ביאליק ֹּ
ֹּ
"נֹּ
ש ֹּע ֹּרֹּ ֹֹּּ ֹּ/ח ֹּ
יֹּה ֹּ
חו ֹּר ֹּ
ֹּמ ֲֹּא ֹּ

נו ֹּבֹּ ֹּ
סו ֹּ
הֹּס ֹּמ ֹּ
בֹּו ֹּא ֹּר ֹּיהֹּ ֹֹּּ ֹּ/ר ֹּמ ֹּ
דֹּ ֹּ

ֹּ

ֹּ

בתֹּיונִיםֹּהו ִמּיהֹּ ,
בתֹּיונִיםֹּב ִהֹּירהֹּ ,
נחתנִיֹּבּים ֹּ
עלֹּכנפיֹּהסִ יר ֹּה ֹּ
וֹּתולִ יכנִי ֹּ
הֹּ .
לארץֹּהב ִחיר ֹּ
ֹּ
הויֹּ,אִ מרּוֹּהגלִ יםֹּ ,
הֹּ ,
הדגִ יםֹּבּמצּול ֹּ
איְךָֹּאבאֹּבשעֲריֹּ ֹּ
הֹּ .
ארץֹּהסגֻל ֹּ
ּומפת ִחיֹּשבּורֹּ ,
ה? ֹּ
והדלתֹּנעּול ֹּ
ֹּ
איןֹּקולֹּואיןֹּעונהֹֹּּ ֹּ-
הֹּעֹּםֹּנערֹּ ֹּ
ויונֹּ ִ
ים ֹּ
עֲד ִין ִֹּמתדפ ִק ֹּ
רֹּ .
עלֹּדלתֹּהשע ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
בתוךֹּ–ֹּ ֹּ
שיריםֹּופזמונותֹּלילדים ֹּ
ֹּ
ֹּחייםֹּנחמןֹּביאליק ֹּ
ֹּ
כתב
ציירֹּנחוםֹּגוטמןֹּ ֹּ
דבירֹּתרצ"גֹּ(ֹּ )1933
ֹּ
ֹּ
ֹּ

ֹּ/נוריתֹּזרחי ֹּ
ֹּ
אתמולֹּהיִיתִ יֹּעֲיפהֹּכמוֹּאב ֹּןֹּ
ֹּ

אתמולֹּהיִיתִ יֹּעֲיפהֹּכמוֹּאב ֹּן.
פִ תאםֹּהיהֹּלִ יֹּצִ לצּולֹּבדלתֹּ ,
נִכנסּוֹּאֲפריֹּכסףֹּשניֹּשּועלִ יםֹּ ,
"שֹּבּו!"ֹּמזגתִ יֹּלהםֹּקפהֹּבִ ספלִ יםֹּ .
ֹּ
אתמולֹּהיִיתִ יֹּעֲיפהֹּכמוֹּהֹּרֹּ .
פִ תאםֹּשּובֹּצִ לצּולֹּבדלתֹּ ,
"לילהֹּטובֹּ".פִ הֲקּוֹּשתיֹּנ ִמיותֹּ ,
ִמטהֹּהִ צעתִ יֹּּושתיֹּנמנ ִמּיותֹּ .
ֹּ
עודֹּרגעֹּ,שּובֹּצִ לצּולִֹּ .מיֹּהבא? ֹּ
הפעםֹּעוֹּרבִ יםֹּשֹּח ִריםֹּכִ דפּוסֹּ .
הושבתִ יֹּאותםֹּמּולֹּהטלוִ יזיה ֹּ
והִ צעתִ יֹּלהםֹּמקלותֹּלכִ סּוס ֹּ .
ֹּ
ּוכשבק ִשיֹּהיהֹּלִ יֹּכברֹּכחֹּלִ נשםֹּ ,
יםֹּקימונִיםֹּ ֹּ
נִכנסּוֹּשניֹּקופיֹּמ ִשיֹּרכִ ִ
נושאִ יםֹּבידםֹּאשכולֹּאֱגוזִ ים ֹּ
שקֹּטֹּפּוֹּמעברֹּלעֲננִיםֹּ .
ֹּ
פִ צחּוֹּוהוצִ יאּו ִֹּמתוכם ֹּ
כלֹּהלילהֹּמטמוןֹּאחרֹּמטמוןֹּ :
ֳאנִּיותֹּזכּוכִ יתֹּ,תבותֹּ,חּוטיֹּדרֹּ ,
יהֲלו ִמיםֹּּופנִיניֹּהוןֹּ .
ו ֲאנִיֹּכלֹּהלילהֹּרקֹּחשבתִ יֹּ :
וננִיחֹּשהיִיתִ יֹּהולכתֹּלִ ישן...

