב העמים', בזמן עליית קרנה של 
מדינת הלאום. תקופה זו הביאה כידוע לפריחתה 
של ספרות רומנטית הבנויה על ערכים לאומיים 
לכל  וקיבעון,  קיפאון  לכל  בזה  ואשר  ועממיים, 
מוסכמה קלסית ולכל הידור מלוכני. כיום, בשנות 
'סתיו העמים', עם ירידת קרנה של מדינת הלאום, 
ּיּות  ּמִ עַַ החדש  המושג  של  להיווצרותו  עדים  אנו 
)peoplehood(, המציין את הסולידריות ושותפות 
'הכפר  בתקופת  ועם  עם  כל  בני  של  הגורל 
תרבותיות.  ורב  לאומיות  רב  המעודד  הגלובלי', 
ספרו של טרטנר שופך אפוא אור חדש על יצירה 
שלא איבדה מערכה ומחשיבותה. בישראל הולך 
של  לכידותו  את  לעצב  שניתן  הרעיון  ומתחזק 
הדתית  הרוח  באמצעות  לא  הלאומי  הקולקטיב 
יצירה  באמצעות  אם  כי  התפילה,  סידור  ופסוקי 
שיריהם  באמצעות  ובמיוחד  משותפת,  חילונית 
של משוררים נבחרים, תרתי משמע. יצירתם של 
ושנמצאו  קנוניזציה,  תהליכי  שעברו  משוררים 
אפוא  מקבלת  כול,  בפי  שגורים  להיות  ראויים 
זו  ליצירה  משהייתה  יותר  רבה  חשיבות  בימינו 

בימי היווצרה.


