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הבאתיברשאףמאמרי,ברופתחתיק,ילאיבנ.לח."הכריכה"משירתהואקטע
ציורשלכראשי-מרכיביםמות,שמאיתן,ש,ווח :הפריטיםשלושתאתבמודגש

בשירתוהןשלובשירתוהןגילייייעללהעמידוניסיתיהמשורר,שלמציורי-השתיה
ממקומריקראנרבכךמעונייןארהורצהוהקרואהעמים,בספורתואףבספרותנוזולתו,

עמ' , 1מס'א,יכרךתל-אביב,אוניברסיטתהוצאתהספרות,קודשו",ומשמרת("החרוש
ביןהאלה,המרכיביםשלרשתעשההמשוררעד-מהלבדוק,כוונתיעתהואילו .) 42-36
במחזהדיו,עלניתןשהואכפיבמעשה-תרגומו,שימושסכיניו,עללצירופםביןלגרפם
עדי"ג(כרכיםב"התקרפה"בהמשכיםתחילהשנדפסטל","רילהלםולישפריזריושל
אינהזרשבדיקהודאי,תרפ"ג).ברלין(החלהכוללותכתביובמהדורותואחר-כךי"ז)

וביתרהמסקנה,שלמיתשכןמלוא-הבעיה,לגבימסקנהשלחלקהאלאלהעלותעשויה
שלואפילוהמשורר,שלמ.עשי-תרגומוכלשלבדיקהמחייבתהמסקנות,שלמית :דיוק

כחלקאלאבאזהניסוייאיןוהלכךבאפשר,היאממששלבדיקהשברמעשה-עריכתו,
אעשנה.עשהכיתשעשעני,ותקורתיעשייה,הצריכהעבודהשל

ב

 :לשרנושכךרבעיי),מחזהואשרנה,(מערכההדראמהמתוךבקטעונפתח

So offen diirfen wir das W erk nicht treiben. 

Hort meine Meinung ! Links am See, wenn man 

Nach Brunnen fahrt, dem Mythenstein grad' iiber 

Liegt eine Matte heimlich im Geholz, 

Das Riitli heisst sie bei dem Voll<: der Hirten 

Weil dort die Waldung ausgereutet wird. 

תרמ"ג),רכןתרל"חררילנא,טעלל",("ורילהעלםהמחזהאתראשונהשתרגםואדנוזרד
 :לאמורזהקטעמתרגםמקרא,בלשוןשיריתפורזהמעשהשנעשהחירות,דרךותרגומו
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-גבר.מצעדיכלעלצופיההיזz-וטריםעיןהאלהבמקומרתגם
לעומתברונניןדרךהעלההנהרלשמאל-לעצתי.נאהקשיבו

םיצעהןיברתסםוקמבבחוהדששיתרעםילילאהןבא
 ."בט"חבשםהרועיםבפייקראאשר

ס, iמיתמלשון Mythesteinענייןלדרושנמשךהמתרגםכילכ,ךלברישםיהמעיין
לפרששילד,שלבהוראתולהיאחזשראהכשםים,אלילהאבן :תרגםהלכואגדה,
Riitli הפועללפיausroden) ausreuten ( אילנות,בצמחיםויפולעקירהשעניינו),(שורשים
חידושחטב,המקוםשםתרגםהלכךעקורה,ארץכברתועניינו Reuteלושם-עצםואף

ישיםוכןעצים).(חטבתחכמיםלשוןלפיגםעצים),(חוטבהמקראלשרןלפיגםצורה
 heimlich ;רחבשדהגםניתראפראחר,כר,שעניינה Matteכילכ,ךלברהמעיין

הפועלתוארשבחלףבאופןסתר,נבמקזום] :ביתרגםמייראאףמחרלנסתר,יוצאשעניינו
ציון,-בןש.אולםעצים.ין][ב :גםניתרעיר,פהשעניינו Geholzואילו ;עצםבשם

ופרסמוזה,שליגיעתועלזהשדיעומבליהוא,אףהמחזהאתכביאליק,כמותרשתרגם,

 :תרגומוכךתרפ"ד)היאאךדפוס,שנתבלא(פרנקפורט,ברבים

 ~ל~:פדr:פל
T T •1 T 

ליא;ךמשמאללי.שמע~נעשה.לא --: ": . : . . : -: 

ס~ליםצ~ר n:;;iבר~גן, 1נב;~~ה

ים t,:ס~~יןזד+דזזה~ר p:: ה~ב!:!

דא. reג:ום ;vסר;~יםF;כי 1ס"~ךסה"

-רוצאםכים,ילילאהןבא :לאאך Mythensteinענייןתופסהואכקודמו
לומיתרגמת Matteאולםעצים,הין][ב :לומיתרגמת Geholzכמותררכןים,~לה
ולענייןה.יובח :פעולבנייןפועללונעשה heimlichותואר-הפעולהמשדכרכ

Riitli למעשהעצמומזקיקשאינואלאשילד,שלרמזרלפילפושר,רואהכקודמוהואאף
בעקירתבמקראשתיפוללדרוש)כרמזכנראה,(המונאות,"קרחה"בתיבתומסתעייחדיוש

וחורבהבהרסהושאלחכמיםכלשרןוכברנשירה,דרךעלאםמריסה,דרךאםשערות,
בשורשםאםעציהן,שנכרתודשהאריערבחלקותיפולאחרוניםובדורותאדם,במעשה

