
לאה גולדברג/ האמנם עוד יבואו ימים 

 1943בשנתבארץפורסםהשיר 
יצירותשכללבקובץ( ג"תש)

ונקראהשואהבאימתשעסקו
פיכמןבעריכת יעקב "בסער"

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.1911במאי29,תרע״אבסיון'בב(המזרחיתפרוסיה)בקניגסברגנולדה.ומתרגמתמסאית,סופרת,משוררת

.בליטאהשתקעה1918-ובלרוסיההוריהעםנדדההראשונההעולם-במלחמת

מחקרהעלבוןמאוניברסיטתדוקטורתוארקיבלה1933-ב.וברליןקובנהבאוניברסיטאותהחברה-מדעיולמדהבקובנההתיכוןהספר-ביתאתסיימה

.בראסייןהעבריתבגימנסיהספרותולימדהלליטאחזרהלימודיהבתום.שמיתבבלשנות

ספרלאוריצאזובשנה.ושלונסקיאלתרמןשל"חדיוי"לחבורת,שלונסקיאברהםשלבסיועו,הצטרפהישראללארץהגעתהעם;ארצהעלתה1935-ב

."לבניםימים"ו"אמאלתמונת"השירים,היתרבין,התפרסמוובו,"עשןטבעות",הראשוןשיריה

והשתתפהואמנותספרותעלביקורתרשימותבעתוןפירסמה.'דבר'למערכת1936-בהצטרפהאביב-בתלתיכוןספר-בביתקצרההוראהתקופתלאחר

.אביבבתליחדיולהתגוררעברווהשתיים,אחריהשנהלארץעלתהאמה.'לילדיםדבר'בעריכת
https://www.shortstoryproject.com/he/writers/%D7%9C%D7%90%D7%94-

%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%92

לאה גולדברג בחמישה בתים –"העבריים"פרוייקטלסרט על חייה שיצר יאיר קידר במסגרת קישור(1970־1911)גולדברגלאה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

,צמחתיאניִאתכם/פעמייםנשתלתיאניִאתכם"–"אורן"בשירלמשלכמו:נולדהשבהמהארץהקרעאתגםביטאהבשיריה."העיןירוקתשיבולת",השנישיריהספרלאוריצא1940-ב

"שוניםנופיםבשני-ושורשיי/אורנים

מה","ארנוןמרחובידידי"דוגמתילדיםספרי,שיריםכתבה"(המשמרעל","דבר)"ולמבוגרים"(קטניםאורות","לילדיםדבר)"לילדיםעתכתביבעריכתרבותעסקהחייהשנותלאורך

."האורוהוא"ורומן"להשכירדירה"ו"ר"אזמכפרהמפוזר""האילותעושות

.למחייתהפרסומתזמריריחיברהואפילו."גראנטעדה"העטשםתחתכתבהלעיתים.בציורהתנסתהואףוביקורתספריםביקורתכתבה

.מותהעד,כעשורבראשוועמדהוהשוואתיתכלליתלספרותהחוגאתהקימהשםבירושליםהעברית'באונכמרצהואףספרבביתכמורהעבדה

אצילהשלנכזבתאהבההמתאר,"מון-דיתרזהשלאהבתה"השיריםמחזוראתכתבהשם.בירושליםלהתגוררואמההיאעברו,העבריתבאוניברסיטהמשרהלהשהוצעהלאחר,1950-ב

.צעיראיטלקילמורהצרפתייה

נישאהלאהיא.הפרופסוריםבחלקת,בירושליםהמנוחותבהרנקברההיא.1970בינואר15,תש״לבשבט'בחבירושלים(הסרטןממחלת)נפטרה,קבועבאופןשעישנה,גולדברגלאה

ארבעשייחרטוצילהביקשהמצבתהעל.אחריהשנים11עודלחיותשהוסיפה,צילהאמהבשמהקיבלה,שנהבאותה,זכתהשבויפהלספרותישראלפרסאת.משפחההקימהולאבחייה

