סְ תָּ ו  /לאה גולדברג

הַ שַ ֶּלכֶּת  /לאה גולדברג

הַ יַעַ ר ב ֹוכֶּה בְ ַאלְ פֵ י ֲענָּפָּ יו:

בָּ א הַ ַגנָּה רּוחַ סְ תָּ ו
הַ פָּ רּועַ  ,הַ שוֹבָּ ב,

הִ גִ יעַ הַ סְ תָּ ו .מַ תְ ִחילָּה הַ שַ ֶּלכֶּת.
עָּ נָּף ִמתְ עַ ְרטֵ ל ,וְ הַ בֻּלְ בּול אוֹמֵ ר:

וְ קָּ ַרע ִמן הֶּ עָּ נָּף
עֲשָּ ָּרה ֲעלֵי זָּהָּ ב.

"הָּ יְתָּ ה ִד ָּירתֵ נּו עַ ל בַ ד אִ זְ דָּ ֶּרכֶּת.
ַגגֵנּו נוֹשֵ רַ ,גגֵנּו נוֹשֵ ר!"

נְשָּ ָאם אֶּ ל-עַ ל ,אֶּ ל-עַ ל,
הִ ְר ִק ָּידם בַ מַ עְ גָּל

עָּ לֶּה שֶּ ל זָּהָּ ב ִמתְ עוֹפֵ ף עִ ם הָּ רּוחַ ,

סְ תָּ ו.
הַ שַ ֶּלכֶּת לוֹחֶּ שֶּ ת אֶּ ת ִשיר הַ גְ שָּ ִמים,
ּוקצָּ ִרים הַ י ִָּמים.
ּושחו ִֹרים הַ לֵילוֹת ְ
ְ
וְ הָּ רּוחַ הוֹמֶּ ה בְ צַ מֶּ ֶּרת אִ ילָּן
וְ שוֹתֶּ קֶּ ת צִ פוֹר בְ ִקנָּּה הַ קָּ טָּ ן.

בָּ אֲוִ יר צָּ לּול ,כָּחֹ ל,
בִ סְ חַ ְרחֶּ ֶּרת הַ מָּ חוֹל.

וְ הַ יַעַ ר ע ֹונֶּה לְ ִמזְ מוֹר הַ מָּ טָּ ר:
קַ ר...

הֶּ עָּ לִ ים הַ יְ בֵ ִשים
ישים,
בָּ אֲוִ יר מַ ְרעִ ִ
וְ טָּ סִ ים עַ ל הַ ָּכנָּף
שֶּ ל הָּ רּוחַ הַ שוֹבָּ ב.
בָּ אֲוִ יר ְמפַ ְרפְ ִרים
הֶּ עָּ לִ ים כְ פַ ְרפָּ ִרים,
פַ ְרפְ רֵ יָּ -זהָּ ב קַ לִ ים
בָּ אֲוִ יר ְמח ֹולְ לִ ים.
אַ ְך לְ פֶּ תַ ע הַ ש ֹובָּ ב
ֲע ָּזבָּ ם ,בָּ ַרח ָּועָּ ף,

עָּ לֶּה שֶּ ל זָּהָּ ב מִ תְ עוֹפֵ ף עִ ם הָּ רּוחַ  /לאה גולדברג

עָּ לֶּה שֶּ ל זָּהָּ ב כְ פַ ְרפָּ ר קַ לָּ -כ ָּנף.
בְ תוְֹך הַ גִ נָּה ,עַ ל הַ ְשבִ יל הַ שָּ טּוחַ ,
מָּ צָּ אנּו הַ בֹקֶּ ר מַ ְרבָּ ד שֶּ ל זָּהָּ ב.
פוֹשֶּ טֶּ ת בִ גְ דֵ י פְ אֵ ָּרּה אִ זְ ָּד ֶּרכֶּת,
עֲצֵ י תְ אֵ נָּה ְמסִ ִירים לְ בּושָּ ם.
אשית הַ שַ ֶּלכֶּת
כַמָּ ה צִ פ ֳִּרים עִ ם רֵ ִ
עוֹזְ בוֹת ְמע ֹונָּן וְ עָּ פוֹת אֵ י-לְ שָּ ם.
ַרק בְ רוֹש גְ אֵ י ֹונִי הָּ עוֹמֵ ד מּול הַ שַ עַ ר,
ָּירֹק וְ חָּ סֹ ן כִ בְ כָּל הַ י ִָּמים:
"אֵ י ֶּננִי חוֹשֵ ש מִ שַ ֶּל ֶּכת וָּסַ עַ ר,
או ִֹריק וְ אֶּ ְשמַ ח גַם בִ ימוֹת הַ גְ שָּ ִמים".

