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1  

מחזור השירי$ "אהבתה של ֶ*ֶרָזה ִדי מֹו�" הוא מ� הידועי$ ומ� המוערכי$ בשיריה של לאה 

 1ג, ו"מ� המימושי$ המושלמי$ של הסונטה בעברית", כפי שקבע אריאל הירשפלד.גולדבר

כרבי$ משיריה, יש לו קיו$ משלו בתרבות הישראלית הפופולרית, הודות ללח� לו זכה אחד 

משיריו; בשיח האקדמי, כמו ג$ בזכרו� הקוראי$, הוא נתפס כאחת הדוגמאות הממצות 

רג ה"קלאסית": פואטיקה, שבחוסר צדק נוהגי$ לאפיי� והאופייניות לפואטיקה של לאה גולדב

אותה, מצד צורתה, בשימוש פשטני במבני$ שיריי$ "קלאסיי$" (במקרה זה, הסונט), ומצד 

שירי$ רבי$ על נושא אחד ויחיד: יסוריה של אהבה שלא באה על סיפוקה […] "שרה  –תוכנ1 

    2."מוקד$ ומאוחר"ר שיריה, כפי שהכליל נת� ז6 במאמרו הנוקב ע$ הופעת מבח[…]", 

מתוק7 מעמד$ המרכזי בתו6 יצירתה של לאה גולדברג, הוקדשו לשירי המחזור עיוני$ 

מעיוני$ שוני$: היו שהצביעו על קרבת$ לסונטי$ הפטררקיי$, שלאה גולדברג שקדה על 

סגנוניי$ וריתמיי$  4על היבטי$ רטוריי$, 3תרגומ$ לעברית סמו6 לכתיבת שירי המחזור;

וכאלה  6ביוגרפיי$ של השירי$�היו שביקשו לחשו7 את יסודותיה$ הפסיכו 5במסגרת$;

שביקשו "לגייס" את שירי המחזור כ"כתב הגנה" על מכלול יצירתה של לאה גולדברג, יתכ� 
                                                 

: פגישות ע$ משוררת"אריאל הירשפלד, "על משמר הנאיביות: על תפקידה התרבותי של שירת לאה גולדברג",  1
בלו$ וענת ויסמ�, ספרית פועלי$ � , עורכות: רות קרט�9"מסות ומחקרי$ על יצירתה של לאה גולדברג

135�151, עמ' 2000והאוניברסיטה העברית בירושלי$, .  

2
לאה גולדברג, ", מובא מתו6: 6.11.1959נת� ז6, "'ראית את הגש$? אנחנו שקטי$'", נדפס לראשונה ב"דבר",   

, תל אביבנות, לספרות ולאמ תל אביבב יפה, הוצאת ע$ עובד וקר� "בעריכת א "מבחר מאמרי$ על יצירתה
  . 72, עמ' 1980

3
שתי בריכות ביער: קשרי$ ומקבילות בי� השירה "שמעו� זנדבנק, "לאה גולדברג והסונט הפטררקי", בתו6:   

והוצאת הקיבו� המאוחד,  תל אביבהמכו� לחקר הספרות העברית, אוניברסיטת  ,"העברית והשירה האירופית
122�150, תשל"ו, עמ' תל אביב  

4
שירת אר� ישראל: אברה$ שלונסקי, נת� "פרחי עצב: אהבה ופרדה", בתו6:  � , "לאה גולדברג הלל ברזל  

618�620, 2001, תל אביב, ספרית פועלי$, פואטיקה וביקורת, "אלתרמ�, לאה גולדברג .  

5
126�130, עמ' 1980, תל אביב, ספריית פועלי$ והקיבו� המאוחד, "לאה גולדברג: מונוגרפיה"טוביה ריבנר,   .  

6
196�225, עמ' 1995, תל אביב, הוצאת הקיבו� המאוחד, "אל לאה"עמיה ליבלי6,   .  
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לקריאה קשובה במיוחד זכו שירי המחזור בעבודת הדוקטור  7בתגובה למאמרו הידוע של ז6.

  8יצירתה השירית של לאה גולדברג.המאלפת של עפרה יגלי� על 

אולי דווקא בשל המעמד המרכזי שקנו לו לה$ שירי "אהבתה של תרזה די מו�" בלב הקאנו� 

של שירי המחזור בתו6  חריגות
, שלא לומר ייחודיות
הגולדברגי, לא הודגשה, עד כה, דווקא 

ו שערכה המשורר (כ6 מכלול יצירתה השירית של לאה גולדברג. להבנתי, זהו נסיו� יחיד מסוג

תפסה לאה גולדברג את עצמה, לא כמשוררת) בהעמדת מבנה שירי היונק כולו ממסורות 

תו$ "יידוע"  –וכל זאת ומבקר אות�,  –ויוצא נגד�; מתמסר לה� בחפ� לב  –פואטיות קלאסיות 

. באמצעות ההתכתבות הדעתנית ע$ המודל המקובע, אגב הקורא באופ  "שקו%" יחסית

" למוסכמותיו, לכאורה, הצליחה גולדברג להזרי$ ד$ חדש בעורקי הצורה (הסונט: ה"כניעה

מבנהו והקונבנציות התמאטיות שנקשרו בו) ובורידי התוכ� (הנושא השחוק לכאורה: האהבה 

  ני). וֹ פי המודל החצר פי המודל הרומנטי, וה� על ה� על –הנכזבת 

  

2  

  ידי$ מסוג$ בשירת לאה גולדברג:היח –בראש מחזור השירי$ ניצבי$ דברי הקדמה 

תרזה די מו� היתה אשה מ� האצולה הצרפתית, שחיתה בסו7 המאה הט"ז 

בסביבות אביניו� שבפרובאנס. בהיותה בת ארבעי$ בער6 התאהבה באיטלקי 

צעיר, ששימש מחנ6 לבניה, והקדישה לו כארבעי$ ואחת סונטות. כאשר עזב 

ריה והיא עצמה פרשה למנזר. זכר האיטלקי הצעיר את ביתה, שרפה את כל שי

  שיריה נשאר רק כאגדה בפי בני דורה.

