
 )מתנים(זרזיר

מאת

 ביליקאלקנה

 תכעותיהם את מתאר יקה בן שאגר לכת, מיטיבי מארבעה אחד הוא מתעםזרדר
 תרנגול הוא ממבעים לדעת תרנגול. ט ראו הקדמאים התרגומים רע 1.האומימות
 בעל ואילו קעעאivneptna16bv 6%4 %ט%81ח0 %01ט859 תרנגולות: ביןמתהלך
 כעל מתנים. תזורז תרנגול : כלומר lumbos succinctus ,gallus תירגםהוולגטה
 כרבולת ,בעל תרנגול ; כלומר תרנגוליתא, ביני דמזדרבל אבכא : תירגםהפשיטתא
 : הארמי בתרגום גם מובא לפשיטתא בדומה התרנגולות. בין בגאוה הצועדכפולה

 אל אלזרז : לערבית תירגם גאון סעדיה רב אכן, תרנגולי. בינת דמזדרבלואככא
 נמצאת ואינה תרגום לשון זו : 1א דירינבורג והמבאר המו"ל מעיר כך ועלסקון,
 נכון ואל עיט, : כלומר l'aigle, כותב הוא לצרפתית בתרגום ואילו הערבי,בלשון
 יב. ל'נשרהתכוון

 על המתקבל אחר פיתרון מצאו לא אולם המתרגמים, דעת את קבלו לאפרשנינו
 שתירגם אונקלוס תרגום על מסתמך הוא ; מתנים חגור : פירש ג'נאח אבןהדעת.
 2 מצרים" ארץ את"וחמש

-  
 חיה "שם אחדים פירושים אביא קמחי דוד ויזרז.

 דק שהוא לפי כן ונקרא ליבר"יר, - ציד הצד כלב שהוא וי"א במתניה,שכוחה
 3 חגרת להם "ויעשו ותרגום במתניו, חגור או חבוש הוא כאילובמתניו,

-  
 ועבדו

 שהוא לפרש ויש במתניו. וחזק מתנים וק הוא גם - נמר שהוא וי"א זריין.להון
 ידעתי לא אבל בלע"ז. אשטורוני"ל שהוא ואומרים רז"ל שוכרו טמא,, עוףמין

 מביא עזרא לאבן המיוחס ואילו כלב-ציד : פירש רלב"ג מתנים". מההפירוש
 ... לכתו ייטיב ברגלע קל ... ממתנים זרדר ... חיה יטם : טים פירו וכמהכמה
 היא המוטמע ולפי מהו ידעתי "לא בדן ולא הודה רש"י נשרה פ"א דבורים,פ"א
 ,ןזרץ ופרס מדי זו --- מתגים אגדה...זרדר ומדר,ט מחבים. תשחטתחיה

 , נאמר י למשלי וממעות ובילקוט בבלן מלכות ונטלו לבלשצר והרגומתניהם
 אדם, לבני ונוער בלילה קררא שהתרנגול כשם ; מדי זה - תיש או מתנים"זרזיר

 4. נדדה" ההוא בלילה אחשורושכך

 צעד. מיטיבי שלשה כס-לא: ל', משלי1
 1894. פארים,וא
 בשני. אחד שמחליפים יש כיוס וגב דיריגבורג, בימי מצויה היתה אלה שמות .שגי החלפתוב
 לד. מ"א, בראשית2
 ז. ג', שם3
 א. 1', אסתר מגלת5 ב. צב, קמא בבא4
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ה[ ק י ל בי לקנהא

 מתנים בזרזיר ראו הם אף בדעותיהם נחלקו המאוחרים והפרעעיםהמתרגמים
 עוף תרנגול, זברה, צבי, לכת: ומיטיבי מ י ז י ר 7 ומשונים, שונים חייםבעלי
 ציד כלב : ובעיקר קטן, עורב מין )פאלקון(, ציד לצוד כדי בו והמשתמשיםדורס
 הזרזיר. של לפשוטו יגיע הניקוד "תיקון" ידי על כי חשב סיני טור קרב. סוסאו
 צרויה( ויו"ד פתוחה נו"ן שואית, תי=ו חרוקה, )מ"מ סמקם זרזיר : גרסהוא

 האהבה. חשק בו ומתעורר לפירקו שהגיע תרנגול לערבית- בדומהופירושו-
 המליצה דרך על וכינהו לתרנגול נתכוון המחבר כי ויתכן כולו, מוקשההפסוק
 . ר ז או חגורה מעין ומהוות אותו המקשטות הנוצות שום על מתנים""זרזיר

 מ"מ כ-22 שאורכה ,ומהירה הזריזה צפור הוא vulg?aris Sturnus המצויהזרזיר
 בכתם מסתיימת מהן אחת וכל ומאורכות דקות השחורות נוצותיו גרם. כ-80ומשקלה

 "פנינים" זרוע - אדמדם ירקרק בתוספת - שחור צבעו נראה כך בשל זעיר.לבן
 הזרזירים 'לב. ואומץ מקתות מביעות ועיניו בקצהו ומחודד ישר מקורו גופומוצק,לבנות.
 בגנים במישורים, השיחים בלבבי יימצאו שם אירופה. ארצות בכל ובקיץ באביםדרים

