
 

 וברןתמר ס

  לאה גולדברג צופן של לשון  ה –חידת היונה והשושן 

 

 ,החיבור בין יונה ושושן שבכותרת המחזור של גולדברג הוא נדיר. קשה למצוא לו מקבילות בשירה

שון גולדברג מערים חידה על חידה. השיר הרא להשירים שת או במיתוסים. המחזור בן ארבע ורי עםפבסי

 שיח כואב וגעגועי בין הדוברת ליונה התמה. השיח-הם מתארים דו בצורתם: םוהאחרון במחזור דומי

ק ירדה מן השח"שבסופו  ,שינה, ליל ייסורים מתחיל בשעת הערביים ומסתיים בשיר האחרון בלילה ללא

נה ני והשלישי נעלמת היונה ומופיעים השושן והשוששר השיב. "שאת במקורויונת האור, איילת השחר נ

שן, השושנה תיבול באין שו .לב של אוהבת ננטשת שברוןה ודשני השירים מבטאים בגישנים. והרועה בשו

פת חידה נוס וזוהי תביא דבש מן הכוורת.שגם דבורת דבש נזכרת בו אבל  ,רד כדמעה בשיר השניוהטל י

ר השלישי מזכיר את שיר השירים בהיפוך: הרועה בשושנים, החתן, ישל צירוף שמבקשת פתרון. הש

 ור יעקב ורחלפבשונה מסי. אך אהובה את אביהה שבורת הלב מספרת ששבע שנים עבד ללם. הכנע

הארץ  ."חגם הוא מוזר: ערב פסח תש מחזורה. מועד פרסומו של בשנה השמינית בגד ויאהב אחרת""

מנם לאה והכרזת המדינה ועזיבת הבריטים. אערב  תחוללמכבר מאבק דמים , ירושלים מכותרת, סוערת

 , ואכן יש רמזים לשיר השירים המתקשר לערב פסח,אמונתה שאין לכתוב שירי מלחמהרג דבקה בבדגול

 . הסברומבקשת  ת הלירית הכאובה והפרטית של המחזור הזה בעת פרסומו בולטתאך החריגּו

 

 חידת היונה והשושן .א

השירים ו  "אבדות"והרומן הגנוז  "והוא האור"ספרי הילדים, הרומן  ;לורבות מיצירותיה של לאה  גולדברג מוכרות לכ

מוכרים המהוא  ,שיריםה תמחזור בן ארבע, ה"שןמשירי היונה והשו"(. 2010 ,הירשפלד ;2011 ,)טיקוצקי םיהמולחנ

בספר זה . 1959בשנת לראשונה יצא במהדורות רבות מאז שפורסם ש "מוקדם ומאוחר"קובץ במופיע מחזור ה פחות.

זה מחזור  נמצאשבספר רי השירים זוחמבין  1.שלה קודמיםהשירה ה פרסמו בספריקיבצה גולדברג מבחר משיריה שהת

יונה גם הכותרת המצרפת  .הם שונים בתבניתם והקשר שביניהם חידתי. ופייםבאזה מזה  שוניםה ושירי תרבעעל א

 ."והורד משירי הקרפול"בעל שם דומה: קודם לו בספר  מחזוראל את פשר הצירוף מוביל  פענחסיון לינ. לשושן

שהיא  – בתחתית העמודהערת שוליים ב . "שבדי ביפרימיט"היא זה המחזור לת המשוררהוסיפה כותרת המשנה ש

בכפרים שוודיים היו מציירים עוד ": וכותרת המשנה. נכתב בהוצמדה לכוכבית שלסבר המופיע  – ספרבנוף ה החריג

הרוב  לע תלבים  עם חיי הכפר והוויו. הסמל הואבמאות הקודמות תמונות פרימיטיב על נושאים מן התנ"ך, המש

שר בין 'יונה' יעה אולי על קבמצדומים, גיים הזוזורים ששמותיהם חבין שני המהסמיכות הזאת   2.רפול והורד"הק

העלה ניסיון למצוא זיקה בין יונה לשושן אך כל מיתוסים ואגדות. בנושאים של או  ,עםה יריששב מוטיביםב 'שושן'ל

                                                           
ם דן מירון ונתן זך. ה את חיצי הביקורת של המבקרים הצעירים משך אליה שיריתשהיה מעין סיכום ביניים של יצירתה ה ץהקוב 1

יא ה ,שעוד ידובר בו להלן ,"הסתכלות בדבורה"בשירה רבה. ש ת נפלא השכילו לעמוד על ייחודה וגדולתה, וגרמו לה עוגמ

 (.  2000 ,)שמיראלה את מבקריה  "עוקצת"
: ובלטינית arnationcברית בצמוד לשמו של פרח הציפורן קדמיה ללשון העמופיע במילון מונחי הצומח של הא "קרפול" 2

Dianthus caryophyllus : 
 -brewhttps://terms.he
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לא ידעו   מיתוסים ומומחים ללאה גולדברגוללאגדות ם חיוממ ,הכזלא הצביעו על קשר   י סמלים ומשליםספאו 3.חרס

של מקום המועד ואפשר שה מאמר(;ב א )סעיף  עצמו בין ארבעת בתי המחזוראולי  נמצאחידה פתרון ל .להשיב

השלם לקים מן המחזור ולמחזור ת לחלחנואולי טמון הרמז בה; ב(סעיף )יוליך לפתרון של המחזור ם הראשון פרסוה

מאיר אפשר שהוא . שושןעם מחבר יונה מקור מסתתר שגלה דווקא דרך ההלחנות מתעקיפין הנה מסתבר שבו .(גרק )פ

     ד(. סעיף) כולו נמען שאליו מופנה המחזור החידתיהגם חשף נבאותה דרך אולי , ותרות של המשוררתסכוונות נ

 

 אחידות-אי .ב

שיר ל ורתוצבאת המחזור והדומה  הפותח, הארבעה ןמבי ןשוארה השיר. ידאינו אח  "ה והשושןהיונ משירי"המחזור 

                           . בן ארבע בתים, שורותיו קצרות והוא רזוחמושקול  פיוטי, שיר קצר  הוא ,המסיים אותו הרביעי

 א                                                            

רּוַח ַערְּ   ַבִים בְּ

ָמה  ה.מָ קָ הַ  ָאדְּ

 ? ֵמַאִין ָתבֹוִאי

 

 םיִ מַ שָ ה הַ צֵ קְּ מִ 

 ,עמָ שְּ נִ  ְךלֵ קֹו

 ,ְךיִ פַ נָ ל כְּ ר עַ אֹוהָ 

 יֹוָנה ַתָמה.

