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 הענפים מלאו. וכי יפול הפרי

 בלי קול לדשא רך, אנחנו לא נשמע.

 ולא נדע כי שוב בתוך שממה

 עומד העץ ערום וערירי.

 אך לא בכדי רדפנו המגור

 שבפדיון, הפחד שבאור

 אשר נדון ללילה מלמפרע.

 עצור, עצור לבי לך ניתן,

 לחיות את כל הנצח הקטן

 של אשרך, ולראותו גווע.

 לאה גולדברג בראה ״נצח קטן של אושר״ בעוד שרוב

 חייה, של המשוררת עצמה, ראתה אותו גווע. בנצחיותו

 של האושר, היה בעבורה כל יום חדש - היום הראשון

 של שארית חייו. גסיסתו של האושר הייתה עיקר

 נוכחותו בביוגרפיה של לאה גולדברג. נצתיותו, בעיניה,

 אומרת לנו, כי לתמיד ועבור כולנו תהיה חוויית האושר

 בראיית גוויעתו.

 היו אלה ״הפחד שבאור״ ו״החופש הגדול לנשום

 ולאהוב״ שכלאו את נשמתה של המשוררת וחנקו אותה,

 עד כי ״החרידו את בשרה בלילות״ נביעתו את חלומותיה

 ב״זוועה מאושרת״, כפי שכתבה בשיר ״נסיון״,2 העוסק,
 אף הוא, ב״זוועה מאושרת״.3

 במציאות חסרת האלוהים שלנו, שגם מידות החמלה

 והשמחה נטשו אותה והותירו אחריהן אדמה כמעט

 חרוכה, יש, אם יורשה לי, עוד מקום של בריאה

 והתרגשות אין קץ מקריאה בשיריה של לאה גולדברג.

 בשנות הארבעים והחמישים, כפי שכותב אריאל

 על האושר סאת לאה גולדברג'

 א

 אושר זה! וכיצד אשאנו עכשיו

 מלומדת סגריר, עיפה ומועדת.

 מחלון בדידותי כל עובר וכל שב

 לי היה כבשורה של מולדת.

 עד הכה על עיני זהרך הקרוב

 ואורך לפני כחומה הנצבת

 בין רעב מבטי ודמויות שברחוב

 מול תבל נכריה ואוהבת.

 ואהי כפוסעת על פני עננים

 ברגליים כבדות. איך אורנו ללכת

 את אושרי השביר, את אושרי בן זקונים

 קרן־אור־אביבית בשלכת?

 החופש הגדול לנשום ולאהוב.

 בכל אשר אפנה אראה דמותך מנגד

 בצל קורת ביתי ובלכתי ברתוב,

 גם בשיחת רעים, גם בבדידות חוגגת.

 גם בהיותך רחוק וזר וסרבני,

 גם בשעה קרה ומתנכרת,

 אתה תמיד אתי שבוי לזכרוני,

 שלי כמו ניגון וכתפילת הדרך.

 אויר פסגות צלול. לא דין ולא הפרד.

 מה קל ומה גמיש הצעד הגבוה.

 ואיך ישא ליבי באושר החרד

 תרות אשר כזאת, חרות שאין כמוה!



 ולמצוא שם את ״המענה ההולם, החיוני והמורכב״ של

 טראומה חברתית.

