
פורסם ע"י מערכת 'שבת'

ממי ביקשה לאה גולדברג סליחה? |
זיוה שמיר

30 באוג

שירה הנודע של המשוררת אינו פונה לאהובה אלא לאביה שאושפז בכפיה בבית חולים
לחולי־נפש ונהרג בשואה. מותו הוא שרדף אותה בחלומות הבלהה וממנו היא מבקשת

מחילה

שיר עברי שכותרתו "סליחות" עשוי לעורר ציפיות לתמונת אדם בעשרת־ימי־תשובה העומד
בהכנעה מול בוראו ומכה על ֵחטא שָחטא. הדוברת בשירה של לאה גולדברג "סליחות" פונה אל

נמען בלתי־מאופיין, ומתחננת אליו שייתן לה ללכת לדרכה ולהיפטר מרגשי האשם המעיקים
עליה – לכרוע על חוף הסליחה:

ָּבאָת ֵאַלי ֶאת ֵעיַני ִלְפֹקַח/ ְוגּוְפ� ִלי ַמָּבט ְוַחּלֹון ּוְרִאי/ ָּבאָת ְּכַלְיָלה ַהָּבא ֶאל ָהֹאַח/ ְלַהְראֹות לֹו ַּבֹחֶׁש�
ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים.// ְוָלַמְדִּתי ֵׁשם ְלָכל ִריס ְוִצֹּפֶרן/ ּוְלָכל ַׂשֲעָרה ַּבָּבָׂשר ֶהָחׂשּוף/ ְוֵריַח ַיְלדּות, ֵריַח ֶּדֶבק

ָוֹאֶרן/ הּוא ִניחֹוַח ֵלילֹו ֶׁשל ַהּגּוף.// ִאם ָהיּו ִעּנּוִיים ֵהם ִהְפִליגּו ֵאֶלי�,/ ִמְפָרִׂשי ַהָּלָבן ֶאל ָהֹאֶפל ֶׁשְּל�,/
ְּתֵנִני ָלֶלֶכת, ְּתֵנִני ָלֶלֶכת / ִלְכֹרַע ַעל חֹוף ַהְּסִליָחה.

 מאז נדפס שיר זה בכתב־העת האוונגרדי של שלונסקי טורים (כרך ב, חוברת יא, יוני1938 ),
הוא עורר ניחושים רבים: היו שזיהו בו הדים לפרשת אהבתה של המשוררת לסטודנט הודי

שלמד איתה בגרמניה, והיו שטענו שהנמען הוא הצייר אריה נבון, שעבד איתה במערכת דבר
לילדים. המשוררת אכן גילתה משיכה אל הצייר, והוא נאלץ להסביר לה שיחסיהם הגיעו

לסמטה ללא־מוצא. מדוע, אם כן, היא זו המבקשת ממנו סליחה? המכוסה כאן רב על הנגלה.

אוסף פרטי של ליובה
לאה גולדברג וחבורת "יחדיו", 1938  למדה להסתיר מעין קוראיה ומבקריה את מכאובי־חייה. 

, מוזיאון ארץ ישראל. צילום: יעל ויילר גולדברג

 השכינה וביאליק

כדי לנסות לזהות את הנמען ראוי להתבונן במחזור כולו. השיר המּוּכר מביצועיהן היפים של
חוה אלברשטיין ושל יהודית רביץ הוא חלק ראשון של מחזור בן ארבעה שירים שּבֹו מתוודה

המשוררת על חטאיה ("ָאַׁשְמִּתי ְמֹאד"), אך גם מַסּפרת לגבר האהוב שסלחה לו סליחה "ְּפׁשּוָטה
ְּכִדְמָעה". ניּכר שמרחקים גיאוגרפיים גדולים מפרידים בין השניים, וששוב לא תדע הדוברת