החדשההעבריתהספרותלקסיקון:מתוך."גולדברגלאההמשוררתאם":המילים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90%D7%94_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%92?fbclid=IwAR2D_vNckri7SsCTwtpYpnHwdZ4g_-z-AG2deZt9Cso4NZc44gIOSdqR-Ag
https://www.shortstoryproject.com/he/writers/%D7%9C%D7%90%D7%94-%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%92
https://www.youtube.com/watch?v=4sjtuQYOmWY&t=10s
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/02000.php


.בעיקר צמחי  מרעה המשמשים כמספוא לבהמות–סוג צמחים ממשפחת הקטניות . 1
הקנים שנשארו אחרי הקציר. 2
שירונט.חריץ שהמחרשה עושה באדמה, גבשושית. 3 גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=572&wrkid=23140


והבסיסיםהראשוניםבדבריםהתמקדותתוךשתושגאופטימיתתקוה,עיקרואך,טבעשירלכאורה:השירנושא

.בחייםולדבוקקשותתקופותקשותתחושותעללהתגברכדי(האהבההשלוה,הטבע,החושים)

המאמץלמעןמגוייסתלהיותצריכהשירההאםבשאלהויכוחבארץהתעורר(1939)השניההעולםמלחמתפרוץעם:השירלכתיבתהרקע

מלחמהבשעותדווקא,להפך.אפשריבלתיהוא"ושירהמלחמה"הצירוףכי,האמינההיא.מיעוטבדעתגולדברגהיתהזהבנושא.המלחמתי

בקרבוהנושא,החם,החיהגוףוביניהם,החייםשלהאמיתייםהערכיםעלשירהלכתוביש",ולכן"הואאדםעדיןכיאדם"ללהזכירבקשה

.נגדרבותתגובותוספגהעיתונאיתספרותיתברשימהכתבהכך"צורותיהםלכלוסבלאהבהשלאפשרויות

.השואהלהדישהתייחסויצירותבעקיפיןאובמישריןשכללקובץ.פיכמןיעקבבעריכת"בסער"היצירותבקובץ1943בשנת,כאמור,פורסםהשיר

האופיינים)המוקפדתוהחריזההשירשלהמאורגןהמבנה.אבאב(השורות)מסורגתחריזה.שורותארבעבניבתיםארבעה:השירמבנה

.וצערכאב,מלחמהשלבמציאותגםהשמיעתיתלאסתטיקה,לאמנותהחיבורוהדגשת,המוסיקליתההרמוניהלעיצובתורם(לגולדברג

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.שאחריהשקטימיאללהגיעושואףאכזריתמציאותמתוךיוצא,כאמור,השיר

.ואידיליתתמימהתמונהבמעיןבטבעולהתערותלחזורשרוצה,לנמענתפניההינוכולוהשיר

.בסופורקבשירשתוזכרהמציאותעםלהתמודדהקושיאתממחישהמטאפוריתבשאלההשירפתיחת"?זאתלעשותתוכלהאם",האמנםעצמואתגםואוליהנמענתאתשואלהדובר

.סליחהשלשקטשללימיםהכמיההאתלהציגכדינדרשתהמטאפוריתהשאלה

ובתמימותבחופשיותשצועדאורחעוברכמוהיא,"התםהלךכבותלכי,בשדהותלכי""תםהלך"למדומההנמענת-דימוי

.בהרמוניהעמוומתמזגתמתהלכתהשדהאל,הטבעאליחפהיוצאתהנמענת–החושיםאתמפעיליבשירים'האימאז/התמונות

"האספסתעלי"שלהנעיםהמגעאתלתוכהוסופגתדורכת

.הטבעעםוההרמוניתהמלאהההתמזגותבשללהמכאיבותלא(שיבוליםשלפי)הקצירלאחרשנותרו,השיבוליםדקירותואפילו