 מצמרר להשליך על ההווה את דבריו של הירשפלד

 על שירתה של גולדברג בשנות הולדתה ועיצובה של

 המדינה והחברה הישראליות. ״שירתה הציעה דבר בלתי

 תלוי ובלתי מותנה בפואטיקה ה׳גברית׳....שירתה של

 גולדברג הייתה קשובה לאלימות שאפפה את כינונה של

 הציוויליזציה הישראלית, בתוכה ומחוצה לה, הקרע מבית

 ההורים, חורבן ה״גלות״, העוינות לטבע שבציונות,

 ודיברה אליו ישירוח, בלי לנחחו (השירים שבהם היא

 מנתחת את עמדתה הם משנוח ה־ 50, עשרים שנה

 לאחר גיבוש עמדתה) בחירתה של התרבות בשירה

 זו היא בנחוץ, בער(מלשון ערנייד.ב), ובמגיב נכונה
 למצבה.״6

 רק אדם, שחהומוח העצב, הפרטי והקולקטיבי, היו

 לו בית והשליטה בשפה עשרה קבין של יופי, רק אדם

 כזה יכול להציף את קוראיו במשהו שמרגיש כמו אושר,

 כפי שעושה לאה גולדברג לקוראי שירתה. זהו אושר

 שאין לו הגדרה, אבל העט של האישה הגדולה מן

 החלומות ומן המציאות מרעיד אותו בלב.

 בחוויה שלי, לאה גולדברג לא מוותרת על קלה

 כסבוכה במורכבות הנפש. כשאני קוראת בשיריה, אני

 ניצבת חשופה לגמרי, עירומה בפני ״מצלמת הרנטגן״

 שלה. היא רואה הכול ואיננה מתעלמת מדבר. לעט שלה

 יש את העצמה לתמלל את הנפש בשירים ובטונטות.

 לגילוי ״זוועות האושר״ במילים, מצטרפים החריזה, מקצב

 וזרימה מסוימים והם הם שיוצרים מטקסט שיר:

 נסיון

 לך נשבעתי, אל עליון,

 ולא אדע האקיים:

 איך אעמוד בנסיון

 ן נסיון האושר השלם?
 איכה תכיל עיני האור?

 ידי רפות, ידי הוזות

 איכה אשא ולא אשבור

 שמחה כזאת, ברכה כזאת?

 מכובד עול איך לא אפול,

 איך לפניך אחיצב

 זקופה, גדולה, נושאת בעול
7  של אושר אנושי שלו.

 הירשפלד4, הייחה השירה של לאה גולדברג נחוצה כאוויר

 לנשימה, אולי אף יותר ממה שהייתה נחוצה הסולידריוח

 סביב האידאולוגיה הציונית.

 ובאוויר לנשימה, היא עדיין נחוצה. כאז, כן עתה, ״בצד

 שירת אלחרמן ושלונסקי וכנגדה, העמידה גולדברג מענה

 הולם לטראומה של דור. לא באמצעות ייצוגה של

 הטראומה, אלא בדרך מורכבח וחיוניח יוחר: באמצעות

 המנגנון התגובתי הנפשי של אדם צעיר הנפגע ונסוג
 ו׳נתקע׳ בדימויי ילדותו.״5

 שוב, כמו לרוב, תהיה זו דמות נשית במציאות

 מסויטח, שחרשה לעצמה והאפשר לאחרים לחפור בנפש



 הרופא למחרת החזרה. גולדברג סיפרה את מה שעברה

 בתוך חייה של גורה, גיבורת "והוא האור", כאמור:

 "כשקמה מחוליה, רזה וחיוורת, וכל שימלותיה קצרות

 עליה, הובהר לה סוף, סוף, כי זהו אותו יאחר המלחמה׳

 עצמו שהובטח לה במשך תמש שנים. אבל את הבובה

 ;הגדולה לא קנו לה. ביקשו לפצותה בתפוח זהב.

 ׳אכלי, אכלי ׳, שידלה אותה שושנה ברמן. היא אחזה

 |את תפוח הזהב בשתי ידיה ונעצה את שיניה בקליפה.

 הם, הגדולים, הביטו בה וצחקו. ׳איננה יודעת לאכול

 תפוח זהב!׳ צהל מארק. אפילו אימא צחקה. נורה החזירה

 ואת תפוח הזהב אל המזנון. מיאנה לאכלו. הנידה את

 ראשה, בלי לומר מילה, מפחד שמא תפרוץ בבכי בפני

 :אלה. רק למחרת, כשלא היו אנשים בחדר, אכלה אותו.

 ןוכבר אתת היה לה, טעמו מה הוא. כך החלו החיים

 ׳שלאחר המלחמה׳. וכך היה כל מה שבא אתר־כך: בית־

 הספר, העיר הזאת, החיים בבית.""