את מגע ידו של אהוב־ִלּבּה, ואף־על־פי־כן נרמז שבסוף שהוא חוזר אליה (בהקיץ? בחלום?).
הדברים מזכירים את שירת סולוויג במחזהו של איּבסן "ֶּפר גינט" שבתרגום לאה גולדברג:
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"ְּתֹבַר� ֶׁשָחַזְרָּת ַּכֲאֶׁשר ִהְבַטְחָּת/ ְיֹבַר� ֹּבֶקר־ַחג ֶׂשָרָאה ְּתׁשּוָבְת�", ואף־על־פי־כן, כלל לא ברור
אם המשוררת מייחלת לשובו של הגבר האהוב, או שמא היא מבקשת ממנו שיניח לה וייתן לה

ללכת לדרכה באין־מפריע?

 התבוננות במחזור כולו, כמו גם בשירי סליחה אחרים של לאה גולדברג, מעצימה את החידה
עוד יותר. שירים רבים במכלול שירתה הם שירי סליחות, וכלל לא ברור על אילו חטאים הם

מכים. בשיר "סתיו" האישה מבקשת מהגבר:

ַהְכִניֵסִני ְּדוּוָיה ְוִאֶּלֶמת/ ַּתַחת ְּכַנף ְסִליָחְת� ַהְּׁשבּוָרה/ ָּכל עֹוד ְּבִלֵּבנּו ּפֹוֶעֶמת/ ִצִּפָּיה ֲחִריִׁשית ַלְּבׂשֹוָרה/
ֲהִנְחֶיה, ֲהָנׁשּוב?/ ְוַהֵּלב עֹוד ַקּׁשּוב/ ְלַאְחרֹון ַּפֲעֵמי ַהְּבׂשֹוָרה.

הרמיזה הברורה לשירי השכינה של ביאליק ("הכניסני", "לבדי" ובהם הֵאם־השכינה שבורת
הכנף) מעלה על הדעת דמות של הורה כושל – של אב שכבר אינו מסוגל לסוכך על ִּבתו ולהֵגן

עליה; והיא, המצפה לבשורה, אינה יודעת אם תשוב לראותו. דומה שסיפורו של האב –
אברהם גולדברג – שלא עלה עם אשתו וִבתו ארצה, אלא נשאר כלוא בסנטוריום בליטא ונספה

בשואה, מהדהד כאן וגם בשירי סליחות אחרים שּכתבה המשוררת ערב המלחמה ובעיצומה.

 לאה גולדברג למדה להסתיר מעין קוראיה ומבקריה את מכאובי־חייה, ונתנה להם ביטוי
מרּוּכך וכמו־הרמוני לאחר שעברו תהליכי הדחקה. לפי ההיסטוריונית חנה יבלונקה, השיר

"האמנם" נכתב על רוז'קה קורצ'אק שנשלחה מטעם אבא קובנר והפרטיזנים לגייס את היישוב
לעזרת הקהילות באירופה, אך גדעון טיקוצקי הראה ששיר נעים זה הפותח במילים "ַהֻאְמָנם

עֹוד ָיבֹואּו ָיִמים ִּבְסִליָחה ּוְבֶחֶסד" שנדפס לראשונה בדבר מיום י"ד אדר א' תש"ג (19.2.1943)
משקף חוויה טראומתית משחר ילדותה של המשוררת שאירעה ב־1919 בעת שִאמה נאלצה

לָעזבה שעות ארוכות יחידה בשדה והלכה לבקר את בעלה, אבי בתה, שהיה כלוא בידי
הלאומנים הליטאים – אירוע שּבֹו הסתיים, לפי עדּות המשוררת, הפרק המאושר של ילדותה

המוקדמת והחלו פרקי הדווי והסבל של החיים הבוגרים.

