
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ָנוריתָזרחי/ָָרדָ הָ 
ָ

קֹות ר  ֵניַָהיְּ דּוכְּ  בְּ
ִביםָבְָּ ִזים,ׁשֹוכְּ ג   ַארְּ

ׁשֹותִָויֵרִחים, מ  מֹוָׁשְּ  כְּ
 ַהִלימֹוִנים,ַָהַתּפּוִזים,

ם ֲאִניָנֹוַגַעתָב  ׁשֶׁ  ּוכְּ
יֹוִני, ִדמְּ  ֲאִניָרֹוָאהָבְּ

רֵָאיְךָהַָ םֵקיס  ַעםֵָמהֶׁ ִסיןָט   בְּ
ִנים, ֵפיָׁש  ֵניַָאלְּ  ִלפְּ

יו יֹוֲעצ  ִנים,ָלְּ ֵפיָׁש  ֵניַָאלְּ ֵאיְך,ִָלפְּ  וְּ
נָ  לָֹראׁשָׁש   הנ ַתןָכ 
ב, ה   ֵעץַָתּפּוֵחיָז 

ִדיםֵָמֵאלּו ֻכב  ַלמְּ  וְּ
לֹו,  נ ַתןָּפֹומֶׁ
כֹוִלית ׁשְּ אֶׁ  ָ–ָוְּ

ִנים, ַטיְּ ִליםַָהִמצְּ ץֵָלב,ַָלַחי   ַעלָֹאמֶׁ
לַָ ִריםִנבְָּוְּ ׁשֹורְּ רַָבמְּ  ָ–ָח 

לִָלימֹוִנים. הָׁשֶׁ ִָנצ 

 
ה ח  הִָׁשפְּ ס  ּפְּ  ּוַפַעםִָנתְּ

ֵתר סְּ הֶׁ  לֹוַקַחתָבְּ
ֹלאָיֹוֵתר'. ֹעםָוְּ ֵדיִָלטְּ  'כְּ
ה ט  רְּ ח  ַטנ הָֹלאִָהתְּ ַטנְּ  ַהקְּ
ָׁשֹוט. יה  לֶׁ הּוַנףָע  ׁשֶׁ  ַגםָכְּ

, יה  תֹותֶׁ  ַהִמיץָנ ַטףַָעלִָשפְּ
עוָֹ מ  ַָהדְּ ָת.ֵמֵעינֶׁיה 

 
יֹונֹו, ִדמְּ הָבְּ אֶׁ  ּוִמיִָירְּ
ִנים, ֵפיָׁש  עֹודַָאלְּ  בְּ

ַגעָזֶׁה רֶׁ  ֵכיַצדָבְּ
םֲָאִני.  נֹוַגַעתָב 

 

 

 

ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָָ–ָתוךב

ָפטרהמלכהָפטריהָוהמלךָ
ָהָנוריתָזרחיכתב

ָ'ץחיתוכיָעץָמאתָלידיהָדבקובי
1971ָעםָעובדָ

ָּפַָ ָברק-בתיהָבן/ָָטבָ ׁשְָָּׁשדֶָׁחָֹסָבְָּדֵָרְּ
ָ
ֵדסָי רָָָֹ ָק,ָּפַַָּפרְּ ד,רְּ מ  ֵָדסָנֶׁחְּ
ףָָ לָֹחרֶׁ יֹוםָׁשֶׁ ָבְּ
ט.ָָ ב  ׁשָׁשְּ ָֹחדֶׁ
ֵעץ,ָָ ֹראׁשָה  ַָהִביטּוָנ א,ָבְּ
ֵנץ!ָָ ַנצְּ םָמְּ בָׁש  ה  ַָתּפּוַחָז 
ד,ָָ מ  ְךָנֶׁחְּ לָכ  בָכ  ה  ַָתּפּוַחָז 
ֵעץָָָ ֹראׁשָה  ָבְּ
ט!ָָ ב  ׁשָׁשְּ ֹחדֶׁ ָבְּ
ָ
תֹוְךָּפַָָָ ֵדסבְּ ָרְּ
טָָ ב  ׁשָׁשְּ ֹחדֶׁ ָבְּ
ַתתֵָָָ ד.ימוָֹרָלִִָמסְּ ח  ָןָאֶׁ
ִלים,ָָ ַחֵבאָלֹוֵָביןָע  ִָמתְּ
ֹּלאָרֹוִאים.ָָ חֹוֵׁשבָׁשֶׁ ָוְּ
ד,ָָ מ  ְךָנֶׁחְּ לָכ  ֹהבָכ  ִריָצ  ָּפְּ
ט!ָָ ב  ׁשָׁשְּ ֹחדֶׁ ֵדסָבְּ ַָבַּפרְּ
ָ
ִמיץ,ָָ הָבְּ ֵבד  כֹוִלית,ָכְּ ׁשְּ ָאֶׁ
ִציץ.בֵָָָ ֲענ ִפיםָת  ָיןָה 
ה,ָָ תַָבּפֹוֵמל  לֶׁ ַתכֶׁ ִָמסְּ
ִריֲָענ קָוְָָָּ ּה.דוֵָָֹאיןּפְּ הָל  ָמֶׁ
ד,ָָ מ  לָנֶׁחְּ ִריֲָענ קֲָאב  ָּפְּ
ט!ָָ ב  ׁשָׁשְּ ֹחדֶׁ ֵדסָבְּ ַָבַּפרְּ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָָ–ָוךתב

ָבארץָהתפוז
ָמיריָדביָ)קריצלר(ָערכה
ָוןָחוליןיראיירָ

2010ָדביָאופקיםָ
 

 

 

ָוַָאתָ סְָּתָהַָימוָֹבִָ ָלאהָגולדברגָ/ָיףתִָָנּוצֵָרְּ
ָ

ֵצנּוִָתיף וַָארְּ ת  ָ,ִבימֹותַָהסְּ
הַָרב! הָמ  ִריח  ַללַָהּפְּ ָׁשְּ
ִטיף ֵדִסיםָק  ִחילַָבַּפרְּ ִָהתְּ

ב. ה  לַָתּפּוֵחיָז  ָׁשֶׁ
ָ

הָנ א ר,וִָּומ  ד  ָיםֲָעֵציָה 
ִרי הַָהּפְּ ֵׁשל.ָ,י פֶׁ ָב 

ר ד  ִריָה  נ סָדֹוֵלקָהּואָּפְּ ָּפ 
ִליםָָאֵפל.-קִביַרָ ָע 

ָ

ֵדִסים, ֵָנֵצא,ָנ ֹסבַָבַּפרְּ
אֹות הָנ ִעיםִָלרְּ ּהָמ  ָה 

נ ִסים, לָּפ  ִריקָׁשֶׁ בַָמבְּ ה  ָז 
נ ֵסי לָּפ  ֵָּפרֹות.-ׁשֶׁ

ָ

ַָאְךָֹלאַָרקָנֹויָצֹוֵחקֵָמַעל,
ִרינ ה ִזיו;ָֹלאַָרקָקְּ ָו 
נ הָלְָּ מ  ל:זֹוַָהזְּ מ  ָיֹוםָע 

