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 נטע דן

 הצבע בשירת לאה גולדברג –בין הוויזואלי לפואטי 

. רבת כישרוןלא רבים יודעים שהמשוררת לאה גולדברג הייתה גם ציירת 
שתי תערוכות  .ציורים, רישומים וקולאז'ים שיצרה אלפיבעיזבונה שמורים 
מותה  ולאחר(, 1969–1968) ותת חייה האחרונובשנהוצגו  יחיד מיצירותיה

. ביומניה תיארה מגיל יצירותיה הפלסטיותשל הוצגו עוד תערוכות אחדות 
צעיר התפעלות מיצירות אומנות במוזיאונים, וברשימות פובליציסטיות 
סקרה תערוכות שבהן ביקרה באירופה. החוש האומנותי ורגישותה לצבע 

משובצים בהם מאות שמות עצם מהשדה הסמנטי של  –מתגלים גם בשיריה 
י. המאמר הנוכחי בוחן טצבע, והם מעצבים מבע פיוטי עשיר, חושני וסינסתה

 בעיצוב חשיבותםומדגים את את הצבעים לגווניהם השונים ביצירתה, 
 .של שירת גולדברג פרשנותהבתהליך את מקומם ו מבעים פואטיים ייחודיים

ה מבעד לפריזמה של הצבע מתגלה עולם כפרי ועירוני בתמורותיו בעונות השנ
ובחילופי היום והלילה. החידוש במאמר הנוכחי הוא בהצגת הצבע כיסוד 
מארגן דומיננטי בשירת גולדברג. מערך הצבעים בשירתה חושף את המבט 
הפואטי המובחן שלה על העולם בהעמדה של מערכות ניגודים 
ת  קונספטואליים וביצירת קישורים פיגורטיביים מפתיעים כגון "ֲאָדָמה ְיֻרקַּ

ְרָוָיה".ְשת   ְשֶתה ל  ְתֵכֶלת ת   יקֹות" או "פֹּה הַּ
ה תשירממאפייני הצבעים עוקב אחר תמורות בהנוכחי המחקר 

 יםייצוגי הצבע בשיראל ( 1955–1935) של גולדברג המוקדמת והתיכונה
. כך מתגלה שבעוד בשירה המוקדמת והתיכונה (1964–1959) יםהמאוחר

הצבעים משויכים לשמות עצם בעולם, כגון "מרעה ירוק", ואף לשמות 
מופשטים כ"דממה ְכֻחָלה", בשירים מאוחרים יש לצבעים קיום גם כהוויה 
ָירֹּק  עצמאית שעינה של המשוררת בוחנת אותה ותוהה על טיבה, למשל "הַּ

יֹום ָירֹּק ְמאֹּד. /  יר". הַּ ת ְשחֹור ְוֵאין ֹלֶבן ָבע  יֹום ָאפֹור ְמאֹּד. / ּוְקצַּ  ְוָהָאפֹור הַּ
מתוך מכלול שירתה מתבלט בחריגותו הסימבוליסטית המחזור "על 
הפריחה", שבו יש לצבע חשיבות בעיצוב תמונת העולם הייחודית לו, למשל 

יָפה", "עֹולָ  ְשחֹור ֲעֵלי ְקט  ם ב  י ָכֵבד ְוחַּ ם ָגדּוש ָצהֹּב ְכיֹום ָשֵבע", במבעים "ָשנ 
ים ְבתֹוך ֵעיֵנינּו". הממצאים הסמנטיים מ ים ּוְצחֹור שֹוְקע   היומניו"ָדמ 

נוספת לרגישותה  תחוץ ספרותי מספקים עדותהאישיים של גולדברג 
, ולזיקה בין עבודתה כמשוררת תהטבעית־אינסטינקטיביה"צבעונית" 

 וכציירת.
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 1את אלף הגוונים""אני חשה  ה:הקדמ

בנעוריה  :כל חייה (1970–1911) גולדברגהמשוררת לאה אומנויות הפלסטיות ליוו את ה

בסגנונות  הציירבבגרותה ו ,ומשך תקופה מסוימת אף סברה שזהו ייעודה למדה ציור

(, המתאר 1965"מעשה בצייר" ) –, ואף כתבה ספר לילדים איירה כמה מספריה ,שונים

בעיתונות ה פרסמ, גולדברג הרבתה לבקר במוזיאונים 2את קורותיו של צייר ירושלמי.

ב"בית האמנים" בירושלים  הציגה 1968בשלהי ו ,רשימות על ציירים ועל יצירות אומנות

דנה ו עסקו גם בציור, ,כמוהש ,הרצתה על סופריםהתערוכה בעקבות  .תערוכת קולאז'ים

שהביטוי המילולי הסבירה גולדברג הציור. מדיום לב והכת םמדיוהשוני בין בדמיון וב

בספרות "הוא תמיד אמצעי", "תמיד פועל לא למישרין", וזוכה לקיום "על־ידי הפשטה 

(, ואילו באומנויות הוויזואליות, הפועלות למישרין על החושים, "יש 19ודרך עקיפין" )

הצבע בציור מעמדו של "ממשי יותר". בהמשך עמדה על ההבדל בין וקיום בלתי אמצעי" 

 בספרות:ו

הסופר לעתים מתקנא בצייר. הסופר אומר: כחול, וכל קורא רואה כחול אחר; 

אבל כשאני רואה את הכחול של פיקאסו מן התקופה הכחולה, אני יודעת שזהו 

יפות שפניהן תכלת־ זה ולא אחר, זהו הכחול! )...( נניח שאני כותבת "נערות כחול

אפור־ירקרק" הרי עלי להוסיף עוד כמה וכמה משפטים כדי שיאמינו לי שנערות 

יכולות להיות בכלל(.  –עם צבע פנים אשר כזה יכולות אמנם להיות יפות )או 

את "שתי האחיות" שלו בצבעים  1904לעומת זאת כאשר מצייר פיקאסו בשנת 

קיים בצבעים המסויימים האלה, אלה הרי הן קיימות קיום ממשי ויופין 

 3.(20 עמ' ,1969)גולדברג,  שמסירתם במלים היא, כמובן, בלתי מדוייקת

המשורר בניגוד לצייר,  – צבע בספרותשל  הייצוגמגבלות את  בדבריה יטאהב גולדברג

וממילא כל קורא מממש  ,במילים את הגוון המדויק שראה בעיני רוחו להמחישאינו יכול 

                                                        
הציטוטים בהמשך מובאים מתוך מהדורה . 286, עמ' (ב) 1986 ,הציטוט מתוך גולדברג 1

 והעמוד. ההדגשות הן שלי אלא אם צוין אחרת.זו בציון מספר הכרך 
 .21–20עמ' , 2014, ראו שמיר "מעשה בצייר"על  2
על התערוכה ועל הפעילות של גולדברג כאומנית פלסטית ראו בר־ ההדגשה במקור. 3

 .Mann, 2014 ;287–284עמ'  ,2012 ,יוסף
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כרצונו את הצד הוויזואלי של יצירת הספרות בין שמדובר בתיאור של דמות, של נוף או 

 בע. צשל 

 ,גולדברג הרבתה לשבץ בשיריה צבעים הכתוב מדיוםהמגבלות  חרףואולם, 

השדה הסמנטי של  4ולמעשה היא מהמשוררות ה"צבעוניות" ביותר בשירה העברית.

שמות עצם ופעלים המציינים  –אותו  יביםוהפרטים המרכ ,ביצירתה רחב ומפותחהצבע 

 5.הזיקות לעקרונות מפתח בפואטיקה של מקיימים –גוונים, בני גוונים ותכונות של צבע 

את ומדגים  ג,בשירת גולדבר לגווניו השונים צבעמקומו של ההמאמר הנוכחי בוחן את 

מקשרות בין ובבנייה של מערכות ניגודים ה בעיצוב מבעים פואטיים ייחודייםחשיבותו 

את התמורות שחלו בייצוג דיאכרוני  בודק באופןכן המאמר כמו  פריטים נוספים בשיר.

–1959)שירה המאוחרת ל( 1955–1935)שירה המוקדמת והתיכונה מעבר מההצבעים ב

של  האישיים הביומני הצבעיםבסעיף הראשון נסקרים . כמבוא לעיון הפואטי (1964

 . תהטבעית־אינסטינקטיבילתפיסתה ה"צבעונית"  תחוץ ספרותי כעדות גולדברג

רים יבש 6.השירים שגולדברג פרסמה בספריה 512הוא  הנוכחי קורפוס המחקר

 :וכולל שלושים וחמישה שמות עצם שונים ,רחב מאוד השדה הסמנטי של הצבע אלו

לבן, צחור, שחור, אפור, כחול, כחלחל, תכלת, ורוד, צהוב, צהבהב, חרדל,  –גוונים 

אדום, אדמדם, אדמוני, חכליל, שני, ארגמן, ששר, ירוק, ירקרק, ברקת, חום, שחום 

כהה,  –שמות המציינים בהירות, כהות או שקיפות של אובייקט או של מרחב  ;וכתום

השמות מנומר, צבעוני  ;זהב וארד שמות החומרים כסף,אפל, שקוף, בהיר וחיוור; 

של צבע המתארים תהליך היווצרות  כן פעליםו ;מרקם של צבעים המתארים ,וססגוני

                                                        
משוררים במאמרה חקרה את הצבעים בשירת דוד פוגל ומנתה  (1972) יעל שוורץ 4

עבריים "צבעוניים" נוספים: גבריאל פרייל, אברהם בן־יצחק ודליה רביקוביץ. מבחינת 

 ., גולדברג עומדת עימם בשורה אחתשכיחות הצבעים בשירתה ותפקידם כגורם מארגן
הנ"ל,  ;71–65עמ' תשס"ו, , סוברן ראו בשאלת הצבעים ־קוגניטיבימחקר הסמנטיהעל  5

– EHLLאנציקלופדיה ללשון ולבלשנות עברית של בריל ב" Colors Termsהערך "

Sovran, 2013 .  2018 ,רנןדן ראו על קווי אפיון נוספים של הלשון הפואטית של גולדברג; 

 .2007, רייך ;תשפ"א, סוברן ;2013, סוברן
כונסו בספרים לאחר אשר ובעיתונות רק  הפרסמגולדברג ששירים  במחקר ולא נכלל 6

 .המות
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לא זאת בלבד שמגוון הצבעים  7.מאדיםו אפיר, מכחיל, מכסיףמצבע, למשל או שינוי ב

צבע אחד  מופיע םשיריהמ 300־בכ :רחב, גם תדירות מופעיהם גבוהה בקורפוס הנבדק

מופיעים שניים, שלושה וארבעה צבעים שונים, במקרים בודדים גם  140־, ובלפחות

 .אזכורים מפורשים של צבעים 500־חמישה ושישה. בסך הכול משובצים בשירים יותר מ

 

 גולדברג ביומני "התכלת והזהב": צבעים .1

שנכתבו מאז שהייתה בת עשר ועד לשנותיה האחרונות,  של גולדברג יומניה האישיים

קליטה של העולם החיצוני בהצבעים הן  את ת שלההאינטואיטיבי התפיסהמלמדים על 

 ונגלשאת צבעי המראות הן בניסוח של מצבים נפשיים. ברשומות רבות ביומן ציינה 

כך, כבר ובעיקר את צבעי הטבע המשתנים בהתאם לזמן ביממה ולעונת השנה.  ,לעיניה

 צבעי הטבע ההולך ומשתנה:ל ביטוי ירהגולדברג הצע ביומן נתנהברשימה השלישית 

. )...( הנה ישבתי על ספסל, וצהוביםהטיול היה מעניין מאוד. אספתי פרחים יפים 

מסביב אור ואור , כמו בים. כחוללטשתי את עיני השמיימה, והנה השמש טבעה בענן 

, מראהו היה אחר . וכמה פעמים הרמתי את ראשי והבטתי על הרקיעעד אין סוף

 .(25עמ' , 2005)גולדברג,  כה יפה זה היה ואחר.