(נעיםולאכואבמשהוהינהודקירהנעיםמתוקכמשהותמתק)אוקסימורוןהינו"דקירתםתמתק"הצירוף

.הטעםחושעםהמישושחוששל(חושיםעירוב)סינסטזייהכאןיש

'אבית

,עֹוד ָיבֹואּו ָיִמים ִבְסִליָחה ּוְבֶחֶסדַהֻאְמָנם

ָשֶדהֵתְלִכיוְ  ,ְוֵתְלִכי ּבֹו ַכֵהֶלְך ַהָתם, בַּ

,ַרְגֵלְך ִיָלֵטף ַּבֲעֵלי ָהַאְסֶפֶסת-ּוַמֲחׂשֹוף ַכף

ִלים ִיְדְקרּוְך -ִשְלֵפיאֹו  .ְדִקיָרָתםְוִתְמַתקִשּבֳּ

ולהתנסותהחייםבמסלוללהליכהמטאפורההיא(המרכזיהמוטיב)בשדהההליכהלפיהמטאפוריתבמשמעותהראשוןבביתהעולההתמונהאתלהסבירניתן
.מציעיםשהחייםמהכלעםהטבעית

חוויםאםוגםגםאו.דוקרניותאומתוקותלהיותיכולותהחוויות.החייםחוויותעםשלנולמגע,להתייחסותמטאפורההיאהשיבוליםשלפיאתהרגלכףליטוף
.הרעלצדהטובאתומקבליםטוטאליבאופןאותן

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



המתהלכת יחפה בשדה חשה על  הנמענת.  כאן בולט יסוד המים החושני". האמנם"בבית זה ממשיכה השאלה התמימה שהחלה במילה 

.איברי גופה גם את מגע טיפות הגשם

"  מטר ישיגך בעדת טיפותיו הדופקת"שומעת את דפיקות הגשם הנמענת: חוש השמיעה

עוטפות אותה בתחושה רעננה  ְורֹאֵשְך ַרֲעָנן , ַצָּואֵרְך, ָחֵזְך, ַעל ְכֵתַפִיךבצווארה ובראשה , בחזה, טיפות הגשם נוגעות בכתפיה: חוש המישוש

כמו  , הדימוי החיובימתמזגת עם הטבע ומתקבלת תחושה של אופטימיות בזכות , מתמזגת בווהנמענתהשדה כולו רטוב .  של שקט ושלווה

.רואה את האור בענן–חוש הראיה לדימוי זה מתקשר גם " אור בשולי הענןכ", אור בקצה הענן

ַהדֹוֶפֶקתִטפֹוָתיוָמָטר ַיִשיֵגְך ַּבֲעַדת אֹו 

.ְורֹאֵשְך ַרֲעָנן, ַצָּואֵרְך, ָחֵזְך, ַעל ְכֵתַפִיך

ֶשֶקטַּבָשֶדה ָהָרֹטב ְוֵתְלִכי  ב ָבך הַּ ְוִיְרחַּ

.ָכאֹור ְּבשּוֵלי ֶהָעָנן

'בית ב

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



,(תלם)החרושהשדהאדמתשלהחםהריחאתנושמתהנמענת.הריחבחושנתקליםוהאופטימיותהפנימיהשקט,הטבעעםההתמזגותאחרי

.המיםבשלוליתהשמשהשתקפותאת(הראיהחוש)ורואה

וחירותפשטות,אושרמספקתוההרמוניה(המים,השלולית)והארץ(השמש)השמיםביןגםמתקייםוהטבעהנמענתשלההרמוניהמיזוג
.לאהוב

מופשטתתמונהנוצרת.ואהובהיפה,רגועההרמוניהיוצר,אותהועוטףבהנוגעוהטבעבטבענוגעתהיאלפיו,המופשטהאירוטיהתיאור
.וחושנית

שדה,ריחואתנשמת,צווארך,חזך,כתפייך,ישיגך,ילטף,רגלךכףמחשוף:אירוטיתמשמעותבעליהםזוהתמזגותהמלוויםהביטוייםגם
.רטוב