מסמיוביערחורףשלברפויתומה""שירהבשירובתראו,ביאליק(רמאכםבנוםפאם
 :לאמורקטעאותרמתרגםבאיליקאךוקרחה).שלכת :כשכנרת

יעצתי:נכימזאת!חלילה
T • T • • -ז: • 

סtדי:כש~י ~~נבר~גןלת Qז?~םלדא;ר,~זמאל

~ק,ןא~סיי~יםר~זזליש:?ם i! ~ ק~~

לאעומדים,שמימיודהיינופה,כלשרנוזכרבלשון Seeלענייןכיהרואותעניינו
 Matteלענייןאור,יתרגמווביאליקבן-ציוןואילוהר,בלשוןותרגמוואזכרדקדק

 :תוארונעשההפועלתוארמכללשיצא heimlichענייןלושויעדבקמעבאיליקתרגהמ
קרחהלולאסבלחלאהוצרךלא Riitliבענייןאך , Mythensteinעלדילגעלם,ב
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לקרואלקודמוישסעייההשררה,אתבתרגומושמטאףי,לטוובמקור:כלשונהוהניחה
עביב :תרגםהרי im Geholzולענייןבהערות.עניינוהעיראולםעברי,שםלמקרםלו
בשיריובדרמה•לרלראותוניתן Hב"הבריכהראינושכברכפישלו,צירופווהואש,ווחה

לוהואשווחכינצןיי,הזאתהסמיכותשלובניינהעניינהשנבררקודםאךז~חרים.
ואילוצמל"("חורשענףבהוראתשווחיודעוהמקראוקיררנו,ליערכינוילמשורר
שווחשימושנתפשטוכבראחרות),תיבותשלשיבושהמשוער,ככלהחורש","עזובת
 :הסמיכותולענןיייותר.קטןיערבהוראתהשווחושימושיותר,גדוליערבהוראת

ט"ר,(איובגניומביגביעב :במקראסמיכותלפיבנוהיהיאהרי 1ירשחה-ביעב
נתפסעבילשרןאבלכתארים),הנסמכיםשניגמרניתר(נטייטשמוקשהשעניינה ,)ר"כ
בנאמרהזידוהוא ;גדשירתצפיפות,ערבי,בהודאתברגיל,ונתפושבי,יעחז"לכלשון
(דבריצורתה"רבידסרכותביןהמדאהבעביהמלךציקםהירדן"ננכר :המקשדבכלי
ביאליקשבמקראות.ולרגבלגושגםתרגוםשהואגוגרשתא, :והתרגוםי"ז) ,, ,'בהימים

יביעבנסכנ :שגררהמלציהשנעשתהחכמים,ללשוןהמקראלשוןיבעבלשוןהסמיך
"מכאן :עיקבאלהישםשיגנךצרהנירם "יענך :הכתובלענייןבגמראומקורוה,ריקה

כני"תנדרשהאינסטרומנטליתשהיארהני"ת ;קררהשלבערביהשיכנסהקורהלנעל
ב"הבריכה"שנאמרהמלונמשךהמקראמלשרןרבכן,לביאליק.גםנדרשהוכןלוקאלית,

 :הואגם
 י~~סזזדת~ע~ןי':;וי~יב~;י

 ץ;~י;ם:;נtדםליליג 9 ~סי:יג:רי

-הגאיrרההשלוחממלכ~תאל
 זז:·:- ז:-- ::- ."

 .ר~~סל~:;ני

 uהחןןף"שמיריכגרןהקודמםי,בשיריומצריההיאהרילנרהניווניתהצורהולעניין

 :ברשנאמר(תרס"ד)
ל;;ים r1$זtוין-ס~~ר~ה

ךצ;גן~אאר;ת tbיל~ו

א:פנסזהנעני-יער -ז· :--- ·-:-

"גידמקםדובשירוכןאיןהריחכמים,ולשרןמקראלשרןכאןמקשרנסכאראם
 :לאמורומקדם,לשרןמנפינדחהכניסה,מארחו,לשרןשבר(תרנ"ה),לילה",

כד~ zור~וסלן ן~;;:
שבעהשבעהנט~רער~כים

:-
0 

: 
0 ; T T : 0 

הiדרשהצלנענינ;אםעד
-T -:-• --זT 

ה~בעהכתחתיתה~מה
 ז:·- ·:-:זז-

באופןחכמםיולשרןמקראלשרןקשירופהגםמכחישהייתילאחששתיולולא
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מןגםכנצמחתנראיתשתהאאפשרהשריחהלציבעב :הכפולהשהסמיכות
צלבעבי[ביאה]-קררהבערבי[כניסה]-קררהבצל[ביאה]המקרא:
שלבעיקרהמשמשהמשוררוהריה.שחיו ]ה[צלעביביאה][ב-ה][קיו

"זהר"בשיוררכןלמוחשיותה,ההשאלהאתמחזירשהואבאופןחכמיםבלשוןהתמרנה
 :ברשנאמר(תרס"ה),

ה .R;:ז~תף;:זח~ין~םא;ר r:;ר~ת .;iוכ

 ה~~ .;iד~רדת;ין~סת p:ה f/ ~~נ

:כ~ךל~יד:קךש;ן~םך~ל~יק;לי~ת
סק;ןה יב;~~ח;ןק ןi,?זף~ש;ר

 :לאמורהיא",מיאישידע"לאבשירר-מזמרררמוצאאתהלשרן-חכמיםשלובליטרתו

;ק n ~ז:;נ~':זם

הiררשהרזותע~ם
-• ; -•• -: T 

ד~ד~ה;ןכ~ס~ין

ד;ך~ה~יןפ;~ןה~יד

גםארתהנטעשהמשוררש,חיוה-עביב :הסמיכותשללדיתהבדרךאיפראראינו
הואגםטל""רילהלםאתשתרגםים,בנטכליסףיוכינוסיף,זאתואךבתרגומו.