ִטיף. הֵָעתָק  ִָהִגיע 
ָ

ֵׁשל, ִריָב  ֵבד,ַָהּפְּ ִריָכ  ַָהּפְּ
ִריָרֹוֵמז,ָקֹוֵרץ: ַָהּפְּ

צּוָאֹוִתיִָמי ָקַָהֵצל,ַרָ"ַחלְּ
ֵעץ! ָהֹוִרידּוִָמןָה 

ָ

דֹולֹות ִפינֹותָגְּ חּוִניִָבסְּ ַָׁשלְּ
דֹוִלים, ֵניָי ִמיםָגְּ ַָעלָּפְּ

חּוִניָבִָ דַׁשלְּ ִפינֹותָגְּ ָֹולֹותסְּ
בּוִלים." רִָלגְּ ֵָמֵעבֶׁ

ָ

תּוִקיםֵּפרֹותָי ִפיםָ ַָאףָמְּ
ָי נּודּוַָבֵתֵבל,

ַחִקים, רְּ מֶׁ לֹוםָלְּ ִריַׁשתָׁש  ָדְּ
ֵאל! ר  ִישְּ לֹוםָלְּ ָׁש 

ָ

ֵצנּוִָתיף, ּהַָארְּ ר  ַָבֲהד 
הַָרב! לָמ  מ  ע  הֶׁ ָוְּ

ִטיף הֵָעתָק  ָָאֵכן,ִָהִגיע 
ב. ה  לַָתּפּוֵחיָז  ָׁשֶׁ

ָ
ָ

ָָ–ָבתוך
ָברָלילדיםד

,ָה'ָטבתָתש"ט,15ָחוברתָָט,"כרךָי
6.1.1949ָָָ
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ָָָָָָָ

ָהדריםָָָָָָָָ

תחילתָעידןָגידולָההדריםָסימןָאת19ָָ-באמצעָהמאהָההפרדסָשקנהָמשהָמוטיפיוריָלידָמקווהָישראלָ

ההכנסהָָכמקורָווהתבססָוכלהואלהָ,ָהייתהָהארץָנטועהָפרדסיםכברָָחמישיםָשנהָאחרָכך.ָבארץָישראל

ָוהמותגָ"תפוזיָיפו"ָאתָההדריםָָייצואָוסימלבמשךָעשרותָשניםָבזמןָהמנדטָהבריטי.ָָיקריָשלָהיישובהע

ָייםָעלָלמדוָתלמידיָבתיָהספרָהיסודעדָשנותָהשבעיםָ.ָוכולָהמפעלָהציוניוָחקלאותָהעבריתהָגושגש

במיוחדָלתפארתָנכתבוָיצירותָספרותָמגויסותָשמלאוָהמקראותָ,ָוגולהאלָהדרכוָשלָהתפוזָמןָהפרדסָ

ָָָ.ָםההָניםהזמָשלושהָמשיריהנהָָההדרים.

הללָָשירזהוָָ;מדינהחריָקוםָהאפחותָמשנהָָלילדים"שירהָב"דברָפרסמהָאתָ(1970ָ–1911)לאהָגולדברגָ

ָ–ָליגָבתיאורָמעלותיהםמפהתיאורָָ.עצמםָפירותלבעיקרָוָ-ָעובדיָביתָהאריזהלקוטפיםָולָ,העבריָפרדסל

הָנ א" ר,וִָּומ  ד  ִרי/ָָיםֲָעֵציָה  הַָהּפְּ ֵׁשלָ,י פֶׁ נ סָדֹוֵלקָהּואָ":ָזהבמקורותָאורָולמשווהָאותםָלו"ָב  ָּפ 

ר ד  ִריָה  ִריקָ/ָ]...[ָָּפְּ בַָמבְּ ה  נ ִסים,ז  לָּפ  נ ֵסי/ָָׁשֶׁ לָּפ  ִרינ ה/ָָנֹויָצֹוֵחקֵָמַעל,/ָ...ֵָָּפרֹות.-ׁשֶׁ ִזיוָֹלאַָרקָקְּ אתָהאורָ.ָ"ו 

ִליםָָאֵפל-קַרָיְָּ"לנגידהָמדברגָגולָהקורןָמןָהפירותָ ָ,ָובפיוָשלָהתפוזָהיאָמניחהָאתָהמשאלהָלהיחלץָ"ע 

הואָמקבלָעלָעצמוָ,ָמסורציוניָכתפוז,ָהָ.בפיותיהםָשלָיושביָארצותָרחוקותיבלעָכדיָלהביתָגידולוָמ

דֹולֹות"שליחות:ָ ִפינֹותָגְּ חּוִניִָבסְּ בּוִלים/ַָָׁשלְּ רִָלגְּ ָהקשרָביןָעלָשלוםָמישראל.ָתָפריסלמסורָָכדיָ-ָ"ֵמֵעבֶׁ

ֵצנּוִָתיףליפיָהארץָהיאָרומזתָבשורהָ"יםָההדרשלָָםיפיוי ּהַָארְּ ר  ָָָ".ַבֲהד 

ָשלָהמשוררָיצחקָרעייתוָָ,משוררתָומורהָלתנ"ךָ,רתסופהייתהָָ,(1991–1927)ָולֵָ,ָלימיםָׁשָ ברק-בתיהָבן