 ״ ׳ילדותי החלה עם המלחמה', אומרת נורה, גיבורת

 הרומן כאשר הזרה משפחת גולדברג לקובנה כבר

 הייתה לאה שונה בהרבה מן הילדה שעזבה את העיר

 שנים אחדות קודם לכן. בינתיים נאגרו לתוך נפשה הרבה

 סבל ומרירות."2'

 אביה לא החלים ממחלת הנפש שלקה בה. היא נאלצה

 לעבוד בעבודות שלא היו לרוחה, ואף תיארה אותן

 "בזויות", על־מנת לעזור בפרנסת המשפחה. לאה טיפלה

 בתינוקות.

 הכאב שליווה אותה מילדותה "התבגר" עמה ולא

 !נטש לעולם. "הייתי ילדה חולמנית, איטית, עצלנית,

 ובכיינית, נוחה להיעלב, בלתי זריזה במשחקים של ריצה,

 קפיצות ודילוגים. לא אהבתי נגיעה גופנית של המון

 ילדים, הייתה לי רגישות יתר לריחות רעים ופתד מפני

 צעקות. כל הדברים הללו הספיקו, כדי לעשותני בודדה

 בין חברי ולא אהובה עליהם. נוסף על כך, כתבתי שירים

 כבר אז, ולא הסתרתי דבר זה, והייתי מהלכת במזדרונים

 בזמן ההפסקה וממלמלת לעצמי מילים מתחרזות ודבר

 זה עשאני, כמובן, ובצדק גמור, מטרה לחצי לעגם של
1 ׳3  הילדים...,

 לאה גולדברג המשיכה לראות את עצמה כמי שאיננה

 מצליחה לזכות באהדה גם כאישה בוגרת ומפורסמת

 בישראל. עצם היותה משוררת אהובה לא סילק את

 המרירות: "מהמכרים שלי כמעט שום איש אינו מתייתס

 ברצינות לזה מה שאני כותבת, מבעד כל הקומפלימנטים

 עול האושר הכביד על כתפיים שכל־כך הורגלו לשאת

 כאב.

 לאה גולדברג נולדה ב־29 במאי ו ו9 ר בקובנה

 שבליטא. כשפרצה מלחמת העולם הראשונה הוגלו יהוד?

 ליטא בפקודת ממשלת הצאר לאזורי פנים רוסיה, כפי

 שכותב א׳׳ב יפה.8 משפחת גולדברג נאלצה לעזוב את

 הבית היפה בחצר, בתוך גינות. ברומן ״והוא האור״, שהוא

 ]אוטוביוגרפי למחצה, לדברי יפה, כתבה גולדברג על נורה,

 גיבורת הרומן: "שנת אלף תשע מאות תשע עשרה. אנחנו

 היינו שיירת פליטים החוזרת למולדת. דרך אש וקור

 וכינים. .. .דרך הבדידות הראשונה שבילדות.. ..דרך של

 שבועיים מוזר, אך בזכרונות נחרתו לעולמים גם שדות

 יפים. פרחי הדגניות בקומה הגבוהה, ואותו אור זהוב!

 עמום שבראשית ספטמבר. וצפרדע אחת ירוקה וזעירה

 שישבה על־פי הבאר, בוקר אחד לאחר הגשם והשמים

 היו אפורים ורכים והירק מבהיק ועמוק. ׳אומרים שהם

 רעבו בדרך. אף היא זוכרת: לא אכלה ימים שלמים, אבל

 הרעב לא הציק. היו מים לשתייה, ומשום מה נסתפקה
 בכך."9

 באותה עת התרחש האירוע הטראומתי בתייה של

 גולדברג - מאסרו של אביה בדרך חזרה לעיר המולדת.

 לאה הייתה אז בת 8. היא כתבה על האירוע ב׳׳והוא

 האור" ושהזרה אותו בשבועון"טורים" (שנה ב; גיליון

 טז 2.38ו.28)י": "הימים היו קרים מאוד. והשדות היו!

