תרגומי השירה הלירית לעברית מרוסית מאת אדולף גומן

Лирическая поэзия в переводе на иврит Адольфа Гомана

אלכסנדר בלוק
А.А.Блок
стихи

שירים
adolf.goman@gmail.com

אלכסנדר בלוק

)(1880 – 1921

Оглавление:

:תוכן הענינים

Краткая биографическая справка

על אלכסנדר בלוק

В ночи, когда уснет тревога
Гамаюн, птица вещая
Предчувствую Тебя
Девушка пела в церковном хоре
Незнакомка
Они читают стихи
О, весна без конца и без краю
На поле Куликовом
О доблестях, о подвигах, о славе
Она пришла с мороза
В ресторане
Приближается звук
Ночь, улица, фонарь, аптека
О, я хочу безумно жить

 כְּ שי ְּתפַּ ֵשט ַּהרֹגַּ ע,ְּבלֵ יל
 צפֹור נְּ בּואֹות,גַּ ּ ָּמיּון
אֲ ני ָּחש עֵ ת בֹואֲ ְך
ָּש ָּרה עַּ ְּל ָּמה
ָּהאַּ ְּלמֹונית
קֹוראים שירים
ְּ ֵהם
 ְּלל ֹא ֵקצה, אָּ ביב ְּלל ֹא סֹוף,הֹו
ְּבעֲ ָּרבַּ ת קּוליקֹובֹו פֹ לה
בּורה נׂשגבת
ָּ ְּ ג, ְּתהילָּ ה,עַּ ל אֹ מץ
היא בָּ אָּ ה מכְּ פֹור
ְּבמ ְּסעָּ ָּדה
ְּצליל ַּמ ְּדאיב מ ְּת ָּק ֵרב
מ ְּר ַּק ַּחת- בֵ ית, לֵ יל, פָּ נָּס,ְּרחֹוב
אֲ ני ָּחפֵ ץ ל ְּחיֹות

Была ты всех ярче, верней и прелестней
КАРМЕН
(цикл стихов)
Как океан меняет цвет
На небе - празелень
Есть демон утра
Бушует снежная весна
Среди поклонников Кармен
Сердитый взор бесцветных глаз
Вербы - это весенняя таль
Ты - как отзвук забытого гимна
О да, любовь вольна, как птица
Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь
*

*

*

Рожденные в года глухие
Превратила всё в шутку сначала

ית לי ַּהכֹל
ְּ ָּהי
כ ְַּּרמן
)(מחזור שירים
כְּ מֹו יָּם אֲ שר צ ְּבעֹו ַּמחֲ ליף
 וְּשבר של י ֵָּר ַּח,ָּרקיעַּ י ְַּּר ְּק ַּרק
יֵש ֵדמֹון בֹקר
ש ְּלגֵ י אָּ ביב כ ְּסעָּ ָּרה
בּורה
ָּ עֵ ת בָּ ּה כ ְַּּרמן עם ַּח
ַּמבָּ ט כֹה ְּמ ֻרגָּ ז ְּוצַּ ח
עֲ ָּרבֹות – ַּה ְּפ ָּש ָּרה ְּבאָּ ביב
כּוח
ַּ ימנֹון ַּה ָּש
ְּ קֹול ַּהה-אַּ ְּת – בַּ ת
צפֹור ַּה ְּדרֹור – כָּל ַּמאֲ וַּיְך
ית לי ַּהכֹל
ְּ ָּהי
*

