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 ,כןפיעלואף , 142"מגכוסחשללמדימדוייקתרגום

שאיכן ,ובהשתמעויות-לוואיבדקויותעשירהעבריהתרגום
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דראמטימונולוגשלבמתכונתותרגום,מקורבנוי,זהשיר
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זוהי .ניפרד")לאלעולםשלי;ורחל'הואני"- "ש.יידען
קינהשבהם ,רביםעם-לשיריאופייניתריטוריתעמדה

ואופטימיותפסימיות ,והתפארותההחטאותוהתעודדות,

אחד.מונולוגמתוךעולים
תרגוםשהואלמרותביאליק,שלהתרגוםמן ,זאתלעומת
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מרבהשהואככל ,אולם .זכותעליהללמדומכסה ,אהובתועל

רגלייםכנראהשיש ,ההכרהבקוראגוברת;כך ,בדברים
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הקמה,משעולאלבערבהדובריוצאלחלון"יושבהב"היא
הקץאתדוחהוהואאהובתו,עםשקבעהמיפגשלמקום
ומתיתאחר;אם :בי("ועכולנערתועינייםבכלירןומצפה

"דרךהגנוזבשיר-העםמצוייםדומיםמוטיבים .במקומי")
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אתהחוצהמפותל,משעולדרךמגיעהואאליוהטבע,בחיק
 :הברשדות
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ערבעםהאוהבשלהליכתומטרתמההיטביודעקוראכל
מטרתאולחלון",יושבה"היאבשירהקמה",משעול"אל

שקיעתעםמיידהעקוםהשבילאלהאוהבשליציאתו
התוספתכןועלוקרפיפות",שדות"דרךהגנוזבשירהשמש,

נוסףחיזוקתורמים 142ג"מ,כוסחעלהבתיםשכישל
מחמירהשאיכהקלת-דעת,כערההיאשררחל'הלהיפותיזה,

בחברההיהודייההנערהעלהמקובליםהצניעות,בכללי
"מחזיקישלחומרותיהםשלטושבה ,אירופאיתהמזרח

ה"ברה"אז:דבתועלזכותללמדבאכאמור,הדובר, .נושכות"
פאראדוכסליבאורחונמצאוהשמועות,החשדותמןולנקותה

ראיותמשיםמבליבתורמו ,הרכלניםשלידיהםאתמחזק
המוגבלתהתובנהשביןהפער .אהובתושלרעתהלמבקשי

הקורא,שלאוהמאזין,שלוהבכתוידיעותיולביןהדוברשל
דראמאטית,אירוניהשלאיכויותהזהל"שיר-העם"מעניק
 .הייריבמקורמצויותשאיכן

כדיוצירופיהן:המיליםבשימושיניכרתיותררבהמורכבות
אתבתרגמוהמשורר,שלהאסוציאציותעולםאתלהבין
ביאליק,שלהמילים"ל"חקרלפכותיש ,הפשוטהייריהשיר
אלה,הערות 6 .בעיזבוןשכותרופילולוגיות,הערותהמכיל

וועדשלכשיאוביאליקשימששבהבתקופה,כנראהשככתבו
 ·משפחותלחקרמאלףחומרמכילותבארץ-ישראל,הלשון

 .שורשים-אחיםשל

-רבץהשורשיםמשפחתלגביביאליקמבהיר ,למשל ,כך
-פרץ-פרע-פקע-בקע-בקר-דבק-רבע
פקד:-פרק

ארבע)עלשוכבת(שהבהמהרבערבץ,לשושריםאח-דבק
וההברההמבטאבשינויי(שיסודםק•צי, ,יעחילופיוכידוע

וערכםוארמיתבעבריתמאדמצוייםהגליליים)במדברים
ויהי .)---פרעפרץ,(פרק,השורשיםבהסתעפותרב

אותושמחזיקים ,כלוימרבץ,עגל =מדבק""אגלכןאם
שנכנסצאןוכן .ולהמריאולהלעיטוכדירבץ'במיכלוא

שם=רבצה,רבקה:הפרטיהשםוכסלריבצה. =לריבקה
"לאה".השםוכן"רחל",השםכמוהרועים,מחיישאול
 :הרועיםמחייהשאוליםשמרתאיפוא,הן,האימהותשמות
כבשה-לאה ;רחלה-רחל ;ובוצהבת-צאןהיארבקה

אירופאיתהמזרחהנערהשלניכוייהשכינילאה.כהלאה,
ל"דחל"העבריתבגיוסהשכהפכוו"רוחל'ה",ל"'"רוח