המעמדממעמדונהנה("הנכונה")הדקדוקלפיבנגינהחידושוועיקרתשכ"ד)(תל-אביב,

 :שלנרהקטעאתמתרגםוהואהקוצרים,אחרי
נב:כtעזממנףבגלףילא

: T T: •• : -•• -

.ד.רין~י .ם~~כ:~דזדימאללי:ז?iזזעף
צףר-ו.?סד~ת 9;ג ל~~~םל:זרף~ן,

הiררשבעביכר-דשאחבףי
T -:• ."' -;-• -:• 

ר;~ים.ד:;כיךקןא "ר~~"הוא

הטעונהבסמיכותושנסתייעלנו,עיקרשהואמהאךניכרים,והחידושיםהשינויים
ביאליק.של

ג

(מערכהובנראבביןדבריםשיחשלובקטעכמרתהלהוסיףראויהבדיקהולחיזוק

 :שלישי)מחזהשלישית,
W alter ( zeigt nach dem Bannberg): 

Vater ist's wahr, dass auf dem Berge dort 
Die Biiume bluten, wenn man einen Streich 
Drauf fiihrte mit der Axt ? 
Tell: Wer sagt das, Knabe? 
Walter: Der Meister Hirt erzahlt's - die Biiume seien 
Gebannt, sagt er, und wer sie schadige 
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Dem wachse seine Hand heraus zum Grabe. 

Tell: Die Baume sind gebannt, das ist die vVahrheit. 

Siehst du die Firnen dort, die weissen Horne1·, 

Die hoch in den Himmel sich verlieren ? 
Walter: Das sind die Gletscher, die des Nachts so donnern 

Und uns die Schlaglawinen niedersenden. 

Tell: So ist's, und die Lawinen hatten langst 

Den Flecken Altdorf unter ihrer Last 

Verschiittet, wenn der Wald dort obe nicht 

Als eine Landwehr sich dagegen stellte. 

 :נראדרזרדשלתרגומודרךהדארכן
ההרעלשמהכיהשמועה,הנכונהאבי, :חש)להר·העלרה(יוערהטאלוו
להכריתם.ומודרקאתיריםאישאםם,דובוזיםינולאהההוא

 ?בניזאת,לןהגדימי :ללטע

ונכישהאלהניםולאהב :דבריוכההלא-סיפרהעורה :רעהטלאוו
ידו.יבשתלרעה,בהםיגעאשררמישעירים,ה

אתראיתה-השעיריםישברהאלה,ניםולהאב !דיברתכן :לעלט
 ?השמיםעדבגבהםירומואשרתוהבגהםינרקה

שארןקולישמיעובגלגלכרעםאשרקרח,ה-הריהמההלא :ערהטאלוו
עלינו.נוראותשלגערימותויפילובלילה
אלטדארףפניאתכיסוכברבטחהאלהשלגהערימותדברי,ךכנים :לעלט

הדרן.ומלסגרשמהיערהלולאשאולה,ירדדבהםאשדוכלוהאנשיםוסביבותיה,

 :בן-צידןש.שלתרגומוואילו

 :החרם)הרעל(בהראותורלטר

iJ ~ l? ~ססד י~~:;כיזי:;וי, ,ם

 ע~?':~ר~ז~םןם,;זףבףסלז
:פהם?

T :• 

דג~י?לףד ?fזtזאתף~יטל:

 םי~~ז.;::;כי ד,י~ז:; םי;~:;דז.;:זו::זרלטד:

-~םסק;~ץ ,ם iJ.רםססללף

 ;ני~;ל;ח ?fנ:ר~חף~ה.קד-ד; ?.'1

ס,רםסם. הך~םי~~ם~??t,זף 5!טל:

ס~ב;:זים?ם /oק;דחךגי ::jהנ:וך~ה

עף. R~ג;וסם:ם /f?o ם;ד??ו;:~בד~ד

ים >jסח;ךסם,ס~ךח;;ים;ד:רזנ:וי,דלטד:

לגף ל~?'ים >jך iךזל;להן~םדק;ל



סדןדב 46

ק;ןוךים:וי~~ךה:ווים יל~~~ :טל

~ךז-וד;ךף 9ך ttב;יד~ת~ם J?l?ifד:זר
עצירעלזהיער-חרםאלמלא

• : •• T - "'" •:" •: -T " 

משלג.לה;מח nמחסה,עמדלא
 •::-• T T •:-:-ז-

שינוייהםשכןהמתרגמים,שנישבידהשונימיניעלהדיבוראתלהאריךצררךאיד
לבידשבינםהשוניעללהעמידבכךכוונתנוועיקרבמודגש,שהבאנומהמתוךמובלטים
 :שלוהנזכרתכלנסיקהשימושובנקודתובייחודביאליק