הטרגדיה של האבא

לדעתי גם השיר "סליחות" אין תוכו כָברֹו. הוא נתפס כשיר המופנה לגבר אהוב, שּכן כלולים
בו רמזים לקרבה גופנית, אך זו יכולה להיות להערכתי גם אותה קרבת גוף תמימה של אב

הרוחץ את ִּבתו התינוקת. מועד כתיבתו ופרסומו של השיר (ערב פרוץ מלחמת העולם)
ושימושו באותה מטפוריקה של שיר־הסיוטים "ֶזמר" שנכתב בעיצומה של המלחמה עשויים

לעודד אפשרות פרשנית שלפיה השיר מופנה אל האב ומבקש ממנו סליחה ומחילה, אף מתחנן
לפניו שַירֶּפה ממנה בסיוטי הלילה ויניח לה לנהל את חייה בלעדיו (אלמלא אושפז האב והופרד
ממשפחתו, הוא היה עולה ארצה ביחד עם אמה ואיתה, ולא היה נספה בשואה ביחד עם יהודי
קובנה). המחזור כולו ספוג משקעים ממקורות היהדות, הגם שהם מּוָצאים מהקשרם הרגיל

("ְסִליחֹות", "ְּתִפּלֹוֶתי�", "ְרֵאה ְוַקֵּדׂש", "ָּכל ִנְדֵרי"), שּכן האב – הסוציאליסט ויידישיסט – הגם
שלא היה ציוני, שמר על יהדותו מכל ִמשמר.

ִמשקעיו של השיר "סליחות" מרמזים לכך שלפנינו סיפור טרגי. אברהם גולדברג, אביה של
המשוררת, איש האיגודים המקצועיים ומומחה לביטוח, נעצר כידוע בגבול, בשובו אחרי

מלחמת העולם הראשונה ממקום גלותו שברוסיה לביתו שבליטא. הוא נכלא באּורווה על־ידי
משטרת־הגבולות בחשד שהוא קומוניסט המרגל לטובת ברית־המועצות. במשך ימים אחדים
הועמד אברהם גולדברג מדי יום מול כיתת־יורים שביימה את הוצאתו להורג כדי לגרום לו

להתוודות על "פשעיו" נגד "המולדת". הריטואל הזה גרם לאב שדעתו תתבלע ("ִאם ָהיּו ִעּנּוִיים
ֵהם ִהְפִליגּו ֵאֶלי�").

דומה שהדוברת־המשוררת מזכירה כאן את עינוייו של האב הבאים אליה בסיוטי הלילה ("ָּבאָת
ְּכַלְיָלה ַהָּבא ֶאל ָהֹאַח"), ואת ההפלגה אל האופל שּבֹו שרוי האב. המילה "ְוָלַמְדִּתי" הפותחת את
הבית השני עשויה להיות אמירה ֶאליּפטית של "ולמדתי לראשונה מפיך", כי האב הוא שלימד

את ילדתו הפעוטה את שמות האצבעות ומנה את השיניים שנבטו לה. ִאזּכּורי הגוף החשוף
השייכים כביכול לשיר־אהבה בעל נימה ֶארוטית עשויים להעלות כאן את ניחוחה של הילדּות

המוקדמת שּבּה טיפל האב בִבּתֹו התינוקת, נטל את ציפורניה, מנה כל שן חדשה בפיה וסירק את
ְׂשָעָרּה אחרי הרחצה. ריחה של הילדּות מעלה אסוציאטיבית גם את ריחם של היערות



). השיר מסתיים בצפון־אירופה, עם האורנים והשרף הנוטף מהם (“ֵריַח ַיְלדּות, ֵריַח ֶּדֶבק ָוֹאֶרן“ׁ
בבקשה מהנמען להרפות ממנה, להניח לה ללכת לדרכה ולמחול לה על העוול – לכרוע על חוף

הסליחה: להיפטר ולהיטהר מן התמונות הרודפות אותה בחלומות הליל.