שלהאטימולוגיהאתביאליקשלבתודעתוהעלו ,ו"רחלה"
הפכההנערה .והצאןמיקבההמתחומיהללו'השמות
מסורק,שיעדבעלתוקלת-דעת,פתייהלבת-צאןגםבעקיפין

יכולאיכראםיוםאיכרשיומו ,הדוברשלהקובלנהודברי
האגדהזכראתמעליםשלו,רחלהרחל;אתבולראות
ביןשכשבתהלרחלישראלעםאתהממשילה ,'כרבהמשמות
שמצא(פערה),חזיריםרועהעלמספרתזואגדה .החזירים
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ודרשהרחלשלבעלהבאחזיריו.ביןאתהרשםאחתרחל
לך"אין :הרועה-הגזלןענהר .רחלי"לי"תן :הרועהמןארתה
ממכרתבמכותהרועהאת(הקב"ה)הבעלחיכה .רחל"אצלי

הרועהאך ,רחלי"לי"שלחממנודרשפעםובכלשרנות.
העממיסיפורורחל".בידילך"אין :והשיבלברהיקשה
רחלהבליחייםאינםשחייוהאומלל.האוהבשלוהפשוט

ורחלה /--- /?באאניאנהאיננה;רחלה("אםשלו
הבעלעלהאגדהמהדיבריש )".הנשמהעמיאיןעמי/אינה

להשיבה,מרנןאינווגוזלהממנונגזלהשרחלו .האומלל
עממיבשירשאפילומתברר, .רחל"בידילך"איןבטענה
פשוטהפולקלוריצירתעיבדארתירגםרקשלכאורה .רתמים
שפשטותוראלרסיבי.מרובדשירביאליקיצר ,מורכבתובלתי
מתוחכמת.מחשבהפרימדרמה,פשטותהיא

רחלה.לנערהאנשי-הרכילשהעניקו"פרוצה",האפיתט
ל"חקרהםאףנקשריםאוהבה,להשהעניק"ברה",רהאפיתט
 :ביאליקשלמילים"
אומנםאותיות?בהפך"דבקיימןבא"בקרייהשםהאין

לאמת,וקרובהלבעלמתקבלויותר .היארחוקההשערה
כמווגנח.פרץ-בקרשהוראת ,הלשוןבעליבושאמרומה

 =(הפקרומזה .ופרקפרץשענינםבארמית,"בקרייייפקד",
קרניבקיעתשענינו-"בקרייגםומזה .דיןביתהבקר)
אחייגנח"השושרגםוכן .בצאתוהיוםאורופריצתהשמש

 .להםקרנייםושניהם-לנגחהוא

חייוחייההפקר(שגרפההמופקרתארה"פררצה",הנערה

המסרקתכערה,גםהיאומוסכמות)כלליםערלשפרקההפקר.
רהשיערהפריצותשל(דר-משמערתהפרעוראשהשיעראת

שבמקרר"צרלזtזען",המלהמןגםבמקרה-ערלהשהותר
לה.שהעונקור"ברה","פרוצה"האפיתטיםד.היידי)

שקרניה-יום,שלבבוקרושמשלתיאורגםמתאימים
מילים""חקרלפי ,"ר ?j ~"ר "ר.קב"(ארתהערטררתשערותיה

הפורצותהשמש.וקרני.אחד,במקררמוצאםביאליק.של
הנרגחרת).ררחל'הה~קרכקרניהםהיום.בבוקרונוגהות
הנערהאתמזכירהמזהירה,כשמשלחלונההיושבתהיפה,
ביאליקלשמ"ישר-עם"בעל-הביתשלבתר ,כחרמההיפה
 :נאמראחותהרעלשעליה ,יד"למרגליתפושט"יש

 .ת~;:וךסה יי:~ינ;:;-ל~~דו:
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 .ז;~ך~ה~ה IJ:J:;כ~גי
מנערת.רז;

ציפיותלעוררעשויההנערותשתיביןהניגודיתהתקבולת
בשירי-עםאולם.ללבנה.פניה.שחפרוהאחרת.לשלדימויה

הדימויבצדרווח. .בכללהיידיתרבאידירמאטיקהיידים.
יופיכמציין 8לבנה",כמר"יפההדימויגםחמה",כמר"יפה
הכמ,-הניגודית.התקבולתומכאן .לאין-שיעוררב

וזרזן;מראההחמה"כפני :הנערותשתיביןזארגמאטית.