בֹּ :
הּיוםֹּקרהֹּדברֹּטו ֹּ
ב! ֹּ
צִ לצּולֹּבדלתֹֹּּ-נִכנסֹּדֹּ ֹּ
ִםֹּ ,
כּמּובןֹּעלֹּשתי ֹּ
ִםֹּ ,
עֹּּומשקפי ֹּ
עִ םֹּכוב ִ
פּוריםֹּ ֹּ
הבִ יאֹּממת ִקיםֹּוסִ פרֹּסִ ִ
יםֹּ .
מאדֹּמצ ִח ִיק ֹּ
ֹּ
אתמולֹּכשפתחתִ יֹֹּּ ֹּ-
ה! ֹּ
נִכנסֹּארי ֹּ
ִםֹּ ,
כּמּובןֹּעלֹּשתי ֹּ
ֹּגבוהֹּורזהֹּ ,
הבִ יאֹּמחברת ֹּ
יםֹּ ,
והרבהֹּצבעִ ֹּ
צִ ּיֹּרנּוֹּביחדֹֹּּ ֹּ-
ע ִשינּוֹּחּיִ יםֹּ ֹּ.
ֹּ
ים ֹּ
ישֹּלִ יֹּמזלֹּמיֻחדֹּלדו ִד ֹּ
ים ֹּ
עִ םֹּשמותֹּכאלהֹּנוראֹּמפ ִח ִיד ֹּ
ודוקאֹּהםֹּהֲכִ יֹּנחמ ִדיםֹּ ֹּ.
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
בתוךֹּ–ֹּ ֹּ
הספיקהֹּליֹּהידֹּ ֹּ
ֹּ
לאֹּ
ֹּ
ֹּרמהֹּסמסונוב ֹּ
ֹּ
כתבה
ציירהֹּלידיהֹּברסק ֹּ
ֹּ
מסדהֹֹּּ 1979

ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
בתוךֹּ–ֹּ ֹּ
הפרהֹּשרצתהֹּלהיותֹּזמרת ֹּ
ֹּ
כתבהֹּנוריתֹּזרחי ֹּ
ציירהֹּאודריֹּברגנר ֹּ
דבירֹֹּּ 1985
ֹּ
ֹּ
ֹּ

