לאה גולדברג  /על אותו הנושא עצמו
 "הנה זה החמישי" – אמרתי בלבי והפסקתי את המני .כי רבי ,רבי יתר על המידה ,היו
הניגשי אלי ושואלי  :ובכ ,מתי תתחילי לכתוב שירי מלחמה?
הטו של השאלה היה תמיד קל והיתולי .ואני מבינה הלצות .לכ הבלגתי פע בפע על
רגש הבחילה המחלחל בי והשיבותי בשחוק א" אני  :אל תדאגו לתוצרת זאת .יספקוה במידה
רבה עד מאוד ,היא ג תביא רווחי .אני? לא! והיו סוקרי אותי במבט של לעג ושואלי כבר
ביתר רצינות  :ומה תעשי?
לא קשה לפענח את תכנ האמיתי של ההלצות הללו ,ע כל ריבוייהפני שבה .הלא כ$
הוא הדבר:
א.

בעיניה של הללו המשורר הוא עד היו ליצ החצר של מישהו .א לא של מל ,$הרי של
ההמו ,של הצבא ,של המצביאי .רק אל נא ידמה בנפשו ,כי בחורי הוא .מעודו לא
היה בחורי.

ב.

אמנות זו ,אשר שירה שמה – הנה ,בעצ ,הקאבארה הפרטי של אותו הקהל ,אשר
יתבייש ללכת לקאבארה אמיתי בשעות "הרות עול" .היא ג זולה יותר .ומאחורי
הלגלוג האינטלקטואלי כלפי חו' ,מסתתרת הדרישה האמיתית )כלפי פני( לשירה מסוג
זה.

ג.

)וכא עיקר חשיבות של הדברי( ביטוי נאה לביטולו של האזרח ,של הבורגני הזעיר,

ביחס לשירה .הנה היא ,סו"סו" ,אותה ההוכחה האחרונה והחותכת ,כי אי שו צור$
בה ,בשירה ,כי היא פשטה את הרגל ,כי החיי אינ זקוקי לה עוד )רק אנו ,עבדיה של
הלשו המדויקת בחסד השירה ,מכניסי תיקו קט :המות אינו זקוק לה( .מי יבי ,מה
רבה הנחמה שבביטול זה!
וכל אלה ,כמוב מתחת לס" ההכרה .כי השואלי ה אנשי נאורי וחובביאמנות ויודעי אל
נכו ,כי לבטא רעיונות כאלו ,אי זו אלא ברבריות .הרי על כ מתלוצצי ה .ורק דבר אחד
שואלי ה כמעט ברצינות" :ומה תעשי?"
אינני רוצה לפתות איש שיאמי ,כי השקפתעולמי בנויה על שיטות פילוסופיות
מעמיקות .אינו רוצה לומר ,כי מצאתי את פתרו הפתרוני ,ואי לי שו מונופולי על הערכי
האמיתיי שבחיי הללו .א $יש כמה דברי בעול ,פשוטי ופרימיטיביי ,שאני מאמינה בה,
וה נראה לי כה בהירי ,כה מובני מאליה ,שכל אד ,וודאי ,מאמי בה .אול האנשי ה
שכחני ,את אמונת שלה שוכחי ה .ולכ חוזרת אני על האמת הפשוטה שלי ,בלי כל בושה.
אולי אי היא "מעניינת"  ,בטוחה אני ,כי היא האמת.
אני מאמינה באמונה שלימה ,שא יש ער $לחייאד ,הרי הוא ,בעיקר ,בדברי
הקיימי מיו היות האד" :כי מתוק האור ,וטוב לעיני לראות את השמש".

