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 11 •••עלי!רחמיםבקשושמים 11
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כן,
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הותיר '-1903בבקישינובשנכתבהשחיטה',

כללאהקוראיםבקרבהמהדהדרישומואת
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בזיכרוןנחרתוהשטן'בראלאעוד-קטןילד
שם>. 248 (קוראיו"שלהקולקטיבי
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"שמיםזה:בשירכזכור'הכותב,השחיטה',
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אתםהתפללו /-מצאתיולאואני /-נתיב

תפילהעודואיןמתלבי-אניעליז/
השורהבדלאתנוטלפן ." ...בשפתי

"איזהשלמקרקעיתלובאהאשרהביאליקאית,
שירו:שלהשניבביתאותהוממשיךבקבוק",

מלהיותערקהמחורב;ןאלו 11 •••אלבכםישאם 11

חרבם,/עלנופליםשללזכרם 1כאןהוא / ...שומע

 ...גומעזונהעםתירוש

מרזח,בביתמתרחשתפןשלבשירהסיטואציה
כלשון"מחורבן"אלאותואלוהים,כאשר

בפונדקיושבשומע",מלהיותש"ערקהשיר'
מרחיקאףהבאהביתזונה".עם"תירושוגומע

לוגםשהואהייןכאשרהבוטה,בתיאורולכת
השחיטה":"ייןהוא

חת-ותרילמזוגהדוכנאי,מהר,

-קונטרעל-השחיטהמיין
כפתוריהפורםאלוהים,למר

 11חןנטה 111ממתלהבמכנס

אלאהשחיטה","מייןשותהשאלוהיםרקלא
התלהבותתוךמכנסיוכפתוריאתפורםגםהוא

 .לידוהיושבת<פרוצה>,"חונטה"מאיזו
הדוברכירק,ואצייןכולוהשיראתאנתחלא

ב'עלהנערףהכלבעםעצמומזההפןשלבשיר
 /שחט!קום-צווארהא("התלייןהשחיטה'

הארץוכל /קרדום,עםזרועלךככלב,ערפני
בשורותמסתייםפןשלושירו )"-גרדוםלי

הבאות:

 .מכליויוצאבדמיהיי''ש

 ...לינובאבמאורהקצי
 11עליןרחמיםבקשושמים 11

 ...ביאליקומחבקנילוחש

מ"עלי"הרחמיםבקשתאתמסבביאליק
לכךומוסיףפן'שלבשירל"עליו"בשירו'
חסרימשורריםאחוותמעיןאחווה,שלחיבוק

אלוהים.

חסרהמהדורה

לביאליק,הולצמןשעשהממההמקצתמןקצת
ג'ניסוהמתרגמתהמשוררתלעשותביקשה

מבחרבתרגוםאחרים>עם<יחדוביבוסילברמן
הדו-במהדורהלאנגליתיונתןנתןמשירי

 Within the Song to Liveלשונית
גפן<הוצאתלמותושנהבמלאותאורשראתה

שוניםשיקוליםשבשלחבליורק>.נירירושלים,
לאשכןשתוכננה,כפיהמלאכהנשלמהלא
היהיכולהעבריגםאלאהאנגלי'הקורארק

ממנה.נשכרלצאת
שלווהפופולריותיונתן'שלמזלואיתרע
לקהלהמוכרהמשורר .בעוכריוחיתהכמשורר

רציניתהתייחסותלשוםכמעטזכהלאהרחב
הרושםשנוצרעדהעברית,הספרותבביקורת

היא,האמת .בשירתולחקורמהשאיןהמוטעה
שירידעתרוחבבעלמשוררהיהשיונתן
בהםהעברייםהמקורותעםמעמיקהוהכרות

לעתיםהשימוש .בשיריונרחבשימושעשה
כפיחפוזה,שקריאהעדומוצנע,עדיןכה

לגלותשלאעלולהיונתן'אצלבהשהורגלנו
החסרות""ההערותהקרויבדף .כללאותם

חושפתהיאלידי'ושהגיעגמתחמתושרשמה

אתהמאיריםמקוםומראיהערותמאותןכמה

לבסוף.פורסמוושלאלעומקםהשירים
<ובאנגלית:בבנו'מביט'אישהשירלדוגמה,

man looks at his son < 41-40עמודים , 

מביט("אישלמדימורכבשירזהופניועלכבר
שהנוומהשהיה;מהאתבעינוורואהבבנו;

."")העוסקאינוכברעצמוכשהוא;שיהיהומה

ושלבנובעיניהאבשלהדדיותבהשתקפויות
והעקדה,השכולבנושאוכןאביו'בעיניהבן

בנואתששכליונתן'אצלונשנהחוזרנושא
אולםהכיפורים.יוםבמלחמתליאורבכורו
אש("ולאהעקדהלמעשהשהאזכוריםבעוד
ברוריםשופר")ולאשהולאעצים;ולא

השורותכןלאלפחות,העברילקוראמאליהם,
חלקתתאסףחרישיתעונה;ואיןצועק"ואין