 

 םבשני הבתים החותמימעט עם התקרב הלילה משתנה של שני הבתים הפותחים אווירת התום הפסטורלית והפיוטית 

 ,. המבע פיוטישל הלילההמתאפללת בתו לקר הממקומפנה את  הם הקמבאוד השתקפשה םהערבישעת  .את שיר א

ון לש. יםלה את השמש : היום מתואר בחסכנות כגיבור מיתולוגי היור  מעין מיתולוגיתהתמונה ו ,איתרקשונו נשגבת, מל

בו ָרָמה ַבָים"שענת על לשון שירת הים תיאור נה רֹוכְּ ה ו אזהרה עדינא עמהלילה המתקרב מבי. (א ,שמות טו( "סּוס וְּ

 .ום או מצוקהיאממש האלה  עדיין אין בשני הבתיםה לשמור על כנפיה, אולם נויל

 

ש                                                 מ  ת ַהש   ַהיֹום א 

 ָים ָרָמה.בַ                                                 

 הלָ יְּ לַ ב הַ רֹוקָ 

 ה.יֹוָנה ַתמָ 

 

                                                           
המחויך רג. הוא מופיע בשיר האהבה ולדבג של על דעתי הקושר בין יונה לשושנה הוא מאוחר יותר מהמחזורציטוט יחיד שעולה  3

בבית  ."האם אמרו לך פעם"השישים של המאה העשרים: רגוב בראשית שנות שכתב חיים חפר ללהקת התרנגולים והלחין סשה א

רּו ָלְך ַפַעםִאם, ַהִאם, ַהִאם אָ הַ שושנה ויונה: "המילים חורזות   החמישי אֵ  / מְּ חֹוֵקְְּך ָצלּול כְּ קֹול צְּ ִאם ִעם ֵליל ל שֹוָשּנהל עַ טַ  ג לש  ./  ש 

ר ַעל ֲאִני חֹולֵ  / י אֹותֹו שֹוַמַעתִנָאזְּ  ק  ֵפי יֹוָנה" קשַ מַ ם ַעד בֹּ .  atch?v=UTCjNqrZnsQhttps://www.youtube.com/w.ַכנְּ

ם בסמיכות יוני לשאולם אין בשיריהן אזכור , ל שושניםכתבו ע, רביקוביץו זלדה  הןב ,גדברבדור שאחרי גולאחדות משוררות 

 לשושנים.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UTCjNqrZnsQ


 ה,לָ יְּ לַ ב הַ רֹוקָ 

 ר. ֹותהַ  יעַ גִ הִ 

 ְךיִ פַ נָ ל כְּ י עַ ִר מְּ שִ 

 ר.אֹוהָ  יתִר חְּ אַ 

 

פגשנו ביונה, עתה לראשונה אנו פוגשים בשושן כפי בפתיחת המחזור וירה ומשתנה הקצב. ובשיר ב משתנה הא

 יםבשני הבתה מסופר ומכליל משיר ב. במקכי היונה נעלמה  ,שהבטיחה הכותרת. אלא שההבטחה לא ממש מתקיימת

ה דומהקטוע מקצב  את שיר ב יםחותפהבתים ה שנילשושן. לשושנה פרידה בין סיפור דרמטי למדיי על נים שוארה

ר ָיָשן"במילים  יש בו מעין פזמון חוזרו  ,מרשלמקצב   ."ַיִין ַעִתיק, ז מ 

                                                   

 ב                                                          

 

ר ָיָשן,  ַיִין ַעִתיק, ז מ 

שֹוּנָ  ַבַגן שֹושַ ּוחָצמְּ   ן.שָ ה וְּ

 ,תפ  ט  לֹו חַ רּוה לְּ דָ מְּ ח  

 !תפ  ט  ֹוקד הַ יָ ה הַ אויָ 

 

ר ָיָשן,  ַיִין ַעִתיק, ז מ 

ל שֹושַ   4?שֹוָשן-ֵאין-ָּנהֲאבֹוי, ֲהִתבֹּ

ַעת ַהַטל  ת,ִדמְּ ד  ור   ַהיֹּ

ת תדַ ִחמְּ  ד  ִריָחה ַהבֹוג   !ַהפְּ

 

שני  מעין אגדה עתיקה בזמר:ן. הוא מספר ראשוווירת הדמדומים של השיר האמ שונה מאודשני הזה וירת השיר הוא

ה נייפ. הידהפריחה כבג ,שושןהלרמזי פרידה: יד קוטפת, שושנה נובלת ללא בן זוגה  שושנים הנעים בין חמדה וליטוף

ל שבור שהלב ה  – שלקחו מרשונה למדיי, סיפור ר הראשון התחלפה בסיפור מעשה ישב אלה ובאזהרהשנה באל היו

. הבית השלישי כדמעה וטל היורד עליה כמוה. ה"ושןש-אין-שושנה". היא  מתוארת כננטשתהפורחת אך הזוג  תב

יערת  :שירה תתיחן והזמר הישן שכבר נזכרו בפהיי בצד ,אל טעמים וריחות  חדשיםתפנית מביא והאחרון של שיר ב 

סיפור  אלאיכשהו קשר יכול להי. הוא בנוסח קהלתמעין סיכום מהורהר  ישת שורה החותמת את הביבריח ניחוח. דבש, 

   בשני הבתים הראשונים:  משברון לב  בולנלשנגזר דינה ושנה שהאל והבגידה 

  