ֹֹֹֹּּּּ ֹֹֹּּּ ֹּ
דלת
ֹֹֹֹֹֹֹֹּּּּּּּּ ֹּ
ֹּ
דלתֹּ,אותוֹּלוחֹּעץֹּהסובבֹּעלֹּציריםֹּ,פותחֹּאוֹּחוסםֹּמעברֹּ–ֹּמופיעהֹּלעתיםֹּבמשמעותהֹּהמטפוריתֹּ ֹּ
התגשמותהֹּ ֹּ
ֹּ
כחוסמתֹּציפיותֹּותקוותֹּאוֹּמאפשרתֹּלהןֹּלהתממשֹּ,ובמקריםֹּמסוימיםֹּהיאֹּרומזתֹּעלֹֹּּסיכויֹּל
שלֹּמשאלתֹּלבֹּאוֹּעלֹּהזדמנותֹּלפריצהֹּמשמחתֹּשלֹּגבולותֹּהמציאותֹּ ֹּ.
חייםֹּנחמןֹּביאלי ֹּקֹּ(ֹּ)1934–1873פרסםֹּבראשונהֹּאתֹּהשירֹּמאחוריֹּהשערֹּבירחוןֹּלבניֹּהנעוריםֹּ"מולדת"ֹּ
ֹּ
בעריכתֹּיעקבֹּפיכמןֹּ(כרךֹּטֹּ,חוב'ֹּאֹּ,תרפ"זֹֹּּ,)1926ואותוֹּנוסחֹּכונסֹּבקובץֹּ"שיריםֹּופזמונותֹּלילדים"ֹּ ֹּ
נערֹּ
חסרהֹּהתחלהֹּוסיוםֹּ,עלֹּ ֹּ
ֹּ
(ֹּ.)1933השירֹּהמרובדֹּפונהֹּלקהליםֹּשונים;ֹּילדיםֹּימצאוֹּבוֹּעלילהֹּקטנהֹּה
שיונהֹּמעליוֹּוסירהֹּתחתיוֹּמובילותֹּאותוֹּ"לארץֹּהב ִחירה"ֹֹּּ-המקוםֹּשאליוֹּהואֹּמשתוקקֹּלהגיעֹּ.היונהֹּ
והסירהֹּ–ֹּשתיהןֹּבעלותֹּכנפייםֹּ("עֹּלֹּכנפיֹּהסִ ירה")ֹּ,לאמורֹּבעלותֹּחזוןֹּאוֹּיודעותֹּאתֹּהנסתרֹּ,שתיהןֹּ
מנחותֹּאותוֹּבחצייתֹּהמכשולֹּהגדולֹּשלפניוֹֹּּ-היםֹּ("הויֹּ,אִ מרּוֹּהגלִ יםֹּ/ֹּ,הדגִ יםֹּבּמצּולה")ֹּ.אךֹּהמסעֹּאינוֹּ
ֹּמחכיםֹּ ֹּ.
ֹּ
מגיעֹּאלֹּסופוֹּ("איְךָֹּאבאֹּ[ֹּּ/ֹּ]...[ֹּ/ֹּ]...ומפת ִחיֹּשבּורֹּ/ֹּ,והדלתֹּנעּולה?");ֹּהיונהֹּוהנערֹּעדיין
אךֹּהשירֹּמיועדֹּגםֹּלקהלֹּאחרֹּ,ולראיהֹּ–ֹּביאליקֹּכללֹּאתֹּמאחוריֹּהשערֹּגםֹּבמדורֹּ"מזמוֹּריםֹּופזמונות"ֹּ
שבכרךֹּשיריוֹּלמבוגריםֹּ.כאןֹּמתפרשֹּהמטעןֹּהסמליֹּשלֹּהשירֹּ:המסעֹּכייצוגֹּשלֹּמעברֹּמגולהֹּלגאולהֹּ,
שלֹּצעיריםֹּהעוזביםֹּאתֹּמקומותיהםֹּחסריֹּהתוחלתֹּ,היונהֹּוהיםֹּהמיתייםֹּבמרחבֹּ
היחידֹּהמייצגֹּקולקטיבֹּ ֹּ
ֹּהחלוםֹּ
ֹּ
השערֹּהמטפוריֹּשאינוֹּנפתחֹּאףֹּשֹּהואֹּקניינםֹּשלֹּאלהֹּהמתדפקיםֹּעליוֹּ,שהרי
ֹּ
החוצץֹּביןֹּעידניםֹּ,ו
יכולֹּלהתקייםֹּכלֹּעודֹּאינוֹּמתגשםֹּ,וכשהמפתחֹּנשברֹֹּּ-הדלתֹּנשארתֹּנעולהֹּ ֹֹֹֹֹֹּּּּּּ.
נובֹּ(ֹּ)2012–1921כתבהֹּשירֹּילדיםֹּקלאסיֹּ,שכולוֹּכאןֹּועכשיוֹּהקורציםֹּלרגעֹּקטֹּלדמיוןֹּ.שניֹּ
הֹּסמסו ֹּ
ֹּ
ֹּר ֹּמ