היו  שקראו דברי$ אלה כפשוט$. ודאי היו א7 שטעו לחשוב כי הסונטות הבאות אחריה$ ה$ 

פרי עטה של אותה תרזה די מו� עצמה (על א7 שאלה, נאמר מפורשות, עלו באש...). אריאל 

  יותר:הירשפלד מציג את משמעות$ בהקשר רחב 

שרפת השירי$ מכינה את "מצב הצבירה" של הטקסט הבא אחריה$. הקורא 

טקסט שאי� לו קיו$ ריאלי. האותנטיות שלו היא עמוקה  –קורא טקסט שנשר7 

                                                 
7
גולדברג'", נדפס לראשונה ב"גזית",  'וממנו הלאה: 'אהבתה של תרזה די מו�' מאת ל –אלי שביד, "אל השיר   

מעניי� לציי� בהקשר . ו110�118, עמ' "לאה גולדברג, מבחר מאמרי$ על יצירתה", מובא מתו6: 1962כר6 י"ט, 
זה, כי אחת המחמאות היחידות שחולק ז6 לכתיבתה של לאה גולדברג מוסבת על קטע משיר י"א שבמחזור: 
"עד מה קולע יותר השיר בשעה שהוא יודע את סוד התמימות האמיתית וא7 אינו מבקש להתקשט בנוצות 

77�78פילוסופיות [...]" (ז6, עמ'   .(  

, חיבור לש$ קבלת תואר דוקטור "מודרנית ומודרניז$ קלאסי בשירת לאה גולדברג קלאסיות"יגלי�, עפרה  8
(להל�: "עבודת הדוקטור").  91�101, עמ' 1997, אוגוסט תל אביבלפילוסופיה, הוגש לסנאט של אוניברסיטת 

אולי מבט אחר: קלאסיות מודרנית ומודרניז$ קלאסי בשירת לאה "עיקריו של החיבור ראו אור בספר 
  .2002אביב,  ), בעריכת לאה שניר ובהוצאת הקיבו� המאוחד, תל"אולי מבט אחר"(להל�:  "לדברגגו
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ונוקבת: האמת התרבותית של דור של$ בתרבות העברית של הדורות האחרוני$, 

מתחיו הרוחניי$, הכרוכה בביטול חד ומוחלט, איו�, של עול$ של$, על מרחביו ו

הרגשיי$ והאישיי$ ביותר. [...] בסיפור הנשכח, המופיע לפני השירי$, והמוצג 

כ"אגדה" בלבד, היתה אהבה והיו שירי$ שנכתבו לאהוב ונשרפו לאחר מכ�, ואילו 

  . 9לסונטות של לאה גולדברג יש טקסט אבל אי� "עול$"

ווי המתאר הביוגרפיי$ את ק "אל לאה"לימי$ ביקשה עמיה ליבלי6 לשרטט בספרה 

סיפור התאהבותה של המשורר  –הקונקרטיי$ שאפשר ועמדו ברקע כתיבתו של מחזור זה 

לאה גולדברג עצמה  10בעמית או בתלמיד שוויצרי, ז'ק שמו, שהיה צעיר ממנה בשני$ אחדות.

מתייחסת ביומנה לבדיו� הספרותי שביקשה ליצור באמצעות ההקדמה שבפתח מחזור 

  השירי$:

קראה את שירי ב"מולד", ולפי שלא אמרה לי דבר עליה$, [חברת ילדות] ה מינ

היה לי ברור לגמרי, שהיא יודעת ש"תרזה די מו�" היא אמצאה שלי. קשה לי 

להבי� מני� לה הניחוש הנכו� על מצבי אבל ראיתי שהיא יודעת את הכל. הייתי 

ושי$ האלה: ככל רוצה לשקר לה, לספר לה איזה סיפור שהיה מוציאה מכלל הניח

שיפחת מספר האנשי$ שידעו על הנעשה בי פנימה, כ� יקל לי לעשות את הדבר 

   11לבלתי קיי$.

הבדיה הספרותית שלה. שמה �זה המקו$ לעמוד על משמעות הש$ שבחרה המחברת לבריה

הפרטי עשוי להעלות בזכרונו של הקורא את דמותה של תרזה, הצרפתיה שלא התחתנה מעול$,  

ידי לאה גולדברג עצמה ונדפס קרוב  יר הע$ הצרפתי "תרזה צחת הפני$" שתורג$ עלגיבורת ש

 אפשרות נוספת שאבקש להציג כא�, ג$ א$ תראה מרחיקת 12לפרסו$ מחזור השירי$ שלפנינו);

זהו ש$ התואר הצרפתי "שטנית"  démoneבתעתיק  –לכת לכאורה, היא שאותה תרזה די מו� 

משוררת  13לדמותה של הספרדיה תרזה ְמאווילה.מתקשרת ג$  –או "שדה משחת" 

דמיונה של לאה  ומיסטקאית זו, ששמה המלא תרזה הקדושה של ישוע, חייתה, כמו יצירת

עשרה, וכמוה פרשה למנזר. חריגותה, מעצ$ היותה אשה מלומדת (לא �גולדברג, במאה השש
                                                 

  .148עמ' הירשפלד, ש$,  9

10
ליבלי6, ש$. נראה, אגב, שזיהוי ביוגרפי זה מוטעה, אולי מפני שלרשות ליבלי6 לא עמד, בדיעבד, כל עזבונה של   

6 אריה אהרוני שוקד על ההדרת כל יומניה של לאה גולדברג לאה גולדברג. בהקשר זה יוזכר כי המתרג$ והעור
  .2005והבאת$ לדפוס; ה$ צפויי$ להתפרס$ בספריית פועלי$ לקראת סו7 שנת 

11
211�210. מובא מתו6 ליבלי6, עמ' 1952קטע יומ� שכתבה לאה גולדברג בראשית קי�   .  

ה ריבנר, הדפסה שניה, הוצאת ספרית , ער6: טובי"קולות רחוקי$ וקרובי$: תרגומי שירה"ראו בספרה  12
91�92, עמ' 1976, תל אביבפועלי$, .  

  מעלה ג$ היא אפשרות זו, א$ כי באופ� לקוני בלבד.  95, עמ' יגלי�, בעבודת הדוקטור 13
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עליה, לצד מאמיני$  נזכיר כא� את חריגותה של לאה גולדברג עצמה מסיבה זו ממש!), עוררה

יזי$ אשר טענו כי ההתגלויות האקסטטיות שחוותה ואודות� סיפרה בכתביה ענלהבי$, ג$ מל

מלומדת ופורקת  –מכא� ודאי ג$ הרוש$ הכפול שהותירה אחריה  14ה� התגלמות של השט�.

