
הסמ 

"ץפושמ"ו "רפושמ"קילאיב 
תילגנאל שדת םוגרתב 

 Songs From Bialik: Selected poems of Hayim Nachman Bialik, edited and translated from

 the Hebrew by Atar Hadari, with an introduction by Dan Miron (translated and adapted

 from the Hebrew by Atar Hadari), Syracus University Press, Syracuse New York,
 first edition 2000,169 p.

רימש הויז 

החוור ,הרקה המחלמה לש המוציעב ,60-ה תונש«» 

םוגרתל בשחמ םיסורה ורציי היפלש הטודקנא ברעמב 

קוספה תא םגרתל בשחמה שקבתנ .ךפיהלו תיסורל תילגנאמ 

"The flesh is weak but the השדחה תירבה ןמ עודיה 
 "spirit is strong ("הנתיא חורה ךא הפר רשבה") תיסורל.

תא םגרתל בשחמה שקבתנ ,םוגרתה תונימא תא קודבל ידכ 

"The meat קוספה לבקתנו ,תילגנאל תיסורמ האצותה 
 "stinks but the vodka is excellent. לע התלע וז הטודקנא

קילאיב יריש לש שדחה םימוגרתה ץבוק תא יתארקשכ יתעד 

 — Songs From Bialik — האצוהב רוא הארש
ררושמ לש וטע ירפ ,תדבוכמ תינקירמא תיאטיסרבינוא 
דמעומ םנמא היהש) ומש ירדה רטע .רכומ יתלב יאזחמו 

תוינומלא לע רמש לארשיב ךא ,םלועב םירוטיעלו םיסרפל 

.(הרומג 

הזמיתה רהנ לע הכובו תבשויה תילארשי ,ייתודידימ תחא 

רפס תא יילא החלשו ,ינחמשל השקיב ,ןויצ תא הרכומ 

ןתינ ךכ ,ירדה ררושמה לש ויריש .הזה שדחה םימוגרתה 

תובוטב ומסרפתה ,רפסה בג לעש בותיכה ןמ דומלל 
לע ולעוה ויתוזחמ :יסקסולגנאה םלועב תורפסה תוינסכאבש 

!רזומ המ .דועו סל'גנא סול ,ןוטסוב ,ןודנול ,קרוי-וינ תומב 

יכ ודוה ,הלאשב יתינפ םהילאש ,ץראב םיעדונ ןורטאת ישנא 

לע ועמש אל ץראב קילאיב ירקוח .ומש תא ועמש אל םלועמ 

טנרטניאב תולגל ןתינ דבעידבש ףא ,שדחה םימוגרתה ץבוק 

תדוגא סרפ לש תרצוקמה המישרל םנכנ הז ץבוק יכ 

תדבוכמה האצוהה תוכזב הארנכ ,תירבה-תוצראב םימגרתמה 

.העפשהה לעב תוסחה ןתונו 
בג לע ."םוסרפב תמא" םשב תונכל גוהנש המב חתפנ 

ויריש תא ליכמ שדחה םימוגרתה ץבוק יכ בתכנ רפסה 

"Bialik's major) קילאיב לש םיבושחהו םייזכרמה 
 "poetry). םיטנמגרפ ,ןכ םא ,ןאכ םישוע המ ?םנמואה
תיעדמה הרודהמה ךותמ ,תועמשמ ירסחו לא-יחוכש ,םיבר 

לא םתונמל ןתינש ,םירקוח ץמוק קרש ,קילאיב יריש לש 

ץבוקב ינשה רישה רבכ ?עדויו ריכמ ,תחא די תועבצא 

"טע לפמ" ןימ ,אוצמ-תעל ריש אוה שדחה םימוגרתה 

תקפוסמ ויבגל ררושמה לש "ותוהבא"ש ,קילאיב לש ונושלב 

וטילחהב םגרתמה ןאכ ליעפה תעד לוקיש הזיא .ידמל 

הכ םוקמב יטויפ ךרע רסחו שלח הכ תונמדזה-ריש לילכהל 

,ררבתמ .הרעשהה ךרד לע אלא עובקל לכונ אל תאז ,טלוב 

שמשל ידכ הב שי וזה ההומתה הערכההש ,רעצה הברמל 

,תונרתת לע םידיעמה םינמיס טעמ אל שי רפסב :תואבל תוא 

רמאנ דוע .זחפו ןוזפח לעו ארקנה תנבה יא לע ,יוקל םעט לע 

הז שגרוה הנורסחש תצבשמ אלממ ץבוקהש רפסה בג לע 

"a long-standing gap in) ילגנאה תורפסה םלועב רבכמ 

 "English letters). ומצע לע זירכמ ומכ םגרתמה ,עמשמ

תלטומ וילעו ,השדח תשבי ול התלגתנ וליאכ ;"יתמקש דע" 