 עפר במחילות עתיקי-יומין, עצים של נבובים בגיעים יבנו קיניהם את אכןובשדות.
 5--6 יפה  המרופד  בקו תטיל הנקבה וכד'. אבנים בין  התלולות,  הנחליםשבגדות
 שילמדו 'ולאחר במהירות, מתפתחים האפרוחים ; כחול-בהיר שצבען סגלגלות,ביצים

 Vulgaris Sturnus מצוי זרזיר :העליון

  אירופה.  בדרום רק מצוי unicoloJ.  Sturnus חיגוני( )או שחור  גרגיר :התחתוז
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 ( ם י )מתנידויר3ק
 -- הזרזיר כמותם. צעירים זרזירים להקת אל ויתחברו הוריהם את יטשולעיף
 באויר בעופו ימצא אלה את ותולעים, חלזונות גלמים, עוף, שרצי מאכלועיקר

 המחודד. במקורו האדמה מן אותם בשלפו ובעיקר לשעה( ק"מ 70 עד)מהירותו
 .נחלותיהם, אל אותה למשוך וכדי זו, צפור של בשכנותה האכרים ירצו כךבשל
 יאוו והזרזירים קטנים( שובכים למעין מיוחדות תיבות בשדותיהם האכריסיתקינו
 קולה, תכונות בשל גם האדם על חביבה זו צפור לאפרוחים. ולמעון לדגירהאותם

 צלילי וזמרתו. האדם דיבור לרבות שונים, מקולות קולות לחקות מיטיבה היאכי
 כל ובטחון. שמחה חיים, חדוות השומע לב אל ונוסכים מרנינים הזרזיר שלקולו
 ובבלעם התבואה מזרעי באכלם יעוו אשר הזרזירים, עוון על מכפריםאלה

 ומהונו. מאונו האכר ישקיע בגידולם אשר אחרים, ופירות ענביםדובדבנים,
 ופניהם גדולות בלהקות שבאירופה הזרזירים מתקהלים קיצו אל הקיץבהתקרב
 אם גם לראשונה. היוצאים הם הצעירים : הדבר ומפליא החמה. לארצותמועדות
 ישכילו זאת בכל הרחוקה, הדרך את אי-פעם שעבר מנוסה, דרך מורה להםאין
 אורחותם. יעבטו ולא הנכון בכיווןלעוף
 גם אומרים )יש אלפי מאות ארצנו אל יגיעו מרחשון בראשית או תשריבסוף

 ארץ את שעזבו הזרזירים משיפעת חלק רק אלא אלה 'ואין זרזירים,מילייני(
 בארצנו מזון. וחוסר כפן בעקבותיו המביא והולך, המתקרב הקור בשלמכורותם

 ריקים במגרשים בחצרות, יפשטו היום בשעות ; כלל ודוגרים מקננים הםאין
 החורש אחרי תלך זרזירים ולהקת יש מזונם. את למצאו בהם בשדות,ובעיקר
 מורא וללא חת ללא ותולעים. חרקים הקרקע הפיכת תוך ומעלה אדמתוהמפתח
 עורה. אל הצמודות הקרציות את ויפלו אליה, רתומה שהמחרשה הבהמה גב עליעלו
 רבה לסעודה. עצמם את ויזמנו והלולים הרפתים הצאן, מכלאות אל יבואוכן

 במושבותינו רצויים אורחים הם אין כן פי על ואף בכך, הזרזירים יביאו אשרהברכה
 זרעי את האומה מן ולהוציא לנקר ירבו הזריעה בעונת אלינו בבואםובכפרינו.
 לעת והכורם. האיכר של לבם למגינת - יאכלו הקטנים 'מהפירות ואףהתבואה.
 להם. מלון לבקש הפרדס ואל החורשה אל מחנות מחנות ויעופו יתאחדוערב
 בהשתרעם וטוב, נוח משכב בשל כמתקוטטים והמולה, רעש יקימו ובבואםבעופם

 הכל ועל רכים, ענפים וישברו פרחים ישירו וגלים, יקלרוצו העצים עלבהמוניהם
 ניתנת וווינה הפירות קליפת אל הנדבקת השחורה בלשלשת הפירות את ילכלכו-

 את להבריח ופועליהם הפרדסנים מאמצי ומיגע. מטריד עמל לאחר אלאלניקוי
 ועוצמתם פיקחותם בשל בתוהו, עולים קרובות ולעתים רבים, הקטניםהמשחיתים

 הערביים בין : אלה מזרזירים תועלת המפיקים בארצנו גם יש זאת לעומת אלה.של
 אוכלם. את מהזק בשרם כי מאמינים, והבידואים אותם, הצדיםרבים

 לאורך המתמשך רוחב קו : שונות מצורות צורות בתעופתם הזרזיריםללהקות
 מניפה הרקיע, בשיפולי המתנועעת ענקית פיצה השמים, עין את המכסה ענן ;רב