*

*

נגְּ מרת-ְּבנֵי ְּשנֹות שגְּ ָּרה ב ְּלתי
" "הֲ לָּ צָּ ה: עֹוד ָּח ְּשבָּ ה

Краткая биографическая справка
על אלכסנדר בלוק
אלכסנדר ְּבלֹוק (, (1880 - 1921משורר רוסי ,נולד בסנקט פטרבורג במשפחה אריסטוקרטית .אביו היה פרופסור באוניברסיטת ורשה .אחרי שהתגרשו
הוריו ,בלוק אומץ על ידי משפחת של אמו .במשפחה זו גדל והתחנך ,ורכש השכלה ספרותית נרחבת .אמו הייתה אשת ספרות ומתרגמת.
נדלֶ ייב ,מי שהייתה
אלכסנדר הצעיר השתלם בלימודי ההיסטוריה וחקר השפות .בשנת  1898פגש את ליּובֹוב ֶמנְּ ֶדלֶ ייבָ ה ,בתו של המדען הידוע דמיטרי ֶמ ֶ
לימים לאשתו.
זינאידה
ָ
אמו של אלכסנדר בלֹוק הבחינה בכישרונו .זמן קצר אחר כך ,משנת  ,1902הפך אלכסנדר בלֹוק לאורח של קבע בסלון הספרותי של המשוררת
'קֹוב ְּסקי ,והשתתף במערכת כתב העת " הדרך החדשה" שהשניים ערכו והוציאו לאור.
גִ יּפיּוס ובעלה ,המשורר והחוקר דמיטרי ֶמ ֶרזְּ ְּ
יצירתו המוקדמת של בלֹוק בין השנים  ,1900-1904קּובצה בספרו הראשון " שירים לגברת הנפלאה "  ,שיצא לאור בשנת  .1905הספר ספוג באווירה
מיסטית ,שבה כל תופעות העולם נתפסות כסימנים ואותות של המתרחש בעולמות אחרים .אך בלוק ראה גם את המשבר של סימבוליזם כזרם ספרותי.
ביצירותיו גברו נטיות לעיניינים סוציאליים ,דתיים ולמשבר רוחני של האדם המודרני בכלל ,ומכאן – למסקנה על התגמול הבלתי-נמנע.
את המהפכה של אוקטובר  1917בלוק קיבל בהתלהבות ,כי ראה בה התקוממות עממית .הוא סירב לצאת את רוסיה בזמן כה קשה למדינה .אך
התלהבותו כבתה כבר אחרי שנה אחת ,והוחלפה בפסימיות וכאב גדול .בתקופה זו כתב בלוק את הפואמה המפורסמת שלו "שניים-עשר" ,שהיא לא שייכת
לשום זרם בספרות רוסית גם בצורתה ,בשפתה וגם בתוכנה .באותה שנת  1918כתב בלוק גם את הפואמה "סקיתים" .מאז הוא הפסיק לכתוב שירים ,ועל
השאלות הגיב במילים" :כל הצלילים נפסקו ...האם אתם לא שומעים שאין שום צליל? אני נחנק! כולנו נחנקים! המכפכה העולמית הופכת למחלת לב קתלנית!"
וכצעקת יאוש אחרונה נשמע נאום שלו "על ייעודו של משורר" באסיפה לציון יום מותו של פושקין בשנת  .1921בלוק אמר" :אפשר לקחת מאדם גם שלווה
וחופש .לא שלווה חיצונית ,אלא שלווה יצירתית; לא חופש ילדותי להיות ליברל ,אלא חופש ורצון ליצור – חופש פנימי .ומשורר גווע ,כי אין לא אוויר ,והחיים
מאבדים את טעמם" .בלוק נפטר בשנת  1921ממחלת לב.
יש מבקרים חוקרים והיסטוריונים של ספרות ,המשייכים את אלכסנדר בלוק לעידן הספרותי של תור הכסף בשירה הרוסית .יצירותיו תורגמו לשפות רבות.
(מתוך ה"ויקיפדיה")

***
В ночи, когда уснет тревога,
И город скроется во мгле —
О, сколько музыки у бога,
Какие звуки на земле!
Что буря жизни, если розы
Твои цветут мне и горят!
Что человеческие слезы,
Когда румянится закат!
Прими, Владычица вселенной,
Сквозь кровь, сквозь муки, сквозь гроба —
Последней страсти кубок пенный
От недостойного раба!