כאמור אלמלא אושפז האב בכפייה בבית־חולים לחולי־נפש הוא היה עולה ארצה עם אשתו
ובתו, ולא היה נספה בשואה. הפרשנות שלפיה הנמען של השיר “סליחות“ הוא האב, ולא אחד

מאהוביה האינטימיים, מלכדת היטב את חלקי השיר ומסבירה את בקשת הסליחה והמחילה
שמשמיעה הדוברת בסופו. השיר “סליחות“ כשיר המופנה אל האב אף מתלכד עם השיר

המסויט “ֶזמר“ שנכתב בדצמבר 1943, בעיצומה של השמדת יהודי אירופה, והשתמש באותה
מטפוריקה של יצורים מסיוטי הלילה כבשיר “סליחות“ (“מּול ַחּלֹון ֵּביֵתנּו ַהַּלְיָלה עֹוֵמד […]

ַאִּדיִרים, ַאִּדיִרים ַמְחַׁשִּכים ֲעִריִרים, / ֵאי� ֵאֵׁשב ְלִצְּד�, / […] ְּבַחּלֹון ֵּביֵתנּו ָהאֹוַח ֶהֱאִפיר“;
בספר הּומרה המילה “האוח“ במילה “האור“). אין ספק שמותו של האב הכלוא והנטוש
במרחקים, שכליאתו בבית החולים לפגועי נפש מנעה ממנו את האפשרות להינצל ולעלות

ארצה עם משפחתו הקטנה, העיק על המשוררת, ורדף אותה בחלומות־הבלהה. במאמרה “על
שני סיפורים של עגנון“ (מולד, טו, חוברת 120, יולי 1958, עמ‘ 390־392) כתבה המשוררת

שרגש האשמה הוא הרגש הדומיננטי בחיי כל אדם בדור הזה.

הרצון האובססיבי לבקש סליחה מהאב שנספה ולהשיג את המחילה הבלתי־מושגת עולה גם מן
המחזור “משירי הבן האובד“, המבוסס על משל הבן האובד מן הֶאוונגליונים. המחזור המתאר

בן חוטא השב לביתו כדי לבקש סליחה ומחילה מאביו מסתיים במילים: “ְלעֹוָלם לֹא ִיְסַלח
ָאִבי�,/ לֹא ְסִליחֹות הּוא ָאַגר ַּבֵּלב,/ קּוָמה, ְּבִני, ְוַקֵּבל ֵמָאִבי�/ ֶאת ִּבְרַּכת ֲחרֹונֹו ָהאֹוֵהב“. הבן
האובד מייסר את עצמו על שלעולם לא יזכה לסליחה, אך מנחם את עצמו בידיעה שהכעס

והחרון מקורם באהבת אין־קץ של אב לבניו אחריו חרף בגידתם בו.

מילות מרד מתריסות. יהודה עמיחי 
צילום: ראובן קסטרו
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 גוויות מן הגבעות

תחושה שאי־אפשר לזכות בסליחה ומחילה עולה גם מן השיר "ָאָׁשם" שהתפרסם בעיתון דבר
מיום י"ח בניסן תש"ג (23.4.1943), אך לא נכלל בספר:

ְוֵנַדע ִּכי ָאַׁשְמנּו ְמאׂד, ִּכי ָהִיינּו ֵעִדים/ ְלמֹותֹו ַהְמַכֵער ֶׁשל עֹוָלם ֶׁשָאַהְבנּו ָּכל ָּכ� […] ְּתִפָּלֵתנּו ַנַדָּמה
ִמְּכָבר, ַהּיֹום ֶהֱאִפיל/ ַאל ִּתְסַלח ָלנּו ֵאל, ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים, ַאל ִּתְסַלח!// […] לֹא ָטַבְלנּו ָיֵדינּו ְּבָדם,
ְוִהֵּנה הּוא ָּדַבק ְּבָיֵדינּו/ ֲאֵׁשִמים ּוְכפּוִפים ַנֲעֶלה ִּבְׁשַלֵּבי ַהִּזְקָנה.// […] ִּכי ָעַמְדנּו ִמֶּנֶגד ְּביֹום ַהַהְפֵרד/

ִנְכָנִעים, ֲחתּוֵמי ְׂשָפַתִים,/ ְוָרִצינּו ִלְׂשנֹא, ְוַהֵּלב לֹא ִצֵּית,/ ַוֶּיֱאַהב, ַוֱאַהב ִׁשְבָעַתִים.