לימרתו דיב ןזרג םע ,הנושארל היליבש תא רותל המישמה 
.םכש לע 

,תודחא םימעפ תילגנאל ומגרות קילאיב יריש ,עודי יווהל 
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ןמ'ונס לש םהימוגרת ןמל) החלצה לש תרחא וא וז הדימב 

בור .(שיפ לארהו ובנ תור לש םהימוגרתל דעו תרפאו 
:הרידא המישמ םהילע תלטומ יכ וניבה םימגרתמה 

םהידממש ,ץק-ןיאל םיבכרומ םיריש םע תודדומתה 
ןיעל םיארנה םיעונצה םידממה לש הלפכמ םה םייתימאה 

ךות תאז לכו ,ןיעה ןמ םייומסה םייפוס-ןיאה םיקמעמהו 

,סומתיר) תוירישה תויוכיאה תצקמ לע תוחפל רומשל ןויסינ 

יריש ומגרות ונינפלש ץבוקב .(דועו תויארקמ תוזימר ,זורח 

סומתירה יצוליאמ תישפוח ,תיאזורפ הזרפרפ ןימב קילאיב 

לע ויארוק תא תוצפל ןוכנל םגרתמה אצמיש ילבמ ,זורחהו 

םיבצינה ,קילאיב ימוגרתש ילבמו תויטויפה תויוכיאה ןדבוא 

םיילוש תרעהב תחא םעפ וליפא ורכזוי ,םירפסה ףדמ לע 

.(םריכהל חרטי םגרתמהש ילבמ ףא הארנכו) תיארקא 

בגא ,המדקהב ויארוקל ריבסמ םגרתמה :דועו תאז 

יכו ,רישה תולימ תנבהב יד ןיא יכ ,םיהובג תונליאב תולתיה 

םיאנ םירבד .םירבדה חור תא שוחלו תוריח תחקל שי 

ררבתמ ?השעמל הכלה ,האצותה המ ךא .קפס ילב ,םיחוכנו 

הילעש טויפה תוריח תא םגרתמה לצינ אל ללכ-ךרדב יכ 

הרושו הרוש לכ םגרית אוה ללכ-ךרדב ,ךפיהל .ץילמה 

בכרלו ףוע היבגהל הסניש ילבמ ,שממ הלימב הלימ ,התרוצכ 

אקווד ,ןכ לע רתי .לק עגרל ולו ,םייתריצי ןוימד יפנכ לע 

ןיעדויב ,ומצעל לטנ םהבש םירופס תומוקמ םתואב 
ארוקל םמיאתהל ידכ םיבותכה תא סרסל תוריח ,רהצומבו 

ירזממ" וטעל תחתמ ואצי ,ישילשה ףלאה הנפמ לש ילגנאה 

הפלח" ורישב קילאיב לש ונושל תא טוקנל םא ,"ןויגיהו טע 
"Your Breat :ירדה לש ומוגרתב ותרתוכש ,"יינפ לע 

 "Passed upon My Face. ילרטילו ימלוג ןפואב ,(!) ךכ,
אלל ,לולצמו זורח אלל ,יהשלכ תיריש תוכיא לכ אלל 

ילבמ ףא ,םילימה לש תויצטונוקב תובשחתהו סומתיר 

דציכ תוארל ידכ תילגנאל ך"נתה ימוגרתב ץיצי םגרתמהש 

.(וט ,ד בויא)"ףולחי ינפ לע חורו" קוספה םהב םגרות 

"ןמ'גרות"וא "ץילמ" 

הלימה תילגנאב .תונשרפ לש גוס עודיכ אוה םוגרת לכ 

— עוציבלו שוריפל ,םוגרתל תפתושמ "היצטרפרטניא" 

,תילקיזומ וא תיטויפ הריצי לש — ילטנמורטסניא וא ילאקוו 

ך"נתב .תונשרפ לש םינוש םיגוס םה וללה םיקוסיעה לכו 
רפסב ,דבלב תחא םעפ ם"גרת עבורמה שרושה םנמא רכזנ 