 כתבה על העננים האדומים על רקע השמש: 1923בשנת 

מעופפים על פני הרקיע, הם רצים אחד אחרי השני, משחקים ביניהם  אדומיםעננים 

 (34 עמ' )שם, והשמש מביטה וצוחקת )...(

מפני היעלמות , כתבה על צבעי הצמחים בעונת הסתיו ועל החרדה 16 , בגיל1927ב־ו

 השמש:

                                                        
  מאת אברהם שלונסקי "משנה סדרי"שישה  בסדרה ב–א בכרכים, לשם השוואה 7

 17המקבצים שירים בהיקף שאינו נופל מהקורפוס של מחקר זה, נמצאו רק  )תשס"ב(,

  של דוד פוגל)שמות שונים המציינים גוונים ותכונות של צבע; ב"לפני השער האפל" 

שמות שונים מהשדה הסמנטי של  25הנחשב למשורר "צבעוני" במיוחד, נמצאו (, 1923)

 הצבע.
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העלים. שלכת. אני אוהבת את  צהוביםימות הסתיו קרים. הערבים קרים עוד יותר. 

דהר. תעלי ה והאדימועלי הערמון  הצהיבוהשלכת. )...( מחוץ לעיר נפלא הנוף. כבר 

צבע העשבים, כבר השמש חדלה מלהיות אורח תדיר על השחקים  כהה, כההכבר 

. האפורסתר, והלב כבר חרד לפני ימות הסגריר הדקיקי, שלנו. רק לרגעים תציץ ותי

 .(106עמ' )שם,  מתכווץ ומבקש עוד קצת שמש, עוד מעט...

ביומנים את צבעי העולם הנשקף לעיניה. לדוגמה,  גולדברג גם בבגרותה ציינה

 הנפרס מהמרפסת: הנוףכתבה על  1942כשהתארחה בבית מרגוע בהר הכרמל בשנת 

של החרוב,  הירק הכההבכיסא מרגוע על המרפסת, מאחורי  אתמול אחר הצהרים,

. כסף, פס אחד של הלבנים. בין החרוב והאורן, מעל לפרחי הגרניום מאוד כחולים 

 .(279 עמ' )שם, אפשר להביט שעות

"אך מיד קרה הפלא. למשל  מהטבע וציינה את צבעיו,ברשומות נוספות רבות התפעלה 

 ;(251 עמ' )שם, איזו אגדת פלאים נתגלתה לפני" –של עולם . ריבונו הירוקיצאתי אל הגן 

ועגול מאחורי אילנות של איזו חצר ירושלמית. היה יפה  וצהוב"אמש עלה ירח גדול 

"אחה"צ עשיתי טיול יפה בהרים. באמת בהרים, הרחק מן ; (288 עמ' )שם, וקצת נורא"

 הירקמבצבץ שם בין  אדוםבעמק ותמיד משהו  הירוקיםהיישוב. והמראה על הכרמים 

; (292 עמ' )שם, )...( והייתה הרגשה כאילו אחרי זמן רב שוב נפקחו עיני לראות דבר־מה"

"היום יום רך ויפה. )...( המטפס שלי )הוורד( פותח לאט־לאט את ניצניו. הפרחים יהיו 

 .(370 עמ' )שם,, ואני עוקבת במתיחות רבה אחרי הלידה הזאת" אדומים

תחושות ורגשות, "צבעה" גולדברג ביומניה בלשון  –פנימיים גם את המראות ה

"מעגל הקסמים" שבו היא במונחי אפור ושחור על כתבה  1927בשנת לדוגמה,  מטפורית.

 כלואה במחשבות על משה פרנק, המורה לספרות שבו הייתה מאוהבת:

ול. אני כבר ימים אחדים לא ראיתי אותו, לא שמעתי את קולו. ]...[ העצב שלי גד

ברם, אני התרגלתי אליו, והוא אינו כואב כל־כך. אני רק מחכה באי סבלנות לפגישה 

עמו, לאמירת שלום קצרה, אנוכי רק חולמת עליו ביום ובלילה. ואולם הכול בלי 

ייסורים גדולים. כאילו מזמרת אני שיר נוגה מאוד אר התחלתי לשיר אותו לפני 

אחד, אשר ראשיתו רחוק רחוק, באין סוף  רשחורבות בשנים. כאילו טֹווה אני חוט 
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, ולא היה מעורר כלל את גועל הנפש, אילו אפורשל עבר. ]...[ והכול לא היה לי כל־כך 

לא אותו מעגל הקסמים של ריקּות וטיפשות אשר ממנו איני יכולה לצאת עכשיו. 

 .(104–103 עמ' )שם, אילו לא אותם הייחוסים הטיפשיים שנקראים בשפתנו "לחזר"

ברשומה אחרת מאותה השנה כתבה על התעודדות־מה )"החיים אינם רעים כלל. ואם יש 

אי־נעימויות קטנות וגם גדולות, מה לעשות!"(, ואת השיפור במצבה הנפשי סיכמה 

 שחלף: אפורכ

כל־כך. לא, לי  אפוריםואני רוצה להגיד עתה רק דבר אחד: ימי החול שלי כבר אינם 

 .(112 עמ' )שם, לא רע

בשנת  לדוגמה, .הצבע הלבן ותכונת הבהירות נקשרים ביומנים לזוך, לטוב ולשקט פנימי

כתבה גולדברג על ההרים הלבנים המרהיבים שראתה ועל תחושתה הפנימית  1928

 הטובה:

תחת קרני השמש, כל־כך הרהיב את העין בזהרו  הלבןהיום כל־כך הזהיר השלג 

והיה . חייכו הלבניםמים על ההרים הקרח המבריק מעל גבי הנהר. העצים הערו

 .(150 עמ' )שם, . )...( הייתי עליזה וצחקתישקט בלב

ברשומה נוספת מאותה השנה תיארה שוב את ההרים המושלגים שבהקו מבעד לחלון 

 ואת הנאתה מהשיעור בבית הספר:

 כסףהיום בבוקר צחקו השמש והשלג. אח, לא שכחתי; בתחילה היו ערפלי 

צחק  10ושלווים והכול כאילו ישן. )...( בערך בשעה  לבניםיו וכפור והעצים ה

 8מבעד חלון חדר מחלקתנו. והיה שיעור נפלא משיעוריו הזהירהשמש, והנהר 

 .(156 עמ' )שם,

נעים שבו ביקרה, ו יפה כמה חודשים לאחר מכן כתבה על טיול מהנה לכפר ועל בית כפרי

 ושוב הלבן והבהירות מסמנים זוך וטוב:

                                                        
 גולדברג כתבה כאן על המורה משה פרנק. 8
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 ובהירבבוקר עשיתי טיול גדול, רחוק, אל הכפר הסמוך. היה טוב. כל־כך שקט  היום

. )...( לא אוכל לשכוח את החדר הנקי, המבריק בהיר –לא מבריק כאן אצלנו הטבע. 

הפנים ודלת הבשר, שלווה ורצינית, ואת ילדיה הקטנים,  כהתשל האיכרית  בלבן

 .(180 עמ' )שם, 9היפים

כתבה  1939ביומנים תחושה חיובית. ברשומה משנת  מייצגתגם תכונת השקיפות 

גולדברג על ה"ימים השקופים", שאינם נושאים ידיעות על מלחמת העולם השנייה, 

 שפרצה זה מכבר:

ייתכן כי אלה הם ימי השקט האחרונים בחיי. מלחמה. מוזר, הנה על אף הרדיו, אין 

 מגיע דבר. 

הללו  השקופיםין דבר קיים מחוץ לימים אורניה וציפוריה, וכאילו א –החורשה 

 .(264 עמ' )שם, והזהב התכלתבמסגרת 

 כתבה על הירח השקוף היפה והקסום: 1949בשנת ו

ולצדו כוכב  כסף שקוףהימים יפים כאן. מעל להרים עומד הערב חרמש סהר שכולו 

 .(286 עמ' )שם, שלא כדרך עמידתו תמיד. כמו אגדה

 טבעיואפיק  של גולדברג אפוא חלק בלתי נפרד מהמבט הקליטה של צבעי העולם הייתה

אין תמה שההתבוננות ה"צבעונית" שלה על סביבתה  , ולכןמהלכים נפשייםשל לביטוי 

 מצאה ביטוי בולט גם בשירתה. ועל פנימיותה הקרובה 

 

 (1955–1935שירה המוקדמת והתיכונה )צבעים ב .2

בין שני שירים שנושאם אחד: את העיון בצבעים בשירת גולדברג אפתח בהשוואה 

( ופונה לילדים, ו"שלוליות", שפורסם 1949"מציאה", שפורסם ב"מה עושות האיילות" )

שירים המתארים הבין  ( ופונה למבוגרים. ההשוואה1940ב"שיבולת ירוקת העין" )

                                                        
בזיקה לתחושת חדווה  השמייםעל בהירות , 1928משנת ברשומה (, 159)עמ' שם וראו  9

 .ותחייה



8 
 

ורבי  את מקום הצבעים בבניית מבעים פואטיים מורכבים מטעימה סיטואציה דומה

בשיר הילדים "מציאה"  .בפנייה לקהלים שונים ויזואליות עשירות תמונותו רבדים

תיארה גולדברג בשפה ילדית ופשוטה את פלא ההשתקפות של כחול השמיים ושל קרני 

 המתפעל מהמראה:השמחה האוחזת בילד  השמש בשלולית ואת

 עַּ דֵ י יֹוים, מ  ר  בֵ חֲ 

 ב?חֹוְר י בָ את  צָ ה מָ מַּ 

 ֹּ ֹּ מֹוְט א מַּ ל  עַּ בֵ ְט א מַּ ן, ל

 ב.חֹוְר י בָ את  צָ מָ 

 

 ֹּ ֹּ ה וְ לֶ א עָ ל  ח,רַּ א פֶ ל

 ֹּ  ץ,נֵ צְ נַּ ר ְמ ֹותפְ א כַּ ל

 ְךֶר דֶ י בַּ את  צָ מָ 

 ץ.עֵ ת לָ חַּ תַּ מ  

 

 םי  מַּ ל שָ ה שֶ יכָ ת  חֲ 

 ב,חֹוְר י בָ את  צָ מָ 

 םי  מַּ ית הַּ ל  לּוְש ב  

 ב.חֹוְר בָ ץ שֶ ת עֵ חַּ תַּ 

 

 תל  כ  ת  י מֵ ל ְש ה שֶ יכָ ת  חֲ 

 ה,לָ לּוצְ ה ּוָק מֻ עֲ 

 תלֶ טֶ יא מֻ ט, ה  ּושפָ , ְךכָ 

 ה.לָ דֹוגְ ית הַּ ל  לּוְש בַּ 

 

 תבֶ בֶ ֹון שֶר ם ֶק גַּ וְ 

 ים,יר  ר  בְ ים־שַּ יר  ר  בְ שַּ 

 תבֶ הֶ בְ הַּ ית ְמ ל  לּוְש בַּ 

 ים.ר  הֹום ְט י  מַּ בְ 

 

 םי  ינַּ עֵ ת הָ רֹואֹווְ 

 ב:ה טֹוי, מַּ ב ל  ה טֹומַּ ּו
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 םי  מַּ ל שָ ה שֶ יכָ ת  חֲ 