 - שדָ ר חָ מ  , ז  שירֹותִ ז הַ עַ 

 .שבַ דְּ ת הַ ר  ּו  כַ ה לַ ָר בֹודְּ ה הַ אָ שְּ נָ 

 , חַ יחֹונִ  יחַ ם ֵר ת גַ רֹועָ יְּ   

ַח.ת עֵ ל וְּ בֹּ ת לִ עֵ    רֹּ  ִלפְּ

 

                                                           
הקליטה אותו  ובעקבותיה  "ני שושנים"ש' וזעיראד של אורלנת שירם אצפירה כנראה לראשונה הקליטה ברכה  1947בשנת  4

יעקב אורלנד ומרדכי זעירא  1943נת בש ו ברישיר שזכה אחר כך לביצועים רבים מאוד, חאת ה. 1949נת שושנה דמארי בש

ך על תאריך כתיבת המחזור של גולדברג ועל הזיקה עוד ידובר בהמש ./yos10629/https://yosmusic.com  .כסיתבקפה 

 לשירם של אורלנד וזעירא.    בינוהאפשרית 

 

https://yosmusic.com/yos10629/


ודבורה  פריחה ובגידהכדמעה, טל ישן ובזמר חדש. יש בו רוח לוטפת,  זמרביין, עמוס בשני זה, קצר כקודמו, שיר 

ס השיר האר לשר בבשירת לאה גולדברג זכה לעיון בעיק יפואט הדבורה כמוטיב ארס. מוטיב כוורתהמביאה דבש ל

מבוגרת את המשוררת הבשיר המאוחר הזה . לא קשה לזהות (2000 ,רמי)ש "הסתכלות בדבורה"המאוחר פואטי 

א שהיועם האירוניה  הזעםעם את העוקץ עם העלבון ו. לא קשה גם לזהות כיעור כביכול של הדבורהה השמובלט ב

ֵשְך, ִמי ִיזְּ ": הואת הדבש כפירות היצירה של שמיר ברתכס מפנה אל מבקריה שֵ כֹּ ִמִדבְּ ת ִדבְּ בורה עת הדהופ .שם(ְך" )ר א 

. תעצמה מעבר לכסות התיאורי המשוררתאל אישי לרמוז על קשר  יכולה אפוא "היונה והשושן" בשיר ב של מחזור

. גם הבלת בצערונה ,השושנה הנבגדתארה ותבה ש ,תואל תחילשיר ב  ף' קושר את סוחַ רֹּ פְּ ת לִ עֵ ל וְּ בֹּ לִ  תהעידוד 'עֵ ביטוי 

גם צירה יבך יהמשיש ל  – (תשע"ז ,)ויסמן  "האומץ לחולין" וסח סיסמתהברג בנה גולדשבת רוחה של לאנוי זה טובבי

שרים הם נק ? כיצדשושןהשושנה ובגידת הל היונה בבין הערבים ןרא נותר תמה: מה ענייוהק . שמסביב מול הקשיים

ער הצ מוטיב גם אל ובעקיפין ,ר א נקשרת אולי אל הדבורה בשיר בישב "אני"לשון  ?ולדבורת הדבש , לזמרליין

 והחידה נותרת בעינה.  ,והבגידה, אלא שהקשרים עמומים

 ירה חדשה,ומביא עמו אושיר ג תקוותו נכזבת.  ,אם ציפה הקורא שהחידה תיפתר בשיר השלישי שבמחזור

 היא מקראי בין גיבורת שיר השירים לחברותיה. חשי-דומעין . יש בו חדש ותכנים חדשים וןבתים חדש, סגנמבנה 

כאן תשובתה מפתיעה ביותר. היא מקבלת מהן עצות לחיפוש, אך  ,ך דודהללאן ה יר השיריםט משבציטו נשאלת

 : משיר השירים לטובת סיפור אהבה מקראי אחר בהיפוךמתרחק שיר ג 

 

 ג                                                             

 

 ים? שִ ּנָ ה בַ פָ יָ הַ  ,ְךדֵ ֹוד ְךלַ ן הָ אָ לְּ                                 

 ?חַ ֵר ֹופ ְךּנֵ גַ וְּ  ְךּנֵ גַ  שטַ ה נָ מָ לָ שַ                                 

 ים,שִ רְּ חֹוי הַ ת פִ ה א  ד  שָ י בַ לִ אֲ שַ  י,לִ אֲ שַ                                 

 ?        חַ ֵר ֹוב הּואּוָר ת הֲ נֹובָ י הַ ת פִ י א  לִ אֲ שַ                                 

 

(. על אף העטיפה של כ ,כטוהמפתיעה מהפכת את סיפור הנאמנות של יעקב לרחל מספר בראשית ) תשובתה המקוננת

  "הרועה בשושנים"רים ישהיר הכינוי לאהוב מש : אל שיר בזיקה ג  זאת בסיומו שיר כלב תנוצר 5,שיח המקראי-הדו

השירים, בגידת השושן הנקטף ובגידת  מוטיב הבגידה משותף לשניגם . יר בנה שבשן ושושנקשר איכשהו אל שוש

ת" ר  ֹּאַהב ַאח   :האהוב ש"ָבַגד ַוי

  

ֹּ וְּ  ְךלַ הָ  ְךֹולהָ                                  ים.ּנִ שַ ֹושה בַ ע  רֹוב הָ א שָ ל

ֹּ ה מֵ לָ פְּ ל נָ ֹופי נָ כִ  ,יי לִ אֹו                                 ת, ר  ט  עֲ י הָ אשִ ר

 יםנִ ע שָ בַ י ש  בִ ת אָ י א  ִר בּוי עֲ דִ ֹודד בַ י עָ כִ                                

ֹּ ד וַ גַ ית בָ יעִ בִ שְּ ה הַ נָ שָ בַ ּו                                 .תר  ח  ב אַ אהַ י

 

                                                           
 . 2017 ,לשיר השירים בספרה של שחם גברולדהרחבה על זיקות שירי ג ראו 5



, נהמבל ,פיוטיתהלשון שבה לוהיא , היונהאל  הייחל. זוהי דוברת ש"אני"לשון אל  הרחזבשיר ד המחזור נחתם ב