ףסוי רופיסב רבכ לבא ,(ז ,ד ארזע ;"תימרא םגרותמו") ארזע 

ףסוי .ויחאל ףסוי ןיב רשגמהו םגרתמה אוהש ,ץילמה רכזנ 

,ירצמ שיא וב וארי ויחאש שקיבו ,רזכ ויחא ינפל הזחתה ןה 

"ןמ'גרות" ומכ תומש ודיעי .םניבל וניב ץילמ איבה ןכ לעו 

לע .הפוריא חרזמ יאצוי לצא "ץילמ" וא ,חרזמה יאצוי לצא 

וטלש םידוהי ירהש ,קהבומ ידוהי קוסיע היה םוגרתהש ךכ 

רחסמב ןכ לעו ,תוחפל תופש שולש-םייתשב ללכ-ךרדב 

"ץילמ" הלימה .רושיגו ךוויתל םהל וקקזנ הנידמה ייחבו 

ץילמ :םוגרתל טרפ ,םיפסוע םיקוסיע ינשל בגא תפתושמ 

,("רשוי ץילמ"ז םשאנה לע תוכז דמלמה ,רוגינס םג אוה 

ןיב ךא .הצילמו ריש ירבד בותכל עדויש ,רפוס םג אוה ץילמו 

ןשרפ שמשמ אוה ,רפוס וא רוגינס ,םגרתמ אוה ץילמהש 

,תובבל ברקל ןדיקפתמש ,םילימ לש רשג אוה רשגהו ,רשגמו 
.תונווכ שרפלו םידוגינ רשפל 

הדגאה תא וימי ףוסב בתכשכ קילאיב ךכב שיגרה 

לכ תא זוגא תפילקב הליכמה ,"תישארב רפס" תישרדמה 
םיירירעה וירוהל דלונש דלי לע הב רפוסמ .וללה תונויערה 

דליה לש ותעש העיגמשכ .םינבמ ושאונש רחאל םינקזהו 

תא ליחתהל ושקבמו דמלמל ויבא הנופ ,"רדח"ל תכלל 

.לבוקמכ ,ארקיו רפסב אלו ,תישארב רפסב םידומילה תכסמ 

,רפסה לש ומסקב שבכנ דליהו ,באה תשקבל רתענ דמלמה 

שקבמ דליה ,דחא ריהב םוי .בל ץפחב הרות םוקמל ךלוהו 
רתענ באהו ,ומצע תוחוכב "רדח"ל תכלל ול ריתיש ויבאמ 

תריזל דליה עלקנ ,לזמה עורל .ויתוששח ףרח ,ותשקבל 

הבכרמב ותוא ףטוח םישרפה דחאו ,םייוגה יפולא ןיב קבאמ 

אוה וילאש ,ויעושעש רפס דליהמ חקלנ ןאכ .ךלמה רצחל 

רצואל ךלשומ הז רפסו ,ץק-ןיא הבהא לש תותובעב רושק 

.םחניהל ןאממו ,דובאה ורפס לע לבאתמ דליה .ךלמה ירפס 

ואיביש שקבמו ,השק הלחמב ךלמה ףקתנ ,םינש ץקמ ,הנהו 
רפסה תא וידבע םילעמ תועטב .תופורתה רפס תא וילא 

םהמ דחא .וב אורקל עדוי וניא רצחה ישנאמ שיאש ,ירבעה 

תולגל ןבומכ חמש דליה .אולכה דליב רזעיהל ךלמל עיצמ 

ארוב ,םלוע ןודא תוליהת תא ךלמל רפסמו ,דובאה ורפס תא 

תא שרפל םג אוה עדוי םא ולאוש ךלמה .ץראו םימש 
תא עדויו דליה ריכמ םא ,עמשמ ;םמגרתל קר וא ,םירבדה 

ךרוע קר וא ,םהב םיזונגה תונויערה תאו םירבדה חור 
ךלמה ,שרפמו םגרתמ דליה .םיבותכה לש תילולימ הזרפרפ 