 קרחים מאוד. נשבה רוח חצופה, דוקרניח. במרחק נשמעו

 יריות. אם הדרך. אי־שם על גבול רוסיה וליטא. רוב

 השיירה עברה את הגבול. אנחנו נעצרנו. אבא היה חבוש

 במאסר ויום יום איימו עליו להוציאו להורג. לרגליו הי

 נעליים צהבהבות־אדמדמות, וחייל הספר הליטאי הודיע,

 כי נעליים כאלה סימן מובהק הן להשתייכות למפלגה

 הקומוניסטית. אסרוהו. הוא חי באורווה גדולה וריקה,

 אתו עוד שניים־שלושה אנשים רעבים וחסרי ישע.

 לפרקים התירו לי לגשת לאותה אורווה. אני הבינותי

 את האימה שבדבר: כבר מלאו לי שמונה שנים

 אותו יום נצנצה לפתע תקווה להמשיך את הדרך. אימא

 הלכה להתחנן לפני הקצינים רגלי קפאו, וראשי

 בער. כפי שנתברר אחר־כך, היה חומי גדול: יותר

 משלושים ותשע מעלות. אדמת. כשנדלקו הכוכבים

 בשמיים, באה אימא מצאתני יחידה בשדה על אם הדרך:

 יושבת ושומרת על המזוודות."

 כאשר חזרו לאה ואמה לעיר המולדת, האב היה עדיין

 בבית־סוהר. לאה אכן הייתה חולה באדמת, כפי שקבע



 לגשר על הפער שמתאר עדי אופיר. מושגים כמו ״אושר״

 ו״סבל״ הם אך ביטויים עצמאיים לחוויות הריגושים

 שנוכחותן ניכרה מאוד. הם אף מנוחקים מהחוויוח האלה.

 הביטויים הופכים להיות מהוח בפני עצמה, בריאה של

 יצירה אמנותית ועצמאית.

 יותר מכך, הריגוש היה כולו שלה - של לאה הילדה,

 האישה, בת האנוש. אך הביטוי הוא כבר משהו משותף

 ו״אימפרסונלי״ במובן זה, שעכשיו הוא חשוף לעיני כול

 והוא ברשות הכלל. עכשיו השיר מקבל משמעוח משחנה

 שמעניק לו כל קורא בעיניו.

 אסור לשכוח את הפער בין הריגוש לבין ביטויו,

 בחוויה האוחנטיח היו הסבל וגם ״עולו של האושר״

 נוכחים בעצמה בלבה של לאה גולדברג. בביטויים, הם

 נוחרים חמקמקים. והגבול בין השניים כמעט שאינו קיים,

 1כפי שאני לפתות מרגישה, בזמן קריאה בשיר ״על

 האושר״. נוכחותו של אושר מכאיבה לעיניים הקוראות

 בו, שכן, עיקרה בגסיסחו, שאוחה אנחנו חשים בעצם

 פעימות הלב.

 דבריו של עדי אופיר מעוררים את המחשבה, כי

 הביטוי שמתנתק מן הריגוש שאותו ייצג בעבר, מעורר

 או מעצים, ריגושים חדשים, תוך כדי קריאה בטקסטים

 והפרשנוח האסוציאטיבית שנותנים להם קוראים שונים.

 לפיכך, אם נמחח עוד מעט את האפשרות הזאת, הרי

 שבאותה מידה שבה, ביטוי השיר ״על האושר״ מעצים

 את ריגושי האופל, כך גם ביטוי השפיפות מעצים את

 ריגוש האושר:

 ״אך אם יהיה ויפחח השער

 וכל גופי יקרא: הנה הנו!