י, וידויי  והוא איש ,המעיד על מצוקהלנכולי שונה, יש בו שיח משל שיר ד אלא שאווירתו  . שיר אחריזה של למשקל ול

 .: מועקת הלילותגולדברג וכר משיריה האישים שלונקשר אל מוטיב מ

 

    ד.                                                

 

 ל יִ לַ י הַ נִ אָ בָ                                   

 .המָ חֹור כְּ גַ סָ                                   

ָראִתיְך ִמן ַהלַ                                     ִיל,קְּ

 ה!יֹוָנה ַתמָ                                   

 

  יינַ עֵ י לְּ ֹובאֲ                                    

 .המָ נּותְּ ה הַ סָ אֲ מָ                                    

 ,ְךיִ פַ נָ ת כְּ י א  שִ רְּ פִ                                    

 ה.   מָ ה תַ נָ יֹו                                   

  

. "ייאבוי לעינ"וברת אישית של הדהקריאה רמז בבמהדהדת כאן גדת  משיר ג בהנ הבתשל האו "אוי לי"קריאת השבר 

 ללילה ללא שינה  הסוגר כחומה. בתחביר מורכב המקשה על ההבנהפינה את מקומו ערבים ה יןבה של שעת יופי

ֵעישינהודי האת נדהדוברת בגוף ראשון מתארת  תנומה נוחה כי המא יבמנו הלילה אי .נּוָמה"ַני ָמֲאָסה ַהתְּ : "ֲאבֹוי לְּ

 .  בהן. לא נותר אלא לקרוא ליונה התמה אסתמו תנומהה ,הממאנת לבוא אל עיני

מופיע לא אחת בשירי לאה גולדברג. כבר בשיר מוקדם  בין לילה קשה לשחר ללא נחמה  המעמתמוטיב זה 

ָמָמה-תמֹולֹוחֲ  ש"יֵ   יי המעבר מן הלילה ליום:שקת א תארמתהיא  "יש ריח פרי נרקב"ם הפותח במילי  ,/תילֹולֵ ה הַ ל  אֵ בְּ  דְּ

ַלד ַחָיהסּוִמים כִ  ָקִרים ַעל פ   וְּ ת, ּוַבבְּ ל  ַמֲאכ  מן הסיוטים, ז אוהלילה ה 6.(15ת" )ל  ח  זֹו ה חָ ר לָ ת אֹועַ לַ ֹוה/ תכָ שֵ ע חֲ צַ ִנדֹון לְּ

גשם "ת. בן נפש ושל זיכרונוובשל ח( הלילה הוא זמן ש41–37) "ם אחרוניםלילה וימי"ר ם והבדידות. במחזוהפחדי

 "נת פסיםכתֹּ "שיר ב . זמן שבו "אֹוֵרב ַהַפַחד"ההוא (, 125תים בעיר המתה )זיכרון המהוא ליל  ילההל (44) "בלילה

( הבוקר אינו 267) "ףבלי שיר ותֹּ "קחון. גם בשיר ב במחזור ( הבוקר קוטל את חלומות הלילה ומכה באור ובפי186)

ב יומי"מחזור ב .יחה חולנית ומהוססתזר אלא מביא עימו נחמה ַרע יה קר( מופיע187) "בערֹּ קְּ אה נכזבת ליונה: "ַחלֹוִני א 

ָרא:  קְּ א  ָלה ָשַלח ֵאַלי בֹוִאי, יֹוָנה/ וְּ שּוִפים ֲחָכִמים"ַאְך ַהַליְּ     7.ַינְּ

ובמעין  רהגבשחרית של נחתם בקריאת ה שירה .השושןהיונה ו מחזורהחותם את שיר ד מהשושן נעלם 

   . בדמות הכוכב איילת השחר תקווה תבשורושאת היא נבפיה   .התגשמות של הציפיה לבוא יונת האור

 

  

                                                           
  וין אחרת.צאלא אם , "קדם ומאוחרומ"של   1970ת הם ממהדורשל שירי גולדברג מספרי העמודים כל  6
היא  . "מקברי לילות אל אור הבוקר"רתו תופרק שכבשירי גולדברג, ישנו  )2017( שדרכם מתבוננת חיה שחם בין החתכים  7

 מ'עשם, היא התחושה שהשחר כבד מנשוא ) י החוזר לאורך יצירתה בווריאציות שונות. אחת מהןיבבססאורואה כאן אימאז' 

  .אור או הקלה שאינם מביאים עימם(. חילופי לילה ויום 177



 ליִ לַ ר לַ ב  עֵ מ

 א.ָר ר קָ ב  ג  הַ  

 ְךיִ לַ י אֵ תִ לְּ חַ יִ  

 ה.ָר ֹושבְּ י הַ הִ תְּ וַ  

 

 קחַ שַ ן הַ ה מִ דָ רְּ יָ   

 ראֹות הָ נַ יֹו  

 ר חַ שַ ת הַ ל  י  אַ   

 ר. ֹוקמַ את בַ שֵ נֹו  

 
את איילת  הת במקוראשונוסיום הלילה הקשה גיעה במהיא  ."ריונת האו"תה נקראת ע "יונה תמה"שכונתה  היונה

ות שתי למקופג -לב המחזור בשירים ב וב. השחרומסתיים במוטיב היונה ובחילופי הערב הלילה ו פתחהמחזור נהשחר. 