 (32–31 עמ' [,1949] 1969 ,גולדברג) ב!חֹוְר י בָ את  צָ מָ 

 במקום למצוא ברחוב "מציאה" צפויה: נפש ה ומשובבתחביב הפתעה היאההשתקפות 

. "חתיכה של שמי תכלת"מטבע, פרח או עלה, הילד הדובר רואה ברחוב שלולית ובה  –

ולא במקומם  על הארץנמצאים דווקא  השמיים –אשליה משמחת  מחוללתההשתקפות 

קרני השמש מופז בה ,בהיר ומפתיעכתם את הרחוב ב צובעת תכלתה, וברקיעהטבעי 

ומלמד  ,מסמן בשיר את הגוון הספציפי שבו צבועים השמיים –תכלת  –הצבע  .המנצנצות

 יפה להליכה נינוחה בחוץ עם שוך הגשם. ,על מזג אוויר נעים

מתאר השתוממות ופליאה נוכח  ,למבוגרים , המיועדגם השיר הקצר "שלוליות"

 ופיגורטיבית עשירה, עולם מושגיה נו, אבל לשואור בשלוליתהקפות השמיים וקרני השת

 תוחכמת:משהוא "מצייר" ויזואלית הותמונה הרחב ו

 ם.י  מַּ בַּ  לּופְ כְ ת. הֻ נֹוילָ א   דּוְמ עָ 

 ה.יָ וָ ְר ה ל  ֶת ְש ת   תל  כ  ת  ה הַּ ת. פֹּ ֹויל  לּוְש 

 םי  מַּ שָ ם וְ דָ ל ָא ים מּוכ  ָר ְד הַּ  בּולְ טַּ צְ ה  

 ה.יָ ס  נֵ י כְ חֵ ְת פ  ת בְ פֹוחֵ ים יְ ש  נָ כְ 

 

 ,תרֹוו  ח  ת הַּ עֹושָ ֹות הַּ תְש ל   אּובָ וְ 

 ה.יעָ ג  ת ה  טֶ הֶ לֹוה הַּ יעָ ק  ְש ס הַּ בּוֵא לָ 

 דר  ו  ח הַּ יָ ְס י הַּ לֵ גְ ת רַּ ֹוקה דַּ מַּ 

 (120)א:! יעַּ ק  ל ָר שֶ  קר  ק  ר  י  ם גַּ ל אֲ מּו

השתקפות: ה לההכפלה שאשליית את  השורה הראשונה מעצבתכמו ב"מציאה", גם כאן 

שורה השנייה בו ,מוכפלכביכול השלולית וכך מספרם  זקופים משתקפים במיההאילנות 

בשיר הילדים כונו השמיים, ש .מעבר מיום ללילהשל תמונה כפרית  להתעצבמתחילה 

"פה  – הצבע מקורי בשמו שלובאופן מטונימי בשיר למבוגרים  יםצגומי"שמי תכלת", 

העצים  והשתקפותם בשלולית מתפרשת כשתייה של מימיָה.תשתה לרוויה",  תכלתה

 . צורת הצלבוצורתם המאונכת לרחוב יוצרת צלבהמשתקפים במים חוצים את השדרה 

 הכפריות של תיאורן כיחפות מדגיש אתו ,לתנועת ההצטלבות של נשים נוצריותמדומה 

 . סצנת הטבע
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ככל שאור ה להיבנות בבית הראשון: פיגורת השתייה שהחל תרחבתבית השני מב

)"ובאו  םהולכים ומאבדים את צבע ,ששתו מהשלולית ,שמי התכלת כך השמש מתמעט

 הפעם אלו – המורכב לא השמיים הם השותים מבעבַּ  , אךוורות"(ילשתות השעות הח

לילה. החיוורון האופייני ה לקראתזמן ביממה התקדמות ה את , וחיוורונן מסמןהשעות

בין ערביים מתחלף באודם לוהט של שקיעה, וקרני השמש המשתקפות בשלולית לשעת 

עם  .לפני השינהמגיע כביכול לשתות מהאבוס ה –דקות וורודות  – מתוארות כרגלי סייח

, ובמבע "אגם ירקרק חיוורלתכלת מהתמעטות האור גם צבע השמיים בשלולית משתנה 

 .אשליית ההשתקפות של כשיא ,שמייםלא ברור אם מדובר במים או ב ירקרק של רקיע"

הם ו הצבעים ההולכים ומשתנים ברגע קצר ובן־חלוף,בלב השיר עומדים אפוא 

במישור המטפורי את נופי המולדת הישנה של גולדברג על צלביה ועל  מהדהדים

בשיר הילדים כמצב סטטי  מתוארההשתקפות  להתעתוע האופטי שבעוד  .כנסיותיה

בו הצבעים "מציירים" ו, , דינמי ודחוסמוצא ביטוי דרמטי הוא ב"שלוליות" מלבב,

 .במטפוריקה מקורית ומפתיעה תמורהשל  מרהיבמהלך ויזואלי 

 

  צבעים ראשוניים ובלתי ראשוניים  .2.1

)שורץ,  בין צבעים "ראשוניים" ו"בלתי ראשוניים" היאבפסיכולוגיה הבחנה מקובלת 

נתפסים  –אדום, צהוב, ירוק, כחול, לבן ושחור  –הראשוניים  הצבעים 10:(78עמ' , 1972

הם שאובים ממרכז השדה  ;כבסיסיים יותר מאחרים וכמורכבים מגוון אחד בלבד

במילים אחרות, הצבעים  11הסמנטי של הצבע, וככאלה מייצגים את הטיפוסי.

הראשוניים הם הייצוג המובהק לשם העצם "צבע", וסביר שדוברי עברית שיתבקשו 

צבעים אחרים. לעומתם, הצבעים  שיציינוות של צבעים יזכירו אותם לפני לנקוב בשמ

נתפסים כמצויים "בין"  –ועוד  טורקיז ורוד, אפור,כתום, סגול,  – הבלתי ראשוניים

הצבעים הראשוניים ושאובים משולי השדה הסמנטי של הצבע. סוג נוסף של צבעים הוא 

מדויק )צהוב, הקרובים לגוון  ; הםצהבהב, אדמדם, כחלחל וסגלגל למשלבני גוונים, 

                                                        
 על מחקרים בתחום תכונות הצבע., 7הערה , ראו שם 10
על דגמים המייצגים אב טיפוס ושוליים בקטגוריה ראו בדיון בממצאי אלינור רוש  11

 .124, 119–118 עמ' תשס"ו,, אצל סוברן
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או נתפסים כ"חלשים" יותר. לדוגמה, ממנו אדום, כחול, סגול( אך מעט יותר בהירים 

הוא אינו חד־משמעי ומובהק כמו הירוק  ,ירקרק הוא ירוק בהיר או צבע הנוטה לירוק

 שה מסוימת.וככזה נושא מטען סמנטי של חוסר מובהקות או של חול

בשירת גולדברג הצבעים הראשוניים תדירים באופן ניכר מהצבעים הלא 

 ;משישים שירים ביותרכל אחד  ים ביותר ומופיעיםשכיחהם ההשחור והלבן ראשוניים. 

הכתום  .שירים 15־הצהוב בכו ,שירים 30־כל אחד בכ חוזריםהאדום, הכחול והירוק 

ני שירים, הוורוד מופיע בתשעה שירים מופיעים כל אחד בשהלא ראשוניים והחום 

, גולדברג) זהוגנ סונטהבתיאור הרים ש"הסגילו מסגול" ב, אלא והסגול אינו מופיע כלל

 היא של בני הגוון כחלחל, צהבהב, אדמדם וירקרק מופעיםה. גם תדירות (127 עמ' ,2019

לאפיין גוון מסוים מאוד, למשל  כדיאם כי יש שגולדברג שיבצה אותם בשירים נמוכה, 

 בעיר בשיר ז במחזור "סונטות אה"בה": בתיאור של מטר מפתיע

יָסן. ְלֵהי נ  יעַּ ְבש  ְפת   ָמָטר מַּ

ה  ־םחוש   ב  ה  יֵרנּו. בז   ָהֶעֶרב ְבע 

יֵרנּו א  ים ְלהַּ ֵּור אֹוְמר   ְבאֹור ח 

ים ְבֶגֶשם ְמֻלְכָסן. ָנס  פַּ  הַּ

 

ֹּ לֵ ה בְ וָ ְד חֶ הַּ  זֹו  ן.סָ רֻ א ְת ב ל

 ת!כֶ לֶ ר לָ הֵ מַּ ל ְת ר, אַּ הֵ מַּ ל ְת אַּ 

  –ת כֶ ֶר בֹּ ְמ ה הַּ עָ שָ ת הַּ ר ֶא כֹּ זְ נ  

 ן.יסָ נ  בְ  יעַּ ת  פְ מַּ ם הַּ שֶ גֶ הַּ 

 

 ב.חֹוְר ים בָ ד  ְד ֹוב ינּונֵ י ְש ב כ  ֹוה טמַּ 

 תבֶ הֶ בְ הַּ ְמ ת הַּ רֹואֹות הָ לֶ שֶ לְ שַּ 

 ת.בֶ שֶ ֹונהַּ  חַּ רּוה בָ פָ יָ  ְךל כָ כָ 

 

 ת,בֶ הֶ אֹּ ְמ ה ּוכָ ם רַּ ֹויי הַּ נ  אֲ 

 (42)ב:ב... י טֹוב, כ  י טֹוכ   –ם ֹויהַּ  ָךְת י א  נ  אֲ 
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 השיר מתאר חדווה גדולה של שעה זוגית יפה מבורכת, והערב צבוע בגוון ספציפי מאוד

שניהם רכים: שחום  ,זהבהב־שחום – שני שמותל המשוררת ה, שלהגדרתו נדרשועדין

הוא הגוון הרך של חום וזהבהב הוא הגוון הרך של זהב. רכות הצבע תואמת את התחושה 

הולם את הסיטואציה הבלתי  וייחודו ,("אני היום רכה ומאוהבת")הפנימית של הדוברת 

)"מה טוב , רחוב ריק מאנשים )"מטר מפתיע בשלהי ניסן"( שלא בעונתושגרתית של גשם 

ערב,  –הצבע מוצמד לשם עצם מופשט  ואורות מהבהבים.דדים ברחוב"( כי שנינו בו

שני הצבעים הלא חשכה. הומתאר את רגעי האור האחרונים הנשטפים בגשם לפני 

 .וחד־פעמימצב חיצוני ופנימי מיוחד ראשוניים לוקחים אפוא חלק בעיצוב 

 הצמדתםלא שגורים באמצעות מבעים  יוצריםגם הצבעים הראשוניים  ,זאת לצד

שיר ב . את השיר מארגנותהובנייה של תבניות  בלתי צפויים לשמות עצם מופשטים

במחזור "אלוהי האווזים" מתאר את האווזים המגעגעים באחו ליד הנהר, וצבעיו 

 מעצבים סינסתזיות חושניות:

 .קר  י  ה הַּ עֶ ְר מ  ים הַּ ר  כָ מ   ְךרַּ בֹּ יְ 

 .חּוָת פְ נ  וְ  דּוְר ם חָ י  מַּ שָ י הַּ ֵר עֲ שַּ 

 קחֹות־ְש בַּ ב בְ שֵ ְק יַּ ים, וַּ ה  ֹלע א  מַּ ְש י  וַּ 

 .חּוָא ן הָ ים מ  פ  חֵ ים יְ ז  ּוָ ת אַּ לַּ פ  ְת 

 

