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 ,בתונ-וןב·תוחירשלבמידהחןינהוג 1סאלקינסון iלפנישעשהנדוןענויים,
 .סיפתאברללא- 11מבקשידאבואילו .א(שי"הכא..יתיאלגה hוז' iiiבמiת
 • nובשמעןחונוליה),(וומיאוייעל"ום 11רתל)

ליידיבוי iשלבקסעעתהנתבונןלYקינדהלליעקבאחירושעהשןז.מן
באוב(חד·ךקנמה'תמונה ,'אמקבת ) Theמדיהוהק(היא 11סןךך;ךמווס 11ב

Taming of the Shrew (. החוגסילקינר:i:מיו

 .המקור

The raven himse1f is hoarse 

That croaks the fatal entran.::e of Duncan 

Under my batt lements. C-ome, you spirits 

; That tend on mortal thoughts, unsex me here 

And fill me· from the cro\vn to the toe, top-full 0 

, Ot direst cruelty ! Make thick ,my blood 

., Stop up the access and passage to remorse 

ature םsitings of ~ us ~ That no compuncti 

 Sha.ke my fell purpose, nor keep peace betweeמ,

, d it ! Come to my woman's breasts ויגThe effect a 18 
ihisters, ~ d take my milk for gall, you murdering. JLiג 

Wherever ln your aightless isubstances 

, You wait on nature's mischief! Come, thick night 

", And pa.ll thee jn the dunnest smoke of hell 
y keen knife see not .the wound it makes. גrזThat 11 

Nor . heav.en peep Uirough the bla.nket of the da.rk, 
! ld, . hold 1 ~·ר.' , o ery rי. 

 61883 (באוביצחקתרגום

ד 11חנןעאשרהעורנ&,גרוןניחר

ל.יבותו·קורתיבצלדונקןמבואלקרוא
הזורעיםכולכם~הרוחותבואו

 !iוסירו(לןמאישת !דםזימרתבלב

חמתאתרגזלבוחןועדמקדקודי

דמי~אתהעיבו !~לאויננמרים

 ;חדרןאתחיסמונוחם nובעד
eליפ,עלייהפוךבמ-וסרודבפקון
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ואח,ואיוובאבמוושודאווןשוקדי

 !פתניםורשחלף ,שידמיץאתונקו

ת,יתחתאולשווגקיטוטה-לעבלילבוא

מכתו·מחץוביחצוריראתלבל
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 ) 1939 (סילקינר .נב.תרגום

 1ידןאתאספי /דיווענעמיד ' :ויקרא

ומבשרהמקרקררבוהעגרוןניחר

רעת·בשעהיקוותפצלדונקןביאת

 ,םידמות-בשמחדישוקרוחות-שאול,ו,בוא

והן-וגליומב ,מניחסידוכ·אשח:ל

שפתיעדמלאוניקדקודיעד

 1דמיאתהקפיאו !נוואחתיואכזר

חםיומבואוחמישעריסיגרו

וראתהביבתשמחתנוחםירגיזפן

מעשה·הונירניכחיפרידופן

תאו~ז ,ין{•הןממוייםסשם,ממקום

 ,מלאכי·וצחבואו, ,לרוע-לב-אדם

 !והמירירהרמבוחלבילשדי

לאועשן·שבוהתעטףעלטה,·ליל ,אוב

החדיינסכיראואלמשחווורהשח

םישמישקיפוואל /מכתומחץאת

 "!חדלי 1"חדלי :ויקראוהערפליריעתעדב
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 ) 1946 (דוביץידוצ.ש.תרגום

רבוהעאףצרוד

גורל ;הודבואולקראתהמקרקר

וחות,רואו,בותי··קוצלאלדונקןשל

 jניועקמאשחוצח,.הגיגינושאי

עתרת ,ראשועדגלמכף-רמלאובי.
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n 1954 (מקבתליידיבתפקידרונינאנח ( 