 כְּ שי ְּתפַּ ֵשט ַּהרֹגַּ ע,ְּבלֵ יל
, כְּ ֶש ִי ְּתּפַּ שט הַּ ֹרגַּע,ְּבליל
- ו ְִּעיר ְּבחֹ ֶשְך תעָ לם
! ַּ איזֶה לַּ חַּ ן לָ אֱ ֹלה,הֹו
!בָ אָ ֶרץ איזֶה צְּ ִליל קֹוסם
 ִאם ו ֶֶרד,ַּמה ִלי סּופַּ ת חַּ יִ ים
!ּפֹולט חָ יָה
ְּ  אש, ַּּפֹורח
ּול ְּד ָמעֹות אֱ נֹוש ַּמה ע ֶרְך
ִ
!ִאם יש כֹה סֹ ֶמק ִל ְּש ִקיעָ ה
,ׂשֹור ֶרת
ֶ  עַּ ל כָל תבל,ַּק ְּב ִלי
-  עַּ ד ֶשלֶ ד נָח,תֹוְך ָדם ּוכְּ אב
נֹות ֶרת
ֶ שּוקה
ָ ג ִָביעַּ ֶשל ְּת
!מעֶ בֶ ד ל ֹא ָראּוי ֶשלָ ְך
1898

Гамаюн, птица вещая
(картина В. Васнецова)
На гладях бесконечных вод,
Закатом в пурпур облеченных,
Она вещает и поет,
Не в силах крыл поднять смятенных...
Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых...
Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик горит любовью,
Но вещей правдою звучат
Уста, запекшиеся кровью!..

 צפֹור נְּ בּואֹות,גַּ ּ ָּמיּון
)* ) ַּו ְּסנצֹוב.(ציור של ו
ְּש ִקיעָ ה ְּביָם ְּלל ֹא גְּ בּולֹות
,ְּבאַּ ְּרג ָָמן צֹובַּ עַּ ת ָמיִם
זֹור ֶקת נְּ בּואֹות
ֶ צִ ּפֹור
...ְּב ִלי ֹכחַּ ְּלהַּ ִרים כְּ נָפַּ יִם
ִהיא ְּמנַּבאת עַּ ל עֹ ל אַּ כְּ זָר
, ָדם ָשפּוְך וְּהֶ ֶרג,טַּ טַּ ִרים
, ְּשרפָ ה ו ְַּּרעַּ ב ַּמר,גְּ זִ ילָ ה
... כְּ לָ יָה ֶשל צֶ ֶדק,אֹון הָ ָר ִעים
,לַּ ְּמרֹות זְּ וָעֹות ֶשל סֹוף עֹולָ ם
,אֹומ ֶרת
ֶ מּותה יָפָ ה ִחבָ ה
ָ ְּד
ְּב ָרם ִב ְּׂשפָ ַּתיִם ִב ְּקרּום ָדם
.אֱ ֶמת ָת ִמיד ַּרק ְּמבַּ ֶׂש ֶרת

1899
 השרה,*) ַּג ָמיּון – במיתולוגיה של הסלבים המזרחיים היא ציפור אגדית
לאנשים שירים אלוהיים וזוקרת נבואות לגבי העתיד

***
И тяжкий сон житейского сознанья
Ты отряхнешь, тоскуя и любя.
Вл. Соловьев
Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —
Всё в облике одном предчувствую Тебя.
Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,
И молча жду,— тоскуя и любя.
Весь горизонт в огне, и близко появленье,
Но страшно мне: изменишь облик Ты,

אֲ ני ָּחש עֵ ת בֹואֲ ְך
תֹודעָ ה חֹולֶ ֶמת
ָ ְּוהַּ ִשגְּ ָרה ֶשל
 כָמהַּ וְּאֹוהב,עֹוד ְּתנַּער
"סולוביוב "אין טעם למילים.ו
. לָ ִריק ָשנָה נֹובֶ לֶ ת...אֲ נִ י חָ ש עת בֹואֲ ְך
.אֹותה ָתאב
ָ
אֲ נִ י חָ ש אֶ ת בֹואֲ ְך ִב ְּדמּות
,נִ ְּסבֶ לֶ ת- צְּ חּותֹו ִב ְּל ִתי,הָ אֹ פֶ ק – אש
. כ ֵָּמהַּ וְאֹוהֵ ב,יתי לָ ְך
ִ ִִחכ
, וְּאַּ ְּת כְּ בָ ר ִמ ְּת ָק ֶרבֶ ת,הָ אֹ פֶ ק – אש
? הֲ ְּת ַּשנִ י ְּדמּותְך:אֲ בָ ל אֲ נִ י ּפַּ ֹוחד

И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.