 ת,ֹוכרַּ  יהָ ֶת פָ ְש ה ּומָ ָק ה הַּ בָ י רַּ כ  

 ,הל  ח  כ  ה הַּ מָ מָ ְד הַּ ר אֹויְ ן הַּ ה מ  לָ י עֹוכ  

 תיקֹות  ְש ־הַּ תק  ר  י  ה מָ דָ י אֲ נֵ ל פְ י עַּ כ  

 (131)א:ה. לָ פ  י־ְת דֵ מּולְ  יםנ  ב  ל   אווזים

המולדת של כפרים ושל כנסיות מגם בשיר זה מהבהבים במישור המטפורי זכרי נוף 

מילים  גופוהישנה. המשוררת שיבצה בשם המחזור )"אלוהי האווזים"( ובשיר האירופית 

, ובאמצעותן הטבע הנאיבי והכפרי מקבל מעמד של אלוהותהמהשדה הסמנטי של 

שערי האווזים מבעד ל תפילתמאזין ל אלוהים, מבורךהירוק המרעה  חילונית: קדושה

להקשר של כך ו המקראללשון  הזיקה, וצורת ההפסק "נפָתחו" מחזקת את השמיים

"הדממה הכחולה" מי הנהר )"היאור"( הזורמים הם  הסינסתטיבצירוף  .קודש

 סמיכותצירוף הבאופן דומה ב ;הכחולים, אך הצבע משויך דווקא לדממה המופשטת
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והצבע  הראייה והשמיעה, יםלבומש "אדמה ירוקת־השתיקות"והסינסתטי  הדחוס

מן  עולהמהנהר )"כי הדממה הכחולה הירוק מטונימי לאדמה המדשיאה. העלייה של 

ציור אימפרסיוניסטי שבו הצבע חורג מקווי  דמיוןלה בעֲ מַּ  "(הדממה הכחולה היאור

 לכיוון השמיים.  ונמרח י המים הזורמיםואתושל  המתאר

שמות עצם גם בשיר משובצים  –ירוק, כחול ולבן  –לבד מהצבעים המפורשים 

הנתפסים באופן טיפוסי  ,השמיים כמעט אוטומטי בצבע מסוים: נקשר באורחשאזכורם 

 םצבועיהם דוממים ו השמיים, הנהר והאחו .הירוקהנתפסת כקמה וה ככחולים,

רועשים וגעגועם נשמע למרחוק. הלבנים  םהאווזי ואילו, כחול וירוק –בצבעים קרובים 

 קולנייםנבנית בין האווזים הדינמיים וההלמערכת הניגודים אפוא מצטרף  הצבע הלבן

  ומבטא את חגיגיות "תפילתם". ,לנוף הדומם והסטטי

 

 חילופי היום והלילה  .2.2

גולדברג חוזר ברבים משירי חילופי היום והלילה  מוטיב כפי שנרמז מהשיר "שלוליות",

, שפורסם בספר "שיבולת ירוקת ""החוף 12.וגם בהם יש לצבעים תפקיד מארגן דומיננטי

 :לחושךבמעבר מיום ללילה ומאור  חוף הים של וצבעי "מצייר" את העין",

י ָהיּו  יםכ  מ  יָעה ֲאד  ְשק  ים ֶשָהְלכּו לַּ ְדָרכ   הַּ

ָים, חֹולֹות ֶשָגְלשּו ֶאל הַּ  ְוֶעְדֵרי־הַּ

ים  ְשָחפ  ְנֵפי הַּ י כַּ ימוכ  ֱאד  יָעה, ה  ְשק   ְלאֹור הַּ

י ָכל ֶזה ָהָיה  כ 

 פֹּה

 ָקרֹוב    

  –ָבעֹוָלם             

י וְ  יג  ק ָהרֹום ֲחג  י ָהָיה רַּ ח לכ   ,כ 

ְכמֹו ֶאת ָהעֹּל, ש  ים מ  ֹלה  ק א  י ָפרַּ  כ 

כֹּל. ינּו הַּ ֹּאת ָזְכרּו ְוֵהב   ז

 

                                                        
 .186–166 עמ' ,2017 ,חילופי היום והלילה בשירת גולדברג ראו שחםמוטיב על  12
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ָנה,ֲאָבל ָלָמה ָבְכָת  ְקטַּ ְלָדה הַּ יַּ  ה הַּ

ְמָלה  ְלָדה ְבש  יַּ נ ההַּ ב   ל 

חֹול? )א: ל הַּ ָדה עַּ  (103ְלבַּ

הבית הראשון מתאר את העולם הנשטף אדום בשעת השקיעה: הדרכים האדומות 

הפועל "גולשים" ו ם,החולות מאדימיגם כאילו נמשכות אליה;  ,הולכות אל השקיעה

השם "עדרים" מעלה בתודעה בעלי חיים  ;םמקנה לחול מהאיכות הנוזלית של המי

, המנמיכים טוס לקראת השחפים .מאונםילהרוות את צ הצועדים למקור מים כדי

ורק השמיים עודם כחולים  ,תחת השמש השוקעת לבנים לאדומיםהופכים מ   הלילה,

בשרידי היום )"כי היה רק הרום חגיגי וכחול"( על רקע העולם המאדים, כמו נאחזים 

לפרוק משכמו ובטרם יהפוך ללילה. גם אלוהים מרשה לעצמו להתרגע לקראת הלילה 

עומד  , אך כנגד התיאור מלא ההוד של השקיעה החגיגיתהניהול של העולם את עול

לובן שמלתה בולט על רקע החולות  בוכה על החול.הצעירה הילדה ה עיצבונה של

המתוארים בריבוי. כמו עדשת  –דרכים והשחפים והיא יחידה מול החולות, ה ,האדומים

המבט בשיר סוקר את העולם  ,ב"פריים" רחב ומצלמת את החוף סוקרתמצלמה אשר 

ילדה הבסיום מצטמצם אל , וחולות, בשחפים ובשמייםלסירוגין במתמקד מלמעלה ו

בכיה מעמיד בסימן שאלה את ההרמוניה החגיגית שתוארה בשני  .על החולשהבודדה 

, ומותיר שובל עצב על היום שחלף טומנת בחובה גם ם הראשונים, מזכיר ששקיעההבתי

 .של מסתורין באשר לסיבת הבכי

 

 לבן–ניגודי שחור  .2.3

בכמה שירים מעומתים השחור והלבן כסמלים למצבים נפשיים קוטביים של טוב ורע. 

בין לבן משותף לתרבויות רבות ומבוסס על ההבחנה האינטואיטיבית –שחור הניגוד

כגון  ,שלילייםולתכונות השחור נקשר לרגשות  ,לרוב 13.הלילה הכהה והיום הבהיר

כגון הצלחה,  ,חיובייםולתכונות לרגשות  הלבן נקשר וכישלון, ואילו רוע ,בדידות, פחד

 מטבעותבבולטים  יש ביטויים לבן–שחורהקונספטואלי ניגוד ל ., תום ופיכחוןחוכמה

המבטאים  –"דגל לבן", "בגד לבן", "מחשבה בהירה" ו"צח כשלג" למשל  ,בעברית לשון

שלום, חג, היגיון והגינות, לעומת "מרה שחורה", "דגל שחור", "כסף שחור", "כבשה 

גם  דיכאון, סכנה, עבריינות, חריגות ופרך. שמשמעותם –שחורה" ו"עבודה שחורה" 

                                                        
pp. ,1998, Goddard  לבן ראו למשל–על התפיסה הקונספטואלית של הניגוד שחור 13

111–135; Wierzbicka, 1996. 
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טוב ורע,  קוטבימלים השחור והלבן מס ,המוקדמים םשיריההחל מ ,בשירת גולדברג

יום, אור, הצלחה, שפיות, תום  לעומתחושך, עייפות, ייאוש, מוות, פחד וכישלון ובעיקר 

 :(1955ספר "ברק בבוקר" )ה מתוך שיר ג במחזור "על הניסים"ב למשל . כךוילדות

 רבֹּ עֲ ה תַּ לָ יְ לַּ י הַּ מֵ ְש י ב  לַּ אּו

 .יעַּ ק  בְ תַּ  תלֹופ  אֲ וַּ  הכ  ז  ר ֹופצ  

 ר,כֹּ זְ ת  , הֲ ינּוא  ר ָר בָ כְ  םעַּ ן פַּ הֵ 

  .יעַּ ק  ָר  רחֹוש  ב   תנֹוב  ל  ם י  פַּ נָ כְ 

 

ֵנס, ע הַּ ֹּא ֵארַּ ְיָלה ל לַּ  אֹותֹו הַּ

ְרָבתֹו ָהְיָתה ָכל־ָכְך מּוֶבֶנת ְך ק   אַּ

ְרֵדס, פַּ ן הַּ יָחה מ  ְפר   ְכֵריחַּ הַּ

י רֹוֶכֶנת. יא ָעלַּ יָמְתָך ֵעת ה  ְנש   כ 

 

ֵנס.  ע הַּ ֹּא ֵארַּ ְיָלה ל לַּ ְך בֹו בַּ  (139)ב:אַּ

תפילה הנאמרת בחנוכה ובפורים,  מה שלשמ לקוחה –"על הניסים"  –המחזור  כותרת

 השם בעל הקונוטציהנזכרים הניסים שבאמצעותם הציל אלוהים את בני עמו.  בהש

בשמי הלילה  יםבתיאור של אוהבים המביט ,הדתית נטוע בהקשר חילוני וזוגי־אינטימי

א ומעוף הציפור הלבנה בלילה ה. לציפור לבנת כנפיים ש"תבקיע" את האפלה יםמייחלו

)"אך  מובן וקרוב והוא –ניצחון האור והתקווה על החושך והייאוש  –הנס המיוחל 

החשמונאים  כמו בסיפור אין מדובר בהתערבות אלוהית קרבתו הייתה כל־כך מובנת"(;

  , אלא במציאות מוכרת ואפשרית.סתרממגילת א מרדכיהמן ואו 

מעומתים השחור והלבן כקטבים  ,פורסם ב"ברק בבוקר"ש ,"מזמור לילה"בגם 

  :של טוב ורע

 ן,מַּ ים טָ ב  כָ ֹוכל הַּ ת כָ ֶא 

 ,רחֹוש  ב  ף טַּ ר עָ הַּ סַּ ת הַּ ֶא 

 ן ימָ ד ֵת עַּ ן וְ פֹוצָ מ  

 ר.ן אֹוֶר ין ֶק ֵא 

 

 ןמָ א  ן נֶ מָ לְ ר אַּ ֶק בֹּ הַּ וְ 

 ר,גֹּ ְח יו יַּ נָ ְת מָ  לעַּ  רפ  א  ק שַּ 
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 ןימָ ד ֵת עַּ ן וְ פֹוצָ מ  

 ר.ן אֹוֶר ין ֶק ֵא 

 

 ןב  ל  ר א נֵ ה־נָ יָק ל  ְד הַּ 

 ,רח  ש  ה  י ב  ל־ל  הֶ אֹּ בְ 

 ן ימָ ד ֵת עַּ ן וְ פֹוצָ מ  

 (196)ב:ר. אֹוח הָ רַּ זְ י  

מפזר את  הלילה :ביניהןמאבק מתנהל ש כישויות אנושיות תואריםמהיום והלילה 

 – הלילייםמאורות ה" בשחור גם את ףו"עוט 14מצפון לדרום, ,השמייםלמלוא  חשכתו

כמו ממית  הוא –אינה פגה גם בשעות יום שכל כך עד  חזקה והשפעת הירח והכוכבים.