מדובר כאן לכאורה רק על הּפֵרדה מאירופה, אך גם על הּפֵרדה מהאב האהוב שמחלתו ניוולה
אותו והשניאה אותו על סובביו (שאם לא כן, אין היגיון וטעם בבקשה מהאל שלא יסלח לה

ולאנשים כמותה שנפרדו מאירופה האהובה־השנואה והשאירו בה את בני־משפחתם
הקרובים־הרחוקים, האהובים־השנואים). אם אין לפנינו הכאה על חטא בעניינו של האב שנזנח
בלית ברירה לבדו באירופה ועל כן נספה, הרי אין היגיון באמירה "לֹא ָטַבְלנּו ָיֵדינּו ְּבָדם, ְוִהֵּנה

הּוא ָּדַבק ְּבָיֵדינּו".

מילות התפילה "אל מלא רחמים" נתגלגלו לימים גם לאחד משיריו הנודעים של יהודה עמיחי,
תלמידה האהוב של לאה גולדברג שּכתב את מילות־המרד המתריסות: "ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים,/

ִאְלָמֵלא ָהֵאל ְמֵלא ַרֲחִמים/ ָהיּו ָהַרֲחִמים ָּבעֹוָלם ְולֹא ַרק ּבֹו". דווקא אצל עמיחי, חניך
מערכת־החינוך הדתית, לפנינו הטחה כלפי שמים וקובלנה על ההשגחה העליונה, שאינה

משגיחה על ברואיה. השיר מדבר כביכול על אל העולה על גדותיו מרוב רחמים, ולמעשה – על
אל הכולא את הרחמים בתוכו ואינו מוכן להוציאם מקרבו ולעטוף בהם את ברואיו. לפנינו

סיפור על אדם שהביא גוויות מן הגבעות, והחליט שהעולם ריק מרחמים. שירו של עמיחי איננו
תפילה שמתוך אמונה, כי אם מכיל בתוכו אמירה אקזיסטנציאליסטית שמתוך כפירה ומחאה.

ספריה של פרופ' זיוה שמיר, "בדרך לבית אבא – מציאות והמצאה בסיפוריו המוזרים של ש"י
עגנון" ו"רוצי, נוצה – אלתרמן בעקבות אירועי הזמן" ראו אור לאחרונה בהוצאת "הקיבוץ

המאוחד"

פורסם במוסף 'שבת (h�ps://musaf-shabbat.com/)', 'מקור ראשון', כ"ד אלול
ב-גיליון ניצבים-וילך תשע"ג - 838 ותויגה ב-לאה גולדברג.תשע"ג, 30.8.2013

00:57 

https://musaf-shabbat.com/
https://musaf-shabbat.com/category/%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a0%d7%99%d7%a6%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%99%d7%9c%d7%9a-%d7%aa%d7%a9%d7%a2%d7%92-838/
https://musaf-shabbat.com/tag/%d7%9c%d7%90%d7%94-%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%91%d7%a8%d7%92/
https://musaf-shabbat.com/2013/08/30/%d7%9e%d7%9e%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%94-%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%91%d7%a8%d7%92-%d7%a1%d7%9c%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%96%d7%99%d7%95%d7%94-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a8/
https://musaf-shabbat.com/2013/08/30/%d7%9e%d7%9e%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%94-%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%91%d7%a8%d7%92-%d7%a1%d7%9c%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%96%d7%99%d7%95%d7%94-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a8/#comments
https://musaf-shabbat.com/2013/08/30/%d7%9e%d7%9e%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%94-%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%91%d7%a8%d7%92-%d7%a1%d7%9c%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%96%d7%99%d7%95%d7%94-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a8/#comment-11256



