שלושה – לאה גולדברג
מקצוע :ספרות
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כיתה :תיכון
מחשב ,מקרן

נראה שלוש דמויות המייצגות שלוש אפשריות של התבוננות על מציאות של שבר -החכם הפסימי ,השוטה שמכחיש והחולם שמרגיש,
ונראה כי מדובר בשלושה שלבים של התמודדות עם שבר.

פתיחה :סיפור על שתי ערים
נקריא או נספר את הסיפור -סיפור על שתי ערים עובר-אורח שהתקרב לעיר גדולה ,שאל אישה בצד הדרך” ,איך האנשים בעיר הזו?“ ”איך
היו האנשים במקום שממנו אתה בא?“ ”נוראים“ ,אמר הנוסע” .מרושעים ,לא ראויים לאמון ,נתעבים לגמרי“” .אה“ ,אמרה האישה,
”תמצא בדיוק כאלה בעיר שמולך “.זמן קצר אחרי שהאיש הלך לדרכו ,עובר-אורח אחר הגיע ,ואף הוא שאל את האישה על טיבם של
האנשים בעיר שמולם .ושוב הזקנה שאלה איך היו האנשים במקום שממנו האיש בא” .הם היו בסדר גמור .הגונים ,חרוצים ונדיבים.
הצטערתי מאוד שהייתי צריך לעזוב“ ,אמר הנוסע השני .ענתה האישה החכמה” :אל תדאג .אתה תמצא אנשים כמותם בעיר שמולך“) .
מתוך ”מבחר סיפורי עם“( מדוע ענתה האישה לכל אחד מהשואלים תשובות שונות? האם היא טעתה או שיקרה לפי דעתכם? מכאן נצא
לדיון על האופן הסובייקטיבי בו אנו רואים את המציאות ,וכיצד זה משפיע עליה ומעצב אותה.

מפגש :אובייקטיביות וסובייקטיביות
נחלק את השיר ”שלושה עמדו“ :שלושה עמדו  /לאה גולדברג שלושה עמדו מול שבריו של שלם – חכם ,שוטה וחולם .אמר החכם :הן
בדרך ישר אני בא – מעולם לא רוחם אל עולם לא נוחם וידע לבי מה ניבא .אמר השוטה :השלם עומד על כנו .רק נדמה לי שהוא נשבר .רק
משום שאני שוטה לא אוכל לתקנו .ובכה החולם ביודעו :הלא שבר עם שבר לא יחובר .וכל שבר היה בידו לשלם – וחזר ונשבר השיר מתאר
מציאות אובייקטיבית ,ושלוש תגובות סובייקטיביות .מציאות אובייקטיבית” :שלושה עמדו מול שבריו של שלם“ מציאות סובייקטיבית:
לפנינו שלושה אנשים מוגדרים באופן חד משמעי וסטריאוטיפי :חכם ,שוטה וחולם .האנשים האלה מייצגים שלוש תפיסות עולם ,שלוש
גישות ,שלוש פרשנויות סובייקטיביות של המציאות .לפנינו שלושה מצבי רוח .שלושה מצבי נפש .לפנינו שלוש תקופות .אולי שלושה
שלבים המצויים באדם אחד .שלושה אנשים עומדים ”מול שבריו של שלם“ מה הם ,בעיניכם ,שברים של שלם? שברים של שלם יכולים
להיות :שברים פיסיים ממש :לסת שהתרסקה ,בעיית שיניים חמורה שמצריכה שיקום פה )ומה אם זה לא יצליח? איך אדבר? איך אחייך?(
שברים של שלם יכולים להיות אכזבה מחבר ,נישואים שהתפרקו ,קרוב שמת באופן פתאומי ,אדם שמתבשר שהוא חולה מאוד ..שברים
של שלם יכולה להיות חוויה של עלבון .עלבון שבו נלכד האדם ,ואינו מצליח להתרומם ממנו… שברים של שלם יכולים להיות מצבים בהם

האדם מאבד את האמון ביכולתו ,ואז כשהוא מביט בראי ,הוא באמת רואה שברים של שלם .הוא אינו רואה ,למשל ,שהכחול של עיניו
נשאר אותו כחול ,גם אם האור בהן כבה .בהמשך השיחה ,כשנתייחס ל“שברים של שלם“ ,אני מבקשת שתחשבו על דוגמא קונקרטית,
כדי שהדברים לא יישמעו מופשטים .בשלב זה אפשר לבקש מתנדבים לשתף את הקבוצה בשבר שעברו.