 אהיה כעץ באפלח היער,

 אשר בחר בו אור להקרינו.״7'

 לפי אופיר, נוכחוחו הבלחי נסבלח של ריגוש גורמה

 למי שמבטא אוחו לחפש מילים חדשוח ולשנוח את

 ביטוי הנוכחוח הבלחי נסבלח של הריגוש. וזאת, כדי

 ש״המילים שמבקשות לגעת״ בקוראים אוחן ״יגעו

 וימצאו נחמה״. הביטוי המחחדש מחרחק כל העת

 מעקבוח נוכחותו האוטנטית של הסבל שהיה בעבר

 ומתנתק מ״עקבוח ההיתקלות״ שממנה נבע הטבל. מצד

 שני, הביטויים החדשים, המילים החדשוח אינן מדביקות
1  אח נוכחוח הטבל שבהווה.״8

 חושבים, שגם אני חושבת ככה ורק מעמידה פנים

 רציניוח, ואף אחד אינו יודע שדווקא בזה חולה אני את

 כל עתידי ושזהו עיקר חיי. גרינבלט מחייחס קצת אחרת

 מאשר האחרים. מאמין שאני אוכל לתת איזה דבר, שלא

 אחדול מלכחוב. אח יחסו אלי, במובן זה, אני יודעת

 הוא מעולם לא אמר לי אף מילה בדבר שירי, שקרא (הן

 בודאי קרא אותם, הוא מתעניין בי קצת). אני יודעת מה

 הוא חושב עליהם. אני יראה שאינו חושב טובות. אך

 לפעמים נוטה אני קצח להאמין שיחסו אל יצירוחי איננו
1  שלילי כל־כך. בבירור, לא אוכל להגיד דבר.״4

 לפי עדי אופיר, ״בין נוכחות הסבל לבין השפה

(או אמצעי הייצוג האחרים) פעור אותו  המתארת אותו

 פער שמפריד תמיד בין הריגוש לביטוי.״15 אופיר מבהיר,

 כי הריגושהוא חוויה נוכחח, זו חוויה של נוכחות

 מועצמת, המבקשת לעצמה ביטוי. לעומחה, הביטוי

 מובנה באופן חרבוחי ומסוגנן. הוא מחליף את נוכתות

 החוויה בייצוג שלה. אנשים לומדים מינקוחם, לבטא

 ריגושים באמצעות מנגנונים תרבותיים, המלמדים אותנו

 פרקטיקות של ביטוי לריגוש. הביטוי הופך את הדבר

 עצמו - הריגוש, למטומן ומיוצג. בכך, ביטוי של ריגוש

 מחרחק ואף מתנתק מן החוויה הנוכחת עצמה - מן

 הריגוש שהיה בעבר. כך לפי אופיר.

 הריגושים שחווחה לאה גולדברג היו נוכחים נוכחות

 מועצמת. הזיכרונות שהעלחה ושיריה הם הביטוי

 המעובד, המטוגנן. ״לאה גולדברג לא הייחה משוררת

 שכלתנית קרה: אך, בשיריה קיים יטוד תבונתי זה המצנן

 את להט התגובה הרגשית והמעלה את השיר לדרגת

 ביטוי אימפרטונלי״, אומר יפה ומוטיף כי, ״המשוררת

 עצמה תיארה פעם את שירחה כ׳דעת שוויתרה על

1 בוויתור על התפארת אין משום יכולת  התפארת.״6



ת: רו  מקו
, לשון לרע - פרקים באנתולוגיה של ( 2 0 0 0 ) .  אופיר, ע
,  המוסר, ירושלים: מכון ון ליר, תל אביב: הוצאת עם־

 עובד, ספריית אופקים.

 גולדברג, ל. מוקדם ומאווזר־מבחר שירים, תל אביב

 ספריית הפועלים.

, לאה גולדברג - תווי דמות ויצירה ( (994ו ב.  יפה, א.

 תל אביב: הוצאת רשפים.

, (עורכות), פגישות ( 2 0 0 0 ) .  קרטון־בלום, ר. וויסמן, ע

 עם משוררת־ מסות ומחקרים על יצירתה של לאה

 גולדברג, ירושלים: המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה

 העברית, תל אביב: ספריית הפועלים.