 :החרמונים)אלדיו(נושאולסר

נ~tדרשהעצים:פיחויבוהאמתאבי
I 0 T -::•:• 0-ז I T 0 "T ... :• 

~לימ;גף yf ,ה~~:ךסריםך;~י ?lב[ל ר~~

זןםךפף ~ z ,ן~ך~

ז~ב[ר [iזאת,לף;:ז~ידו?י :טל

החרש,אליזאת.הגידה~אהר;עיםאנ~יר
-• T • • • •• •• ... ": 

 :שג~~~ם Jבג;~ iJם, ijס,ום~ו;ךר,נכה

~ר RiJו?ו;ני ;ד:ל;ז;י~~ח ח~~

ס~ה.סןם~ים iyן:זר: iJ~כןיi ת~~טל:

i:! הtר;זtt ןגגה~n רו~פות;ק-rךבס.וי~

~יב[ז zן~בם wךראל~רוםק,.ךקד;זדיא~

ן~ןהכ;ןאות~ךב.ןימף ר~~;יךים lfiJסםלא i:Iרלטר:

ארצה.שלגיהםשפעתממרוםגל~לםמריי ז:ז ."":--:·•ז ז::- ...

~ק.~ןתב;יר yד;ךף 9ל ttס;נ;יהףך<:זר /;י fסםסם :טל
רשtדהלףלאהשלגיםשפעתמשאr-רחת
 ·:- " •ז:--:·-ז--

שמהההרים::~מרומיב s:כמשמרז-וועל
... •:-: ' T :• 'T'."" TT 

 .סר ?tכגן 9ןב;יר יז:;;חומוסיון 9ףןוtד

כתרגוםשווחה(אלימשעשעםימהםדעת,לתשומתוארייםפרטיםהרבהדואי
die Biiun1e חמצתצמח ;ואדברשלכשעיריוהדרשולפיעזים,כאילנותהפשטלפי-

וכאןכאןבעם,הפשוטההיגויולפיהאהובים,רעיםחמתששמח :קדיושיוברכתכדרך
העשוייצב,בתוומשמעלשווחה :בתמונהלנרענייואנואולםבלבד).פתח"ים
נעיר,להשליםונדיב"הבריכה",מרכיביהשכיראינווכברהמתרגםשלשירתומטבעות
נחזורעתהרואה".ובאידאחד"אחדמשירומרתשמלענייוהנזכר,במאמריהבאתי,שכבר

 :מתוכושררותשתיםעלאך
ח;ריצלליהםאורביםמשמרותם,עליעדיו:פלעוד

T זז:... •:: T •: '.""1' T 

 .ה~ן:ק;לא~ך~ת;סםסת ttך!ל!ל~:ךםד ?j::J ;לא
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חרם,המצוהיהוראתו Bannהשםהרי , Bannbergתיבתשלהתרגוםליברטיולעניין
גםיוצאתאבלאלה,הוראהמיניהואאףמשמש bannenוהפועלוכדרמה,איסורכורח,רכן

בלשוןלהיעזרואדנוראההלכךוכדרמה.קסםהשבעתשלבכוחהוהכרעהבחיצהלמשמע
-נחשענייןלונשתעשעאפשרלחש,ברובהנחש :הכתובברישוםאף(ראםחשלוה

כןשאידמהחום,הוה :מקררשלכפשוטותרגםבן-ציוןואילוש'מתא),ח'רם,נ'ידוי,
("אזכרךבכתובשמצינוכפין,חומושלרביםלשוןואחזוהוחוםלושבאחדוביאליק
שנירכיבזכרויםיובש :רביםלשוןחידשפירועלמצער")מהרוחרמוניםירדןמארץ

שלג.(מלאורית)וכנעןאשכנזבלשוןיובשכיי, 1/שושלופירושוגא,תלווטתרגומו

הרמיםאילנותיובכוחהנרע,ד , Bannwaldככמותו Bannbergכילהזכירראויהענייןולעצם
חרם,בגזירתנאסרה,זרתעודתםומשוםהכבירים,השלגגושידרדוראתלעצורוהעזים

השחתתם.

 :קודמיושקראומהראשית,-ם,ובבטכילףסויהמאסף,שלבדרכונסייםושוב
בהםשנאמרמהולפיכךדש,הקווה :לונקראן,ומוהחום,-והחש,ל-וה

מתפרשןחומוענייןאף(אגב,יםדשקומ[העצים] :לומיתוגם , gebanntשהםבעצים

בלשוןגםאךיםבוחקוהשגורבלשוןגםמסתייעוהואמקדש),בחינתלבלשניםלהם
עלביאליק,שלכקודמיומדבר,שאינובמהובעיקרלביאליקלוונמשךים,יובש
נעזרהואהסיוםובתמונתש,ווחה-יצעעלוכפליים,וזאתאם,כייםצעאריםבולא

 :לאמורביאליק,תמונתשלהמרכיביםבשני

הiררשל~לא-- .. -". 