התבוננות :שלושה שלבים של מודעות
נקרא שוב את פתיחת השיר -ובכן ,שלושה עמדו מול שבריו של שלם :ח כ ם  ,ש ו ט ה  ,ו ח ו ל ם .למה דווקא שלושה? למה
דווקא אלה המסוימים? האם אין זה הגיוני לחשוב שטיפוסים נוספים עמדו מול שבריו של שלם? למשל :אמן ,פוליטיקאי ,מנתח-לב ,מכוון
פסנתרים או חייל בורמזי? וגם שמות יש להם :יששכר ,ציפי ,תמרה ..ייתכן כי שהחכם והשוטה והחולם נמצאים בי) .בעצם אצל כל אחד
מאיתנו( .כל אחת מהדמויות הללו מתעוררת בשלב אחר של המוּדָעוּת ,כשאדם מתמודד עם מצב של משבר .החכם בשיר הזה מוגדר
כפסימי” :הן בדרך ישר אני בא –  /מעולם לא רוחם אל עולם לא נוחם /וידע ליבי מה ניבא“ .הפסימיות הזאת היא מנגנון הגנה ,שמאפשר
לו לשרוד ולהיערך מול השברים של השלם .הוא הרי אומר ”כבר מזמן החזקתי בהשקפה שאנו חיים בעולם חסר רחמים וחסר נחמה.
והמציאות מובילה אותנו בקו ליניארי )”אקספרס“( אל השבר .הרי ידעתי זאת קודם ,נו אז מה החידוש בכך שאני עומד עכשיו מול שבריו
של שלם?“ כולנו מכירים את הטיפוס שתגובתו הראשונה ל“בְּרוֹךְ“ היא :ידעתי!! לאה גולדברג רואה במנגנון הגנה זה ביטוי של חכמה .היא
כמו אומרת לנו – :לך תכין את עצמך לימים קשים ,ואז לפחות לא תופתע מהמכה ..אם נתייחס לחכם רק כמנגנון א ח ד במערכת של
מנגנונים ,נבין שהוא לא יחזיק מעמד הרבה זמן .הנה לפנינו מנגנון הגנה אחר – של השוטה :השוטה ,מול החכם משחק ב“נדמה לי“
ובכך הוא מפעיל מנגנון הגנה מסוג אחר :ה כ ח ש ה .אומר השוטה :השבר הוא טעות אופטית – ”השלם עומד על כנו /רק נדמה לי שהוא
נשבר“ .אבל כשמנגנון ההכחשה הזה אינו מחזיק מעמד מול כוחה של המציאות האובייקטיבית ,הוא מפעיל מנגנון הגנה אחר :הוא בורח
אל אשליה אחרת :הוא מ ו ד ע לעובדה שהוא שוטה ,ואני ,בתור שוטה ,הוא אומר ,אינני יכול לתקן ,אבל מישהו אחר – נאמר :רופא
מומחה ,או רבי או אפיפיור – כן יכול .כלומר ,מעבר למציאות של שברים קיים לו עולם של אשליה .גן עדן .גן עדן של שוטים .הטיפוס
השלישי ,החולם ,הוא המעניין ביותר בשיר .הוא א י נ ו אומר ,והוא אינו נמצא בעמדה אחת מוחלטת כמו החכם והשוטה .הוא מ ר ג י
ש והוא מגיב רגשית :הוא נשבר יחד עם השברים שמולם הוא עומד .התגובה הרִגשית הזאת נובעת ממודעות” :ובכה החולם ביודעו כי
שבר עם שבר לא יחובר“ .החולם ”קורא“ את המציאות ,ומתאבל עליה .אם נתייחס לכל אחת מן הדמויות שבשיר כאל ש ל ב י ם של
התמודדות עם המציאות של השבר ,הרי שניווכח שבתנועה ספיראלית מבחוץ פנימה ,כשמערכות של הגנות מתקלפות מאיתנו ,אנחנו
עוברים למהלך יותר ויותר עמוק ,יותר ויותר אמיתי ,יותר ויותר ”אנחנו“ :ה“אנחנו“ הזה כולל גם מודעות וגם תגובה רגשית שנובעת ממנה.
כלומר” ,חכם שוטה וחולם“ הם שמות של שלבים בתהליך של מודעות .אבל הבכי הזה של החולם אינו סוף פסוק :בגלל שהדמות היא
של ח ו ל ם ,לחלום יש עלילה עם התחלה אמצע וסוף” :וכל שבר היה בידו לשלם – וחזר ונשבר“ .מעניין שהחולם אינו אוסף את
השברים ומדביק .בכוחו של החלום )שגם בו יש אשליה ,מעין מציאות של  (thinking wishfullלהפוך כל שבר לשלם .הכוח של
החלום הופך את החולם ל“סוּפֶּרְמֵן“ – גם אם זה לשבריר של שנייה .וכאן מסתיים השיר של לאה גולדברג .כמשוררת מתאים לה לסיים
את השיר בערבוב סהרורי מר-מתוק-מר של מציאות ובדיון של חלום” .וכל שבר היה בידו לשלם – וחזר ונשבר“ .אבל אנחנו לא
חייבים לסיים כאן את הדיאלוג שלנו עם השיר .גם אחרי שהשבר חזר להיות שבר ,יש לחולם יכולת לחלום חלום חדש ,לנסות שוב.

הפנמה :תרגיל כתיבה
נשאל -איך הייתם ממשיכים את השיר?כלומר ,מוסיפים לו עוד בית? או -הכניסו דמות נוספת ,רביעית ,אפיינו אותה ותנו לה קול .נזמין
את התלמידים לשתף בתרגיל הכתיבה .לסיום :מומלץ לעצום שוב את העיניים .נשמע את השיר  amour‘d plaisirשלפי דעתי ככה
שרים מלאכים  .לדוברי הצרפתית מביניכם אני מבקשת לא להתייחס למילים ,אלא להתחבר אל המוסיקה ואל קולה של ננה מושקורי .שבו
נוח .הקשיבו לעצמכם.

אסיף:

פתחנו את השיעור בסיפור קצר ממנו עלה הדיון על האופן הסובייקטיבי בו אנו תופסים מציאות ,וכיצד זה משפיע עליה .משם יצאנו
לקריאת שירה של לאה גולדברג ’שלושה עמדו‘ ,וראינו שלוש תגובות סובייקטיביות – חכם ,שוטה וחולם ,למצב אובייקטיבי -שלם
שנשבר ,ודנו מהם אותם שברים של שלם? לאחר מכן העמקנו בדמויות השונות וראינו כי כל אחת מהן מייצגת שלב בהתמודדות ,החכם-
פאסימי ,השוטה -מכחיש ,החולם -מרגיש וכואב את השבר ,והוא זה שבידו גם האפשרות לצמוח .סיימנו בתרגיל כתיבה ובהאזנה לשיר.
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