M)ןiווזסזוהשתוהפקכc -דכל
ליפקיונ.,'ןשרהםובןה:בiויוהנרrזס •

זיאפזכוי .תוגר~בסבליגcנה;ז_זחב

ו זסת·אוכ nאב~'ונרדי~.לשרונ.סח
;-ךבונן רז\"''ילו DKב~בוב..ום pןםדק

(הזב· 3זייכת.חילת , 1בשי:ד-ןקוו·
שאבונ!.עלהפוהגרקלבשםרתםג

קדיזסגזכוהבלוונתזיקננcיהשוהו).
דיברחמים•"זסערי 11בהזmעיפוזת

שייננירתרברזכרהונאתצת~בםלשברו
 '.זכהותן.ל§בירת~ ,רגליים
 ·~בשל cפתםנז.דיבוריםכ-ונז.ההנ
ד; ~<iךהוכונןזזסנעשררנונים nה-זת

הרג\זסוה.ג).ומ.עוהנפן{לוכםנגtב;ר
thaiג Present feara · are less 

.> 3 , 1 (' hornble lmagfninga 

תיניעשבעתייםקזסזםאובת iםפח
(סילקעו).;ןןןנוןן

דימוןוכואויiפקלושהנחהמסרת
{דודידבזי>·עורבברןואףינחר

ויורנ nונהנם.לקיםםמשפחדיחןpנלוrרהנםחרהניבו iבארצרחי
 ' . .)א!'רי~(באימההרוחות,בואוביתי·

There's no art, tQ tind t be 
 mind's constructlon · in tLeלwוc-אח,ויערינ !דמיםזםיםומיר.ש

 fac:e (I, i (.ילב1Sי-ףכרלג,רדעאוי

ראםלבתעלוםרתריקגcוכחםםי- Jאוכירראדויםחוטםוינכחלי,
 .) tG {פנילחכקתםים, nרוrירנוחיסםרםדי,ונע
 cי-ד mרתגcלחברןזזה 'בלין x«ווםרסררtתידוקפלע

כיי>·פניו«סרתםרת.ך .
וב.פסזפרינ:תיתרכןחנםכיונ . «ל°ורח, ~ 11•י
נ-tנבסבים 1רNו wחסלח rrוtירת

 tWM, What thou wouldet h1gbtyוידw ,,.,,לו&אוברfוו
 that wouldlt thou hoUly (1, OJ •חtווו..~ינוריבלח,טתורו«וחר

אח·רתר acוסברן,בפסן l'IזM iזיגcו ~סםחרתדנפרוןתחנםכ,סאבר
 )e 'ס(בדקר;ד.ס

בר-n..אתבםגרןס,לןסאתהבוcת ~ל-Uילובא,רכב·ןלוtררםת
 )י'(דרזסד pכםרק ~חמת,אלר wיזאמחור

שיידב"רייורn "sבנ"לםארד " nחצחננ,חוNכ'יוני
 To atter favour, ever 18 toחרוc-םסרתרםרסץיצי "- }.'ב(התתבברד-'ייי-

fear <X (..-וחוtפ.חוtפ,ירןמאר
1 

Ci 

 ).'ם;םuתםחדרת·לכםשנתים_יכםם"ברתיהסלדת,:rיןחפ.םנ ~~~::-===;·{,
wשר 1רו..ז:נ.~י:זויווינu ץוזתתp ·1סיירניינםיםוליוב.•. "ילכ11.דוורם:ור'J' י1·לבתוב•ד 
rיובלוuבלזץק-הnזpn ווכבדםרנ .""לננל'וm יי<י> 1תלזרל.ברת

 .)'ב(·ברייכם pלפיסיונןנרייםניםוס 1 ·צ.נסמר ~·וpליiסוב 11גפבירלזהדםרבדםרדירrיב· nוr~קוברן.
 Falae face muat hlde wbalיז • 1ם~וףחיrבחבריחגrרולזי•ןוכלםרנץסים,כרן,ע iJדיונרת
 ktbe falae beart dothם ow ~-בתירב aוכaירריתםתםסרnנ: ~'דותההרלםהערריינ,רברןדוינ.
 ) 1 , 7 (. 1לסיביוונcaלqכווזבו.יtירתי:דnז,דלדהב.&"ו .n:זלי•הזכיר.תסלחוnז

חכסלכזונפרינ"חכסיםפמכtי8ף1יןססד~וריר•חירח:זנררתו pרס&כ•tזםרתםנני
caהלוגו:ונ 1םייn ,רנדיב.סיר ~כ•ז, 'לענררפיכםיוJזנד•תה.יKונםןn סגיירם'(. · 
ייי>~ונוויארליבוסקויסתורש:ינםקר 1ונרסזו":םרןנ • .,., iנדuבבלוו .,...ילKןתרנריזנחורן .acרמןם