תמהים ועדיין אנו  .חתנההכלה המיועדת המקוננת על בגידת ו ,ושןשנה המתאבלת על אובדן הששל בגידה: השודרמות 

"ֵעת  :סוח קהלת הנצמדות לדבש, לכוורת ולדבורהית הדבש בשיר ב ועל מילות העידוד כביכול בנבורמה של דעל מקו

ל וְּ  ַח". ִלבֹּ רֹּ ל"שם הפועל ֵעת ִלפְּ ַדת "ולת ועמכד טל היורדל , אובדן השושןבפתיחת שיר ב רומז גם לבגידה שב " ִלבֹּ מְּ ח 

ת ד  ִריָחה ַהבֹוג   עדיין אין.    "משירי היונה והשושן"פשר לכותרת אך  ,מוטיביםהזיקות עמומות בין א אפונוצרות . "ַהפְּ

   

 הפרסום נסיבות .ג

 כו. ער"על המשמר"ועי של בשה תיופרסה ףהמוס ,"עתים"במוסף לראשונה התפרסם  "נה והשושןוהימשירי "מחזור ה

ספרותי  ףאוכמני ולאה גולדברג. מוס-עזריאל שוורץו לעריכה היו רפאל אליעז, פיתוי ושנסקולשהם אותו אבר

. בשנתו השנייה של תיאטרוןוקה, בלט זימו, ביקורות ספרות ,תיואומנוהת וופרסואומנותי זה הביא חדשות משדה ה

בשם  של לאה גולדברגנוקבת  ןואטריוגם ביקורת ת עת שירי היונה והשושןרבא ותפרסמה ,שלו 26בגיליון  ,המוסף

בשיר ג אל  שיר השיריםזיקת  8.(1948באפריל  23) מגלה שזהו גיליון ערב פסח התאריךבדיקת . גרנטהעת שלה עדה 

הבריטים  השיירות מתקשות להבקיע אליה, ,ירושלים במצור ,אך כל השאר תמוה. הארץ סוערתפסח ברורה למדיי. 

ררת לקונן ום מצאה המשאיימת. מה טעחשית ומומכנת הפלישה של צבאות ערב סו ,םים ספוריעומדים לעזוב תוך ימ

תשובה חלקית לכך הזאת?  ה המתוחהפבתקו ראשון ףעל סיוטי הלילה שלה ועל רמזי אהבה נבגדת בנוסח אישי בגו

 . בגישתה של לאה גולדברג לשירה בזמן מלחמהנמצאת 

מת העולם אחרי פלישת גרמניה לפולין ותחילת מלח עבוש ,בתאריך שמונה  בספטמבר  ,לכן קודם כעשור

 הספר. היא "ל אותו נושא עצמוע" :. כותרתה הייתה"השומר הצעיר"טאון י, פרסמה גולדברג רשימה בבייההשנ

 השירה בעת מלחמה: דברשימתה את דעתה על תפקי

 

                                                           
אל התאריך  משךמבטי נ. נהושבו פורסם המחזור לראש "עתים"מוסף ף הששלח לי את ד פרופ' גדעון טיקוצקי אני מודה לידידי  8

     .: ערב פסח תש"חחדמיוה



 ,םתיהרובקרבו אפשרויות של אהבה וסבל לכל צואני מאמינה, שהגוף החי, החם, הנושא 

בורים( יואפילו הם גשל ההרוגים )מכל הגוויות גופו של האדם החי, חשוב לחיים אלה 

המסוגל  -, הקטל. ולא משום שטוב כלב חי מארי מת, אלא משום שאדם חי -בשדה

ים רכו רב יותר מערכם של כל החפצע -לשנוא, לשנות סדרי עולם,  ,לחשוב, לאהוב

א ל [.---] משממה, שעברו עליה הטנקים פהיווב לים טושיב-ולעולם יהא שדה .הדוממים

בימות הזוועה לשיר שירו לטבע, לאילנות הפורחים, לילדים  ד היא למשוררזכות בלב

לם , החובה להזכיר לאדם, כי עדיין אדם הוא, כי קיימים בעוהיודעים לצחוק, אלא חובה

למושלם  תווהמהעושים את החיים ליקרים יותר, את  ייםנצחאותם הערכים הפשוטים וה

ל עת ובכל שעה לא הוחמץ עדיין בכאדם, כי להזכיר ל .צחת ולא את הרואת המו -יותר, 

אדם בארץ הזאת ואת החיים המועד לשוב ולהיות אדם. כי כל זמן שהשירה אוהבת את ה

 (.1939גולדברג, ) םעליהלהעריכם, לשמור  ,על פניה, כדאי וראוי גם לו, לאדם, לאהבתם

 

ג, אך היא יה של גולדברמכריה ועמית גם מצד נתקלה בלא מעט התנגדות ,פולמוסעוררה הדים וג רבלדשל גו הרשימת

 חספבערב  מצאה לנכון לפרסם היא "יםתע" ףהמוס . כשותפה לעריכת(2000 ,)חבר סירבה לזוז מעמדתה הפציפיסטית

אחר מצוי  ז רמזוהי תשובה חלקית בלבד.  םדי הימים ומאורעותיהם. אולשירה אישית ופיוטית שאין בה זכר לה

שירי גולדברג מגלה שאין  סקירת. במאי דשחוב קרבמתה ההולדת םיולאביב ועונת הלו של תאריך הפרסום בקרבת

על "בגיליון ערב פסח של  ,יותרר וחמא. שלוש עשרה שנים עהפתהמשום זה אביבי הנימה האישית בתאריך הב

ל ש   סֹוֹוה כינָ תִ מְּ ד מַ עֹו"פותח במילים ששיר ו הז. המשוררת חידה אישית נוספת עטופה בסמלי החג הניטמה ",מרהמש

ה תָ ל אַ ֲאבָ ", וגם "כהבּומְּ ר בִ בַ ים כְּ דִ לָ יְּ י הַ נֵ פְּ " :כגון ,קשות להבנהיש בו שורות ד מספריה. ץ אף באחשלא קוב "הּויָ לִ א  

ֹּ נָ ים שָ שִ מִ ר חֲ בָ כְּ  ,עַ מֹּ שְּ ה לִ צ  רֹו ָךינְּ אֵ  במקום אחר .  "הינָ תִ מְּ מַ ן יִ דָ עֲ  סֹוֹול כבָ ת אֲ ו  מָ הַ  ְךאַ ל  י מַ נֵ פְּ יא כִ בִ ּנָ י הַ נֵ פְּ "ו "סּנֵ א הַ א בָ ה ל

. הראיתי כיצד לית של המשוררתיוטית והסמיוגרפיה הפבתשע"ג( דנתי בהרחבה במקומו של אליהו הנביא ב ,)סוברן