.ולאהוב,בנפשלגעתוהחובההאיפשוראתמחדדת"(לאהובומותרומותר,לנגועבםמותר)"מותרהמילהעל–חזרה
הדרכים"הבאבביתשיוזכרוהנוראיםהדבריםמעללהתעלותחייביםהטבעאלהטבעיוהחיבורובסיסיראשוניכערך,כצורךהאהבהרגש

התשובההםהטבעויפיהאהבה.מלחמהבתקופתהמשוררלתפקידהמתייחסבמאמרהגולדברגשלגישתהזו,כי"ומדםמאימהשסמרו
,פשוטיםהדבריםכילהאמיןחייביםמלחמהבעתשחשיםהאשמהורגשותהנקמה,העצבלמרות.ומלחמההרס,שנאהשלההרסנייםלרגשות

."וחייםהדבריםופשוטים"להשגהוניתניםחיים

'בית ג
ֶתֶלם ָנשֹׁם ְוָרגֹׁעַּ  ְמְת ֶאת ֵריחֹו ֶשל הַּ ,ְוָנשַּ

ָזהֹׁב ְשלּוִלית הַּ ֶשֶמש ִבְרִאי הַּ ,ְוָרִאית ֶאת הַּ

ִיים ְדָבִרים ְוחַּ ,ָבם ִלְנגֹׁעַּ ֻּמָתרו, ּוְפשּוִטים הַּ

.ֶלֱאהֹׁבּוֻמָתר , ּוֻמָתר

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



התייחסותישזהבבית?"התםכהלךבשדהתלכיואתוחסדבסליחהימיםיבואו"שיתכןהאםהשירבתחילתשעולהלשאלהמענהנותןהאחרוןהבית
."לבדך"זאתותעשי"בשדהתלכיאת"הדוברקובעכברזהבבית.ומאימהמדםשסמרו,ודרכיםשרפות-מציאותלפרטימטאפורית

.(המצגתבסוף-המקורותברשימתההעשרהבקטעילפרשנותהצעותלמצאניתן"לבדך"המילההודגשהמדוע)*
?למוסכמות,החייםלכוח,למציאות?למהנכנעת–ונכנעתענוה,לבבביושרתהיהלבדךבשדהתצעדיבההדרך

אתמסמלהזההמיזוג"האדםכאחד,הדשאיםכאחד""כאחד"הדימויחוזרולכןהטבעעםלהתמזג.יותרטוביםלימיםהינההנמענתושאיפתהדוברשאיפת
,ממךיותרוגדולקיומיממשהוחלקתהייאת.האנושות,האדםובאחדותבטבעהמצויהוהראשוניתהטבעיתלתמימותלחזורהשאיפהאתוהשלוההשלום

.אלהיכוחאוליגורלאוליממנוחלקואת,עליולהשפיעיכולתלךשאיןטבעימשהו

תלךהנמענת.טבעיתכפעולההחייםזרימת,החייםבשביליההכרחיתההליכהאתמסמלת"בוותלכי","בשדהותלכי"ההליכהעלהחזרה-ההליכהמוטיב
.(המקובל,הקנוניולאהאינדיבידואלי-האישיהחייםבמישוראישיתבחירהכאןיש)..בדרכווהולךגורלובפנישניצבלאינדיבידואל,לפרט,לאדםבדומהלבדה

כמוהנמענתשלבכוחהאך"ומדםמאימהשסמרובדרכים,השרפותלהט"המטאפורהבאמצעותלראשונהזהבביתמוצגתהאיומההמלחמתיתהמציאות
שיעניקוהדבריםאלו.נפשהועםהטבעעם,הטובעםבהתמזגותבוחרתהיא."השרפותבלהטנצרבתלא"היאולכןלהישמר"האדםכאחד"אדםכלשלבכוחו

...וללכתלהמשיךלהויאפשרוהגנהלה

בסיסיצורךהינהוהמטאפוריתהממשיתהליכה"האצלו"ללכתואמשיךאמות"ו–"בחוץכוכבים"בקובץאלתרמןאצלההליכהמוטיבעםלהשוותמעניין)*
(המוותמגבלותעלעולהשאף