עול: מחד גיסא, היא זכתה למעמד הייחודי של "דוקטור אקלסיה" ("מורה הכנסיה") הודות 

ביה המיסטיי$, הרפורמה שהכניסה במסדר הכרמליתי$ ויסוד מסדר "הכרמליתיות לכת

עשרה), בחר �, בפסלו את דמותה (במאה השבעברניני ז'א� לורנצוומאיד6 גיסא,  15היחפות";

   16להדגיש דווקא את הצדדי$ האקסטטיי$, המתירניי$ כמעט, באישיותה.

מו�" בחוויה ביוגרפית קונקרטית, בהנחה שמקורו של מחזור שירי "אהבתה של תרזה די 

והנחה זו, כאמור, מבוססת דיה, הרי שלאור הפרשנות שהוצעה לעיל, יש לצר7 את הגבירה 

לצד "דודה של  –תרזה די מו� למאגר הזהויות הספרותיות שלאה גולדברג בראה לעצמה 

, בייחוד ודמויות רבות אחרות; עניי� זה, המרתק כשלעצמו "ידידי מרחוב ארנו�"שומאיש" מ

  ביוגרפי, ראוי לדיו� נפרד. � בפ� הפסיכו

                    

                                                 
) מפורטי$  Thérèse d`Avila, בצרפתית:Santa Teresa de Jesusקורות חייה של תרזה ְמאווילה (בספרדית:  14

, עמ' 2003, תל אביבבהוצאת נמרוד,  "הדר6 אל השלמות"יות$ ראובני, בפתח תרגומו לספרה  בהקדמה שחיבר
9�  . דבריו שימשו אותי כא�.5

, הדפסה חמישית, הוצאת "הנצרות ואר� הקודש: מידע בסיסי ללומד ולמטייל"אהרו� לירו� (אלטשולר),  15
, קרי כעשור ומחצה לאחר 1970�תרה בתואר זה רק ב. תרזה ְמאווילה הוכ245(?), עמ'  1997, תל אביבצ'ריקובר, 

חיבור מחזור השירי$, א6 למותר לציי� כי עוד קוד$ לכ� נודעה כקדושה וכתביה זכו לתפוצה רחבה בכנסייה 
  הנוצרית. 

  בלו$.�פייטרו, למדתי ממורתי פרופ' רות קרט�9�על אודות הפסל, הניצב בקפלה קורנרו בכנסיית ס� 16
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  עפרה יגלי� הציגה פתרו� מזהיר ל"כתב החידה" העומד בפתח השירי$: 

ַלא9רה, אהובת פטררקא. הגיל: "בת ארבעי$ אביניו� היא מקו$ מגוריה של 

בער6", הוא גילה של לאה גולדברג בעת חיבור הסונטי$. מספר הסונטי$ שאבדו, 

כביכול, "כארבעי$ ואחת", הוא כמניי� הסונטי$ שחיברה לאה גולדברג עד 

"אהבתה של תרזה די מו�". שאר הפרטי$ הנקובי$ בדברי$ הקצרי$: הזמ� (סו7 

אר� (צרפת), השכבה (אצולה), המאהב האיטלקי הצעיר, ובכלל, המאה הט"ז), ה

כל אלה רומזי$  –איטליה וכ� הפרישה והאגדה, שנקשרה בדמות �הקשר צרפת

לשתי דמויות היסטוריות שמכניה� המשותפי$ ע$ הדמות הפיקטיבית רבי$. 

האחת היא גאספארה סטאמפה, איטלקיה אצילה ומחברת סונטי$ [...]. השנייה 

  17משוררת הצרפתיה לואיז לאבה.היא ה

בדברי אני מבקש לראות בפתיחה הייחודית שהעמידה לאה גולדברג בראש מחזור השירי$ לא 

בדיו� בצורה שנועדה להבחי� בינה ובי� הדוברת, אלא בראש ובראשונה הצהרת  רק מעי� חומת

ה של היצירה בנו7 כוונות פואטית ומעי� הזמנה לנש7 מסיכות חגיגי. פתיח זה מעיד על ייחודיות

 –שיריה של גולדברג, ולפיכ6 על הקריאה היעודית, הנבדלת, שהיא דורשת: לאה  גולדברג 

מדריכה את הקוראי$ לראות בשירי$ שלפניה$ סונטות  –בפע$ היחידה בכל יצירתה 

צרפתיות, ואלה בתור$ נדרשי$ לעמת את המובטח לה$ ב"חוזה" שבדברי �פטררקיות

צמ$. והפער שבי� ה"חוזה" ל"טובי�" הוא המפתח העיקרי להבנת ההקדמה ע$ הסונטי$ ע

  היצירה.

ה"חוזה" הגלו$ בדברי ההקדמה מבטיח, על פניו, שירי$ בסגנו� הסונט הצרפתי, המפועמי$ 

מתנופת הרנסנס וההומניז$ האיטלקי נוסח פטררקא, על המוסכמות הצורניות והתמאטיות 

וכלה  –עשרה השורות �הסונט ב� ארבע –הזה"ב הנגזרות מכ6, החל בקומפוזיציה של סונט 

באימאז'י$ המקבלי$. אלא שבעצ$ ייחוס השירי$ למלומדת בת התקופה חל מעי� היפו6 

ל"נקודה הארכימדית" של המסורות הפטררקיות והשייקספיריות, בה� הדובר הוא תמיד גבר: 

�פטררקא המשורר את אהבתו לאשה, שייקספיר המאוהב ב.H.W האלמונית.   האלמוני או

מדברי ההקדמה שבפתח המחזור משתמע אפוא כי שיריו מבקשי$ להעמיד חולייה נוספת 

ה הצרפתיה, גאספארה א?ֶ לואיז לַ  –משוררות �בשלשלת המסורת השירית שיצרו נשי$

נוכח  –עשרה � במאה התשע 18ברואנינג�עשרה; אליזבט בארט�סטאמפה האיטלקיה במאה השש

של סונטי האהבה שכתבו משוררות אלה באה לידי ביטוי דווקא המודל הפטררקי. החדשנות 

                                                 
53�54עמ'   – "אולי מבט אחר"; בספרה (בשינויי נוסח קלי$) 94�95הדוקטור, עמ' יגלי�, עבודת  17 .  