 הלהקה תשנה לעתים וכד'. ועולה המיתמר עשן עמוד שלוחות, ורבתרחבה
 ללהקה מעל ירחף ונץ יש הוא. בכדי ולא היערכותה, צורת את הבזקבמהירות
 החבורה מן אחד על להתנפל מנת עלוברדתו

 ולנעווי
 תשנה החדות, צפרניו את בו

 יתהווה או ריקנות, לדורס מתחת תיווצר אז אחת. בבת כיוונה את כולההלהקה
 את  להפיק  מבלי  הצידה, יסחף או  למטה, יפול האכזר והמתנכל חזק, אוירמשב
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]4[ ביליקאלקנה

 או ממושכת תעופה אחרי העצים, עפאי בין בלילה הזרזירים בנוח אכן,זממו.
 התנשמת של ההקאה  ובצפיעי לילה הורסי יפקדום החזקות,  ברגליהם  מיגעתהליכה

 חודש בסוף לה, לברות שהיו זרזירים של רבות גולגולות  קרובות  לעתיםתמצאנה
 הזרזירים כליל. נעלמים הם אדר ובראשית והולכים, פוחתים בארצנו הזרזיריםשבט

 0 מכורותיהם ארצות אלחוזרים
-  

 של ולהנאתם ארצנו יוגבי של הרבה לשמחתם
 . . . בוא'ם על ואלה צאתם על אלה - כאחד אירופהחקלאי
 ירושלמי תלמוד מספר. פעמים רז"ל בספרות נזכר ( . . , מתנים )בלי סתםזרזיר
 פרשנים 7. זרזירו לנצח מבקש וזה זרזירו לנצח מבקש זה שבעולם בנוהג :משמיענו
 ובשאר רבה שבמדרש הזרזיר אכן, מתגושש. או לרוץ, שיכולה חיה בו לראותדימו
- רז"לספרי  שבעולם "בנוהג 8. זה בשם כיום גם הנקראת הצפור הוא כי מסתבר, 
 להנאתו אלה צפרים מגדלים כיום גם ואמנם, ". ביתו" בתוך זרזרין שני מגדלאדם
 )12-10 בו ימים מאריכות ואף השבי תנאי אל נקלה על מסתגלות ואלה האדם,של

 ישנים זרזירים שני "אין 13 : רבה בבראשית האמור את סותר אינו זה מאמרשנים(.
  מקימות אלה צפרים אשר הרעש, ועל ההמולה על סיפרנו וכ'בר א,חד". דףעל

 תמרתא אנשי על מסופר 11 חולין במסכת האילנות. בסבכי לילה למשכןבבואן
 העופות( של הטהרה מסימני )אחד זפק בו שיש מפני הזרזיר, את שאכלושביהודה
 בבראשית הוא אף הבא הסיפור מענין 12. הדין את ליחן עתידין שהם עליהם,ואמרו
 אצלו. והביאוהו באו ישראל, לארץ אחד זרזיר עלה הגדול חייא רבי בימי '1רבה
 - ידו על שישכון עוף וכל הגג על ותנוהו לכו : להם אמר ? שנאכלנו מהו : לואמרו
 אמר אצלו. ושכן טמא( עוף ,)והוא מצרי עורב בא הגג. על ונתנוהו הלכו הוא.מינו
  למינו"11. עורב כל "ואת : שנאמר הוא. שממינו )הזרזיר( הוא טמא חייא()ר'

 של דרכו : כלומר 15, מינו" שהוא מפני אלא עורב אצל  זרויר הלך  "לאאמרו
 העורב שבין הדמיון רב ואמנם, לו. הדומים אלה עם להתחבר אדם ושל חייםבעל
 הערבי השם גם . Sturnus המדעי כשמו 16 אה2טורוניל : פירשו רש"י הזרזיר,ובין

 המכונית הצפור אל נתכוונו הזרזיר, על בדברם רבותינו, כי מוכיח "זורזור"והסורי
 flT זה בשם בימינו גםבעברית

 מרוסיה. הנה באים בארצנו החורפים  הזרזרים של רובם רוב6
 ג. הללה אק פרק השנה ראשד
 המצוי. הזרזיר דיוק: ליתר8
 ה'. פרק ראש רבתי, איכה9
 עה. פרשה10
 א. מ"ב, דף11
12WS רבי -- למינהו עורב, זה "עורב באכילה: ר ואסו טמא עוף הוא שהזרזיר לזכור 
 הלכות להרמב"ם, תורה משנה ,טפ; ורי"ף, א ס"ב, )חולין הזרזיר" את להביא אומר:אליעזר
 שם. משנה כסף בעל ורברי  יה א,' פרק אסורותמאכלות

 ס"ה. פרשה13
 טה י"ר, דברים סו; י"א, ויקרא14

 שם. ורש"י א, ס"ב, חולין ב; צ"ב, קמא, בבא1615
 שחר, להם היה 'טלא אף דברים ומפרסם אפתעות אחרי הרודף קל-כותבה, עתונאי אגב,17
 המופרזת. זריזותו משל עט", זרזיריכונה
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