:p ז,יגןסל~ t ;ד~~לה ב~~ין

שהוראתו Landwehrהמקורשללשרנודיוקלקייםביקשכינעיר,חדיושוניסוילקפחושלא

צבאותבכמהנקראוכןהגבולותעלההגנהחילעלמררההמצויושימושוהארץ,הגנת
כירון,והמתרגםהרים)(סוללות,טבעייםהגנהבאמצעיגםיפולאולםאוסטריה),(פרוסיה,
ראויואף .[צבא]חיל-למשמע-ארזן ,[חרמה]חל-עיןלמראה :לשניהםשעשוע,מעשה
בן.ולה-קרביומתרגם die weissen Ho;nerעלכקודמיו,פוסח,אינוכילהעיר,

ד

נשירתוהמשמעייםהחזירנייםותפקידיהששימושהת,ומשמלענייונחזוראך

עללהעמדינואבן-שושן-סגלשלבקונקורדנציההצצהודיהמגוונים,אףמרוביםביאליק,
לוניתרגםנסמכהלפחותאר, , Landwehrשתיבתבתרגומו,שימושהראינווכברכך,
במקרר.דקדרק~אחיזהלהשאיןמקומרת,בקצתשימושהונראהשנוסיףהדיןומןת,ומשמ

שני).מחזהשלישית,(מערכההקטעיםוכן

---Seid 

Wozu die herrliche Natur Euch machte ! 
Erfullt den Platz, wohin sie Euch gestellt, 
Zu Eurem Volke steht und Eurem Lande 

Und kampft fiir Euer heilig Recht. 
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 :ביאליקשלתרגומולשוןוהרי

.זףמר.אלמצותההיה, 1'1הtפבעעםמים 1'1
 ."."-·:זז ·::·-·:- •זי

סrךזי~ה,ז,וךנ;יף 'f!ףן~~~גכEןן>יךף,גכט~ל

ז,יכררר~יףל~ןץה 9ףז,וrךל~וpףוtעזח~ה

::זלס~ה.עז ~ירז~;:ףל~~~טףל'*.ןק

וכמהלכמהפתחמניחאחרים,קטעיםרובוכמותוהזה,הקטעשלהתרגוםדרך
במקור,אחיזהלושאידהמקרא,כדרךכפל-הלשון,עלשנעירבמהעתהונסתפקעיונים,

גםשיעורי-חשודות,ביותרלהאריךמבלישימושו,מתירהעבריתהלשוןשלושקיצורה
שילדבאמורכינבליט,אךבמלעיל,ושורהשורהכלכמשפטו,מסיים,המתרגםאם

נכפלהמתרגםאומרקום,מהאתלאמ :שפירושו erfiillt den Platzפשוטבלשון
החזקתלשוןונקטהחזיקה,ובמשמרתךמתפקידך,תטאללשון:

איד(ובכלליםרמושומיקהמרשמהוקיזחה :המקראכלשוןשלאתרמשמ
שלישי):מחזהשלישית,(מערכההשורהראהוכןמשמר).תיבתהכנוסיםביאליקנשירי

- - - es erbarmt micl1 - doch ich muss geho1·chen 

 :לאמורמתרגם,ביאליקואילו ;צייתלשמע,הלעליאךלי,חס :תרגומוודיוק

 .יכ;:נ~ז;וךז;וי 9 י=7 י~~ל '1 ~-לףל~יל~י

שכיח,(מערכההאחריםהתרגומיםלאוראותרונבדוקאחרקטענניאהבלטהולשם
שני):מחזה

Sind auch die alten Biicher nicht zur Hand, 
Sie sind in unsre Herzen eingeschrieben. 

 :מתרגםואדברדוד

יםתורחהםירדבאכןעתה,וביביעלאיגמויםתיקעהובירפס
ו.בבלחולעלהמה

 :הואבן-צירןשלגונזוותר

פה:כ~ז;וין>ים~ןיבף 9~ידוזזם

-:;t1 סדלב:p קרסיתף:;~ים~ry לבףם

 :מתרגםביאליקואילו

;ןבףגכסת~יד:כ~ז;ויקרתסוp~לרתוזזם

 . . . . . . . . תר.~~~לו~.ריזבד.סרףגכיםל'א iJ .ל~בף~ל
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דברהים ) 2 ; #המ.גליות-ספרינו ) 1 :השינוייםהלבלתשומתראוייםודאי

-כתובים-חרותים ) 4 ;לבנועל-בלב-לבנולוחעל ) 3 ;דבריהן-חוקותיהם
עםהדיןכינעיר,אחרון-אחרוןולענייןידנו.תחת-פה-לעינינו ) 5ובייחוד ;חרותים
שגה,לאפה :המתרגםציון,בןאףאבלנותן,הדיוקשכך , zur Handכןשתרגםביאליק

 :תרגומווכןבזה,לונמשךוליכטנבוםנותנתהשיגרהשכך

ז:וי~ים 11::ךפהר.ינף r 19! ~~ם

ל.::~;תינףעלהםחרףתיםלעד
T -:-• •• -• •• 

בחמרתשינוייטילביאליקהרישמירה,לענייןאחיזהבמקדובהיותגםאלאעו,דולא
להשתחוותנצטוולואשרהכובעבענייןלכךודוגמהבתרגומו,עצםבשםשבמקורהפועל

ראשון):מחזהחמישית,(מערכה
Nein, lasst ihn auf bewahren 

 :ביאליקשלותרגומו
נתנ~הלמשמרת:פילא

 ז•:: • ·: ." : • : •

כי):(לאאחתדקהקיפחאךנוכחלשון ,המקורכדיוקששמרליכטנבום,בזהלוונמשך

~ךת /oל~ז;ינףהףלא,

היהמהבנו,לשאלתעדנהטל-דומה,מדוגמהללמודניתןמקרה,לביאליקלוזהאיןכי
שני):מחזהחמישית,(מערכהלאמורקשתו,על

An heil'ger Statte ist sie aufbewahrt 

 :לאמורבשם-עצם,הפועלאתממירביאליקושוב

~נ:כז;ויף~דשיi~ק;ם~ל--
למשמרת-ע;לם

: • : :• ."' T 

 :ליכטנבוםלוונמשך

ן~זq~"רת v~זזז:יי~~ק:דש:;כי
ע;לם.