, "שש$ הקוב� שלה נית� כהסוואה, כביכול תורגמו שיריה החושפניי$ מ� "סונטות מ� הפורטוגלית"מחברת ה 18
  ).106הלשו� הפורטוגזית" (יגלי�, עבודת הדוקטורט, עמ' 
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בכ6 שה$, בעיקר$, "מצייתי$" למסורת ה"גברית" של כתיבת סונט האהבה, ודווקא משו$ כ6 

הואיל וה$ חוזרי$ על המבע ה"גברי", ההגמוני, אול$ בקול  –ה$ עשויי$ להתפרש כחתרניי$ 

  וקסלית.מהל6 הטוע� אות$ במשמעות הפוכה ופרד –"נשי" 

א$ כ6, דברי ההקדמה שבפתח מחזור השירי$ מכווני$ את הקורא הקשוב לזהות בטקסט 

הבא אחריה$ לא רק את מהלכ$ המתבקש (סונטי$ פטררקיי$ "קלאסיי$") אלא ג$ את 

הגמוני הזה דווקא לאשה. קריאה � הנגד החותר תחת$, הנוצר מעצ$ שיו6 המבע הגברי�מהל6

  פואטי נוס7, מכומ� עוד יותר. קרובה של הטקסט תחשו7 מהל6 

3  

1952�1955ומכא� לסונטי$ עצמ$. ה$ נדפסי$ (א6 לא בהכרח מתחברי$) בעצ$ אות� שני$ ( (

בה� עוסקת לאה גולדברג בתרגו$ לעברית של מבחר מיצירתו השירית של "אבי הסונט" או 

זו,  ועל סמיכות 19עשרה פטררקא,� "אבי ההומניז$", המשורר האיטלקי ב� המאה הארבע

שאפשר והשפיעה על "שירי אהבתה של תרזה די מו�" הצביעו בעבר כמה קוראי$ קשובי$ של 

ה"ביוגרפיה ליטרריה" שלה מגובשת בשלב זה דיה, וכוללת, לענייננו, היכרות  20שירתה.

מעמיקה ע$ השירה הצרפתית, האיטלקית, הרוסית, הגרמנית והעברית (ובכלל זה, השירה 

, "והוא האור"ובאיטליה: די להזכיר כי ש$ הרומ� היחיד שחיברה,   העברית שהתחברה בספרד

ַ@י").   Aְוֵיאֹור / ְיֵמי ֹנַער ְויֹוִסי7 ֵעת ְזק Dלקוח משורותיו של משה אב� עזרא: "ְוה9א ָהאֹור ֲאֶשר ֵיֵל  

�ואמנ$, "שירי אהבתה של תרזה די מו�" כתובי$ בתבנית הסונט הפטררקי: בכל סונט ארבע

עשרה הברות), הנחלקות לאוקטבה �רות (בכל שורה, בדר6 כלל, בי� עשר לאחתעשרה שו

א6 א7 לא אחד מה$ מציית  – 21וססטט, בראשונה שני קוורטטי$ ובאחרו� שני טרצטי$

לאה  22לחריזה הקבועה בסונטות מסוג זה וה$ מפתיעי$ בואריאציות שלה$ למודל זה.

  :גולדברג מעידה בעצמה, כי

                                                 
פרנצ'סקו פטררקא, "בחר שירת העול$" שער6 אברה$ שלונסקי, בספר התרגומי$ ראו אור במסגרת סדרת "מ 19

ספרי  �(מאיטלקית: לאה גולדברג), חייו ותקופתו (מסה מאת לאה גולדברג), ספרית פועלי$  "מבחר שירי$
. כל המובאות משיריו של פטררקא 1953, תל אביבהשומר הארצי, מרחביה,  �מופת, הוצאת הקיבו� הארצי 

  י$ אלה לקוחות מקוב� זה, ללא ציו� מספרי העמודי$. המופיעות בדבר

20
  . 127; ריבנר, עמ' 123ביניה$ זנדבנק, עמ'   

21
בשונה מ� הסונט המכונה "שייקספירי" (ומקורו א7 הוא, אגב, איטלקי) הנחת$ בצמד שורות (קופלט), כמעי�   

  "חרוז בריח".

22
דה, גדה. הסונט הראשו� במחזור שלפנינו הוא החריזה ה"קלאסית" של סופי הטורי$ היא אבבא, אבבא, ג  

  הקרוב אליה ביותר (אבאב, באאב, גדה, גדה) וממנו והלאה הולכת החריזה ומתגוונת.
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שלי יודע, שהשתמשתי בצורה הקלאסית הזו לש$ מטרות  מי שקרא את הסונטי$

בלתי קלאסיות בתכלית, ושניצלתי את כל הוואריאנטי$ האפשריי$ של הצורה, 

מחורז. מי שבקיא בשירה יודע כמה רבה אצלי הסטיה � לרבות את הסונט הבלתי

  23מ� הצורה הקלאסית ממש [...] .

$ עומד המבנה האופייני ביותר לשירת בהיבט התוכני, נית� להכליל ולומר שבבסיס השירי

 Dפטררקא, הלוא הוא האנטיתזה: במחזור השירי$ כולו מעומתת התבונה ע$ הרגש: "ַא

", אומרת הדוברת בסו7 הסונט הראשו�, והעיניי$ מסמלות כא� כמוב� את הרציו, ֵעיַנִי
ֶאֱעצֹו$ 

ִרי"ִיְזַעק  ְכִלי ַהHְפֹור"  –ידה הדוברת ַהGְִתָמֵרד: ַאָ*ה!", ובסונט השמיני מע ְ(ֹשָ "ִלִ?י ַהIַַהט ְוֹשִ

(וזו פרפרזה מובהקת על טורי$ שכתב פטררקא המאוהב בלאורה, בתרגומה של לאה גולדברג 

הבגרות (של הדוברת) ע$ העלומי$  ועוד צמד ניגודי$ יש כא�: 24עצמה: "ִ?י Hְפֹור ְוַג$ ַשְלֶהֶבת").

ל הסונט הפטררקי נשמר כא� א7 הוא: המהפ6 המתבקש (של האהוב). מאפיי� מרכזי נוס7 ש

הדינמי, שכמו  –במעבר מ� האוקטט, שכמו מציג את המצב הנתו�, את הבעיה, אל הססטט 

  מביא עמו פתרו� לבעיה, מעי� התרה.