 ביטוייה של לאה גולדברג בשירים ובסונטות לא

 יתתדשו עוד, מן הסיבה הפשוטה שהמשוררת איננה

 עוד בחיים. היא נפטרה ב־970ו. המילים שלה השתנו

 בעבר ולמרות ״המגור שבפדיון, הפחד שבאור״, כפי

 שכתבה, היא הייתה כותבת פורייה, ששפכה אור גדול

 על התרבות העברית.

 עצמתם של שירי לאה גולדברג הוא בין השאר, בכך,

 שהריגוש(של הקוראים בהם) שב ומחפש את המשוררת.

 רובינו, משוררים זמניים לרגע, המשתמשים גם־כ

 במילים כביטויים, אנחנו מחפשים את הריגוש.

 שנות חייה האתרונות של לאה גולדברג היו שנים

 של מחלה. היא לא הפסיקה לכתוב, אך בשנים הללו

 הערות:
 גולדברג, ל מוקדם ומאוחר מבחר שירים, תל אביב: ו.

 0פר״ת הפועלים, עמי: 139-140.
 גולדברג, ל. שם, עמי: ו4 ו.
 גולדברג, ל. שם, עמי: 141.

 הירשפלד, א. 20001), ״על משמר הנאיביות״, מתוך
 קרטון־בל!ם, ר. וויסמן, ע. ועורכות!, פגישות עם
 משוררת-חםות ומחקרים על יצירתה של לאה
 גולדברג, המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה

 העברית בירושלים וספריית הפועלים, עמי: 150.
 הירשפלד, א.(12000, שם, עמי: 149.
 הירשפלד, א.(2000), שם, עמי: 50 ו.

 גולדברג, ל. חלק מהשיר ״נסיון״, עמי: ו 4 ו.
 יפה, א״ב (1994), לאה גולדברג- תווי דמות 1׳צירח,

 הוצאת ספרים רשפים, עחי: 13.

 יפה, א.ב.(1994), שם, עמי: 15.
 הירשפלד, א.(2000). שם, שם, עמי: 142-143.

 יפה, א.ב.(1994), שם, שם, עמי: 16-17.
 יפה, א.ב.(1994), שם, שם עמי: 18.
 יפה, אב.(1994), שם, שם עמי: 20.

 קטע מי!מנה של לאה גולדברג, השמור במכון הלאומי
 גנזים מאתר האינטרנט של אגודת הסופרים:
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 15. אופיר, ע.(2000!, לשון לרע- פרקים באנתולוגיה של
 המוסר, ספריית אופקים בהוצאת עם עובד ומכון ון ליר

 בירושלים, עמי: 140, 170-171.
Ah^lW ו (11994, שח, שח  16. יפה, א

.9 
.10 
.11 
.12 
.13 
.14 

 |היא ויתרה על הליטוש ועל החיפושים הצורניים

 בשירתה, שאפיינו אותה. השירים היו פשוטים יותו

 וקרובים לשורשי הדברים במהותם. היא הסתפקה
1  במילים האותנטיות ביותר.9

 לפי דן מירון ״תחומה הוא תחום שירת האהבה

 הנכזבת, הנוף, הפיוס העגמומי, הייאוש וההשלמה של
2  אישה לא יפה בת עשרים ושתיים.״0

 ימים מעטים לפני פטירתה כתבה לאה גולדברג את

 :השיר הבא:

 מחר אני אמות.

 אחם חראו מחר

 אח שהיו עיני

 את שהיו פני.

 לעת מתר אתם

 באים על סף ביתי

 לחלוק את הכבוד

 ולחלק שלל.

 מחר יהיה הכל

 לכם ושלכם.

 מחר אתם צודקים

 בכל אשר תאמרו.

 17. גולדברג, שם, שם, משיר הנ0יון, עמי: 142.
 18. אופיר, ע.(2000), שם, שם, עמי: 171.
 19. יפה,א.ב.19941) ,שם, שם, עמי: 49.

 20. הירשפלד, א.(2000) שם, שם, עמי: 135.
 21. יפה, א.ב.(1994), שם, שם, עמי: 51.

 אבל היום אני

 עומדת על הסף

 ואעבור גבולי
 ואין מסיג אותו.״'2
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