צֹורבֶ ת
ֶ אָ ז ִתוָצר ִבי חַּ ְּש ָדנּות
.ִעם הַּ ִשנּוי הַּ ְּד ַּר ְּס ִטי ֶשל צַּ ְּלמְך

О, как паду — и горестно, и низко,
Не одолев смертельные мечты!

, ַּ ּפָ גִ יע, ָשפל, איְך אֶ ּפֹ ל – עָ צּוב,הֹו
! מֻ ְּמ ָרְך,ְּב ִלי ְּלהַּ גְּ ִשים חֲ לֹום נִ ְּׂשגָב

Как ясен горизонт! И лучезарность близко.
Но страшно мне: изменишь облик Ты.

. ַּהָ אֹ פֶ ק כֹה בָ ִהיר! וְּאֹור צַּ ְּלמְך ָמגִ יע
. אַּ ְּת ְּת ַּשנִ י ְּדמּותְך:אֲ בָ ל אֲ נִ י ּפַּ ֹוחד
1901

***
Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.
Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.

ָּש ָּרה עַּ ְּל ָּמה
, ַָּש ָרה עַּ ְּל ָמה עַּ ל כָל ִאיש יָגע
,ְּב ַּמ ְּקהלַּ ת כְּ נ ִסיָה גְּ דֹולָ ה
, ַּעַּ ל כָל אֳ נִ יָה בַּ יָם הַּ גֹובה
.עַּ ל כֹל אֲ ֶשר ִׂש ְּמחָ תֹו אָ זְּ לָ ה
, ַּכְָך ָשר קֹולָ ה אֶ ל כִ ּפָ ה ַּמגִ יע
,ו ְֶּק ֶרן עַּ ל ֹלבֶ ן כָתף זָהֲ ָרה
, ַּ הֶ אֱ זִ ין ְּלל ֹא נִ יע,ָקהָ ל צָ פָ ה
.איְך ָש ָרה בַּ ֶק ֶרן ִׂש ְּמלָ ה צְּ ח ָֹורה

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.

,נִ ְּד ָמה ְּלכֻלָ ם כִ י ִׂש ְּמחָ ה ל ֹא ָת ָמה
,כִ י כָל הַּ ְּס ִפינֹות ְּב ִמ ְּפ ָרץ ָשלו
כָל ִמי ֶש ִה ְּפ ִליג בָ עָ בָ ר הַּ י ָָמה
.ָמצַּ א בַּ נ ַּכָר לֹו ִמ ְּשאֶ לֶ ת לב

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам,- плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

(* ,ו ְַּּרק מעַּ ל ְּל ַּשעַּ ר הַּ ֶמלֶ ְך
,ּולזְֹך הָ אֹור
ְּ ְּל ֶמ ֶתק הַּ קֹול
)** ַּרֹואֶ ה ע ֲִתידֹות ִתינֹוק ִה ְּתיַּּפח
.עַּ ל כְָך ֶש ִמה ָמה ִאיש ל ֹא יַּחֲ זֹר
1905
*) שער המלך – דלתות דקורטיביות המפרידות בין מזבח לשאר
השטח בכנסייה פרבוסלבית
.התינוק בידיים של אמו בציור על האיקונין-**) הכוונה היא לישו

Незнакомка
По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

ָּהאַּ ְּלמֹונית
מעַּ ל הַּ ִמ ְּסעָ דֹות ֶשל ֶק ֶרת
; ַּמ ְּר ִקיב, חָ ִריף,אֲ וִיר ַּמחֲ ִריש
ׂשֹור ֶרת
ֶ עַּ ל צְּ עָ קֹות ְּשתּויִים
.ְּּפ ָראּות ֶשל רּוחַּ הָ אֲ ִביב