כרך )בשנת תרצ"ח  "ייםזנמא"כתב העת פורסם בש מוקדםכותרתו של שיר היא  "כנען". ההוא קשור להחמצות שבחיי

 פונה אל הארץ החמסיניתדוברת . הפרטיתוחוויה אישית ל ישיר ש מבעשיר מה רחיקה אתכותרת זו מ 9.(434עמ' ו, 

אֵ ל עַ כְּ  ְךיִ לַ יר עָ שִ לָ במילים " והקשה ָנק וְּ ם". ַמחְּ ֵתן ִלי ": יידוו. נימתו נימת אישיתהיא  זה וארוך של שיר מוקדם נימתו ל 

רְּ  מ  ָים -יקֵ חַ בְּ ץ ַזַבת אֹורֹות וְּ ר  ַחִקים א  רְּ ַמֵשש א   /-מ  חָ לְּ ָשָרה ה  ָבעֹות בְּ צְּ א  ֵלי /ת ֵאלּו,ם בְּ ַרגְּ ֵכס לְּ ַפרְּ ַהִניַח ִתינֹוק מְּ ָעד לְּ   /.ַהִגלְּ

לַ  [---] ל עֹוָלם,סְּ ָלא ִשיִרים"ִכי  /ח ִלי, ִרבֹונֹו ש  וודה על החמצת מתא בשעות אלה של חשבון נפש הי 10.לא ָהִריִתי א 

כאן מתגלה  11ת האהבה והמשפחה.מתוודה על החמצ אפיקים. היא גם הקשר החלוצי. אין היא חלוצה כחבריה מקיבוץ

 הקראת יום הולדתל חיברה בתאריכים של חשבון שנותיההיא  ביותר שלהוחשופים שיים יא שיריםבכתיבתה: חוזר קו 

עטפה  ,"ממתינה כוסו של אליהו דעו"הן את  "י היונה והשושןירמש"את  ןה ,שיריה כשפרסמה אתמתקרב. האביבי ה

שירי היונה ". את אותם מן החשיפה האישית שמקופלת בהם מרחיקיםמוכרים ש פות של סמליםבעטיהמשוררת תם או

                                                           
חלק א,  ,גולדברג של אחר מותה במהדורת כל שיריההופיע , ו1940משנת  "שיבולת ירוקת העין"ה ספרשיר כונס בה 9

 .   168–167' עמ
הוקדש לילדי קיבוץ  "ערב מול הגלעד"רה המלנכולי של גולדברג הגלעד הוא מקום מושבו של אליהו, הנביא הגלעדי. שי 10

 ן למרגלות הגלעד.   וכהש יםאפיק
ות ן חבר אפיקים שלמרגלפיאוסף מכתבים נרגשים של גולדברג שנימתם רומנטית אל יוסף אוגילתה  (2013)בן שרה בן ראו 11
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בשנת  "ברק בבוקר", ואחר כך בספרה בת שלושים ושבעבעיתון בהיותה כמעט ונה שלראפרסמה היא  "והשושן

 "הּויָ לִ ל אֲ ש   סֹוֹוכ"את  . אולםהראשון םפרסוהאחר  יותר מעשור "מוקדם ומאוחר"בסה את המחזור ינכ . היא1955

 "על המשמר" עיתוןין דפי סתר בומ ההשאיר ,רסמה לקראת יום הולדתה החמישיםהמגלה טפח ומכסה טפחיים, שפ

  12.חודש ניסן תשכ"אשל  5394 גיליוןב

הטון  ?יקיםאישי עטוף בסמלים ובמוטיבים מרחהרמז ההאם גם כאן  ?שןהשוומה לכל אלה ולחידת היונה ו  

מז רגם  ישר ב יבששברון הלב והבגידה, אך המועקה,  ג בולט מוטיב-בשירים ב ו .ד-א ויכר מאוד בשירים האישי נ

ֵעת"כאותה דבורה נושאת דבש שיודעת ש ,הכאב םדרך להתמודד עהיא כתיבת שירים כך של ל וְּ כל . מ"חַ רֹּ פְּ לִ  ֵעת ִלבֹּ

ה ף שבין יונוחידת הציר הפתרנרת, אולם טרם ירים רבים של המשורלה אחיזה בששיש אלה מסתמנת תמונה אישית 

  שושן.ל

  

 בדרך לפתרוןלחנות הה .ד

ימן ינחום ה מן המאוחר למוקדם. הנה הם להלחנה.  כמיליםכון לפנות אל שירי היונה והשושן מצאו לנים אחדמלחינים 

ירים פשר שהדהדו לו מילות שיר השא. "יונה תמה"בשם  שיר 1980בשנת ון עדות המזרח נזמר בסגה יבללפסט שלח 

ָיִתי יֹוָנִתי ַתָמִתי" :ב ,ה ִתי ַרעְּ ִחי ִלי ֲאחֹּ ת הבית הראשון ומילשל המלחין  או שמא נקשרו בתודעתו ,"קֹול דֹוִדי דֹוֵפק ִפתְּ

ִמיָמה" י:בזם ששל שלוהמוכר פיוט אל הוהאחרון של גולדברג  ִרי ַתָמה תְּ ַעדְּ  / ָלִכים ַהֲחָכָמהַבת מְּ  / ַספְּ ָתה יֹוָנה: סְּ  ,ָיהָענְּ

. יחלפסטיבל הזמר המזר שתתאים ,ן שיר לדינומעישהיא בר היימן מנגינה ימשום כך חנראה ש 13."...ַוֲאִני תֹוְך ֵלב ֳאִנָיה

דת תעלם מהשושן ומבגיהיימן . ה"יונה תמה"רו שיאת נה יוכ ,הראשון והאחרון שבמחזוראת השיר  לחין רקההוא 

אך  14ן בשט,במבצעת אותו בנעימות ריבי . יפהו של נחום היימן עדין וירש .שבלב המחזור "ריםשיר השי"האהוב מ

  . החידהפתרון מסייע בלא הוא  ,ממוטיב השושןימן יה התעלם משלחיים משלו. ויצא ל גולדברג הוא נותק מהמחזור ש