ָָפתוסחףָמכלָמליצהָועידןָהפארָשלָההדרים,ָאךָהואָגםָשירהָנכתבָבָו,ָואמוָשלָהסופרָמאירָשלו.לֵָׁשָ 

ֵדסָי רָֹ"הזירהָהיאָָהמואנשים.ָותיהםָשלָהפירותשלדווקאָעלָחובחיבהָובסלחנותָורומזָ ֵדסַָּפרְּ ד,ק,ַָּפרְּ מ  /ָָנֶׁחְּ

ף לָֹחרֶׁ יֹוםָׁשֶׁ ט/ָָבְּ ב  ׁשָׁשְּ ֵנץ!"שהתפוזָָ."ֹחדֶׁ ַנצְּ ד"מתייהרָלרגע,ָאבלָנחשבָ"ָאוליָמְּ מ  ְךָנֶׁחְּ לָכ  ָהלימוןָ".ָכ 

ִלים,"מצטנע,ָ ַחֵבאָלֹוֵָביןָע  ֹּלאָרֹוִאים/ִָָמתְּ חֹוֵׁשבָׁשֶׁ ִריֲָענ קָ"ָ–הפומלהָ",ָוהאשכוליתָמתקנאתָבשכנתהָוְּ ָּפְּ

הָלָ וְָּ ָָָאהדתהָשלָהכותבת.ָמובטחתָשנייםָאלהָלגםָ,ָאךָ"ּהֵאיןָדֹומֶׁ

ָביוקרָוכנהָלשלםָמהָשפחהעניקהָחייםָלמושלָהקולקטיבָלאג'נדהָיותָשופרָמסרבתָלה(1941ָ)ָנוריתָזרחי

בסמיכותָלפניָהופעתוָשלָנושאָהשיר,ָמופיעותָ,ָראשונותשלושָהשורותָהבת.ָרצונהָלגעתָבמלכּועלָ

;ָביניהןפעורהָסמנטיָהמרחקָהשתהוםָָ,שלָהמשוררתָוהאסוציאציהָהפרטיתָשלָ"הדר"ָהקונוטציהָהמצופה

קֹות" ר  ֵניַָהיְּ דּוכְּ ִביםָבְָּ/ָָבְּ ִזים,ׁשֹוכְּ ג  ׁשֹותָ"ָמולָ"ַארְּ מ  מֹוָׁשְּ בעיקרָאהָלשמשותָולירחיםָנשענתָההשוו".ִָויֵרִחיםכְּ

ָָלע,ָרומזיםָעלָמלכותו,ָיםבלתיָתלויותמותהָבניָהמנותקיםָמרחוקיםָמהישגָיד,ָמיתיים,ָָ-ָעמדםמעלָ

ָיונהראוותניתָשלָקיסרָסיןָכפיָשראתהָאותהָהדוברתָבדמ-תיאורָשרשרתָהמחוותָהפזרניתגםָ.ָזהבזוהרָו

ָ–ָאבלָלמלכותָישָגםָצדָאחרהדוברת.ָבדמיונהָשלָהמפתיעָ-נדירצפויָלה-ארציאתָהפערָביןָהָמעצים

נשענתָעלָהדימויָ"תפוזיםָהזוָהתמונהָגםָט.ָהשפחהָחסרתָהמוסרָשאיננהָמתחרטתָעלָמעשיהָונענשתָבשו

;ָהשפחהָהקטנטנהָקרובהָלדוכניָקרוביםָלגרמיָהשמייםָירחים";ָהקיסרָואנשיָהחצרולימוניםָכמוָשמשותָו

ָָהואָשמהָשלָקבוצתָהפירות,ָאבלָגםָמילהָנרדפתָלפארָולתפארתָ-"הדר"ָָ-הירקותָשבמציאות.ָשםָהשירָ

ָסר.ָשלָקיָלמלכותָולסביבתוָיםהמתקשר

ָנירהָלוין

ָ

ָָ

ָָ

 


