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עיון

אם היו כלי זינו נטועים בגופו, יקוץ בחייו
לפני מאה שנה פירסם המלומד היהודי האנגלי חיים גולנץ שני כתבי יד של תרגום־עיבוד שעשה

ברכיה בן נטרואני, נקדן עברי בן המאה ה-13, לספרו של המלומד האנגלי אדלארד מבאת', "שאלות
על טבע" מ-1137. אבל בעוד שספרו של אדלארד זכה לפופולריות רבה ולחיים ארוכים, לתרגומו

העברי של נטרואני לא היו הדים והוא נשכח

יעקב שביט

פורסם ב-31.03.20
עקוב

בּוּלְבּוּל,

  ּתָגִיד לִי לָמָה

  ָהׁשְכַּם ַהׁשְכַּם עִם ׁשַַחר

  אַּתָה אַךְ מְִתעוֵֹרר,

  מִיָּד,

  עוֹד ֶטֶרם ׁשֶמֶׁש לָה זוַֹרַחת,

  אַּתָה מִיָּד בְּׁשִיר פּוֹצֵַח

  וּמְזַמֵּר!

כ-800 שנים לפני שהילד בשירו של ע. הלל (1966) פנה בשאלות לבולבול,

נשאל המלומד האנגלי אדלארד על ידי אחיינו "למה לבני האדם אין קרניים"

ועוד 75 שאלות, שעליהן השיב באריכות בספרו "שאלות על טבע", שבזכותו

קיבל אדלארד את התואר "איש המדע האנגלי הראשון".
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