לדברג. את שר משירי לאה גוובו חמישה ע "מדומה נסיעה"בשם מופע  אמנון ברנזוןם המפיק יז 7019בשנת 

ח בתקליט. חלק מההלחנות שירי המופע  המוצלח הלחין סשה ארגוב ועיבדו צביקה כספי ודניאל שליט. המופע גם הונצ

ברגש את כסולנית לוסקה שרה ג ירה. אופ"היונה והשושן". כזו היא הלחנת זה עו לראשונה במופעמהיו חדשות והוש

 ,ימן אחריויהד של המחזור. ארגוב, שלא כ-מלנכולית של שירים א וה םמת הכיסופיארגוב שמשמרת את ני מנגינתו של

נה שיש ימנגכאן מר של ברנזון שרים זהבנים שבחבורת הא הבחין באופיו השונה. הושיר ב של המחזור. את גם הלחין 

                                                           
ימי " וכניתתל ."החודש ימי"יזיה שלה  בשם ווהשיר היה נותר שכוח אלמלא חיפשה נעמי שמר שיר לחודש ניסן לתוכנית טל 12

וידוי ואת השיר במנגינת ולס ענוגה שמחמיצה את טון ה 1980בשנת  ,איש קול ישראל ,גיל אלדמע הלבקשתשלה הלחין  "ניסן

ֵני "נגינה הנעימה הולמת את המילים הקשות שבהן מסתיים השיר:  המ ןאיבמיוחד  .פןוצהמ קשה,ה ֵני ַהָּנִביא ִכפְּ  ַאְך המוות,ַמלְּ פְּ

ִתיָנהָבל כוסֹו ֲעַדיִ אֲ  ביצועים של חבורת נוספו לשיר  אזמ .iVIhttps://www.youtube.com/watch?v=znNL7xTS :"ן ַממְּ

ה"ה ש, אולם חידתו נותרה מוצפנת ועלומה: מי הוא ז"אדם לאדם"רננים ושל חבורת  ָך רֹוצ  עַ  ֵאינְּ מֹּ  חמישים שנה?  כבר  "ִלשְּ

 
13-%D7%A8%D6%B4%D7%997%A4%D6%BC%D6%B0D7%A1%D6%B7%Dhttp://www.eelebetamar.org.il/%

-D7%AA%D6%B7%D7%9E%D6%BC%D6%B8%D7%94%

D7%AA%D6%B0%D7%9E%D6%B4%D7%99%D7%9E%D6%B8%D7%94%.   
14https://v.mzemer.com/watch.php?vid=99816d0c7     
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http://www.eelebetamar.org.il/%D7%A1%D6%B7%D7%A4%D6%BC%D6%B0%D7%A8%D6%B4%D7%99-%D7%AA%D6%B7%D7%9E%D6%BC%D6%B8%D7%94-%D7%AA%D6%B0%D7%9E%D6%B4%D7%99%D7%9E%D6%B8%D7%94
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ספר את הוא מסף בלחן שינוי נו. בד-ם א והכיסופים שבשירי נימתלניגוד עומד בה ,שרְּ מקצב נמרץ של מעין מבה 

לזרוע גם במוטיב ליט את הניגוד בין השירים ובארגוב השכיל לה 15.הדבורהשברון הלב של השושנה ואת סיפור סיפור 

 זכו להיות קליטיםו יירש למינורי. שיר ג לא הולחן כלל למופע זה, שלא כבסולם וע גה והדמעה נימת געדגיבה

 . לא פתרו אותה ךארגוב הבליטו את החידתיות אין המחזור שהלח ן בין שלושת שיריהלח ומושמעים. הבדלי

יקה זמוהייחודי. בחוגים ל סגנונו הקונצרטנטיב 1956כבר בשנת  יחזקאל בראון הלחין את המחזור כולו

רמז מח ון צאכ. והנה דווקא משל בראון הזהמורכב ה זורשירי המח הזמרים לשיר את תבקונסרבטוריונים מלמדים או

שרים את יצירתו  . הםטיוב של תלמידיה של מורה לפיתוח קול מאזור הצפון-כמה סרטוני יו ישהחידה. פתרון ל

כותרת אחד הסרטונים הללו  ר הרמןיקלי-מארי אולי בשל מוצאה הזר של  המורה 16בראון. המורכבת של יחזקאל

שר , 14ומרי אייזנבוד, אז בן בין חיפה, עייר בקונסרבטוריון רוקל-התלמיד של מאריבעברית.  תההיילא   2015משנת 

בחיבור לקשרי היונה והשושן ר והרעיון לחפש את המקעלה ן הכותרת הלועזית את המחזור בהלחנת יחזקאל בראון. מ

 ,ברגקשה להניח שלאה גולדילא . נההיישל  "אהבת משורר"אל קצרה הדרך מכאן הייתה  .dove-ל ilyl  שביןהלועזי 

של  גם את ההלחנה המפורסמתכנראה ו 1822של היינה משנת  סטהכירה את הטק ,ת הגרמניתובהאמונה על התר

 ויונה: של המחזור הזה  מופיעים זה בצד זה שושן. בשיר ג 4881שנת בשומן שהלחין המחזור 

 

Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, 

die liebt' ich einst alle in Liebeswonne. 

Ich lieb' sie nicht mehr, ich liebe alleine 

die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine; 

sie selber, aller Liebe Bronne,   

ist Rose und Lilie und Taube und Sonne.  