Вдали над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается детский плач.
И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.
Над озером скрипят уключины
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный
Бесмысленно кривится диск.
И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной
Как я, смирен и оглушен.
А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!»1 кричат.
И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
И веют древними поверьями

,מעַּ ל ִס ְּמטָ ה אָ בָ ק ּפֹולֶ טֶ ת
ו ְַּּקיְּטָ נֹות ְּב ִשעֲמּום
,לּובית ַּמאֲ ִפיָה בֹולֶ טֶ ת
ִ ְּש
.ּו ְּבכִ י ֶשל ִתינֹוקֹות סָ תּום
הֹולכַּים ְּלאֹ ֶרְך
ְּ ִבגְּ בּול ּפַּ ְּרוָר
לצִ ים ַּרבי הַּ נִ סָ יֹון
ִעם הַּ גְּ ִבירֹות בין ִביב ְּל ֶד ֶרְך
.כְּ ֶשכֹובַּ עָ ם ְּבאֲ לַּ כְּ סֹון
ַּ ְּּפני אֲ גַּם צְּ וָחָ ה וְּשּוע-עַּ ל
,חֹות ִרים ּונְּ שיהֶ ם
ְּ ֶַּשל ה
 בַּ גֹ בַּ ה, מֻ ְּרגַּל ְּלכֹל,ּוכְּ בָ ר
.יסק אֶ ת ּפַּ ְּרצּופֹו ִעקם
ְּ הַּ ִד
ּוי ְִּד ִידי מּו ִלי כָל עֶ ֶרב
,ְּבכֹוס ֶשל ַּי ִין ִמ ְּש ַּתקף
הּוא ִמנֹוזל חָ ִריף בַּ ֶק ֶרב
.מֻ ְּח ָרש כָמֹונִי וְּעָ יף
ְּליַּד הַּ שֻ ְּלחָ נֹות עַּ ל ְּש ַּתיִם
,הַּ ֶמ ְּלצַּ ִרים ְּמנ ְַּּמנְּ ִמים
עי ַּניִם-ְּש ְּתיָנִ ים ְּשפַּ ני
ַּ ו
)* .« צֹוו ְִּחיםIn vino veritas!»
ּוב ָשעָ ה הַּ ִמ ְּתבַּ ֶק ֶשת
ְּ
)?(אֹו זֶה נִ ְּד ֶמה ִלי ְּבחֲ לֹום
חּוקה ְּב ֶמ ִשי
ָ גִ זְּ ַּרת עַּ ְּל ָמה ְּד
.חֹולֶ פֶ ת ְּב ִע ְּמעּום חַּ לֹון
,נֹושפֶ ת
ֶ ְּב ָׂש ִמים וְּעַּ ְּר ִפ ִלים
,כֹורים ְּלאַּ ט
ִ עֹובֶ ֶרת ִש
יֹושבֶ ת
ֶ ְּליַּד הַּ חַּ לֹונֹות
.ְּב ִלי ְּמלַּ ּוִ ים עַּ ְּל ָמה ְּלבָ ד
 כְּ הֶ בֶ ל,וְּאֱ מּונֹות ְּקדּומֹות

Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

,נֹושבֹות ִמ ֶמ ִשי הַּ ג ִָמיש
ְּ
,ִמכֹובַּ ע ִעם נֹוצֹות ֶשל אבָ ל
.ִמיָד צָ ָרה ְּבזִ יו ג ִָביש
ְּבחּוש ִק ְּרבָ ה ְּתמּוהָ ה נִ כְּ בַּ ְּל ִתי
- צֹופֶ ה מעבֶ ר לַּ צָ ִעיף
ְּשם אֶ ל חֹוף ָקסּום הּובַּ ְּל ִתי
ָ ו
.ְּבתֹוְך ֶמ ְּרחָ ק ָקסּום ַּמכְּ ִסיף

Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.