 ).:י<סרבדרוכזבכלבים:וינפ~ 1ף, r;ן.rןוו ,·ר~..ה ,,,.רוננגם:י<לזnבן,סירפם<ז cו:בותותי.ד~ו
סל'וקיגו ~נוונוובת.כק~םנים ,Pילl 9-7•תה~נזיrזייז.ןנ..חזכםק~םםרסי~· ,"
lס"בבחישלפ.יוכברו pקלtזרaח.רתווהוב ,,,רתוגםן:זוaםב ,,.,.תב 'במקרםיוס.ר .acר ~

:י.םילק·ליצגcבכלל,יס.יל,וייעהי .rררכו·לוס;וביק•ליר.לn wלדבסורוcי··.בנוום pכםווים·בנזי
 •מברו ~ת~הםמיכוגסבבונית ;יnן.(םיםnר.י .,,.,.י' aזרנדם•עםלובpםרםrזדנז•Dלדו
 ·רמ:·cבנרלסכרדaזת 'ליר:~ןן 1Cוב'לק-"~-ניד:ווד'רלזננrורסזם 1יזפונןווו.הכ-)לelבומוJדו T11וי

 • cחxרולידסרוtביllיlוiז. DIלב • ב8) ~לבaדו-ל'חב,:רהכירxרלJרדףןyימ
יבונקבתדםכיוקםן~קזסנחסlביmי ceוrt~רת-י!-8זז.וורותו.ה.וים :בנ~הבpןtםרייתדו.
יעלכתוכ.רפו tו' 'גהיתם ,.,ו:זבלםחיז. _,.,.לטnםיז~ן amp.:ד fatdל• רltגmtוררת.רנ.ונים ~

ם .:תר 1Cלקווי .ירווסנחירכםקיתי :-• ~ייחהוויי-גיnיןםלות"דתק.ן •
כבויבותססןתשהריישורחוז"יהפף 5ה~לזוםnיהבוז~הtנn l:זרז"נrזנtיב..•ל!רו)ווהבםתז "יcנ(ב
לשים~ובשיהם~לוית.כנבינהרזז,לJםי rpll&יהם .mד 'םז'Dת1לינcתוrרב.רו(ל'םקו)ונ'דזזו •

lיתהלחליףחזסשאלסזהםתרםבלבורנסוו•דכנב-.פז111ד wדזתבב.ריידם~ .oר ){)"יר (דורםנ.יו.
• aןבירסית,ere לייסונםת:יםים ~•נםpזול-י "11ו"\נזt;t ימ:וםc.ל.וסייםכםגזפ•ר:ואו.:ם,ו:

חרו;וcחת;רגזזרכתבוכהלזהרו .aרב '11וסו.רם~יב,יםוNיםנן M•רKםוםב:יתוםג 1!יrבוזיח'יד
לדיברוותקףתןלדכי ), 11סונוהוליסקגיולזהתסרn· iזrרבהךרתaוםיבו 'Oר;וובcaנוויםייינ.

חת:ר:~ ) 1 9-י0 (11' •כדרידברם. ,"יח:זtרדזכללגייי>ב , ~ •••<כלסיםית
 : nםקג , w;הופיבוןהםויnהכןיב 1ודn,לJרור. pו•סוטבהדריררוינבתכ DיJpכ
 • r:כהta.חס u:דןםרי'!חרסPייהוr ב-•l'כריםיו mזה.ב-רהלכו

:הדיפתן '.ללבבוlד'ן,:·י Wl'וnי•זזרינ:ור pבםיכ 1רתרנםר
 ב"~דסדהרירבםחדןד •" Mדח•ררז•דזJכ•כוMריר-וכבתרונtaנםו '
ל K 12-1-10רת!רסבורתילב.ןן.יבררי;נונודדלנולחלכרונ ~

 ,~",דדרנב."קלpםדיי'9ס;וג·בונס t• bבנוקוסכתרככירוןומלוב
lרlלל'סחנידרו~ןתנp במו&ל'ד~יובr13וויוד-IOJ ~ונויר
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