תחמשל ,ורפס םע ותיבל דליה תא חלושו ותלחממ םילחמ 

דליה תא ףטחש ליחה רוביג ,שרפה ,ןכ יכ הנה .וירוה בל 

,התיבה וריזחהש ,חורה רוביג ,ןשרפהו ,אמא-אבא תיבמ 

עורזה חוכ ,ארפסו אפיס קילאיב רובע יכ ,ורזגנ שרוש ותואמ 

דיב תוומו םייח ירהש ,וארקיי הרובג הלאו הלא ,חומה חוכו 

.ןושלה דיב — הזמ תוחפ אל ךא ,ברחה 

"ןופיסה שיא" לע 

םגרתמה לש ותובישח המו וכרע המ בטיה אופא עדי קילאיב 

הארמ אוה ובש ,"ןופיסה שיא" ורופיסב ןייעל יאדכ)ןמיהמה 
ויפב וחוכ לכש ,ירטילא חור-שיא דציכ הבר תויזואוטריווב 

3 םינזאמ 
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וחרוכ לעב "םליא" ךפוה ,תיתפרצ היינאל עלקנ ,וסומלוקבו 

לש ןתובישח תא ןיבה ףא אוה .(ןמגרותמל ודואמ לכב קקזנו 

לפנ אוה אקווד ,אקע אד .םוגרתה תכאלמב תוינשרפ תונכות 

,םירישה שוריפב קמעתהל חרט אלש ,יטנטליד םוגרתל ןברק 

םניאו םהיארוק תא םיעטמה ,םייוגש םיטסקט דימעה ןכ לעו 

.ירבעה רוקמה לש הלודגה ןמ ץמש וליפא םתוא םימיעטמ 

"םעה-ריש" לש תרתוכה תמגודכ הרזומ תרתוכ הצצ ןינמ 

"Between the river Prat and Stream יאקילאיבה 
 "?Hidkel תמגודכ בחר רהנ לודג לע דמועה ,תישאר

רהנ ןאכו ,דגנמש הדגה תא תוארל לוכי בר ישוקב לקדיחה 

ידדצ לבוי וא גלפ :רמולכ ,"stream"^ המ םושמ ךפוה הז 

וללה תורהנה ינש תא ריכמ ילגנאה ארוקה ,תינש .לחנ לש 

רחבי המלו ,"Euphrates and Tigris" םשב ך"נתה ימוגרתמ 
,"Hidkel" תמגודב הומת ירבע םש םע ולבלבל םגרתמה 

תאפמ ןוקיסקל וא ןולימ םושב ארוקה אצמי אל ותואש 

טעימו ,ונונגס תא ןווגל בהאש קילאיב אקווד ?ושוביש 

ורישב קייד ,טפשמ ותואב תחא הלימב םיימעפ שמתשהל 

יכ תאז ןיא ."לקדיח רהנו תרפ רהנ ןיב" :שרופמב וב בתכו 

ןטק גלפבו לחנב אלו ,תורהנ ינשב רבודמ יכ שיגדהל שקיב 
.ודצלש 

רחב עודמ המ-תוכיראב םגרתמה ריבסמ רפסל אובמב 

שבדה קתיב קילאיב לש תפיכודה תא הז רישב ףילחהל 

 ("hummingbird") םיחצנמ תוואגב .ימוי-מויהו טושפה

"Fuck Bialik. Serves him :ויארוקל עידומ אוה תכיוחמ 

 ".right for showing off, הדבא ,תלבסנ יתלב תולקב ,ךכ

איבהל לכונ אלש ,המלש תיביטאיצוסא תכרעמ ןיע-ףרהכ הל 

קילאיבש חינהל המודמכ רתומ .היביכרמ תצקמ תא אלא ןאכ 
,תינתוואר בהז תציצב תרדהתמ איהש םושמ תפיכודב רחב 

תבלתשמ איהש םושמו ,ולש "םויה יהיו" תודגאב בותככ 

לש יפוטואה הלאשמה-םולח לש בוהזה הווקתה עבצב בטיה 

שש ידגבבו "זפ ןומיר"ב תרדהתמה ,תילאיצניבורפה הרענה 

התואכ "תירולב" תורוקמב תארקנ תפיכודה תציצ .ישמו 
רכזנה ,עמשמ-יתרת ,רבגה רדהתמ הבש הרוחש תירולב 