�הסונט הראשו� מצטייר, בקריאה ראשונה, כמשועבד כולו לCode Courtois $אות$ מודלי ,

רי$ ויורשתה, השירה הנכתבת בחצר המלכותית האירופית (למ� מכונני$ של שירת הטרובדו

המאה העשירית), בי� א$ בצרפת ובי� א$ בספרד של "תור הזהב" (אפשר שכל אלה יונקי$ 

האהבה היא  –: התימה של הסונט הראשו� 25שירת הג'האליה הערבית) –ממקור משות7 

כיחות ביותר בפואטיקות מחלה, שרק האהוב הוא המרפא לה (וזו כמוב� אחת התימות הש

  האלה):

Iְַלִ*י,  Aְקָלָלה ִנְמֶרֶצת זֹו ֶשָ?ה ק  

   –ֶשַהְ*ִמיִמי$ קֹוְרִאי$ ָלJ 1ֲהָבה 

  

  ְסָתִוי ֲאֶשר ָהָיה�[...] ָה1, ֹח� ֶאת יֹו$

  ָצל9ל ָוָר$ ְ?אֹור ַהLֳָהַרִי$,

                                                 
23

  .125, עמ' 1962, תל אביב, הוצאת הקיבו� המאוחד, "ט"ז שיחות ע$ סופרי$"גליה ירדני,   

24
  ת.כל ההדגשות המופיעות כא� ובהמש6 ה� שלי, אלא א$ צוי� אחר  

לאה גולדברג, לא זו בלבד שהכירה קונבציות שיריות אלה על בורי�, אלא א7 פירטה מקצת� בפני קוראיה מסתה  25
: "לטרובאדורי$ של הפרובנציאליי$ היתה מסגרת קבועה של פולח� האשה, שיש לבטא אותו אודות פטררקא

יה$ לפארה בשיריה$. [...] כ�, למשל, בשירה, ולא עוד אלא שקבעו לעצמ$ כללי$ של נוהג לגבי הגבירה, אשר על
� אומר כלל ב': מי שאיננו יודע להסתיר את אהבתו איננו יודע לאהוב. כלל י"ג: האהבה שנתגלתה איננה בת

להרטיט,  חייבלהחוויר, למראה גבירתו במפתיע. כלל ט"ז: לב הטרובאדור  חייבקיימה. כלל ט"ו: הטרובאדור 
, ההדגשות במקור). סיכו$ מקי7 של 72, עמ' "נצ'סקו פטררקא: מבחר שירי$פר"בפגשו את שאהבה נפשו [...]" (

 :Jacques Roubaud, Les Troubadours :הקונבנציות האופייניות לאותה פואטיקה מצוי במחקרו של ר9?וֹ 
Anthologie bilingue, Collection « P. S. », éditions Seghers, 1980, p 1-57.    
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  ָה1, ח9ס ַעל ַ?ְגר9ִתי 9ְתב9ָנָת1.

ַיְשִלי$ ִלִ?י",  ֵאיָכהִמְתַ?Mָה ַנְפִשי", " ֵאי+, ל9 ֵתַדע", "ָה*תיה של הדוברת ("ריבוי פניותיה וקריאו

, ח9ס ַעל ַ?ְגר9ִתי") מעמידי$ סונט זה בשורה אחת ע$ שירי ָה*ְסָתִוי", ""�, ֹח� ֶאת יֹו$ָה*"

מ�  בי� א$ משירת החול (העברית או הערבית) בספרד, ובי� א$ –אהבה קלאסיי$ אחרי$ 

הנעזרי$ באופ� דומה באותו אמצעי רטורי לקונ� על אהבת$ הלא  –הסונטי$ של לואיז לאבה 

  ממומשת. הטרצט החות$ סונט זה: 

  ֵליִלי ?ֹוַרַחת HְִצִבNָה.�ַשְלַות

  זֹו ַהֶחְרOָה: ַאD ֶאֱעֹצ$ ֵעיַנִי$

ִרי ַהGְִתָמֵרד: ַאָ*ה!   ִיְזַעק ְ?ֹשָ

וכרת לנו מאותו אינוונטר שירי: תנומת האוהב, המבקש להנפש נענה א7 הוא לקונבנציה המ –

ידי "דמות הלילה של החשוק", כפי  בה מ� הייסורי$ שאינ$ מרפי$ ממנו בהקי�, מופרעת על

(ואולי לא  26שמכנה אותו ישראל לוי� במחקרו על שירי האהבה של המשוררי$ העבריי$ בספרד

$ הקוד לאהובה בשירה זו?). מה שמייחד סונט ש –בכדי "שלוות לילי בורחת" דווקא כ"צביה" 

ולא בני$, כבנאו$  –ַחNִי$ רֹוַמְמִ*י ְוִגPְַלִ*י" �זה הוא ההרמז המקראי (למשל, בטור: "ָחְכַמת

  ישעיה!) והתכתבות מפורשת ע$ פטררקא:

  ְ?ַתְלַ*Iַי ַמְכִסיHְ 7ָבר ח9ט ֵשיָבה,

רה, לה הוא חוזה (בתרגו$ לאה גולדברג הדוברת מעמידה עצמה כ6 כבת דמותה של לאו –

  עצמה!) כי בערוב ימיה:

 DָרַחִיOְ ל ֲחמ9דֹותHָ– ,ֶכתIֶַש?ְ  

  [...] ַ-ְלַ-ֵ,+ ַיְכִסי%ַיְחִויר ִמְצֵחOַ ,Dז 

                                                 
, המכו� לחקר הספרות העברית, "תשב�: הסוגי$ השוני$ של שירת החול העברית בספרד מעיל"ישראל לוי�,  26

. בפרק התשיעי בספרו (כר6 ב', 19, כר6 א', עמ' 1980, תל אביבוהוצאת הקיבו� המאוחד,  תל אביבאוניברסיטת 
ק$, ג$ לשירה ומשותפי$, בחל � ) מפורטי$ ציורי הלשו� השכיחי$ בשירה העברית בספרד 287�310בייחוד עמ' 

 אירופית בכלל. �החצרנית המערב
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4  

דווקא משו$ שהוא מציית במלואו  –הסונט הראשו� סייע בודאי להתממת המבע השירי 

אור אהבה נכזבת. מכא� ואיל6, לאור6 מחזור השירי$, השיג למוסכמות המשמשות מני אז בתי

 הול6 ומשתכלל. –לדורותיה  –והשיח ע$ הפואטיקה הכבולה 

הסונט החמישי נראה כמעי� "שבירה" מוחלטת של אחד הקודי$ הבסיסיי$, המשות7 לכל 

עשרה: ההפלגה בשבח יופיה �שירת האהבה שהתחברה מ� המאה העשירית ועד המאה השש

  ט והמוחצ� של האהובה (או של האהוב, ה"צבי", בשירת ספרד), עד כדי האלהתו:המוחל

  6Hָ, א9ַלי�ָיֵפה Hָל ֵאיְנ�א9ַלי 

  ַמָ?ט Jֵחר, ?ֹוֵח�, Qִדיש, HֵOִחַ 

  ְ?ֶקֶס$ ָ*QְרR ְיַפֲעֵנחַ 

  GָHָה אֹותֹות ַהGְִתOְָרִשי$ ִלְגַנאי.