,מּוסים נ ְַּּפ ִשי עָ ֶרבֶ ת
ִ ְּסֹודֹות כ
,ִלי ֶש ֶמש ֶשל זּולַּ ת הֻ ְּפ ַּקד
כָל עֹ ֶמק ַּנ ְִּש ַּמ ִתי דֹואֶ בֶ ת
.ִּפלח ִלי ַּייִן ַּמר לָ עַּ ד

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу

, נִ ְּד ֶמה ִלי,נֹוצֹות יָען נֹוטֹות
,ְּבתֹוְך מ ִֹחי ִמ ְּתנ ְַּּדנְּ דֹות
עיני הַּ ְּתכֹול ְּתהּומֹות ְּלפֶ לֶ א
.ּפֹורחֹות
ְּ בַּ חֹוף ֶשל יָם ָרחֹוק

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.

,נ ְַּּפ ִשי ַּמ ְּטמֹון בָ ה ְּמאַּ ֶמצֶ ת
!וְּהַּ ַּמ ְּפתחַּ ִלי נִ ְּמסַּ ר
! ִמ ְּפלֶ צֶ ת- ִשכֹור,אַּ ָתה צֹודק
. זֶה מּוכָר,אֱ ֶמת ְּב ַּייִן
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Они читают стихи
Смотри: я спутал все страницы,
Пока глаза твои цвели.
Большие крылья снежной птицы

קֹוראים שירים
ְּ ֵהם
 י ִָדי ַּד ִּפים ה ִעיפָ ה:ְּר ִאי
. ְּּפּ ָר ִחים-עת כִ י ּפָ ַּק ְּח ְּת עי ַּניְִך
,הַּ כְּ פֹור כְּ נָפָ ה הנִ יפָ ה-צִ ּפֹור

Мой ум метелью замели.
Как странны были речи маски!
Понятны ли тебе?— Бог весть!
Ты твердо знаешь: в книгах — сказки,
А в жизни — только проза есть.
Но для меня неразделимы
С тобою — ночь, и мгла реки,
И застывающие дымы,
И рифм веселых огоньки.
Не будь и ты со мною строгой,
И маской не дразни меня,
И в темной памяти не трогай
Иного — страшного — огня.

. ְּשלָ גִ ים כִ ְּס ָתה מ ִֹחי-ְּבפּוְך
.הַּ ַּמסכָה ִד ְּב ָרה ְּבס ֶתר
.נְּת? הָ אל י ִָעיד
ְּ ַּהֲ ִאם הב
, ִש ִירים ְּבספֶ ר:אַּ ְּת ְּבטּוחָ ה
.ּופרֹוזָה ְּבחַּ יִ ים ָת ִמיד
ְּ
, ליל וְּחֹ ֶשְך- אַּ ְך ִב ְּש ִב ִילי אַּ ְּת
 מימי נָהָ ר,עָ ָשן ָקפּוא
,וְּאֹור חָ רּוז ָׂשמחַּ – ֶמסֶ ְך
.אֶ ְּפ ָשר-ֶש ְּלהַּ ְּפ ִריד כְּ בָ ר ִאי
, ּפָ נִ ים הָ ִא ִירי,ְּב ִלי ְּלהַּ חֲ ִמיר
.אַּ ל ִת ְּתג ִָרי ְּב ַּמסכָה
ְּבזִ כָרֹון אָ פל הַּ ְּש ִא ִירי
. ל ֹא ְּברּוכָה,אש ְּמסֻ ֶכנֶת
1907

***

 ְּלל ֹא ֵקצה, אָּ ביב ְּלל ֹא סֹוף,הֹו

О, весна без конца и без краю Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

–  ְּלל ֹא קצֶ ה, אָ ִביב ְּלל ֹא סֹוף,הֹו
! ְּלל ֹא קץ חֲ זֹונִ י,ְּלל ֹא סֹוף
ְּמזַּהֶ ה הַּ חַּ יִ ים! ּובַּ ֶקצֶ ב
!בֹודם ְּמצַּ ְּלצל ָמגִ נִ י
ָ ְִּלכ

Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха - позорного нет!