.רישב 

תילטניירוא תפיכוד 

אוצמל המודמכ קילאיב שקיב ורישב תפיכודה תא ובלשב 

ענעדלאג יד") בהזה סווטל "תילטניירוא" תירבע הליבקמ 

דבכנ םוקמ עדונ תפיכודל ןכש ,םיידייה םעה-ירישמ ("עוואפ 

ואיצוהל גאדו קילאיב םזי תירבעל ומוגרת תאש ,ןארוקב 

ןמ םיפונ לע רבדמ רישה ירהו)ולש םירפסה תאצוהב רואל 

הכייתשה הילאש ,ינאמ'תועה הז תוברל ,ימלסומה בחרמה 

לש תילגנאה הליבקמה םא .(רישה רוביח ןמזב לארשי-ץרא 

תפיכודה ןיא םאו ,םגרתמה יכרוצל המיאתמ הניא תפיכודה 

סווטב רוחבל ול היה בטומ ,םייברעמ-ןופצ םיפונב תרכומ 

יטנתואה יאפוריאה רולקלופה ןמ ןנגוסמהו רדוהמה בהזה 

לכמ לרטונמה ,ימוי-מויהו ריעזה שבדה קנויב רשאמ 

םילוקיש ,הרצקב .תפיכודב קילאיב עקישש תוילמסה 

ןסרו תולובג רסח סירביהב וא ,תורובב ,תומימתב םרוקמש 
ומגרתמל ומרגש םה תולודגל ויניע אשונה ינומלא יאזחמ לש 

ימואלה ררושמה תא "ץפשל"ו "רפשל" קילאיב לש שדחה 

דוס המ ןיבהל התעמ השקתי הז .ילגנאה ארוקה ןעמל 
םושמ הכ דע הכזש ,עלוצו לובח קילאיב ותוא לש ותלודג 

.השדחה תעב לארשי יררושמ לודג בשחיהל המ 

,לעשו דעצ לכ לע רפסב אוצמל רשפא הלאכ תואמגוד 

תויצטומה תנבה יאב ליחתמ לשכה .ןתונמלמ העיריה רצקתו 

ןושל לע ססובמה ,יאקילאיבה םילימה רצוא לש תויצטונוקהו 

ירהש ,"pool" הנניא קילאיב ירישב "הכרבה" :תורוקמה 

ילרוובבש הליווח וזיאב הכרבב אלו ,ילבק גשומב רבודמ 
לוכי וניא "הגרהה ריעב" רישב "הגרה" גשומה .סליה 

ףוריצה לע ססובמ אוה ירהש ,"killings"^ םגרתיהל 
"valley of אוה ומוגרתש) "הגרהה איג" יארקמה 
 "slaughter) וא םלראהב תוחיצרה םע רשק ול ןיאו
ישחומ ןורא אוהש ןיב ,ידוהיה "םירפסה ןורא" .וגאקישב 

םגרותיש יואר ,תורודה לכ לש תוברתה יניינקל הרופטמ וא 

 ^"bookcase". םע םולכ אלו ול ןיא ,םוקמ לכמ ^"closet"
ןטק ןורדח ןימ אוהש — תינקירמאה תולכירדאל ינייפואה 

רישבש "םיצל תכ" .הדובע ילכ וא םידגב ןוסחאל שמשמה 

ןפוא םושבו ,םיקיזמו םידש תצובק איה "םמשש םכבבל לע" 
.ירדה םוגרתבכ ,"school of clowns" אל 

ירבשו םיקוספ לש ףופצ םקרמ היושע קילאיב תריש 

וירישל קינעמ הזה ספיספה .םתרוצכ אלשו םתרוצכ ,םיקוספ 

זמור םיתעל .תיפוס-ןיא הדובע — וינשרפלו ,תדחוימ תוכיא 

קינעהל ידכ ,תיארקמ השרפ התואל תודחא םימעפ רישה 

,"יתבושתב" רישב ,לשמל ,ךכ .דחוימ דמעמ זמרנה טסקטל 

דימת היתפש"ש הנקז וב אצומו ויתובא תיב לא דדונה רזוח 

ריאמ הז זמר .תוענ היתפשש ,לאומש םא ,הנחל זמר ,"תוענ 

לש רואיתמ הלוטנה ,"יתבושתב" תרתוכה תא שדח רואב 

רישה .("ותיב םש יכ התמרה ותבושתו") איבנה לאומש 

התורח ,ויתושארמ הרצק תבותכו" :םילימב םייתסמ "יבא" 