  ַליא9ַלי ִיְמָצא ְ?R ַקOְָד� Hִי

  ֶשל ַיד ַהSֶַבע ַהִ@ְרֶשֶלת ִ(ְז(/ז 

  ֶשַ?ְגר9ְתR ִעSְָרה ְ?תֹו$ ֶשל ֶיֶלד.

  .ְ(ֵעיַניַאD ַעד ְ?ִלי ַדי ָיִפיָת 

  ַהִא$ ָלֹאֶר� JְמִשיְלR ְ?ַטל,

  ֶשַרק ָיָד1 ֶשל ר9ַח ָהאֹוֶהֶבת

  ֵ*ֶדע ָמה ַרD ?ֹו ַ?ד ָצִעיר ֵמַעל?

  ר ַהHְַחְלַחל,ַהJְמִשיְלR ָלMֹהַ 

  ָעֹנג רֹוֵטט, ַ?Iֵב ֶשל ַהTְַלֶהֶבת?

  ִמHֹל ָמָשל. ְ(ֵעיַניָיִפיָת 

יופי מוחצ�, "פלקטי" ומוסכ$ על הכלל: "Oְֵני ֶשֶלג  –כבשירה הקלאסית  –יופיו של האהוב אינו 

ַער ָזָהב", מתאר פטררקא את לאורה  דיבידואלי. אלא יופי סגולי, סמוי מ� העי� ואינ –ָל1 9ֹשְ

הדוברת מתחבטת כיצד לתאר את יופיו של אהובה. המבע שלה מושתת על חומרי$ השאולי$ 

מעול$ התוכ� של הרטוריקה שאותה היא דוחה: ה"ר9ַח" ה"ַטל", המנוגדי$ ל"Iֵב" 

שזוכי$ פה לעיצוב רענ� וייחודי: היא אינה  –ול"Tְַלֶהֶבת", חומרי$ קלאסיציסטי$ גרידא 

אלא דווקא ל"Mַֹהר ַהHְַחְלַחל [...] ַ?Iֵב ֶשל  –את יפי אהובה ליפי הלהבה  שוקלת להקביל

ַהTְַלֶהֶבת". ובסופו של דבר, היא קובעת: "ָיִפיָת ְ?ֵעיַני ִמHֹל ָמָשל". יש כא� ודאי התכתבות 
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של שייקספיר, שג$ היא יוצאת חוצ� נגד היופי החלול, הסכריני  130סמויה ע$ סונטה מספר 

  האשה בשירת ימי הביניי$:של 

  ֶעיֶני Vְִבְרִ*י ֵה� ֶשֶמש? Uא ָוUא!

ְפתֹוֶתיה; ִTֹֹד$ יֹוֵתר ִמQ ְלֹמגJ  

  ַהTֶֶלג ה9א ָלָב�? ָשָדה Qֹפר;

ַער ָזָהב? ֶאְצָל1 ָשֹחר צֹוֵמַח.   ֹשְ

  ָלָב�,�ָרִאיִתי שֹוַשִני$, Qֹד$

  ַאD ֹעל ֶלְחָי1 ֵאי� שPָ $9ָבר דֹוֶמה;

�Pָ 9ֹפה Aְמע $   ָוָש$ ֵיש ֹ?ֹשֶ

Gֶה.�יֹוֵתר ֵמֶהֶבל AְמדHִ ,יַהOִ  

  Qַהְבִ*י ֶאת קֹוָלה, ַאD ֹזאת ָלַדַעת:

  ֵיש ְנִעיָמה Oִי ֶאֶל7 ְנִעיָמה.

  עֹוד Uא ָרִאיִתי ֱאִליָלה Oֹוַסַעת:

  ַרְגֶליָה ֵעל ָהֲאָדָמה. –Vְִבְרִ*י 

  ֲאָבל ִע$ ֹזאת ִהיא ְנִדיָרה יֹוֵתר    

  Oְ27ַלְסֵ*ר.�ֵמֵאIֶה ַהGְש9לֹות ִמְשֵלי    

  

דווקא כדי להתנער ממנה מתגלה, בפני$ אחרות, ג$ בסונט  –השימוש בקונבנציה השחוקה 

  התשיעי:

RֹוְנIֹוִני ְוַג$ ֵמַחIֵמַח  

  אֹותֹו ַה�Vַ ִנְשָק7, אֹותֹו ַה@ֹו7,

ָ*ר ִלי ֶלֱאהֹובְויֹו$ *ִמי Aמ $  

.Rָפה ֵעיְנSְָבִרי$ ֲאֶשר ִלPְֶאת ַה  

  מ9ל ַחIֹוְנR ְוַג$ מ9ל ַחIֹוִני

  ַ?Iְַיָלה ָשר אֹותֹו ָזִמיר ַעְצמֹו,

  ְוֵעת ַיְרִטיט ִלְ?R ַ?ֲחלֹומוֹ 

  ֵאעֹור ְוJֲאִזי� לֹו ַג$ ֲאִני.

יחי הטירה כדי להפרידה הדוברת היא לכאורה כאותה עלמה אצילה שנכלאה באחד מצר

מאהובה (עשרות כאלה, אשר שלשלו את צמותיה� הארוכות כדי שאהוביה� יעלו באמצעות� 

ממש כניקולט, גיבורת  –אליה� הציפו את הספרות והתרבות העממית של שלהי ימי הביניי$...) 

                                                 
27

ספרי סימ� קריאה,  �, תירג$ שמעו� זנדבנק, הוצאת הקיבו� המאוחד "שקספיר: הסונטות"מובא מתו6   
  .136, עמ' 1992, תל אביבהספריה החדשה לשירה, 
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ת (פרובאנס, תחיל "אוקאס� וניקולט"אחת מיצירות הפרוזה הראשונות שנכתבו בצרפתית, 

ותרגמה  28עשרה), יצירה שלאה גולדברג הזכירה בהרצאותיה על אמנות הסיפור�המאה השלוש

ניקולט, כמו הדוברת בסונט זה, נכלאת בצריח שבו "לא היה [...] פתח אלא  29אותה לעברית.