הבתיםֹּהראשוניםֹּמציגיםֹּכלֹּאחדֹּדמותֹּמשםֹּהשירֹֹּּ ֹּ-דבֹּוֹּא ֹּריֹּהֹּ.כשהדלתֹּנפתחתֹּבפעםֹּהראשונהֹּ"נִכנסֹּ
דֹּב"ֹּ,ובפעםֹּהשנייהֹּ–ֹּ"אתמולֹּכשפתח ִֹּתיֹֹּּ/נִכנסֹּאריה!"ֹּ.בזכותֹּשמותיהםֹּ,שניֹּהבאיםֹּנתפסיםֹּ ֹּכבעליֹּ
פּורים"ֹּוזהֹּ"ֹּהבִ יאֹּמחברתֹֹּּ/והרבהֹּ
חייםֹּמואנשים;ֹּשניהםֹּ"כּמּובןֹּעלֹּשתיִם"ֹּ,זהֹּ"הבִ יאֹּממת ִקיםֹּוסִ פרֹּסִ ִ
צבעִ ים"ֹּ,והמראותֹּהדמיונייםֹּהמצויריםֹּבמיליםֹּבוזקיםֹּעלֹּהשירֹּהומורֹּועליצותֹּ.הביתֹּהאחרוןֹּ,הקצרֹּ,
מתחלףֹּ
ֹּ
מסגירֹּאתֹּזהותֹּהדמויותֹּשמאחוריֹּהשמותֹּומחזירֹּאתֹּהסדרֹּכלֹּכנו;ֹּהסיכויֹּלהרפתקהֹּדמיוניתֹּ
בשגרהֹּברוכהֹּ,והדלתֹּמוותרתֹּעלֹּתפקידֹּמפתחֹּוחוזרתֹּלתפקידהֹּכניצבתֹּ ֹֹֹֹּּּּ.
"ֹּ ֹּ.
בשירֹּשלֹּנוריתֹּזרחיֹּ(ֹּ)1941מתממשתֹּההבטחהֹּלקרנבלֹּ,והאותֹּהמבשרֹּחגיגהֹּהואֹּ"צִ לצּולֹּבדלת ֹּ
ֹּ
צנעתֹּ.ועםֹּזאתֹֹּּ-דֹּ ֹּרכֹּה ֹֹּּ,באווירהֹּהזויהֹּ ֹּ
מחמשתֹּבתיֹּהשירֹּנפקדותֹּ"נפתחה"ֹּו"נסגרה"ֹּוהדלתֹּנוכחת-אך-מו ֹּ
שלֹּחלוםֹּבהקיץֹּ("היִיתִ יֹּעֲיפהֹּכמוֹּאבֹּן";ֹּ"היִיתִ יֹּעֲיפהֹּכמוֹּהֹּר")ֹּ,זורמים-באיםֹּלתוךֹּהביתֹּ"אֲפריֹּכסףֹּ ֹּ
יםֹּקימונִים"ֹּ.העייפותֹּהקיצוניתֹּ
שניֹּשּועלִ ים""ֹּ,שתיֹּנ ִמיות""ֹּ,עוֹּרבִ יםֹּשֹּח ִריםֹּכִ דפּוס"ֹּ,ו"שניֹּקופיֹּמ ִשיֹּרכִ ִ
אבלֹּ
מולידהֹּהזיהֹּפנטסטיתֹּ,המועצמתֹּבביטוייםֹּבלשוןֹּגבוההֹּהשייכיםֹּבמובהקֹּלשדהֹּהעושרֹּ ֹּ,
משמעויותיהםֹּמצויותֹּגםֹּבאגדיֹּובנסתר"ֹּ:מטמוןֹּאחרֹּמטמון"ֳ "ֹּ,אנִּיותֹּזכּוכִ ית""ֹּ,תבוֹּת""ֹּ,חּוטיֹּדר"ֹּ,
ן"ֹּאינםֹּמתבהריםֹּבשיר;ֹּ"קימונִים"ֹּ–ֹּ
ִ
יםֹּקימונִים"ֹּו"פנִיניֹּהו
"יהֲלו ִמיםֹּּופנִיניֹּהון"ֹּ.הצירופיםֹּ"קופיֹּמ ִשיֹּרכִ ִ
לצבעֹּ
ֹּ
ייתכןֹּשמקורהֹּבקּמונִּיהֹּ(צורתֹּמשנהֹּשלֹּק ִמיןֹּ,ארובתֹּעשן)ֹּהרומזתֹּעלֹּצבעםֹּהכההֹּ,ואוליֹּהיאֹּרומזתֹּ
ִ
אוֹּלניחוחֹּהאקזוטיֹּשלֹּהקינמון;ֹּהצירוףֹּ"פנִיניֹּהון"ֹּכורךֹּיחדֹּשניֹּשמותֹּמשדהֹּהעושרֹּוהנכסיםֹּ ֹּ.
עייפותֹּ .
ֹּ
שתיֹּהשורותֹּהאחרונותֹּהןֹּהפואנטהֹּהמפוכחת-מחויכתֹּהמציגהֹּאתֹּכוחֹּהדמיוןֹּ ֹּגםֹּבשעתֹּ
נירה לוין

ֹּ
ֹּ ֹּ
ֹּ ֹּ