 

, שושן יונה – בתי: כל מה שאהבו מצהיראוהב ה. והרשישה עשר שירי היינה הוא קצר וזשל שיר שלישי זה במחזור 

. וגם שמש גם שושן ,יא בשבילי גם יונה. ההקטנה, היפה, הזכהאת  –אוהב אותם עוד. אני אוהב רק אותה  אינני ,ושמש

מז . האין כאן רשושןו יונהמילים סמוך לב Sonne מששהמילה  הה והאחרונה של השיר הקצר מופיענובשורה הראש

 ? השירשל  לנמענואפילו ו צפןמובה לשיר אה

ואף  שעודד וקירב אותה ,בחוגו של שלונסקיהסתופפה בתל אביב וץ חייתה גולדברג נות בארשנותיה הראשוב

אחר  ,תקופות נופש קיציותלאביב ועברה לירושלים, תחילה -ג מתלברלד. בהדרגה ניתקה גונסהסום ולפרדאג לה לפר

 הדדיית. היא ה(1995 ,בליךלי ;1980 ,חביה )ריבנרבשכונת רף גם למגורים סולבו ,יטה העבריתסבאוניברלהוראה כך 

בתו של  ,הועם אשתו אוו ה לודויג שטראוסיאר המשורר והפרופסור לספרותעם  ,ות אישית ואינטלקטואליתדידי ,דואמ

                                                           
15 h?v=2m5a9NvXJ6shttps://www.youtube.com/watc. ר חזוי המשם טוב לוי כמוהו כארגוב הלחין את שלושת שיר גם

תוצרת "אריק איינשטיין בתקליט  בביצועזו  הלחנה. KozxUmYm/watch?v=sAi9https://www.youtube.co :ג בלי שיר

זרות המרובות החשל בבעיקר בל א ,שיר גבשל ההחסרה של , גם כליל את משמעות השירלטעמי מחמיצה  (2000" )הארץ

  משהו של איינשטיין.  וההגשה המרושלת
16 com/watch?v=_7rEhN1RV4ss://www.youtube.http  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2m5a9NvXJ6sגם
https://www.youtube.com/watch?v=2m5a9NvXJ6sגם
https://www.youtube.com/watch?v=sAi9KozxUmY.%20הלחנה
https://www.youtube.com/watch?v=_7rEhN1RV4s


אל  ייחודוגם וב ,וןעגני "וג ידידיהם דוברי הגרמנית: גרשום שלום, הוגו ברגמן, שחלגם תוודעה הכך . מרטין בובר

על גולדברג למלא את המליץ וא יה לודויג שטראוס הרכשחלה א 17.(או זֹונ ה) הנ  סֹו ,קיצחהמסתגף אברהם בן  המשורר

פת ביומניה: שת הזאת נחורכבועם בן יצחק הייתה מורכבת. מעט מהמ באוניברסיטה. פרשת יחסיהכפרופסור מקומו 

 ערצה מהולה ברתיעההומנה ביבעליו  הכתב היא ,חמישים ותשע בןא והושלושים ואחת בת כשהיא , 1941בשנת 

אני יודעת, כי בעצם אין האינטלקט שלי מגיע לתבונתו של ס., אבל נחוץ לי אדם כזה לצדי. אדם : "ובהתבטלות

הוא זה שנטל ממני את כל הטעם ". וגם: "מעריצים( אותו –ת ידים מפניו במקצת ומכבדים )מלה גימנזיסטשמפח

יתה יזכות הזאת להכיר אדם זה הה  .גם חסרי לב [...]שים לעומתו ראים טיפים כי כולם נאחר  ות עם בני אדםישלפג

 (. הממואר183 , עמ'1995 ,)ליבליך "פיהם"פגישה זו הפכה את חיי על   כתבה ביומן: 1942ובשנת  . "גם לאסון

הלב  רחשי ופחות מכך את, התצהער אתוכתה מסגיר את הער "פגישות עם משורר" שכתבה לזכרו אחרי מותו

היא  1948לא באו על ביטויים בעולם הממשי. נותר רק לנחש שבשיא היכרותם בשנת . אלה שלה כלפיוהרומנטיים 

ערב מלחמה. בשעה של  ,חספערב בפרותי מוסווה היטב על גבי העיתון שחק משחק מחבואים סה לעצמה לתרשה

על הצורך להמשיך מי עצשמץ עידוד  גם בו  . ישת הבגידהכאב ובאכזבב מהול מכתב אהבהשם צפינה ההיא שאפשר 

 יקרא את מחזור השיריםמכיר את היינה ש מי. וכך "שושן-אין-שושנה"על אף הכאב של  השירים ולהפיק את דבש

 עןמי הנמלגלות גם יוכל הוא . אולי ונכזבת נסערתאהבה הבעת שן לושאת זיקת היונה וה קשוריוכל אולי לו ,השל

שמו של זה לא ה .(148–143 מ'ע ,2012 ,יוסף)בר  Sonne: משבדמות הש יחה והסיוםתת הפוששמו חוזר בשור

 . 'הם בן יצחקראב'כינויו הספרותי היה האיש ש

 כךתוך מעטפת ספרותית תרבותית. בלדברג מצפינה את רחשי הלב העמוקים שלה אין זו הפעם היחידה שגו

ַהִניַח תִ שרצתה "ת אכזבות חייה של זו ומבטא בצופן א ,הי לאורך שירתשנכחוט ההעובר  "אליהו"במוטיב  ינֹוק לְּ

ָעד ֵלי ַהִגלְּ ַרגְּ ֵכס לְּ ַפרְּ ַלח" היא ביקשהבאותה נשימה  .לעיל שנזכר "כנען"בשיר  "מְּ יִתי ָהִר  ִכי לא /ל עֹוָלם,ֹונֹו ש  ִלי, ִרב סְּ

ָלא ִשיִרים" מינה  רובההקרק חברתה רחק. והוצפן ושהשלה יותר חר ואמהבה א סיפור כזה הוא גם .(2013 ,)סוברן א 

  מ'ע, 1995, )ליבליך מסתתר סיפור אישי מלא סערה וכאב "אהבתה של תרזה די מון"ידעה שמאחורי המחזור  לנדאו

ה ל לאש ,הסתריםהמעמקים, לשון לשון של ם גילויים נוספים, הם הנישאולי ו ,כל אלה. (2005 ,טיקוצקי ;211–210

, שיםמלוטשל גולדברג אומנותיים ו השירי ל.ולוי לכוצפן בתוך הפומבי הגהשהחסוי האישי , גילויים של לדברגגו

    .  נכמר הלב האישי שמוצפן בהםהסוד מול  . זכרי מקורותאישית עם מלאכת מחשבת של לשון פיוטית 
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