וג$ היא צופה בעדו. ובלילה שנתה,  –הג� שבתוכו נמצא הארמו�  – 30צוהר אחד הצופה פני הג�"

(בכל הקנצונות, האהבה  31ענות הזמיר בג�"�דוברת, נודדת כשהיא מאזינה ל"קולכמו זו של ה

פורחת באביב, לקול זמרת הזמיר, בג� הארמו� הסימטרי). נשוא מחשבותיה של הדוברת, אותו 

להרטיט, בפגשו את  חייבאביר, חול$ עליה, כנראה: לבו מרטיט, שהרי "לב הטרובאדור 

). כל הפרטי$ הללו מגבשי$ בקרב הקורא צפיה ברורה, כי כא� 22שאהבה נפשו" (וראו הערה 

  בתו$ ליל הנדודי$, כברבי$ מ� הסיפורי$ העממיי$, יבוא האביר לחל� את הגבירה:

  ָהֹאֶר� ַהMֵָק�, ֶש?ֹו Hֹל ַמַחט

את Hְַטל ָטהֹור,   ֶאת ַמָ?ְטW נֹוֹשֵ

   –ְיֲקPְֵמִני ִ?ְבָרָכה   ִע
 ֹ(ֶקר

"גלופה" בלשונה של לאה גולדברג. כדבריה, "[...] בעלי אישיות שירית עד כא� הקלישה, או ה

�כתדירות קבלת$ את ה –עצמאית cliché ."ולאה גולדברג נאה  32כ� תדירות דחיית$ אותו

  ונאה מקיימת: –דורשת 

  Pְָבִרי$ ַרִ?י$ ְמֹאד Qַהְבנ9 ַיַחד,

Dָהאֹור ֶאְשַנְ(�ָזַרח ?ְ  1א ַא  

  ָנְגָעה ִ?ְבִדיד9ְתR. ֵעת ְ?ִדיד9ִתי

האיחוד בי� האוהבי$ אינו מתממש, לכל היותר בדידויותיה$ נגעו זו בזו. בחלונה המרווח של 

) לא משתק7 חלו� מקביל אלא, 33בלו$�הדוברת (המטונימי לנפשה, כפי שהראתה רות קרט�9

  לדאבו� הלב, רק אשנב צר.  

                                                 
28

כתבי$, הוצאת  –לי$ , ספרית פוע"אמנות הסיפור: עיוני$ בצורות הסיפור הקצר ובולדותיו"לאה גולדברג,   
29�34, עמ' 1975השומר הארצי, מרחביה,  � הקיבו� הארצי .  

29
תל , תרגמה מ� המקור הצרפתי וציירה לאה גולדברג, הוצאת ספרי תרשיש ודביר, ירושלי$ ו"אוקאס� וניקולט"  

את מחזור אירופית זו בזמ� שחיברה �אי� ספק שלאה גולדברג הכירה יצירת מופת צרפתית וכלל. 1966, אביב
  השירי$.

30
  .16ש$, עמ'   

31
  .27ש$, עמ'   

מדור ומעבר: בחינות וטעמי$ בספרות "לאה גולדברג, "בחינות מסויימות של חיקוי ותרגו$ בשירה" בתו6  32
  .55, עמ' 1977, תל אביבזמננו, �ספרי דעת –, עריכה ומבוא מאת אורה קוריס, הוצאת ספרית פועלי$ "כללית
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שהיא  ",אוקסא� וניקולט"לרוח היצירה  לאה גולדברג קרובה אפוא, עוד יותר מ� המשוער,

�למעשה פרודיה שנונה על הRoman courtoisני. אלא שאימו� המוסכמה ו, הרומ� החצר

וההתנערות ממנה בו בזמ� לא נועדו, כבאותה יצירה, לבדר את הקוראי$, אלא כדי  –השחוקה 

אהבה נכזבת להעניק חות$ אמנותי ייחודי ומפתיע במקוריותיו לחוויה שחוקה לכאורה: 

  (אמיתית או בדויה).

  שירית אחרת: הקונבנציבפתח הסונט השישי היא מתנצחת ע$ 

  Uא, Uא ִהHְָתה אֹוִתי ְ?ַסְנֵוִרי$

  ָהJֲהַבה. ְשפ9ָיה, Vְל9ַית ֵעיַנִי$,

  ְ?אֹור ָ?ִהיר, XַOִַחת ִשְבָעַתִי$,

  ֲאִני רֹוQה ַעְכָשו ֶאת ַהPְָבִרי$.

יסי$ מפורשות נגד דבריו של פטררקא (שוב, בתרגו$ לאה גולדברג עצמה!), טורי$ שכמו מתר –

  על קולה של לאורה, שבהקיצו:

י$ ְ?ָרָכה ַלTַַחר ְוַלTֶֶמש   Qֹשִ

  ה/א ֶאת ֵעיַני ִסְנֵור.ֲאֶשר ִא*ֹו, 

5  

היריעה קצרה מכדי לעמוד על כל המשחקי$ הוירטואוזיי$ ע$ מסורות שיריות קלאסיות 

אהבתה של תרזה די מו�". די בדוגמאות שהובאו לעיל כדי "שבה$ משופעי$ שירי ומודרניות 

לקבוע כי הסונטי$ אינ$ מצייתי$, לא למסורת השירית ה"גברית" של פטררקא, ולא למסורת 

הנשית שצמחה מפואטיקה זו (שכאמור, מקוריותה נובעת דווקא מאימו� כל הרכיבי$ 

אלא מפלסי$ לה$ דר6 ייחודית  –בטה של אשה) והשמעת$ מנקודת מ –הפטררקיי$ כפשוט$ 

של התכתבות דיאלקטית, עתירת ניגודי$ ומורכבת ע$ אות� מסורות. ההקדמה שבפתח מחזור 

כזה המבטיח דבר אחד  – 34השירי$ היא אפוא בגדר "חוזה ממולכד", כהגדרתו של עמוס עוז

הפטררקית ה"גברית" ובפועל, מוסי7 עליו עוד ועוד: לא רק מהל6 אחד המתייחס למסורת 

אלא מהל6 שלישי, המעמת  –ואחר שחותר תחתיו, בנאמנותו למסורת הפטררקית ה"נשית" 

פואטיקות קלאסיות אלה ע$ המודרניז$. כ6 מובלט הפרדוקס הגלו$ בניסוח הרגש ה"בוער" 

                                                                                                                                        
פגישות ע$ "בתו6:  דג$ החלו� המהופ6 בשירת לאה גולדברג",קול האישה בחלו�: בלו$, "�רות קרטו� 33

32�45, עמ' "משוררת.  