."'רשיו םת שיא .נ.פ' :הנמאנ וילע דיעת / ,ןמא אל דיב 
אוה ,בקעי רכז תא תולעמ "םת שיא"ו "ויתושארמ" םילימה 

טושפ שיא ,לארשימ םדא ןאכ רבקנש ךכל תוזמורו ,לארשי 

גזמו םודאו וישע ינב ןיב וימי לכ לאגתהש ,םינויבאה ויחאכ 

רשועה ןמ סיסר םוש .הזה םודאה םודאה רכישה ןמ םהל 

יריש לש שדחה םוגרתה לא וכרד אצמ אל הזה יפוס-ןיאה 

אלא וניאש םוגרת ;ירדה רטע לש וידי השעמ ,קילאיב 
.תיטויפ תוכיא לכ תללושמו הנבות תרסח ,הטושפ הזרפרפ 
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ןולימב םגרתמה רזענ אמש דשחה בלל בנגתמ םיתעל 

לוקישו הנחבא אלל ,תילגנאב ךרע יווש ול טלפש ינורטקלא 

הלבקתהו "ןורא" הלימב בשחמה תא ירדה ןיזה םאה .תעד 

ץביש אוה התואש ,"closet" הלימה יטמוטוא ןפואב ול 

תא ונרכזה רבכ ?היינש הבשחמ ילב ילגנאה טסקטב 
(spirit) חורה תא רימהש יסורה בשחמה לש הטודקנאה 

לש ינשדחהו שדחה םוגרתל הרק הז ןיעמ והשמ .הקדווב 

םילימב רוכזכ םייתסמ "יתיכז אל" עודיה וריש .קילאיב יריש 

בלח" ףוריצה ."םלשא הרעבה תא ימדבו יבלחב יכונאו" 

המ .ידמל רוגש יאקילאיבו יארקמ ףוריצ עודיכ אוה "םדו 

"and I with my milk and blood/ םגרתל יררהל אופא םרג 

 "will pay the burning. תפש תא עדוי אוהש םיחינמ ונא

תונפל זעה עודמ ןכ אל םאש ,תירבע :ונייהד ,רוקמה 

אוה יכ רעשל םוקמ אופא שי .קילאיב יריש לש םמוגרתל 

.ותוא העטה בשחמהו ,רישה ינותנב בשחמה תא ןיזה 

רישמ "ויביבא קריב" ףוריצה :הדיחיה תועטה וז ןיאו 

"gree^ המ םושמ ךפה "ימעמ תא תכלוה" הדרפה 
 "flower; "םלענה ךביתנל" הדרפה רישמ "ישמ לש לענ"

תאירק ."silken shoe'^ המגרות (ישמ ברג אלא הניאש) 
תועטב הארנכ הנבוה "ישפנ החש" רישב "יללא" רעצה 

"god have mercy" המגרות איה ןכש ,"םיהולא לא"כ 
."woe unto me":םירחא הומגרתש יפכ ,םגרותתש םוקמב 

דחא שמש וק קר" קילאיב לש ורישב "םילבנ םיבלכ" ףוריצה 

םהש ףא) תולבנ לע םיטעה םיבלכ ועמשמ ןיא "ךרבע 
ילגנאה ףוריצה ןיא ןכ לעו ,(הבוהאה לש התלבנב םיננובתמ 

 "carrion dogs" רישה תחיתפ תא .ללכו ללכ םהל םיאתמ
."I sowed to the wind'^ ירטע םגרת "יתחנא חורל יתירז" 

תונמל דוע רשפאו .היירזל העירז ןיב לבלבתה הארנה לככ 

.לעשו דעצ לכ לע ץבוקב םיעיפומ הלאכ םישוביש :תונמלו 

הנבה רסוחו תונרתת 

.הנבה רסוחבו תונרתתב אטבתמ םוגרתבש לשכהש שי 

טלקיהל הכירצש ,תינורטאית הקילפר ונניא קילאיב לש ריש 

םגרתל רשפא יא ,ךכיפל .ינגורטהו לודג להק לצא ןיע ףרהב 

ךר לזוג יכנאו" תיביטקובאה תיאקילאיבה הרושה תא 
תויטויפה תויוכיאה תרסח הרושב ("ידבל")"בלמ יתחכתשנ 

 "and I, a tender chick, was quite forgot", ןיא םא םג

ל"זח וקספ הז ןיעמ םוגרת לע .ארקנה תנבהב תועט ןאכ 

."יאדב והירה ותרוצכ קוספ םגרתמה לכ" :םרמואב םקוספ 

טרבור ילגנאה יזיפטמה ררושמה יכ יארקאב יל הלגתנ ,הנה 

"They were all gone:םילימב וירישמ דחא תא חתפ ןהוו 

 "into the world of light/And I alone sit lingering here.