! ְּמבַּ ְּרכהּו,ְּמ ַּקבל אֲ נִ י ְּד ִחי
! נאָ ַּק ְּב ִלי ְּב ָרכ ִָתי,הַּ צְּ לָ חָ ה
,עַּ ל הַּ ֶקסֶ ם ֶשל ְּבכִ י אַּ ל ַּתכְּ ִלימּו
!אֹותי
ִ וְּעַּ ל צְּ חֹוק אַּ ל ַּתכְּ ִלימּו

Принимаю бессоные споры,
Утро в завесах темных окна,
Чтоб мои воспаленные взоры
Раздражала, пьянила весна!

ִכּוחים בין עַּ ְּרבַּ יִם
ִ ְּמ ַּקבל ו
,אשית אֹור הַּ ב ֶֹקר ִחור
ִ עַּ ד ר
לּו יֹו ִסיף ִלי צַּ ֶרבֶ ת עי ַּניִם
! ְּמ ַּשכר,יבי ְּמג ֶַּרה
ִ אָ ִב

Принимаю пустынные веси!
И колодцы земных городов!
Осветленный простор поднебесий
И томления рабьих трудов!
И встречаю тебя у порога С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем бога
На холодных и сжатых губах...
Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита...
Никогда не откроешь ты плечи...
Но над нами - хмельная мечта!

ִַּש ָממֹון הַּ כְּ פָ ִרים הַּ ַּמ ְּר ִקיע
, ְּבארֹות הָ עָ ִרים,אֲ ַּקבל
, ֶַּמ ְּרחָ ִבים ְּב ִה ִירים ֶשל ָר ִקיע
!מּועָ ָקה ֶשל עַּ ַּמל עֲבָ ִדים
– ַּ גָבֹוה,אֲ ַּקדם אֶ ת ְּּפניכֶם – עַּ ז
,ִעם ׂשעָ ר ַּנֶחָ ִשי וְּעָ בֹות
ִַּעם הַּ שם ל ֹא נִ ְּפ ַּתר ֶשל אֱ ֹלה
...ּוקמּוצֹות
ְּ עַּ ל ְּׂשפָ ַּתיִם ַּקרֹות
ישה הָ עֹו ֶינֶת
ָ ְִּו ִל ְּק ַּראת הַּ ְּּפג
...ְּלעֹולָ ם ל ֹא אַּ זְּ נִ יחַּ ָמגן
...ִת ָש ְּארּו ִעם כְּ ת ְּפ ֶכם ְּממֻ ֶגנֶת
!אַּ ְך בינינּו חֲ לֹום ְּמ ַּרנן
,וְּרֹואֶ ה איבָ ְּתכֶם ִמ ְּת ַּק ַּרבֶ ת
–  ְּמ ַּקלל, ְּמחַּ בב,וְּׂשֹונא
...ּומוֶת
ָ ִסּורים ִלי
ִ עֹוד אֶ ַּדע י
! ְּמ ַּקבל, הַּ חַּ יִ ים,אַּ ְך אֶ ְּתכֶם

И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель - я знаю Все равно: принимаю тебя!

1907

На поле Куликовом
1
Река раскинулась. Течет, грустит лениво
И моет берега.
Над скудной глиной желтого обрыва
В степи грустят стога.
О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь - стрелой татарской древней воли

ְּבעֲ ָּרבַּ ת קּוליקֹובֹו פֹ לה
)*
'א
, ְּב ִלי נַּחַּ ת,נִרּפֶ ה עָ גּום
ְּ נָהָ ר ָרחָ ב זֹורם
.דֹותיו לַּ חּות
ָ ְּוְּעַּ ל ג
יטי הַּ ַּשחַּ ת
ִ מעַּ ל ִמ ְּדרֹון צָ הֹ ב ִט
.עֹוג ֶֶמת ְּבחֲ רּוט
: הֹו ַּר ְּעי ִָתי! עַּ ד תֹם הבַּ נּו,הֹו רּוס
!ַּד ְּרכינּו אֲ רֻ כֹות
וְּהן ְּבחץ חרּות טָ טָ ִרית לָ נּו

Пронзил нам грудь.
Наш путь - степной, наш путь - в тоске безбрежной В твоей тоске, о, Русь!
И даже мглы - ночной и зарубежной Я не боюсь.
Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
Степную даль.
В степном дыму блеснет святое знамя
И ханской сабли сталь...