ּולְ ַאט-לְ ַאט נ ֹופְ לִ ים
מַ טָּ ה ,מַ טָּ ה הֶּ עָּ לִ ים.
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שַ ֶּלכֶּת
בדרך כלל מוצגים כאן שלושה שירים שנכתבו בידי יוצרים שונים .הפעם מופיעים זה לצד זה שלושה
שירים שנכתבו בקולמוס אחד  -זה של לאה גולדברג ( ,)1970–1911משוררת וסופרת ,מתרגמת
ועורכת ,מסאית ותיאורטיקנית של ספרות ,שבכתיבתה לילדים ולמבוגרים השפיעה על דורות של
קוראים ועל אופייה ופניה של הספרות הישראלית.
הסתיו הוא נושא שכיח הן בשירה לילדים והן בזו שפונה למבוגרים ולא מעט שירים ליריים נכתבו
בהשראתו.
סְ תָּ ו הוא שיר לירי שנכתב לילדים ופורסם בראשונה בשבועון "דבר לילדים" בתרצ"ח ,1937 ,שנתיים
אחרי עלייתה של לאה גולדברג ארצה .השיר משליך הלך רוח עגמומי על אובייקטים בטבע  -היער,
השלכת ,הרוח והציפור ומשלב בתיאור הפְ רֵ דה ִמ ִש ְמחַ ת הקיץ פעלים המייצגים ק ֹוליּות " -ב ֹוכֶּה",
"לוֹחֶּ שֶּ ת"" ,הוֹמֶּ ה"" ,וְ שוֹתֶּ קֶּ ת"  -שאינם מתקשרים לשמחה .המצלול ב"הַ שַ ֶּלכֶּת לוֹחֶּ שֶּ ת אֶּ ת ִשיר
הַ גְ שָּ ִמים" מהדהד את רחש העלים .הצירוף "בְ ַאלְ פֵ י ֲענָּפָּ יו" מעצים את צערו של היער ,וב"צִ פוֹר בְ ִקנָּּה
ּוקצָּ ִרים
"ּושחו ִֹרים הַ לֵילוֹת ְ
הַ קָּ טָּ ן" מהדהדת בדידותו של הפרט בעולם הגדול ההולך ומתקדר .השורה ְ
הַ י ִָּמים" מזכירה את "וְ ַרבִ ים הַ ָּי ִמים וְ ַרבִ ים הַ ֵליל ֹות  /חָּ ְשכּו עֵ ינֵי הַ ַדיָּג הַ כְ חֻּ לוֹת [ַ ]...כמָּ ה ָּי ִמיםַ ,כמָּ ה
ֵליל ֹות!" בשיר אחר של לאה גולדברג ָּ -דג הַ זָּהָּ ב  -שנכתב חודשים אחדים מאוחר יותר ("דבר לילדים"
כרך ד ,חוברת  ,27ניסן תרצ"ח; כונס בספר מה עושות האיילות ;)1949 ,גם בשיר זה הפְ ֵרדה מן האור
מטפורית לסוף ,לעצב ולגעגועים .ובכל זאת יש בשיר סְ תָּ ו תקווה לעתיד אופטימי :בשני הצירופים
ו"מזְ מוֹר הַ מָּ טָּ ר" נרמזת עליצותם של חיים הצפויים להתחדש.
"שיר הַ גְ שָּ ִמים" ִ
ִ
הַ שַ ֶּלכֶּת פורסם למעלה מעשור מאוחר יותר .השלכת ,שהיא חווית יסוד המאפיינת את הסתיו ,מתוארת
כאן בהקשר של תנועה ,של זוהר ושל שובבות .רוח הסתיו אינו מבשר חידלון ,אלא "הַ פָּ רּועַ  ,הַ שוֹבָּ ב"
מרקיד את העלים "בַ מַ עְ גָּל [ ]...בִ סְ חַ ְרחֶּ ֶּרת הַ מָּ ח ֹול" כאילו היו "פַ ְרפְ ֵרי-זָּהָּ ב קַ לִ ים" ומבטא בתיאור
מטפורי את המראה השכיח של עלי שלכת המטואטאים ומתעופפים בחוצות סחור סחור .אגב ,שלושה
בתים משירה זה של לאה גולדברג מופיעים תחת אותה כותרת בספר שיריה של אנדה עמיר-פינקרפלד
"אני שר מאושר" (מסדה  - )1976מן הסתם מחמת טעות שבתום לב.
עָּ לֶּה שֶּ ל זָּהָּ ב מִ תְ עוֹפֵף עִ ם הָּ רּוחַ פורסם גם הוא ,כמו הַ שַ ֶּלכֶּת ,בתש"י ( .)1950לאה גולדברג מעלה כאן
סצנה קטנה שהסתיו משמש לה עילה ותפאורה .השחקנים הם ציפורים אחדות ובהן בולבול ומשפחתו,
עצי תאנה ,אזדרכת וברוש ,והשיר מתאר את השפעת השינויים במזג האוויר על כל אחד מהם .גם כאן
מופיעים דימוי העלה לפרפר וצבע הזהב של העלים שנשרו במטפורה "מַ ְרבָּ ד שֶּ ל זָּהָּ ב" .הטון המשעשע
שבבית הראשון מתחלף בתיאור מעודן יותר ,והשיר נחתם בהצהרה אופטימית של "בְ רוֹש גְ אֵ י ֹונִי",
ירוק-עד בר-מזל ,שאולי נרמזת בה ביקורת על שכניו" :אֵ י ֶּננִי חוֹשֵ ש ִמשַ ֶּלכֶּת וָּ סַ עַ ר / ,או ִֹריק וְ אֶּ ְשמַ ח גַם
בִ ימוֹת הַ גְ שָּ ִמים".
נירה לוין

"אֵ י ֶּננִי חוֹשֵ ש מִ שַ ֶּלכֶּת וָּסַ עַ ר,