מתואר במטפורה מקורית ובלתי צפויה ולכן הבוקר  ,ומונע את עליית האור את היום

בל אלא גם את ֵא  מבטא לא רק הבוקר מתאבל. השק האפור החגור על מותניכ"אלמן" 

גם , והוא עדות להשפעה המתמשכת של הלילה לבןהשחור וההצבע הנוצר ממזיגת 

 ,חשכת הלב –בבית השלישי מתברר שהחשכה היא מטפורית  .הלבנות – בשעות היום

המסמל  ,נר לבןשלהבת של ש נמען חיצוני עלום מבטאת תקווהמ"הדליקה־נא"  בקשההו

של נחמה ולהחדיר אור  ,תוגה שבנפש , המסמלחורְש הוכל לפוגג את תאת קוטב החיוב, 

 15.ה הסתומה של הדוברתקועמל

 בסונטה הרביעיתדוגמה נדירה לשחור המסמל דווקא תכונה חיובית מופיעה 

איכותו הנדירה של  את מייצגהצבע הכהה  , שםבמחזור "אהבתה של תרזה די מון"

 הנמען האהוב:

 השָ ה א  ֶא גָ ְת ת  ה! הֲ וָ אֲ גַּ הַּ 

 חַּ תּופָ  ינּוֵא  ּהבָ בָ לְ שֶ  ְךכָ  לעַּ 

 חַּ רּור־הָ ָא ְש ל  ע וְ בַּ טֶ י הַּ יפ  ל  

 ה?שָ ְר חֵ ת וְ ֶר ּוֶ יא ע  ה  שֶ  ְךל כָ עַּ 

 

                                                        
 (., כזג ריםדב , ג;ג קוק"דרום" )חב פירושה במקרא"תימן"  14
ראו למשל את "גשם גם בשירים אחרים השחור מסמל פחד ובדידות בשעת חשכה.  15

לעיתים הוא מקושר למוות, למשל  (.81( ואת שיר ב במחזור "העץ" )ב:186בלילה" )א:

 ( ועוד.81(, בתיאור הלוויה )ב:61בתיאור דם המתים ב"קינת אודיסאוס )ב:
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 ה שָ ּובת כַּ בֶ שֶ ְח י נֶ תַּ ימָ ֵא מֵ 

 ת,עַּ דַּ ֹוית, הַּ נֶ חֶ בְ מַּ ן הַּ י  עַּ הָ 

 ,תע  ב  ט  ל   ּהר ל  ח  ב  ן ת  ן־ח  ב  ה א  מ  

 ה?ישָ ג  ְר  שפֶ נֶ , וְ ישג  ב ָר לֵ וְ 

 

 ֹּ ֹּ ל  רָק יְ ת־הַּ ֹוימֻ ל ְד כָ י בְ , כ  שבֹוא ֵא א, ל

 תֶר ֶא פְ ל ת  כָ מ  י, ּות  ְר חַּ בָ  ָךבְ 

 ו.נָ עָ י הֶ פ  יֹּ י הַּ ת  ים אֹוס  ְק ה  

 

 תֶר ֶא , מּוהר  ח  ש   ןן־ח  ב  א  ה כ  ת  א  

 יונָ ְר ת קַּ ֶא  ּהל בָ בֵ ֹוטהַּ  שמֶ שֶ בַּ 

 (159ר. )ב:הָ ְט י   ּהיוָ ז  מ   הָ ֶא ל רֹוכָ וְ 

מסבירה שבחרה את אהובה על שום ליבו ונפשו הרגישים ויופיו הענו, שרק חדי הדוברת 

)"מה אבן־חן תבחר  עין יבחינו בו. מטפורת האהוב כאבן חן מתחילה להיבנות בבית השני

פתחת בבית הרביעי בדימוי האהוב ל"אבן־חן שחורה, מוארת/בשמש". ת, ומלה לטבעת"(

, לאחר הצירוף קרו על האוקסימורון המעודןבמח( 49תשס"א, ) כפי שטען דוד פישלוב

 ."בוהקת", ולא "שחורה"או "מבריקה", "נוצצת"  וגלתואר מס הציפייה היא"אבן־חן" 

כשם שאבן  –ואולם, שם התואר "שחורה" מטעים את ייחודו של האהוב ואת נדירותו 

יו של חן שחורה אינה בולטת במבט ראשון, ודאי פחות מאבני חן צבעוניות, כך גם יופ

הצבע השחור קולט אליו את קרני כשם ש ;מיוחד ושונה מיופיים של אחרים הנמען

הדוברת בעלת "העין המבחנת" רואה . האהוב מסוגל לקלוט את אהבת הדוברת ,השמש

של האהוב )"וכל רואה מזיווה יטהר"(, ולכן בוחרת בו, ולא באחרים את כוחו המטהר 

 שיופיים "תפארת".

ת ולתקווה לזוך, לילדּו בשירת גולדברג המוקדמת והתיכונהוב לר נקשר בןהצבע הל

, והציפור לבנת הכנפיים ב"על הניסים" , למשל בתיאורי הילדה ב"החוף"אפשרית

דווקא לחולי ולפחד, למשל  לעיתים. ואולם, החיוורון, הקרוב ללבן, נקשר שנזכרו למעלה

כלב משוסה  בורחים מפנישבה ילדים  ,מהמולדת האירופית סצנת אימה של בתיאור

 וגויים המיידים בהם אבנים:

 ףלֶ דֶ ל הַּ יק שֶ ק  דַּ ק הַּ בָ ָא בָ 



18 
 

 יםנ  פָ הַּ  רוו  ח  ם י  תַּ עָ בְ ש  

 ב,לֶ ל כֶ ה שֶ לָ דֹוה גְ ימָ ֵא מֵ 

  (78ים. )ב:נ  בָ ים אֲ ד  יַּ ים" ְמ צ  ָק "ְש מ  

מקוללת  / וכושלת אפורהפני הילדים הנמלטים חיוורים מפחד והם מהלכים ב"סמטה 

מתוארת המולדת מהספר "מביתי הישן" גם בשיר ב במחזור "סיום"  16טרדות ובכי".

 :באפור

י, ְבת  ֹּא שַּ ָשם ְול י מ  ְכת   ָהלַּ

י ָלשּוב. ית  ֹּא ָרצ  ף ל  אַּ

י ְבת  ֹּא ָאהַּ י ֲאֶשר ל  ֲעָבר 

י ָהָאהּוב, ְהָיה ֲעָבר   שּוב נ 

י, ְבת   ְבעֹוָלם ֲאֶשר ָעזַּ

ים,  ְשָלג  ְבלּוב.ב  יָלה, ְבל  ְקמ   ב 

 

 תחַּ רַּ ת זֹונֹורֹוכְ ת ז  עַּ ְמ ד  בְ 

  – הר  פ  אֲ ה  ת דֶ לֶ ֹומהַּ 

 ת,חַּ דַּ נ  יר הַּ ע  ן הָ מֹוְמ ש  

 .הָר חֹּ ְש ה ָר ל מָ ת שֶ תֹובָ שַּ 

 דחַּ פַּ י כְ נ  יפַּ ק  ר ה  שֶ ל אֲ כָ 

 ה.ָר עֲ י נַּ ת  יֹוְה ת ב  ילֹולֵ בְ 

ת חַּ ְכרֹונֹות זֹורַּ ת ז  ְמעַּ  ְבד 

  הָר מּוְת  ּהין לָ ֵא ה שֶ דָ בֵ אֲ 

                                                        
דומה שגם המשורר אברהם שלונסקי שם לב לדומיננטיות של החיוורון בשירת  16

גולדברג, ובפרט בשירתה המוקדמת. בשתיים מארבע הפרודיות הגנוזות שכתב על שירי 

עת ידי  כזו הנשקפת בראי,/ / החווירה"לא ראית דמותי ש"טבעות עשן" שיבץ חיוורון: 

 –תמונתָך לי  / "מוזרה וזרה עד לתמוהכן ו ;תמונתך מעל קיר בחדרי" / הרועדת הסירה

גם  .(158תשנ"ז,  ,הלפרין) כלילה לאור לבנה" / וגבוה חיוורחלמתיָך  וכה מובנה./

כתב פרודיה )"דיגום"( על שירת גולדברג ובה  (תשע"ב–תשס"ט)המשורר דוד אבידן 

ם הטע המתוק בשערי,/ הצבע" הביא לידי ביטוי את דומיננטיות הצבעים ביצירתה:

אתה דולק כמו נר בחשכה. )...( אתה תראה  אתה בתוך גופי, בתוך עורי./ המלוח בבשרך./

 .(247)עמ'  ושנינו כאן בתוך המעגל" בוער ולא אוכל./ ירוקכמו עץ  / אותי פורחת לפניך

. על הדיגומים של 50, (1981) 1 ,השירים פורסמו לראשונה בחדרים: כתב עת לשירה

 .234–231 ,2009, אבידן ראו ויסמן
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ֶחֶרת י ְלֶאֶרץ אַּ ְכת   הלַּ

י ְקבֹותַּ  ָהרּוחֹות ָמחּו ע 

יֹום ְבבּוָשה ְמֻסֶתֶרת  הַּ

י. יַּת ֵמתַּ ְתח   ֲאיֵַּחל ל 

י ֵגָאה ְוכֹוֶפֶרת ְכת   ָהלַּ

י?  לֹותַּ ע ְתפ  ְשמַּ י י   (245)א:ּומ 

 רתהמשורהאפור מסמל את הנידחות של ליטא ואת השעמום שהטילה על הצבע 

גולדברג עזבה את ליטא . מולדתכלפי היחס אמביוולנטי חושף  בצעירותה, אם כי השיר

יבשות שנים והאבל ממרחק ה ,(אף לא רציתי לשוב" "הלכתי משם ולא שבתי,/) מרצונה

"שוב נהיה עברי  היא מתבוננת בשנות הילדות וההתבגרות במבט חדש, נוסטלגי, והעבר

הדוברת־המשוררת מבינה בדיעבד שחורבן המולדת האירופית הוא "אבדה  .האהוב"

  17שאין לה תמורה" ומתמודדת עם הגעגועים לאהוביה שמתו הרחק ממנה.

 

 מחזור השירים "על הפריחה"  .2.4

בספרים "טבעות תפוצת הצבעים בשירה המוקדמת והתיכונה של גולדברג היא גבוהה: 

(, "מביתי הישן" 1942(, "שיר בכפרים" )1940(, "שיבולת ירוקת העין" )1935עשן" )

למעט כמה יוצאים מן  ,בכל שיר מופיע צבע אחד לפחות( 1948( ו"על הפריחה" )1942)

לטבע הכפרי והתמים, ומצד שני הם בעלי מעמד  ההצבעים משובצים בזיקלרוב הכלל. 