אני מאמינה ,כי נעי יותר לשמוע את השירה הטפשית ביותר של ג ילדי מאשר את
קולות התותחי מ הטפוס המשוכלל ביותר.
אני מאמינה ,שהגו" החי ,הח ,הנושא בקרבו אפשרויות של אהבה וסבל לכל צורותיה,
גופו של האד החי ,חשוב לחיי אלה מכל הגוויות של ההרוגי )ואפילו ה גבורי( בשדה
הקטל .ולא משו שטוב כלב חי מארי מת ,אלא משו שאד חי  ,המסוגל לחשוב ,לאהוב,
לשנוא ,לשנות סדרי עול  ,ערכו רב יותר מערכ של כל החפצי הדוממי.
ולעול יהא שדהשיבלי טוב ויפה משממה ,שעברו עליה הטאנקי ,ואפילו מטרת של
הטאנקי הללו נשגבה ביותר.
ועוד אני מאמינה אני ,כי לא יתכ שאי דבר למגר את הרשע בעול ,אלא על ידי טבח
האד .כי עצלות המחשבה היא זו ,המובילה אותנו תמיד בדר $האחת והסלולה ,א ג סלולה
היא בעצמותיה של מיליוני אנשי.
ומכא לי ההכרה העמוקה ,שהמשורר הוא האיש ,אשר בימי מלחמה אסור ואסור לו
לשכוח את הערכי האמיתיי של החיי .לא רק היתר הוא למשורר לכתוב בימי המלחמה שיר
אהבה ,אלא הכרח ,משו שג בימי מלחמה רב ערכה של האהבה מער $הרצח .לא זכות בלבד
היא למשורר בימות הזוועה לשיר שירו לטבע ,לאילנות הפורחי ,לילדי היודעי לצחוק ,אלא
חובה ,החובה להזכיר לאד ,כי עדיי אד הוא ,כי קיימי בעול אות הערכי הפשוטי
והנצחיי העושי את החיי ליקרי יותר ,את המות למושל יותר  ,את המות ולא את הרצח.
להזכיר לאד ,כי בכל עת ובכל שעה לא הוחמ' עדיי המועד לשוב ולהיות אד .כי כל זמ
שהשירה אוהבת את האד באר' הזאת ואת החיי על פניה ,כדאי וראוי ג לו ,לאד ,לאהבת,
להעריכ ,לשמור עליה.
וא יבואו ימי אסו וערפל ,ועיני ,אשר למדו לאהוב ירק האילנות ואת אוד השקיעות,
לא תראינה בעד הכדורי והפצצות אלא כדורי ופצצות ,וקללתי שבעתיי את העיני הללו,
וידעתי כי בגדתי באהוב עלי ביותר – בשירה.
ידעתי :יש עובדות רבות בתולדות התרבות האנושית ,היכולות להכותני כברד .אול אלה
שבנו לה בתי אינ צריכי לפחד מפני הברד .ובמקרה הזה יש לי בית.
יאמרו ,למשל" :איליאס" .הלא "איליאס" מפורס בעול אפילו יותר מ "הימי
והעמל" של האסיודוס .ו"איליאס" הרי הוא שיר מלחמה .אמנ ,כ .אול – האי "איליאס"
בעיקרו שיר אהבה? אפשר להטיל ספק בדבר ,אבל ביחסו של גיבור אותה המלחמה אל היות
האד נרצח בה אי להטיל ספק ,לאחר ששמענו במצולות ההאדאס את השיחה בינו ובי
אודיסאוס העירו ,שרימה את המות שבעי ושבעה .ואולי זהו העיקר .יאמרו :והשירה הנעלה
של קינה ,דויד על יונת! וכי למה לא  ,הרי זהו השיר הפאציפיסטי הראשו ,או אחד הראשוני
בעול.
ויאמרו ביתר תוק" :ושירת דבורה! וודאי .וכי מה זה יאסור עלי להערי $את שירת דבורה
הערכה מוסרית מסויימת .כמו שיש לי ,למשל ,הערכה מוסרית מסויימת על מעשי בנותיו של לוט?
התנ" $מלא תעודות אנושיות בעלות ער $שונה מאוד.
לי חשוב עד מאוד לדעת ,כי בעול הזה אית ומושרש זכרו של דוקישוט יותר מזכר
הקרב ליד לאפנאנטה .א" על פי ששניה שייכי לאותה תקופה עצמה.

ובכל זאת ,אחד השירי האהובי עלי ביותר בעול הוא – שיר של מלחמה .זהו שירו של
המשורר הסיני טופו ,שחי במאה השמינית אחרי ספירת הנוצרי ,בימות המלחמה הגדולה שבי
צפונה ודרומה של סי .ש השיר "הצרצר" .וזו לשונו:
זָ ַק ְנ ִ,י וַ אֲ נִ י  ָ/ ַ.פ ֹו
וְ ִא ְ,ִ 1י ֶנעֶ גְ ָנה 3ָ ַ.ר ֹו.
הַ ִ4לְ חָ מָ ה 1ְ ָ5טָ ה ֶ 6 ָ.ר'.
ָנ ַ1מ 7שָ ד ֹות.
ָ 9ֵ ַ.כרֵ ְ. ,ליל ֹות הַ ֵָ 9כר,
 ַ. ַ.יִ ת הַ  ָ:ר,
ֹ 1ומֵ עַ אֲ נִ י ִצ ְרצ7ר ֹו  ֶ1ל ְצ ָרצַ ר.
אֵ י $יְ כ ֹו ָלה ִא ָ1ה ַגלְ מָ 7דה 7זְ ֵק ָנה
לְ הַ ְק ִ1יב ;ָ ל הַ ַ<יְ ָלה
לְ ִצ ְרצ7ר הַ ְָ /רצַ ר?
זהו השיר .וכ – $מותר .והרי באות הימי עצמ כתב טופו את שירו ,שהתחיל במילי
אלו" :למה ירצח האד את רעהו" .וג שיר אחר ,על אווזבר ,אשר ע" בשמי הגבוהי
והכחולי ,ועל ליבלוב האילנות.
ובכ ,מה תעשי?


אעשה את אשר אני עושה כל ימות השנה .פשוט מאוד.


ולמה כתבת את כל הדברי האלה?

השאלה האחרונה היא במקומה .משו שאנו הכותבי עברית ,איננו בטוחי ,כי מותר
לנו לבוא בווידויי .כלומר :אי אנו יודעי לבטח א יש למי צור $בווידויי אלה ,א יש
מישהו המחשיב .וא אי איש מחשיב ,הרי אי לה אפילו מערכה של הפגנה אישית.
וטובה ,איפוא ,הצניעות ויפה השתיקה ועמה המחשבה הנסתרת ,הפרטית.
יתכ שכ $הוא הדבר .וא"עלפיכ ,הרי יתכ ,כי בימי הקרובי אולי יבואו אלינו
בדרישות ספרותיות מסויימות מאוד .על כ נטלתי על עצמי תפקיד שאינו מכובד ,תפקידו של
הקופ' בראש ,כדי להגיד ,בשמי הפרטי שלי ,כי אני ,בספטמבר  ,1939רואה אני חובה לצאת
על הספרות בפסוק הפותח ,נניח ,במילי אלו:
ֹ ְ.ב ֶקר אֱ ל7ל,
הַ ָי ְ A ְ.רצֵ נ ָ1 7ק "7וְ צ ֹו ֵנ"...

המכתב פורס ב"דפי לספרות" של שבועו הקיבו' הארצי  "השומר הצעיר" בתארי .8.9.1939 $נמסר ע"י ארכיו
השומר הצעיר ,יד יערי והזכויות שמורות ליד יערי