T 

ש,קדוקוםמ :וכתב heilige Statteבתרגמודקדק,שביאליקבמקוםכיללמדנו,
עצם,לשםפועלהואאףבהחליפולביאליק,לונמשךאךקדש,מ :וכתבליכטנבוםצמצם

הנופלבאקטיוונשמרת),היא =( ist sie aufbewahrtבקשתהנופלפאסידוהואאףובהמירו
 ;בסמיכותלונמשךובעיקר ;שמתיה-נתתיה :לובדומהפועלוב.החליפובשומרה,

במקור.אינולעד)(לנצח,עולםענייןוהריעולם,מותשמל

הקרוייםלאיגרות-מלכות,והכוונהספרים,המצוישתרגומם , Biicherעלמדברשהמקוראףואגב,
קלף,שעללכתביםהיאשהכוונהוביותרמגילות, :בכתבוביאליקשגהלאספרים,במקרא
אביהבביתהעםראשיאסיפתבזכרוגהמעלהשגי)מחזהואשונה,(מעוכהגוטוודואמנם

tlie Pe1·gamente lasen / Der alten Kaiser למהתוליגמבתוגהביאליקשלותרגומו"; 
הקיסרים). :(ודיוקו
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ה

כמושגמשמרת,לענייןביאליקשלאדיקותוכלפיבדיקהחובתדייכמדומה,נצא,לוא
וכןשיריו,בקצתגילומהעלשבאהכפישיותר,דוגמתשלרשיומהנבליטלאאםכומוצג,

(תרנ"ט):לבוקר"ב"מאמרים

 תך.~~~לאורי .>i ה~~~~ ן~~~~די

(תרנ"ח):קטנה""אגרתקררםבשיורכלול,כברועיקור

::זןיקלז;ויד p:ח .?ji~ג;ול~ד~רעוד

~ן~הiו~אג;יף~ד:זדף ~~~~

שימושיועללהעמדינובקרנקררדנציההצצהדיהכאןואףכשיותר,מצריצפינהועניין
צפנתי("בלביהמקראנחלתשהיאבלב,הצפינהענייןעתהלנרעיקראבראךלגיוונם,בה

בחובה,(בלבבי,ללבשקרובבמהענייניהתלהוהמשוררבלבבך"),צפנת"ואלהמארתך",
שנהי,(מערכהדוגמהוהרישלפנינו,המחזהבתרגוםניכרורישומה jהנפש)בשוליבחיק,
שני):חמזה

Da weint' ich nicht ! Nicht in ohnmacht'gen Tranen 
Goss ich die Kraft des heissen Schmerzens aus, 
In tief er Brust, wie einen teUren Schatz, 

Verschloss ich ihn und dachte nur auf Taten. 

 :לשונוכך /ואדנודודשלגומרתר

שורשרתרפינהאשרלדמעותלבכותמכאוביאתנתתילאכיבכיתי,לאאנכי

וקייומטמכפנימהיבבליויחבויתבפצאכןרוח,ואומץאילבאיד
נכבדות.פעולותלפעולאךהיהמעיינירכל

 :מתרגםבן-צירןואילו

אובישחr-וילאבכיתי!לאאז
T T • • • -• • 

זהמכאוביעזארצה.בדמעות
 ·:· :-ז:ד ז:•

ר ;:j ~~זץמון~דסי~י~י::ז:פו~ר

זממr-וילמפעלות-טמבr-וירשם
T ;-;• :•:ז ז-:• 

כיונראהאונן,כמעשהשבמקרר,דמעות-לא-כוח,שפיכתתיאורענייובולטדואי
הסטההפסיכואנליזה,כהגדרתוהוא,גרמה,אוניםאיןהמצוישתרגוהמ ohnmiichtigתיבת
 :ביאליקשלתרגומווהריבזה.עתהנאריךולאמעלה,כלפי

 •.•:ז~יג:יילא י~~~ר

 ר~~! יי:ג?=~~ ל~~~ין~ד~ילא
חמד:פסגלותהאב~.~כאביר~חיחמת

-:-0 :" 0 TT •;, 'י':י: 

 .ם~~~ןפ~ל ע!;ז~!~~~ג;ויםל~יiוסדיון
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גםלביאליקבמשךמהעדבנוסחו,ביכרהדיוק,לצדשינםייושהטילאףליכסבבום
 :דייקשלאבכזה

-א;~ים r ~ד~ע ilלא 1לי יכ;:~לא
העזמכא;בילהסשפכתי
ז- • :--- ·:-ז

צפבתיולבביבגסתר
 • :- : • T :ד " :

 .ם;~~ל~~ל;תו~~ע~ל;ת 9ר R:;גי

שבי):מחזהרבעיית,(מערכהברותליהבריתבענייןאחרתבדוגמההזיזוהוא

; lch weiss, weiss alles, was ihr dort verhandelt 
, Und, was mir nicht von euch vetrauert ward 

lch hab's betvahrt gleich wie ein heilig Pfand 

 :ואדברדורלשתרגומו

גםאםאכןלעשרת,יזמתםאשרכלאתאנוכייודע--סודהמתקתםאתם
לקחהאשרהדבריםאתאצפיןאגנילבבכם,הגהאשראתממניתםסתרה

הארץ.לסרכתקדושהכערובהבלבביאוזני

 :תרגומוכךבן-ציוןואליו

--ידעתי -r : . 