( 30–22לצבעים במחזור "על הפריחה" )ב:  .של הדוברתי" הנפש מטפורי כייצוג ל"צבע

 ,המחזור שירי תתשעוסינתזיים. שמור מקום מיוחד בבנייה של מבעים דחוסים 

שלונסקי ולאחר מכן בספר  פרקי שירה" בעריכת 6בקובץ " 1941לראשונה ב־ מופורסש

שלוש טרצינות ב מחורזיםעשרה טורים  של מבנה אחיד עשויים ,(1948"על הפריחה" )

התעורר יחסי האהבה־הערצה המורכבים של כשהחלו ל ונכתבו ,אחרון וטור בודד

 השיריםת תיארה א( 115–98תשס"א, )חמוטל בר־יוסף  .בן־יצחק גולדברג כלפי

                                                        
 תשע"ז,, גולדברג בתוך על חוויות הילדות של גולדברג ראו למשל ברשימה "ילדות" 17

 .134–126, 1962, יבלוקובסקי; 321–319
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היסודות  עמדה עלו ,בן־יצחקהקדישה לגולדברג "מתנת אהבה" שוככ"תכשיט מפואר" 

 .היצירה של גולדברגועל חריגותם במכלול  הםשלמבוליסטיים יהס

עיון מדוקדק בשירים מעלה שגם לצבעים יש תפקיד בעיצוב הסגנון הסימבוליסטי 

ברוח הסימבוליזם הם מעצבים ו, צבעיםשמות של מופיעים  ובשבעה משירי .מחזורשל ה

חמישה  משויכיםבשיר הראשון ושל גסיסה.  חייםתמהיל של ויטליות ושל שקיעה, של 

 :טבעה ליסודות מן צבעים

 לי  ן־לַּ ה ב  ָת יְ ר הָ שֶ ן אֲ יֹויָק ק  ת הַּ יחַּ ר  פְ 

 ה.יפָ ט  י ְק לֵ עֲ  רחֹוש  ם ב  חַּ ד וָ בֵ כָ  ינ  ש  

 ל.י  ל תַּ ר שֶ דֵ ל גָ ת ֶא נֶ עֶ ְש ה נ  ָר דֵ ְש 

 

ֹּ הַּ   הפָ יֵ ֲ עלַּ  עּוגְ ר ָר שֶ אן אֲ צ

 תשֶ גֶ רֹוהָ  תל  כ  ת  ים. הַּ יר  ד  ל הַּ ת ֶא רֹוזְ חֹו

 .ּהפָ ֵת ל כְ עַּ מֵ  הר  ח  צ  ב ה עָ יחָ נ  צְ ה  

 

ֹּ ל זֶ כָ   ד,שֶ ֶא ר בָ בָ ְש ר נ  אֹוז כְ י־ָא ד ֵא אבַּ ה י

 י.מ  ְד ר ּובַּ  יחַּ ֵר ד בְ עַּ ם לָ קּוה יָ ל זֶ כָ 

 אשֶ דֶ הַּ  ְךרַּ וְ  םד  א  ה יעָ ק  ְש בַּ ּו

 

 (22)ב: י.מ  ל דָ ט שֶ ֶק שֶ ח מ  מַּ א צָ הּו ּולא  כְ 

והעץ  לנביאאלוהים מצמיח קיקיון מעל  שבופרק ד בספר יונה, ל רומזתהשיר פתיחת 

בעלות השחר  , אך"שמחה גדולה" )שם(בעץ יונה שמח  .(6מצל עליו "להציל לו מרעתו" )

ןפוגעת בו וגורמת לו להתייבש: ]הקיקיון[ "והיא  קיקיון,על התולעת אלוהים מביא   ֶשב 

ן ְיָלה ָהָיה ּוב  ְיָלה ָאָבד לַּ בסמיכות לעץ הקיקיון בשיר של גולדברג הצירוף "בן־ליל" (. 10" )לַּ

ת פריח , ובונה מערכת דיאלקטית של חיים ומוות:המקראימפנה את הקוראים לסיפור 

אבל משאלת המוות הכפולה  מסמלת חיות מתפרצת ועוצמתית, בשיר הפתאומית השני

( והקמילה המהירה של הקיקיון המקראי מושכים 8, 3של יונה )"טוב מותי מחיי"; 

. גם תכונת הרעילות של זרעי הקיקיון מצטרפת לקוטב המוות, וכך האבדון לקוטב

 הם עלי הקיקיוןברגיל  .כמישהצפופה של פריחה ושל פתיחת השיר מעצבת רקמה 

תיאורם בשיר כקטיפה שחורה  .לובשים גוון כהה, כעין כחול מבריק ולעיתים ירוקים
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 , ומעצבשובץ באדום דרמטימעלה בתודעה לבוש כהה והדור מ)"שחור עלי קטיפה"( 

את ו( והעלים השחורים מההפריחה האדוחוש הראייה ) המערבת את סינסתזיה עשירה

 חוש המישוש )מגע הקטיפה וחום הפריחה(. 

הרוגשת"(,  התכלתבבית השני השמיים הבהירים מתוארים באמצעות שם הצבע )"

במהלך של  .)כמו ב"שלוליות", הנזכר למעלה( שירת גולדברגל אופייניתבמטונימיה 

כאישה אשר "מצניחה" בקלילות ענן צחור מעל הכתף, כאילו  מתוארים השמייםהאנשה 

ואיכותו הצבע הצחור של הענן  אוורירית. משבצת את השמיים בעננים בתנועה

בדומה לבית ו ,הכבשים החוזרות אל הדירולצמריריות של ללובן  יםמקבילהאוורירית 

ראשון גם הבית השני מתאפיין במשיכה לכיוונים מנוגדים: על פני הארץ הכבשים ה

)"הצאן אשר רגעו לעייפה"(, ואילו בשמיים מתרחש מהלך  לאהבתנועה  עם ערב פוסעות

 נרגש. 

"צובעת" אשר השקיעה  בתיאור השיר חוזר לקראת סופו הופיע בפתחהאדום ש

הזורם בדממה  – גם כןאדום  –דם רכות הדשא מדומה ל .באדוםהירוק  את הדשא

 השיר בנוי אפוא כמעגל של צבעים .)"כאילו הוא צמח משקט של דמי"( בעורקי הדוברת

: תחילתו וסופו באדום ובתווך תכלת המעצבים מעברים בין חיות מתפרצת לרוגע שקט

 ":גם השיר השני במחזור נפתח בבית "צבעוני. ולבן

 .תפ  ז  ש  נ  ו   םי  ינ  ת־ע  ל  ח  כ  ה, נָ ֵק זְ 

 ל.בֶ סֵ ה וָ יבָ שֵ  – ּהָת מָ ת קֹוֶר טֶ עֲ 

 תפֶ ֶר י הָ ֵר עֲ שַּ י. מ  ל  ְד הַּ  יףס  כ  מ  

 

 ל.בֶ הֶ ה הַּ לֶ ן עֹונָ עֲ רַּ ן וְ שֵ דָ 

 ת.בֹולְ חֹוהַּ  יהָ דֶ יָ  –ים י  ל חַּ ין שֶ ד  

ֹּ ט  ֵק ים ְש נ  פָ סַּ  ְךכָ   ל.בֶ חֶ בַּ  זּואחֲ ים י

 

ֹּ ֶק בֹּ ת. ּורֹות פָ יעַּ נ  כְ   ת.בֹוא־עָ ר ל

 .עַּ פֵ ֹושהַּ  ןב  ֹּלל  ל עַּ ה מֵ שָ א  

 תבֹּ ת עָ מּוְד ד קַּ סֹוין וְ ל  ר־חֻ אֹווְ 

 

 (23. )ב:יהָ פֶ שָ י כְ לֵ ב עֲ אֹו־הָ תלַּ עֲ בַּ ּו
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: עיניה כחולות, עורה שזוף המתוארת בצבעי נסוב השיר, יה, שעלהחולבת הזקנה

. עיניים כחולות מסמנות בשירת הבוהק , מכסיפות כמו דלי החלבהלבנ שיבה יהושערות

ש"תימהון מחייך מפרפר בעיניו תם גולדברג טוב לב וחוכמה, למשל בתיאור רועה 

גם ברשומה ביומנה כתבה גולדברג  ;(85( ואהוב שְכחול מבטו צלול )ב:42הכחולות" )א:

הפואמה  התחושה שעלתה בה למקרא , כשתיארה אתכסמל לעדינותעל עיניים כחולות 

 "רות" של פיכמן:

מאוד  עיניים כחולותאחרי שקוראים יצירה נפלאה זו, נדמה שהסתכלו זמן רב ב

של איש בעל נפש דקה ועדינה. עיניים כל־כך שלוות, מאמינות, ולמרות זאת נוגות 

קצת. מאין היא באה אותה התוגה, היכן היא מוצנעת, אולי היא ברעידה 

? ובאמת למה היא אותם הרעידה אם העיניים הממושכה של העפעפיים הדקיקות

 (117, 2005)גולדברג,  ?כחולותכל־כך שלוות, כל־כך 

שופע  הלבן : החלבהשיר צבעים דומיננטיים בהמשךכ ממשיכים לתפקדהכחול והלבן 

וגם שמיים  ,ספנים מעלה בתודעה ים כחוללידי  של החולבת ידיהדימוי  ,רהמעטיני הפ

עבֹּת בטרצינה השלישית -החרוז עבותכחול. רומזים לנטולי עננים )"בוקר לא־עבות"( 

עם המסתורי והמכושף  –שמיים בהירים  – שוזר את המוכרו חורז מילים הומופוניות

כך מצטיירת דמות החולבת כאישה פשוטה וברורה מחד גיסא,  .)"סוד קדמות עבות"(

גם  מתבטא הצירוף הדיאלקטי של חיים ושל מוות גיסא.בעלת אוב ואניגמטית מאידך 

 :יבצבעי השיר השיש

ְבלּוב רֹוֵגש  תל  ל  ֲאפ  ֵננּו. ב   גַּ

ְחיֹות! ֶּוה: ל  ְתאַּ יָתה הּוא מ   ְכֵליל־מ 

ים ְבתֹוְך ֵעיֵנינּו.  רחֹוצ  ו יםמ  ד    שֹוְקע 

 

יֹות. ת חַּ ימַּ ְנש  ט ב  הַּ  ֵאיָמה ְולַּ

ל  רצֹוֵנן ְוקַּ ה  ס  . ה  ָזחֹוחַּ  הַּ

ים ְכפּוֵלי־ְדֻמיֹות. ים ֵער  ְדָבר   ְוהַּ

 

ֵליל  י הַּ םְוחַּ ד  יחֹוחַּ  ב  נ   ְובַּ

ֹּאת. ז ְתשּוָקה הַּ  ְבָמֶות ֶזה ּובַּ
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ים י כֹוָכב   חַּ רֹּ פְ ל   יםד  ְר ֹוְוָכל הַּ

 

 (27)ב:ת. זֹוהֹוהַּ  יָךדֶ ת יָ יַּ מ  דּובְ 

והלבן של הירח והכוכבים הם מסגרת הצבעים  הדםהשחור של אפלת הגן, האדום של 

דווקא בשעות הלילה, המדומות למוות )"כליל־מיתה"(, הגן מלבלב ומתאווה  בשיר.

עומד כנגד החשיכה, והכוכבים הנוצצים מדומים לפרחי  והבהיר לחיים. הירח "הזחוח"

י . דימושחוררקע הבצבעם את ה מנקדיםאשר )"כל הכוכבים יורדים לפרוח"(,  הגן

שבו "כוכב נטוש" מתואר כפרח ירוק  ,הכוכבים לפרח מתפתח בשיר האחרון במחזור

הפרחים הססגוניים  (.30: "ניצן ירוק ורך שלשמים,/ניצוץ־לבלוב" )ב:באפלת הרקיע

המשיכה החזקה  כנגד ,מפיגים בלבלובם את אפלת הלילה, וצבעם מצטרף לקוטב החיים

 זה ובתשוקה הזאת"(. במוותח/הליל בדם ובניחו חישל הלילה למוות )"ו

 

 שירה המאוחרתצבעים ב .3

לראשונה בשירת גולדברג  ניכרת"על הפריחה", הספר העוקב ל –( 1955"ברק בבוקר" )ב

ספר השירים ו ,מגמת התמעטות בצבעים שבהם נזכר צבע כמעט שווה למספר השירים מ 

שירי "מילים אחרונות" כשער באסופה "מוקדם  ראו אורשאינם כוללים צבע. אחריו 

גולדברג היה קובץ השירים האחרון שש ,(1964(, ו"עם הלילה הזה" )1959ומאוחר" )

 .בתפוצת הצבעיםשל ממש בשירי הקבצים הללו ניכרת ירידה ו ,בחייה פרסמה

הולמת את הלך הרוח הכללי שלהם, השוקע והמכונס, אשר בא לידי מצבע  תרוקנותהה

במחקרו על ( 31–21)תשס"א, י גם בתחום המבנה, כפי שהראה שמעון זנדבנק ביטו

 האנפורה בשירה המאוחרת של גולדברג, ובתחביר, כעולה ממחקרה של בת ציון ימיני

 הגותייםפונים לכיוונים מבחינה תמטית השירים המאוחרים . (113–86 )תשע"ד,

 נושאיםהבשמות עצם גם ם ומתרחקים מתיאור ריאליסטי של העולם, ולפיכך הם דלי

. לצד הירידה הניכרת בתפוצת )ירוק( וכו' דשא )לבן(, , שלג)כחול( צבע מובהק, כגון ים

מעניין שדווקא  .מצטמצם בעיקר לצבעים הראשוניים ולזהבהצבעים גם מגוון הצבעים 

לעסוק באינטנסיביות  המשוררתהחלה  ,התרוקנו מצבע גולדברג בשנים שבהן שירי

 ,בר־יוסף) חלקם צבעוניים – הולכת וגוברת ברישום, באיור, בציור וביצירת קולאז'ים



24 
 

ה תלנטיישימשה אפיק באומנויות הפלסטיות בצבע , ואולי היצירה (285–284 ,2012

 "לצבוע" את העולם. 