עיתפמ ןוימד אופא המוד "ידבל" קילאיב לש עדונה וריש 

וב םגו ,וימימ ימואלה ררושמה ארק אל ותואש ,ילגנא רישל 

.ךר לזוג לש תומדב הליפתה תיב ףס תא בזועה דיחיה עיפומ 

,תיטויפ תושיגרב ןבומכ ןחינש ,ןהוו ילגנאה ררושמה ,םלואו 

,"chick" יוניכב אלו ,"fledgling" יוניכב לזוגה תא הניכ 

ןיממ אלש יאוול תויוכמתשה ליכמהו המ ךוחיג ררועמה 

.ןיינעה 

קילאיב רקוח ןתנ דציכ אה :הלאשה תאז לכב תלאשנ 

ףריצ ףאו ,לקולקו לשוכ הכ םוגרתל ודי תא ןורימ ןד תמגודכ 

,תבזוכ תודבוכמ לש הליה וזיא רפסל קינעמה ינכרא אובמ ול 
םסרפמ תיאטיסרבינואה םירפסה תאצוה התייה אל הידעלבש 

יהוז םאה .ינומלא יאזחמו ררושמ לש םירוכיב רפס לקנב 

?המב לכב עיפוהל זעה ונוצרל ?רקוחה לש ותונרתתל תודע 

ןכתיי ?קילאיב לש ודמעמבו ודובכב לזלזמ אוהש לוזלזל 

חינהל השק .וז דצב וז תומייקתמ וללה תויורשפאה לכש 

בתכ ול בתכ םרטב ירטע לש ומוברת תא ארק אל ןורימש 

זמרב המדקהב ויארוקלו יררהל זמור ןורימ .המכסהו הכמסה 

אל" רישה תרתוכ תא .ותניתנכ םוגרתה תא לבקמ וניא יכ לק 

םגרת ,בגא ךרד ,ותוא םגש) ולש אובמה רמאמב "יתיכז 

אל עודמ .רפסה ףוגב רשאמ תרחא םגרתל חרוט אוה (ירטע 
ומוגרתב תבלושמה הסגה תועטה לע םגרתמה ודידיל ריעה 

םדהו בלחה תא ךפהש העש רישה לש םויסה תורושל 
 ^'milk and blood" ?

םינדרטה ןמ רענתהל שקיבשמ ,וימי ףוסב ,קילאיב 

םהל קליח ,ותכאלמב ול ועירפהו ותעד תא וחיסהש םיברה 

רש"כ לארשיב ומש אציש דע ,לאמש לעו ןימי לע תומכסה 

,לידבהל ,ןורימ םג .("םיקיעמה רש" לקשמ לע) "םיבזכמה 

אובמ ירמאמ תומדב תובר תומכסה תונורחאה םינשב קלחמ 

.ותוסח ינב לש םהירפסל ףרצמ אוהש תולגה ךרואכ םיכורא 

ול עייסל ןורימ לש "ויתומכסה" ללש תנווכב ןיא םלוא 

ישפחמב האור ןורימ ,אברדא .תוסחה ישקבממ רענתהל 

:םייטסילאירפמיאה וייוואמ תמשגהל הציפק שרק תוסחה 

גיצמ ,םיבחרנ םיחטש םהב שבוכ ,םהירפסב בשייתמ אוה 

וניאו ,םהלש םהיניינק ךותב תויוכז יתוחנ הנשמ-יריידכ םתוא 
רומא אוה ותואש רפסה לע ליפאמ ולש אובמהש דע חנ 

ןורימ ןד ומכ רקוחש הדבועה .םיארוקה להק ינפל גיצהל 

תריש לש לקולקו םוגפ הכ םוגרתל תימדקא תוסחו יוביג ןתונ 

ןב רמאמ תומדב "המכסה בתכ" םוגרתל ףרצמו ,קילאיב 
םלועל הגונ םוי והז .תעד תבינג איה םידומע םישימחכ 

■ .דחי םג ילגנאהו ירבעה ,תורפסה 
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