ידעתיבכל-----
 • :-יז

מפנינכהחרשצפנתםואשר
-ז . ." ·.· י:- :- : ".-:-

ירג:יזז?~דליקןשמ;ן 9 ~?= י~~

 :כותבביאליקאך
שמהבדבגרתםאשר~םידעתיהבכל

 T T •: :- :• :יי-:- •:ד-

 . י~~~ס~לז,בב;ים:נ~לם •~מ~ז~~ידב~~ר
קןש.~לת 9 ~;: י~~ל~ יו;ז~<;!~א;תר

 :לאמורלביאליק,עתהגםבמשךכמשפטו,ליכטנברם,אוילו

ידעתי---
 . :י
vןםבר~ץ ר~~ר~ל---

מאגזוםלי~לרתרה~בר
 :-:-- .-:-זז

קןש.~לת 9 ~;: יו;ז~<;!~~לב

- nichtבתיבותבן-צירןגםואדברגםדקדקושלאכשםדקדק,ולא - vertrauet , 

בהיפוכיאוליביכרבזהליכטנברםשלוליבוטוסו,דבגילויכגרןאמרן,מביעתשעניינן
 .מאן)-(אמןהפועלשורש

שבי)מחזהראשונה,(מערכההמחזהבתחילתוהיאהניווניתלנקוהדאחרונהדווגמה
 :קדוםשהזכרנוכפיאביהבביתזנרוברתיתגרטרדרר sQב



סדןדב 52

Aufmerkend hort' ich da manch kluges W ort, 
vVas der Verstiind'ge denkt, der Gute wiinscht, 
Und still im Herzen hab' ich mir's bewahrt. 

 :ובדאוזרדשלגרמותר

השיריםאשרנברנהעצהרכללבחכמידברילהביןקשברבהקשבתיאנרכי
בי·לביתבפצלעשרתזממו

 :תרגםבן-צירןואילו , stillתיבתלרובשמטה

 ן;י~ו;:; 7 ,ה~י~זtזזרי 7ל~יזitס~םש;ם---

יי f'ד~ ן;ב~' ר~~'ס~ץס~םלב
 יי:ג~~*'סןשל~י ן;1-ז

 :מתרגםוהואבכ,ךדירלאביאליקאן

 ץ~~יססם ffו;ןבג:י~חזtז;י~זז~הזtז

 ת~~~ ?7~ב;ןזtזזדתזtםב 1לזtיש ן;י~ו;:;זtם
למשמרתשםויהיכלניזימםראצ!פנם

:·.• : :•• T • • ; • :-T : • : :• :• 

 :התמרנהאתלרושהעלתהעליהערודנושכברביאליק,שלתרגרמרלדוגמתבחזרורעתה
מות,שמש,חיומרכיביושניבדקנוושכברניצב,מותישמעלשחיוה

דיהושרבבשירתו,מצריברהשימוששגםיצב,ב :השלישימרכיבועתהלבדוקכדי

שלפנינוהמחזהבתרגוםלרישומונפליגואנוכן,עללהעמידנובקונקורדנציההצצה
 :המקורולשרןביציבה,עמידההחלפתוהיאפשוטה,בדוגמהונפתח

Und stiindet Ihr nicht hier in Kaisers Namen 

 :ביאליקותרגום

אז-1הנפ:tב!iנהלילא
•• 

0 T T -

~ w לרםBיזt . . . 

דבריוהםראשון)מחזהראשונה,(מערכהוציידרועהביןמשיחהבקטעונמשיו

 :הצייד
Das Tier hat auch Vernunft, 
Das wissen wir, die wir die Gemsen jagen; 
Die stellen klug, wo sie zur W eide gehn, 
'ne Vorhut aus, die spitzt das Ohr und warnet 
Mit heller Pfeife, wenn der Jiiger naht. 

 :מתרגםבן-ציוןואילוהזאת,השיחהעלפוסחואדנו
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בינה.נבהמהל!ם--
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זאתשאלהצ•דיםאותנף
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המשמרעל-ש:פמרעהא•לות
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'ראש~~~ידותסדצו~ה IJ ?ק.~

 ,י~;~ןב~ן~םאז,ד.ז.קףא 1ךה

 .;סןל~ןהאותה Rרי /o ו;:

 :ביאליקשלתרגומורכך

י:זעתישלח•ה~ם
-- ••-ז :-

יעלי-סלעאחריהרודפיםאנחנףנדעוזאת
: "-;--: T : • -:-•• -:-•• :• -

משמרתעלאחדובצבלמרעה:פצאתםאשר
:-:· :•• T :•;:• :•ז•: ז -•::•:,• 

~ת ,?:j~יש-;ריס:קזז~טאז,ד.ו~fוף~פה

 .~ל~רדקולך::זך::זיןם~ןחוקל~סייך~דק

 :חילופולצדניןהדיוקלצדניןשינוי-מת,תוךלקודמיונמשךליכטננרםואילו

שכלישלח•ה!ם  ." .• •.-ז :-

ך~ים-9~~לי.רי q ~;ךרף:קיסד

נ:כלףץ~סד~~אףל~ר~ה~ת

אז,ד. r;:ף f:'J 'ר~ /o ~זt~ל ב~;
~ת R .-שי~ד::זנ;י~.רבך:כךסר~'רק

לשרןאלאו,משמלשרןאחריו,וכנאכקודמואחזלאשביאליקעתה,לנרוהעיקר

אעמרדהמותישמ("עלמסיעיוהמקראלשרןבלבדשלאגםמהכנטייתו,מותשמ
שלצורכואףאלאיצב"),באנכימותישמ"רעל :ובייחודמצור",עלואתיצנה
 .סייעומהשוותשלבסופההמלעיל