צבע ייחודי בנוף השירה של גולדברג מבחינת בכמה שירים מאוחרים השימוש ב

יש  שיר המוטו הפותח את "עם הלילה הזה"בכיסוד ממשמע.  תפקידואו  קשרו, הווגס

 :מרכזי בתהליך המשמועצבעים תפקיד ל

י ְשָכב  ל מ  ְבֵרי ֵלילֹות, עַּ ק  ק מ   רַּ

י ֵמָרחֹוק ית  ים ָרא  ְפָעמ   ל 

יָלן  ח רא  ים, ש  כֹוָכב   ְבאֹור הַּ

י י ְלָבב  נ  ירַּ ְזכ   ְוֵיש ֶשה 

ר הּוא  חַּ שַּ ם ֲעלֹות הַּ י ע   (11. )ג:י ר קכ 

באילן שחור. הלילה משול למוות,  מבעד לחלון בחשכה ומתבוננתשוכבת ערה הדוברת 

 .וְשחור האילן מסמן תחושות ייאוש וחידלון כאילו הייתה המיטה קבר )"קברי לילות"(,

(, ומגייסת "שחורהאילן הוא ") שעיניה קולטותדוחה את אשליית הצבע  דוברתואולם, ה

צבע הנכון )"האילן הוא ב ולהיזכרתנגד לתעתוע האופטי את כוח שכלה ולבבה כדי לה

למאמץ לסלק את משאלות המוות ואת הסחרור של  בבואהאשליית הצבע היא ירוק"(. 

מחשבות הלילה הטורדניות, ולדבוק בחיים ובידיעה שעם עלות השחר יתגלו הצבע החי, 

ונפשיות עמוקות: מהו הצבע האמיתי  אופטיותדן בשאלות השיר  .התקווה והכוח לחיות

בעולם צבעים "אמיתיים" וקבועים, או שהם תלויים בעיני של האילן? האם יש 

 18באיזו מידה יכול השכל להתנגד לקליטת החושים?ו המתבונן?

 –הצבע משויך לתנועת אוויר  , שפורסם ב"עם הלילה הזה","פעם ציוונו האל"ב

. שיוך הצבע לשם עצם ציאות היא כמובן חסרת צבע ולא ניתן אלא לחוש בהשבמ –לרוח 

 :קריאה סמלית מעודדחסר צבע 

ים, ֲעמֹּד ֵאיָתנ  נּו ָהֵאל לַּ ָ ו  ם צ  עַּ  פַּ

נֹוָרא. ים הַּ י  חַּ ת ְלֵעץ־הַּ חַּ תַּ  מ 

ָיה בְ  פ  ְדנּו ֻמֵכי־צ  הְוָעמַּ חֹור  ים  רוח  ש    –ֶשל ָשנ 

ְגֵלי פֹּל ְלרַּ י י  י?אּולַּ ְפר   נּו הַּ

ֹּא ָקָרה.   ְוָדָבר ל

                                                        
 .171–170 ,2017, עוד על שיר זה ראו שחם 18
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 יםר  ָת ְס ן הַּ ֹובְש ל חֶ ם שֶ ֹויהַּ  יעַּ ג  הַּ בְ ּו

 ינּוינֵ בֵ ּו ינֹובֵ שֶ 

 יםר  ְש נֹו יםמ  חוים ל  עָ ף וְ פּוף כָ נֹו ינּוא  ָר 

 . ינּונֵ ר פָ בֶ עֵ ת לְ בֶ שֶ ה נֹונָ דֶ עֹו חַּ רּוהָ וְ 

 

קֹול: ֶזהּו יֹום ֵחרּוֵתְך, ת־הַּ  ָאז ָאְמָרה בַּ

כֹּל. ְוֶזה טֹוב.  ֶזה הַּ

 

חֹוֵתְך קֹּר הַּ ב הַּ הַּ י ֶאל מּול לַּ ד   ָוֵאֵלְך ְלבַּ

ים ָמה ְצָעד  ק כַּ  רַּ

דֹוֵעְך ָנס הַּ פַּ ד אֹותֹו הַּ  עַּ

 (59)ג:ֶשְבֶקֶרן ָהְרחֹוב. 

השיר מזמין מראש קריאה שיש בה  מופיעה ההקדשה "לנשמת נדיה", וכךבפתח השיר 

בשורה  באזכור עץ החייםתהיות על החיים ועל המוות. ואכן, התהיות הללו מתממשות 

דוברים העם ברואיו. כביכול שהאל עורך  ,ובצירוף הסמיכות "חשבון הסתרים"השנייה 

ג( אכילה –על פי המסופר בספר בראשית )בש ,תחת עץ החיים בשיר הצטוו פעם לעמוד

שפרי ייפול לרגליהם כדי לאוכלו ולעצור את  המתינו במשך שניםמפריו מזכה בחיי נצח. 

היום של ובהגיע ") מותםליום  והגיעונו יהזקבינתיים הגוף, אך  של תכלותהתהליך ה

שהשנים החולפות נתנו את חשבון הסתרים/שבינו ובינינו"(. בבית השני מתברר 

 הפכו מירוקים לחומים. הנושרים בשלכת שעליו ,פוף, ובעץשנעשה כ ,אותותיהן גם בנוף

שהלמה בדוברים  הרוחהצבע החום, הנדיר בשירת גולדברג, מסמן מוות וקמילה. 

בשחור מעצבת את השנים החולפות כתקופה של  הצביעתו ,עודנה נושבת הממתינים

בדי אל "ואלך ל –והעדר תקווה השיר מסתיים במילים של בדידות קושי בלתי פוסק. 

שיש במוות  נרמז, אם כי מול להב הקור החותך... עד אותו הפנס הדועך/שבקרן הרחוב"

אולי חירות מהעמידה הבלתי פוסקת  –גם שחרור )"זהו יום חרותך,/זה הכול וזה טוב"( 

 ., המכאיבהמול הרוח השחורה

המופיע  ,ב"למוחרת" ממומשתאפשרות רדיקלית עוד יותר של שימוש בצבע 

הצבעים  ב"למוחרת" "מילים אחרונות". , מהאחרונים שבשיריבמחזור "שברי סערה"
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את ההגדרה  יםמאתגרלכן הם ו ,מוחשית או מופשטת –משויכים לשום הוויה  אינם

במציאות אין לצבעים קיום עצמאי והם "מתממשים" רק הבסיסית ביותר של צבע. 

רק כשמשהו בעולם הוא  להתגשםל יכול כחו ; כך למשלרשל דבר אח כאחד ממאפייניו

כפי ו ,לצד זאת לו ממשות כישות נפרדת. ןאיו ,רהיט, צבע על בד וכו'( פרח,, )שמייםכחול 

שנרמז מהעיון ביומני גולדברג, הלשון הפואטית מסוגלת להפקיע את הצבעים מתפקידם 

ולדברג כאשר ג . לדוגמה,ולהפוך אותם לסמל מופשט ,כמאייכים של עצמים מוחשיים

לעצם מוחשי  האפור לא שויך", כל־כך אפוריםכבר אינם " הימי החול שלכתבה ביומן ש

כסמל לשעמום ולחדגוניות. הצירוף המטפורי "ימים  –ימי חול  –אלא לשם מופשט 

אפורים מזג האוויר  השמייםבימים שבהם  :אפורים" מבוסס על ההתנסות במציאות

גם צבעים אחרים  בדומה לאפורוההסתגרות בבית עשויה להיות משעממת.  ,קודר

ואזכורם במנותק משם עצם  ,מטען ריגושי כלשהו או קשר אסוציאטיבי־תרבותי נושאים

על אשכולות התכונות המופשטות מוחשי מעלה בתודעה אשכול של תכונות מופשטות. 

 "למוחרת":הללו מושתת המבע האניגמטי ב

י ר ק י ה   ְמאֹּד. י ר קֹום הַּ

פ ר א  ה  יֹום  ו  פ רהַּ  ְמאֹּד. א 

חֹורּוְקָצת  ןְוֵאין  ש  יר. ֹלב   ָבע 

ְסָער ְמאֹּד. יֹום נ  ְסָער הַּ נ   ְוהַּ

יֹום   ָעָבר ְמאֹּד. –ְוֶהָעָבר הַּ

יר. יד. ְוֵאין הֹוֶוה ָבֲאו   ּוְקָצת ָעת 

 

ל ֹּא קַּ ְנשֹּם, ְועֹוד ל ל ל  ֹּא קַּ  ְועֹוד ל

ְחשֹּב מּול ֶזה  ְפָתל.לַּ נ   ָהרּוחַּ הַּ

כֹות. ֹּא ָפשּוט ְלחַּ  ּוְמאֹּד ל

ים, יס  ת ָבר  עַּ ְסָעָרה נֹוגַּ  הַּ

ים. יס  ְרס  ע ל  ֵבר ָכל ֶרגַּ ְשתַּ  ּומ 

ְך  י ר קאַּ יֹום  ה   (278ְמאֹּד )ב: י ר קהַּ

לנשום, לחשוב ולחכות, והחזרה  –אמירות קצרות ומתאר קשיים קיומיים מהשיר בנוי 

הירוק, האפור, ומועקה.  דחיסות על שם התואר המעצים "מאוד" מעצבת האפיפורית

משמות מאייכים מוחשיים או ניתוקם והשחור והלבן קיימים בשיר כהוויות עצמאיות, 
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מהו "קצת שחור" ? כיצד ירוק יכול להיות ירוק מאוד מופשטים מעלה שורה של שאלות:

 וכיצד נראית עיר שאין בה לובן? 

את הקשר ההכרחי בין צבע לעצם מוחשי אלא גם בין מילות זמן  השיר מפר לא רק

מובנן המקובל. המילים "היום", "מחר", "עבר", "הווה", "עתיד" ו"לחכות" הן ל

ואחר ויהפוך בתורו להווה  ,בהווה אפשר לחכות לעתיד שיגיע ;יחסיות ותלויות הקשר

כיצד עבר יכול להיות  :גם ביחס למושג הזמן שאלות תסדר , אבל השיר מעלהלעבר כך

? גם שם )"ואין הווה באוויר"( "מאוד", מהו "קצת עתיד" ואיך ייתכן שאין כלל הווה

השם בעוד  .את נקודת הזמן שבה נמסרים הדברים ווהמתעתע ומס –"למוחרת"  –השיר 

"למוחרת"  את העתיד,בבירור כלומר מסמן  "מחר" מתאר את היום שיגיע אחרי היום,

במשפט למשל  במבט לאחור, העתידמתאר את  (היום שמדובר עליו""ביום שאחרי )

באופן אבסורדי, . השמיים התבהרו" למוחרתאבל  גשום"ביום הראשון של המסע היה 

אבל גם  –ירוק מאוד"(  היוםביום הזה )"הירוק  –השיר של גולדברג מתמקד בהווה 

 זמן משובשתהסת על תפיבמפורש  צהירממצהיר שאין הווה באוויר. למעשה, השיר 

"למוחרת" לא לכן ו ,אין הווהש הרי כל רגע "משתבר" לרסיסיםאם  :העומדת בבסיסו

לא קל/לחשוב מול זה הרוח הנפתל"  ועודלא קל לנשום,  ועודהשורות " יכול להגיע.