המטאפ,-בבסיסהסימאנטייםשהשדותמתברר .מכרעדת"

 .למדיהומוגנייםהםהאלהמ"שירי-העס"רביםשלריקה
האימהותשמרתאתהנושאותנערות.ביןהאנאלרגיהלמשל,

בשיררגםהאחרים.בשיריםגםרווחתובקר.צאןבנותלבין
והאהובההיפההנערהיד",למרגליתפושט"ישהנזכרהעם

המקרא.מןלבןבתרחלשלתכונותיהאתבמרומזנושאת
ורחליעקבהשברתבאיםהאותנטיים.שבשירי-העםבערד
 .פרי-שידוךולאאהבת-אמתשאהבתםאוהבים.לצירן

ב"ישרי-בדרכה.מכשוליםמציבהשהחברהאהבהרלעיתים
הרועים.לחייגם"רחל"כמרשמרתרומזיםביאליקשלהעם"_

זהבשירשבשדה.האילמותהצאןמבנותהיאהרחלשבהם
 ,,שלהמידמהלסיפורמקבילהולאהרחלסיפורמשמש
השתעשעותאגב .הערמומיהביתבעל .הרצעןשואל

הקדום.הרועיםבעולםהנטועיםהשמות.שלבאטימולוגיה
שכיר-יוםפועלשלהטראגי-קרמיסיפורואתמגוללהשיר

המונולוג.שלדובררזה.פועל-איררפאי. mמזבבית-מלאכה
היפהבבתרעינונתןמאזין.איזהלפכיקובלנתואתהמגולל

בכוונתושישלפועלו,ורמזהרצעןבאלימים. .הביתבעלשל
השתהות,כלללאיום.באותוערד .לאשהבתראתלולהשיא
כחוגמהרהרעדוקרואים.עדיםבנוכחותה"תנאיס",נכתבו

 .האירוסיןטקס
ם w~~להקט~הע:ות t2ר 25

 !מרהטע:ותה;י

-רחםדעתיל~פהאני
 .. 1 • • '.ןה f כ~ז:;~ל

העין.יפתבבתשהמדוברלתומו,חשבביש-המזל.הפועל
אתכבולחרארעתההמכוערת.אחותהאתתחתיהוקיבל

 ..בשעתוהארמילבןכמרהרצען. .חליפתובראעדהמכוערת
ברמזי-איתרשדיברשעהשולל.התמיםפועלואתהוליך
היעודה.הכלהדברעלומקרטעיםמרוסקיםבדבריםרמזים.

האבשללביישנותונעדרתהפועלאצלשהתפרשמה
לומררוצהראינולבתרחתןמבקששחראשעהולמבוכתו.

שואל ,,אתהמציגשפל.כתכסיסמסתברבמפורש.הכל
התמים.קורבנואתבפחשהפילעררם,שועלכמיןהרצען
הכשרה,בתרבדברהערמומיהאבשלדבריו .תםאישיעקב

"רחל"השמותשלהאטימולוגיהאתשרבמעליםהתמימה
האב .והצאןהמיקנהמתחרםהשאוליםשמרת-ר"לאה"
אר .למאכלכשרהבהמההבתחיתהמשלבתר.בשבחמ:דבר

תמה(כבשהתרתי-משמעתמימהכבשהרגם ,לנישואין

כלבהשאין ,פגומהשאינהשלימה.כבשהרגםוטהורה.

בת-ארכבת-צאןלפירקה.שהגיעההבת,מוצגתשרב .מרס)
 .והבשילהשבגרהבקר.
"שירשלהמטאפרריקהמןגםערלהסימאנטישדהאותר
שנכתבשפיה","לבכותהארץ-ישראלי. ,המאוחרהעם"
ביןהגדלותבנות-הכפר.מתוארותזהבשיר .תרפ"רבאלול
אבהשגחתללאוצבאות",השדה"כאילרתוגבעותסלעים

הןאלהנערות .הבריאהכילדי .מכרוןכוונתוללאראם
 .בנותכמאהכי ,אחדבאישכשיםשבע"והחזיקובבחינת
כמלוא"בחוריםרקבהמצרייםאך ,כשפיהבחורשהגדלות

 .העצליםהחלוציםאתהמשוררמשביעלפיכך, .הציפורן"
כליהםלהפשילומזרזם .לנשיםבנות-הכפראתלהםשיקהו
"אחתבשירוכמרושהייה.דחייהללא ,לשפיהולעלות