שהמסורתבמקוםהיאיציבתלשוןאחיזתשלניותרהחדההדוגמהכידרמהאך
שני):מחזהשביה,(מערכהמקוררלשוןשכךלקטע,והכוונה .וכלמכלסותרת

Wir stif ten keinen neuen Bund, es ist 

Ein uralt Bund1iis nur von Vater Zeit, 

Das wir erneuern ! 

 :ואדברדודשלגומרתר

קדםימימאבותינובויתחדשבאךהחדשבויתתווכבבלאנחנו

 :יתרגםובן-ציון

דרית~ןפכה;ךכ'רתן~ה qרית t=לא

~;ים 1;סןש:כזtבותדריתךז~שו;ים,
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 :מתרגםבאיליקואילו

ב~בתב;שבה,ישבהכיה:פרית,חדשהלא
 •::-• TT•:זז •:- TTך

~סן~~הס~הובא~ר:סזזב;ת,ו;בי~י~זזז.

-חיובלשרןבמקראאמנם,בר,תיפולבויתראשית,בצדו.תמיהותשלרשזהתרגום
עזיבה,שינחה,-שלילהלשרןברשתיפולכשםהגברההחזקה,נצירה,זכירה,שמירה,
תיפולמעשה-הבריתעצםשנית,תמרטה.זעימה,הרשעה,חילול,שיחרת,הפרה,עבירה,

מחרקהובמידהבמקרא,פעמיםששייםכמעטכריתה,לשוןגדושה,ובמידהכלקררםבר
כןאםאלאהצבה,אוצייבה,לשרןברתיפוללאאךהגדה,ציווי,נתינה,שימה,לשוןאף

לשוןשלישית,בברית.אמנם,לאה, iתשהמקראוהקמההעמדהלשוןשלגולוכגלבראנה
stiften לענייןאךלהם,יזמהארוהקמהייסודבעיקרועניינוBund ·רBiindnis גםעניינו

יציבה,ללשוןנאמןביאליקוהנה . schliessenלשוןבייחודיפולבהכיאםברית,ככריתת
דבר-שיחהוהואבעניינו,הקרובאחר,בקטעכראותנוהבלטה,שלבידתרתואפילו

שבי):מחזהרביעית,(מערכה

Attinghausen: 0, saget mir ! Geschlossen ist der Bund? 
Melchthal: Am gleichen Tage werden alle drei 

W aldstatte sich erheben. 

 :מרתגםואדברדוד

האלוהארצותשלרשבידהתווכבויתהכיליהגידהאנא :ויזעינהוטאל
ערשקיהםדגנהארצותמשלושהתושביםומוקיאחדגירם :לאהטכלעמ

כוח.

 :לשרנוכךבן-ציון,תרגוםואילו

םזאתזם:;~וית~ר p::פךסהiכ~זז~םאטבב-הרזן:

;ז;tייב~ nוז~ל~תל f~סד ם;י~;: :מלך-תל

 .:קימי
 :בשלוביאליקאך

 ה~.:;ןוז~ם 1$ס~ף-- :אטיבגהרזן

 . :-ה:פריתז
 .ה~~~ך~ם ה~.:;ן :מלנחל

~fווז~ה.ס~פ;תזנןלש~סדי;ם

שהמדוברובירתוהברית,כריתתשלעקיפהביקשבאיליקכיהשערה,שתעלהאפשר
חששלאכןוגללומחודשת,שינהבריתעלהמדוברבעצם,אבל,וחדשה,שינהבבריתהוא

ברית,כריתתחתימת-הסכם,כאןועניינוונעילהסגירהשיסודו schliessenלשוןליטול
המלים,שתיאתולתרגמן,ומרדיה,קשרכאןועניינוהתרוממותשיסודר erhebenולשרן
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כ~~דהואהעוקץכיאומר,זוהשערהאחריולערערלהרהרמבליאבלה.מקילשון
המקוהנה--יםנוואליםמלאמאנחנו"והנה :יוסףשלחלומובלשוןבשימוש

העצם,שםבידהפרדיוהטייטשגםהגרמניהתרגוםגםשכן ,"הצבבגםומתיואל
 bindenמאלמים:שתרגמוהפועל,וביןגאונן,- Garbenומים:אלשתרגמו

התיבהמפנינדחתההדיבורובלשוןקדומה,כמלהד:פאוגאחרוניםובדורות:פינדן-
אחרוניםדורותבשניתרגמוהטייטשבלשוןואפילוס,עפזtנספ,זtנס :הסלאווית

אףכןנהגווכנראהן,עטלביבנדדבי-יםמואליםמאלמ :בגלילותינו
ביאליקבשירתיוסףחלוםלשונותבענייןנפרטותלדוןבבואיבזהואאוידהקרובה,בווליד

התרגוםשאידשלפנינו,בתרגוםיציבהשלהשימושבעצםשראינודיינושעהלפיומשמעם.
ביאליק.שלכלנסיקהשימושהוטעםמחייבה