34
11�12, עמ' 1996, הוצאת כתר, ירושלי$, "מתחילי$ סיפור"עמוס עוז,   .  
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בתבנית המוקפדת והשכלתנית כל כ6 של הסונט, על כל המשמעויות הגלומות בכ6 בנוגע ליחס 

  החיי$ לבי� השירה, בי� המציאות לבי� ייצוגה באמנות. שבי� 

פואטית ברורה. תרזה די מו� חיברה שירי$ �ואמנ$, מחזור השירי$ נחת$ באמירה ארס

בחרה לשרו7 אות$. לאה גולדברג  –נפלאי$ על אהבתה למחנ6 בניה, א6 כשזה עזב אותה 

 הפוכהסת השירה בעול$ משחזרת כביכול את השירי$ ששרפה, ובפועל, גישתה למקו$ שתופ

ביניימית, יצירת דמיונה: היא אינה שורפת את השירי$ שכתבה בהשראת �לזו של הגבירה הימי

אהבתה הנכזבת (שירי "אהבתה של תרזה די מו�", וודאי ג$ מחזורי הסונטות שנכתבו באותה 

ולא  – תקופה לער6, "שירי אהב"ה", "פצעי אוהב" ו"נפלאתה"), מכיוו� שלתפיסתה, רק לשיר

זמני בעול$, ג$ א$ לא יזכה לקריאה קשובה בזמנו. וכ6 היא �יש קיו$ על –לחוויה החולפת 

  חותמת את המחזור:

  ַמה Nִָשֵאר? ִמIִי$, ִמIִי$ Hֵָאֶפר

Hָל, Aֵמֶאש ַהֹזאת ֶשָ?ה ִלִ?י א  

  ֵמֶחְרOִָתי, ִמHָל Qְשִרי ַהPַל

  ַרק אֹוִתNֹות ַהֲחת9מֹות ַ?Yֵֶפר. 

  י ַיֲאִמי� ְ?ֵהָעֵל$ ַהVַלִמ 

   –ְ?ָעְצָמתֹו ֲאֶשר ֵאיָנה חֹוֶזֶרת 

  חֹולֹות ִח9ֶֶרת�ל9 ַג$ נֹוַתר ִ?ְכס9ת

  ִסיָמ� ֶשל ַמVָעֹו, ָרֶפה ָוַקל?

היא  –האהבה  –(הדוברת הגולדברגית תופסת עצמה כא� כאישה בלה, שבלי ס$ החיי$ שלה 

ת חוורת" לאחר " ְֵהָעֵל$ ַהVַל", האהבה הגדולה. המבע נידונה לכיליו� איטי: היא "כסות חולו

�/ ָקָמה ְ?ר9ַכת ֶאֶר5 ֲחֵרָבה"Uא  ַתֲעֶלה ַעל  –הזה שב ומופיע עוד במחזור השירי$: בסונט השישי 

יָבתוֹ ֶשל ַזִית"ִלְבל9ב ָשֵקד מ9ל  –העשירי   ובסונטְיב9ל [...]",    ").ֹשֵ

 ֶV AְלמJ ֲהָבִתי ֶאתJ ְלָטהOָ,יָה  

  ְוַדNִָגי$ ֶשִ@ְזPְַמנ9 ַ?חֹו7

א$9 ַהְרֵחק, ָTֹNְִספ9 אֹוָת$ ַוQ  

  ְוָזר ִמְשַ*ֲעֵמ$ ָ?ֶה$ נֹוֵגַע,

  ֲחלֹו7� 9ְבעֹוָל$ חֹוֵפז 9ֶב�

ֵחק.   ַהMְַמ� ָ?ֵה$ Hְֶיֶלד ְיֹשַ
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*9ָגתֹו ֶשל ַהֵלב סיו$ המחזור מזכיר מאליו שירה של רחל, "ֵסֶפר ִשיַרי", הנחת$ בטורי$: "ֱוֶאת 

הגל,  –אול$ בסונט שלפנינו, השואב את אוצר דימוייו מ� הי$  ַהHֹוֵרַע / ַיד Hֹל ִ?ְמנ9ָחה ְ*ַמֵשש".

יש ג$ זיק תקווה לעתיד, א7 מבלי להכיר את דבריה של  –החול, האלמוגי$, הדייגי$ והחו7 

זו של אד$, הטומ� איגרת שלי דומה ל�לאה גולדברג, שאמרה בהתייחס לשירתה: "הרַגשתי

  35בתו6 בקבוק ומשלי6 את הבקבוק לי$. אולי יבוא יו$ והאיגרת תגיע אל החו7".

עשרה מליטא, המפרסמת טורי שיר �אפוא המרחק בי� לאה גולדברג, הנערה בת השש מה רב

  תמימי$ אלה: 

  טֹות.Uא א9ַכל ִלְכֹ*ב סֹונֵ 

  ְוַהTִיר יֹוֵקד תֹוֵסס,

  ָנֵמס,ְוַהIֵב ָ?אֹור 

  ְוַהHֹל ָסִביב ָעֵלז

  טֹות.Uא א9ַכל ָלִשיר סֹונֵ 

  ָהעֹוָל$ Vָדֹול Hְמֹו ֶשֶמש, –

ָ*ר, Aס9ר ְוֵאי� מQ ֵאי� 

 ֵאי� ָ*ֵפל ְוֵאי� ִעXָר,

  ַהHֹל ִנְפַ*ר –טֹוב ְוַרע 

  936ָבר9ר Hְאֹור ַהTֶֶמש.

"אהבתה של תרזה די מו�"  ובי� המשוררת הבשלה,  בת הארבעי$ וארבע, המעמידה בשירי –

  קומפוזיציה שירית עשירה ומאתגרת כל כ6!

  

  י")תל אביב(דוד פולונסקי: "לאה גולדברג", מתו6 התערוכה והספר "דיוק� 

                                                 
35
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36
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98�99, עמ' תל אביב.  
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