קלת·דעת,נערההיארוחל'ח
הצניעות,בכללימחמירהשאינה

היהודייההנערהעלהמקובלים
שבחאירופאית,המזרחבחברה

"מחזיקישלחומרותיהםשלטו
בא ,כאמורהדובר' . ,,נושנות

"ברח"האהובתועלזכותללמד
והשמועות,החשדותמןולנקותה
מחדקפאראדוכסליבאורחונמצא
בתורמוהרכלנים,שלידיהםאת

רעתהלמבקשיראיותמשיםמבלי
אהובתו.של

ומזרזוהמתמהמה.בבחורהמשוררכאןמאיץושחים",

 :ויצטעריאחרפן .הראויהבאשהלבחור
 !tויע,רה~י~יז?ץנןהא

ל.זcה!או~פוךהה, fז:ו !י~
 ...הנ;,(ע,ןהtוגל,'ם! ,ע~,:ץ~-ה~

 .גת-ץנ~?הלעלום ~-~,~,
לבנותניתנוהמשורר.שלבעזברכרששרדה ,השירבטיוטת
ביאליקפסללכאורה, .לאה"אררחל'רבקה.~השמותהכפר
בהשתמעויותטעוניםשהםמשרםהללוהשמותאת

טעוניםשאינם"מיקרייס",שמרתוהעדיףשרנותארכיטיפירת

על-פי .אולם ."לאה ,ציפורה"חנה.כמרמתקשרים.ושאינם
גםגידמותהכפרשבנותברורשלו.המילים"ב"חקרהנזכר

השגחהללאבטבע.הגדלותופזיזות.חופשיותלבנות-צאן
הקמהושיחתושדרת/גנים"שפתשומעותואוזניהן .והכוונה

הגדלותמשוחררות.בנות-צאןמעיןהןשפיהבנות ,, .המלאה
-לאה ,רחל-רבקה.רשמותיהןואס,אבללאמעצמן,
למאכלהראויותתמימות.כבשיםדקרת.בהמרתמציינים
כאן(המדומהבגברהמשורר.מתרהכןעל .לנישואיןוכשררת

החורשהמןישובשלארמזהיררדורס).לעוףוהןלציידהן
 :בכפרטרףללא
 .לגי~טלוו~בויאוי ,~

~ץנ~?הtוחד~ה ,~tוץiב
~מזcהjןה ?jשוו(!iלשו
 : ד~~ ףר.?\~יוו~~•יי

 .?ה"שלא ,~ד!הלא , ה!~~לא
החייםלבעלי ,איפראמקביליםלאח ,רחלרבקה,השמות
בבנות-צאןביאליקראהאלהשיח.בכלגריה,צביה,

החופשיות, .הטבעיות .הפשטותהןהעיקריותשתכונותיהן

פזזיות.גםאךלשבח).דרששארתן(תכונות~לם-השפתים
שארתן(תכונותמעמיקהומחשבהתבונהחוסרקלות-דעת.

"חקרמקרם.מכל .קל)ליגלרגמתוך .בסמרילנערותהעניק
 .השירהתהוותלהבנתתרומתואתכאןתורםמילים"
מצפונותיומקצתולהארתשברחילופי-הנוסחלהבהרת

בכל .ביאליקשל"שירי-העם"קבוצתשלהאסוציאטיביות
ניתןביאליק.של"שירי-העם"מתוךהללו,הדוגמאות
שלהמקראיותהקרנרטאצירתבשלגם ""רחלהשםלאהובה

כמרובמים.באשלמענהללכתמרנןשאהובהאהובה,כערה
האהובההנערהשלהצגתהלשםגםאך .ברחלשעבדיעקב

 .דודיםעתל:י:ווהגיעשבגרהככבשה
 .מקראיותפרשיותמהדהדותביאליקשלתרגומוברקע

 .רלרראנטיזאתרעםומרומז.עקיףהשירל"עלילת"שקישורן
שלרמי;שארלרחלהגבעולים/"ישבוליםהאוהבמדברי

בעקיפיןערלה ,"?באאכהאניאיכנה/רחלהאם /---
שלרםאת"ראהונתבקשהשדהאלשנשלח .יוסףפרשת
ושעליוהבוראלבמזידשהרשלןהצאן",שלרםואתאחיך

תלונותיושגםדרמה ."?באאניאכה"ואניאחיוקרנן-כביכול
מזימותעליוהחורשיםהרכיל,אנשינגדהנביאירמיהושל

ברקעמהדהדים ,)ט-,פרקים(שם.תר .. :אתומבקשים

בחללהמרחפותואחרות.אלהפרשיותהדובר.שלקובלנתו

זרומורכבותהסימאכטי.לעיבויוהןאףתורמותהטקסט.
תכרנהאםכיהמקרר.נוסחשלאימננטיתתכרנהכאמוראיכנה.