ֹׁא ִנְצֶרֶבת . ְלַבֵדְך. ַאְת ֵתְלִכי ַּבָשֶדה'בית ד ְּבַלַהטל

.ַּבְדָרִכים ֶשָסְמרּו ֵמֵאיָמה ּוִמָדם, ַהְשֵרפֹות

ֵלָבב שּוב ִתְהִיי ֲעָנָוה ְוִנְכַנַעת-ּוְבֹיֶשר

ְדָשִאיםַאַחדכְ  .ָהָאָדםַאַחד כְ , הַּ

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.ובאהבהבטבע,בחייםלדבוקהצורךאתשמחדדיםניגודיםלראותניתןהשירלאורך

העבר

ומדםמאימהשסמרוהנוראיםוהימים

העתיד

תחושת,החירותהנפש,הטבעכמוהראשונייםדבריםעםהתמזגות

והאהבההשלווה

המתוקטעמםלביןהשיבוליםשלפידקירות

(מוארחיובילמשהורמז)האור(מעונןשלילילמשהורמז)הענן

השרפותלהט

אש

בשלוליתהמשתקפותהשמשקרני

מים

.  השיר מחפש את יופי החיים דרך המגע עם הטבע כדי להתגבר על זוועות האנושות. שנכתב בימים קשים, זהו שיר אופטימי, אם כן

.וביסודם של החיים. המצויים ביסודו של טבע האדם, הנכספתהשלווה והאהבה , הטבע מעניק את ההיטהרות השלמות
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שלומי סרנגהלביצוע של קישורחווה אלברשטייןלביצוע של קישור

(22החל מדקה )עגנון ולאה גולדברג –לראיון בקול ישראל קישורמשירי ארץ אהבתי–ללאה גולדברג מקריאה קישור

בוקשטייןאניה לביצוע של קישור

לאה גולדברגעל '  11כאן 'לתכנית בקישור

לאה גולדברג גלאקסיות וגלידהושוסטרשוסטר-' כאן חינוכית'לתכנית בקישור 

סרטים ותוכניות על לאה גולדברג –קישורים להעשרה 

" האמנם"קישורים לביצוע השיר 

קישורים לקולה של לאה גולדברג 

לאה גולדברג בחמישה בתים –"העבריים"פרוייקטלסרט על חייה שיצר יאיר קידר במסגרת קישור
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הלאומית הספריהבלוג הספרנים אתר : מתוךריבנרמכתבי לאה גולדברג אל טוביה "לניוזלטר קישור

בקישור?אריאלמאירשל"שליילדתי"לביןגולדברגשל"האמנם"ביןהקשרמה

בקישורץ"גללתכניתלהקשיבוגם

"בלשי מעניין"קישור 

https://www.youtube.com/watch?v=MqBu-lEPKWg
https://www.youtube.com/watch?v=-L7SElxp1sM
https://www.youtube.com/watch?v=P8M9vjU4wPY
https://www.youtube.com/watch?v=RyE0H0navDU
https://www.youtube.com/watch?v=ryzw-E775pU
https://www.youtube.com/watch?v=jgYLegxBJ-w
https://www.youtube.com/watch?v=l77X9SZ0HiM
https://www.youtube.com/watch?v=4sjtuQYOmWY&t=10s
https://blog.nli.org.il/leah-goldberg-letters-to-tuvia-rivner/
https://heitner.wordpress.com/2007/06/21/%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C-2/
https://www.youtube.com/watch?v=VEBIBMrkHTk
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בסליחהימיםיבואועודהאמנם"השירבפתיחתשעולהוהתהייההספקאתמהשירמרכזיותתמונותשלושבאמצעותוהדגםהסבר.2

.דבריךוהדגםנמק?השירבסיוםמענהמקבליםוהתהייההספקהאם"ובחסד

לדוגמהותשאל
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