, רומזות לעתיד, ל"מוחרת" כלשהו שבו הנשימה והחשיבה יהיו קלות יותר והרוח תשכך

)"ומאוד לא פשוט  להמתנה קשה ןנידו העולםההקלה, ובינתיים תגיע אך לא ברור מתי 

 לחכות"(. 

את הקרקע תחת האפשרות לנסח  יםהזמן והצבע שומט יבמישור יםהעיוות

אשכול  לוקחת בחשבון אתאשר  סמליתקריאה  ניםפרשנות יציבה לשיר, ולפיכך מזמי

חיים לצמיחה, ולבע הצבע הירוק מקושר בתרבות לטהתכונות התרבותי של הצבעים. 

האפור מסמל  לעומתו, מושך את השיר לקוטב החיוביות.הוא המשכיות, וככזה לו

 לצבעים מנוגדים כאמור שעמום וחדגוניות ומושך לקוטב השלילי. שחור ולבן נחשבים

בעיר"(  לובןואין  שחורהיעדר הלבן והימצאות השחור )"וקצת ולכן  המסמנים טוב ורע,

מופשטות  הצורות "ְשחור" ו"ֹלבן" .ושי לנשום, לחשוב ולחכותמתקשרים למועקה ולק

הרואה בצבעים רעיון  ,את הפרשנות הסמלית ותמעודדו ָלבן,וָשחור עוד יותר מהצבעים 

הירוק היום ירוק מאוד",  אך" – . השורה האחרונה בשיר נפתחת במילת ניגודערטילאי
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כסמל לצמיחה,  מחזיק מעמד רומזת שחרף הקשיים, הסערה והשתברות הזמן, הירוקו

 , ואולי בעתיד, ב"למוחרת" כלשהו, יתאפשרו תקומה והתגברות.לחיים וללבלוב

 אדוןכדוגמה אחרונה לשימוש לא שגרתי בצבע בשירה המאוחרת של גולדברג 

צבעה המיוחד שמתאר ציפור כתומה ומסתורית, ה" Illuminationsשיר ב במחזור "ב

 :המשוררתית ולא טיפוסית בפואטיקה של לוקח חלק בבניית משמעות חתרנ

ְגָבעֹות ת הַּ חַּ ל ְפֵני אַּ  עַּ

פֹור  ְתעֹוֶפֶפת צ  המ  מ  ת   כ 

ת ֶאת ְשָמּה. עַּ י יֹודַּ  ֶשֵאיֶננ 

ים אֹוָתּה, יר  כ  ת מַּ י  זַּ  ֲאָבל ֲעֵצי הַּ

ֲחֶריָה ְוָשר:  ְוָהרּוחַּ רֹוֵדף אַּ

 פֹּה ֵביֵתְך.

 

ָיה  ְרב   ְבֵעיֵני ָיְלָדה עַּ

ְכָפר ֶהָהרּוסב    ְמבֹואֹות הַּ

פֹור  ֶחֶפת צ  הְמרַּ מ  ת   כ 

ת ֶאת ְשָמּה. )ב: עַּ י יֹודַּ  (281ֶשֵאיֶננ 

, רומז ואחר כך ב"מילים אחרונות" 1956השיר, שפורסם לראשונה ב"על המשמר" ב־

לסכסוך הצבאי והמדיני בין הערבים ליהודים בארץ ישראל ולהרס של כפר ערבי על רקע 

העמים. הצבע הכתום נדיר מאוד בשירת גולדברג, וייתכן שתפוצתו הנמוכה  המאבק בין

נובעת מהבולטות שלו, שאינה הולמת את סגנונה המאופק והמעודן. הדוברת בשיר 

נמצאת בטבע בשולי כפר הרוס: היא רואה גבעות ועצי זית ומרגישה את הרוח, אבל יותר 

)"שאינני יודעת את שמה"(. פרט מכול לוכדת את מבטה ציפור כתומה מזן לא מוכר 

לציפור הדוברת רואה גם את הילדה הערבייה ואת השתקפות הציפור בעיני הילדה, 

ומשולש המבטים בונה אנלוגיה בין הילדה לציפור: שתיהן אקזוטיות ומיוחדות, רחוקות 

ומושכות כאחד, פגיעות וחלשות, חסרות בית אך שייכות למקום. ְכתום הנוצות בולט על 

 ,קע הגבעות ועצי הזית הכסופים, וכפי שלא ניתן להתעלם ממראּה הייחודי של הציפורר

גם את הילדה הערבייה אי אפשר להשכיח או להעלים. אף שבמשך השנים גולדברג 

התרחקה מכתיבה פוליטית מפורשת, בשיר זה נגעה־לא־נגעה בנושא פוליטי ולאומי נפיץ, 
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עולה בקנה אחד עם העיסוק הבלתי שכיח והבחירה בצבע הכתום והנדיר ביצירתה 

 19בתמה פוליטית.

 

 סיום

כיסוד מארגן בשירת גולדברג הצבעים מתפקדים כפי שעלה מהדוגמות שהובאו להלן, 

. לא זאת בלבד שהם מסייעים במימוש הצד הוויזואלי של השירים ובבניית ידומיננט

אגב  ,ומורכבים יםיט, סינסתעולם צבעוני וריאליסטי, הם מעצבים מבעים חושניים

אך  ,כפי שהראיתי, שירת גולדברג הייתה "צבעונית" מראשיתה אתגור הגדרות הצבע.

ובכמה מהשירים  ,החל משירי "ברק בבוקר" הצבעים הולכים ומתמעטים בהדרגה

 המאוחרים עוברים מהלך קיצוני של הפשטה.

שהלשון הפואטית  "צבעונית" נוספתיש לציין שגולדברג לא מימשה אפשרות 

שיוך של צבע לאובייקט  –האקספרסיוניסטית אופיינית בעיקר לשירה ה ,מעמידה

לדוגמה, בשיר "כיסופים" שייכה דליה  20ויזואלי "לא נכון", שאינו שייך לו במציאות.

 רביקוביץ צבעים "לא נכונים" לסוסים:

י  ְמת  ְיָלה ָחלַּ לַּ  בַּ

ים ים ֲאֻדמ   סּוס 

י יֻרק  ים ו   (72, 2010 ,רביקוביץ) םְסגֻל 

מעצבים והצבעים  ,כיוון שאין במציאות סוסים אדומים, סגולים וירוקים נוצרת הזרה

זיה, השירת גולדברג בכללותה מתרחקת מ. עולם משונה פרי תודעה הוזה־חולמת

האקספרסיוניסטית  חוסר המימוש של האפשרותו ,ערפול ודבקה בשכל הישרמטירוף ומ

  נונה המפוכח.בצבעים הולמת את סג

"על שלושה  –אסיים בשיר הילדים החותם את הספר "מה עושות האיילות" 

שם שעיקרו התפעמות פשוטה מיפי העולם.  – (117–116 [,1949] 1969)גולדברג,  דברים"

על שלושה דברים "ב(, ולפיה  ,השיר רומז למימרה הידועה של שמעון הצדיק )אבות א

                                                        
 .Dan, 2021ראו  השיר ועל ציפורים בשירת גולדברגעוד על  19

 .73–71 תשל"ו,, זנדבנקראו על האפשרות הזו אצל  20
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 כדרכהגולדברג הציעה . "העבודה ועל גמילות חסדיםעל התורה, על  –העולם עומד 

 מהםקובעים הנים גדולים ולא כ בשירּהו ,לגרסה הדתיתפרשנות ארצית וחילונית 

 דייג, איכר ואומן: – אלא בעלי מלאכה פשוטים ,יסודות העולם

 ם:יָ ד לַּ ֵר ֹויג הַּ יָ דַּ ר הַּ מַּ ָא 

  –ם יָ ם קַּ לָ עֹוים הָ ר  בָ ה ְד שָ ֹלל ְש עַּ 

 ים,מ  יַּ י־הַּ ל מֵ עַּ 

 תשֶ בֶ יַּ י־הַּ פֵ ל חֹועַּ 

 ת.שֶ ֶר ים בָ ל  עֹוה הָ לָ צּוְמ י הַּ גֵ ל ְד עַּ וְ 

 

 ה:שָ ֵר ְח יל מַּ ב  ֹומר הַּ כָ א  ר הָ מַּ ָא 

  –ה שָ ֹלים ְש ר  בָ ל ְד לם עַּ עֹוד הָ מֵ עֹו

 ת,דֹושָ ת הַּ מַּ ְד ל אַּ עַּ 

 ם,י  מַּ י שָ מֵ ְש ל ג  עַּ 

 ם.י  פַּ ת־אַּ עַּ זֵ א בְ צָ ם מּוחֶ ל לֶ עַּ וְ 

 

 ד:דֵ ֹובהַּ  יתֹובֵ ן בְ מָ א  ר הָ מַּ ָא 

  –ד מֵ ם עֹולָ עֹוים הָ ר  בָ ה ְד שָ ֹלל ְש עַּ 

 םדָ ל ָא שֶ  ֹובל ל  עַּ 

 ע,בַּ טֶ י הַּ פ  ל יְ עַּ 

 .עב  צ  יל ו  ל  צ  ים ב  ר  ב  ד  י ה  וּטל ב  ע  

 ,את העולם על נופיו ועל אנשיו במילים צייר"מ" אשר ,האומן הבודד בביתו הוא המשורר

אחרים אומנותיים  מיםהשייכים למדיו ,יכול לבטא גם צלילים וצבעים עטובכוח ו

 :וניצבעההעולם  ו שלאדם הנהנה מעושרב השיר מסתיים )מוזיקה וציור(.

 יו:ינָ עֵ  חַּ ֵק ֹופם הַּ דָ ָא ר הָ מַּ ָא 

  –ב ה ָר מָ א ּופלָ ה נ  ם מַּ לָ ל עֹושֶ  רֹוְש עָ 

 רֶק ר־בֹּ ֶק בֹּ 

 תשֶ ֶר בָ י כְ ב  ל  ד בְ כָ לְ נ  

 ,אֹולֹוְמ ם ּולָ עֹוהָ 

 ת,שֶ בֶ יַּ ה, הַּ לָ צּוְמ הַּ 

 יםל  לָ צְ ת ּורֹואֹווְ 

 ין,ל  חֻ ים וְ ג  חַּ וְ 
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 יםיל  ל  צְ ים ּול  מ  ּו

 יםל  ב  ת־שֶ דֹוְש ּו

 .תש  ק  י ה  ע  ב  ל צ  כ  ו  

וססגוני  לא רק עולם ריאליסטי םבעזרתעיצבה ו צבעיםבשירתה גם גולדברג "לכדה" 

 ומעצבים ,משקפים הלכי נפש ביצירתההצבעים אלא גם מבעים מורכבים וחד־פעמיים. 

, ובשירה המאוחרת בעיקר כאב געגוע, שמחה, אהבה וזיכרון העשיר תמטפורי בלשון

 ובדידות.
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