 .לעבריתתרגומובאמצעותלשירהעניקשביאליק
לחלון",יושבה"היא:האמןשלידוכינרתהצלילברובדגם

לוששימשוברגרבסקי.וכוסח 142ג"מ,כוסחכמרשלא
ל"שי,-המעניקיםומשמערת.צלילבמשחקיעשירמקרר,
 142ג"מ,בנוסחהבא ,/ RXLבמיצלרל/ .מיוחדחןהזה "העם

קיביאלהשתמש"עחרלאך","חערלעך","חחל",במילים
שהן"רחל-רכיל'.'החורזותבמיליםביותרמתוחכמתבצררה

- ROXL /(אשכנזיתבהגייהכמעטהרמרכימירת ROXIL /(. 

מתפקדתאנשי-הרכיל.לצירןשכבחרה ,"ברירת"המלה
 :"דר-לשונית"כמלההעבריבטקסט

האדםבכיכללאתמציינתהריהיעברית,מלהבתורת .א
יחסישלבהקשרזרמלהבאהרבותתלמודיות(במימרות
רוחשאין"כל :כגרן ,הציבורלביןהפרטביןזםיאנטאגרכ
כלבפישיחהתעשינר"ואל ," ...הימכרכוחהחבריות
 .וכר')חבריות"ידילצאתצריך"אדם ,חבריות"

 / BERYES /-זרמלהמציינתביידישה:נראיזםבתורת .ב

כאןהמשמשותויעילות.חרוצותעקרות-בית-
אלה .תיקניההעיירתיהחברתי""המוסרשלנציגותיהן
בקרבובהצלחתהררח'לשלכיופיההסתם,מןמקנאות.

 .רעהדיבתהומוציאותהשניהמיןבכי

המלהבצלילישימושביאליקעשהשבההדרךגםמעניינת
שלהקינהבמלותאותםושיחזרקינה. ="יזtמער"היידית
 :המאוהבהדובר

---ךע~ליtו~ום lי-l::'ל ,~רלי~ר
 ) 17 :ח"לישעיהומר",לי("מרמקראייםקינהביטויימתוך

אתבהוסיפו .ביאליקהצליח ,) 8 :ח(ירמיהודרי"לביר"עלי
צלילי ,/ YOMER /-הצליליאתלשחזר ,""חירםהמלה
עיבוילהםולהקנות .היירישבמקררהמרירים.הקינה

הדוברשללקינתווערד,זאת .במקררמצרישאיכרסימאכטי.
עצם"עדואיכנהכעלמהררחל'השכןבסיס,ישהמקררבנוסח

שיר-העםעלפאררדיהשהואהביאליקאי.בנוסחהזה".הים
ררחל'העםפגישהשקבעבחור,שלמפירבאההתלונההיירי,

עדלבראה.מצפהרכהאחריהלהוטכהוהוא ,הקמהבמשעול
נוסחגמור.ייאושלידילהביאועלולהנערהשלאיחורכלכי

 .האקספרסיבייםצליליועלהיירי.המקררמןהשאול ,הקינה
ברוישבמקומר.איפראאינותמרורים.בכיתחושתהמעלים

 .בצערהשתתפותבמקרםחיוך.הקוראאצללהעלותכדי
שכילחלון"יושבהב"היאתירגםשביאליקאיפרא,מתברר,
האחרוניםהבתיםובשניכלשרכם,יידימשיר-עםבתים

ואףלקודמו.מרטיביתזיקהלושישאחר.שיר-עםעלהסתמך
 .מקררציירתלחלון"יושבהב"היאלראותניתן .כןפיעל

יתרכמרזה.שירגלם.כבחומרישימושבפולקלורשעשתה
אמנותית.אימיטאציהחראביאליקשל"ישרי-העם"

העממיתהיצירהמתכונותהאחדהצדמןהמשמרת

יצירהשלסממנים ,השניהצדמןהמכילה.אךהאותנטית,
 .המקררכוסחעלפאררדיהדקה.אירוניהובעלתמורכבת

עלהמתוודהמאוהב,אדםמדברהמקררשבנוסחבערד
מאחוריעומדביאליק.שלבשירו ,גמורהכנרתמתוך ,אהבתו
לקוראבעיניוקורץ ,המפוכחהמחברהמאוהבהדובר
שאינוהכאיבי.הבחורשללמישבתרלועגיםביחדושניהם
ושיבשהאותרעירורההאהבהכיככרכה.המציאותאתמפרש

 • .תבונתואת
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