.ִּפ ְּלחּו חָ זֹות
- ַּד ְּרכינּו – ע ֲָרבָ ה ְּּודאָ בָ ה רֹווַּחַּ ת
! ְּדאָ בָ תְך,הֹו רּוס
, ְּבנכָר ְּב ִלי ּפַּ חַּ ד,ְּבאֹ בֶ ְך
.ְּבליל חֹושְך
, ִהג ְַּּענּו, לַּ יְּלָ ה! דֹוהַּ ִרים,בֹוא
וְּתֹוְך עָ ָשן
,רֹואים כְּ בָ ר נס ָקדֹוש ֶשלָ נּו
ִ
...ְּּפלָ ַּדת חַּ ְּרבֹו ֶשל חָ ן

И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...

... ָחֹול ִמים עָ לֶ יה
ְּ – ּוק ָרב נִ צְּ ִחי! ַּש ְּלוָה
ְּ
 חֹול חֹוצָ ה,ָדם
ָדֹורסֶ ת ְּבטַּ ְּלפֶ יה
ֶ סּוסַּ ת הַּ בָ ר
...נֹוצָ ה-ִע ְּׂשבי

И нет конца! Мелькают версты, кручи...
Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови!

! וְּהָ ְּלאָ ה... ְּתהֹומֹות,ְּוכְָך ְּב ִלי סֹוף! גְּ בָ ִהים
!אֹותם
ָ
ֲעצֹר
,הֹולכִ ים עָ ִבים ְּמפֻ חָ ִדים ְּל ַּמ ְּלעָ ה
ְּ
!ְּש ִקיעָ ה בַּ ָדם

Закат в крови! Из сердца кровь струится!
Плачь, сердце, плачь...
Покоя нет! Степная кобылица
Несется вскачь!

!ְּש ִקיעָ ה בַּ ָדם! ו ְָּדם ִמלב כְּ ֶקלַּ ח
...ְּבכּו לב וְּעַּ יִן
,צְּ לָ עֹות סּוסַּ ת הַּ בָ ר ְּב ֶמלַּ ח
!ְּש ֶקט אַּ יִן
ֶ ו
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בּורה נׂשגבת
ָּ ְּ ג, ְּתהילָּ ה,עַּ ל אֹ מץ

О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Перед мной сияло на столе.

בּורה נִ ׂשגֶבֶ ת
ָ ְּ ג, ְּת ִהילָ ה,עַּ ל אֹ ֶמץ
,ִה ְּרהַּ ְּר ִתי אֲ רֻ כֹות ְּבאֶ ֶרץ ְּדוַּי
גר ֶת
ֶ עת כִ י ּפָ ַּניְִך ְּבפַּ ְּשטּות ִמ ְּס
.אֹורן עָ לַּ י
ָ ִמשֻ ְּלחָ נִ י ָש ְּפכּו

Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.

. אַּ ְּת נִ ְּפ ָר ְּד ְּת ִמ ֶמנִ י,ָשעָ ה ִהגִ יעָ ה
.ְּלליל ִה ְּשלַּ כְּ ִתי אֶ ת טַּ בַּ עַּ ת הַּ ְּב ִרית
- ,גֹורלְך ָמסַּ ְּר ְּת אֲ זַּי ִל ְּפלֹונִ י
ָ אֶ ת
.ּפָ נִ ים יָפֹות ָשכ ְַּּח ִתי ְּל ָת ִמיד

Летели дни, крутясь проклятым роем...
Вино и страсть терзали жизнь мою...
И вспомнил я тебя пред аналоем,
И звал тебя, как молодость свою...
Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.
Не знаю, где приют твоей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, нашла...
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
В котором ты в сырую ночь ушла...
Уж не мечтать о нежности, о славе,
Все миновалось, молодость прошла!
Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.

...י ַָּמי ִה ְּס ַּת ְּח ְּררּו כִ נְּ ִחיל אָ רּור ְּב ִלי הֶ ֶרף
...שּוקה טָ ְּרפּו ִלי כָל חַּ יַּי
ָ  ְּת,ַּייִן
 הָ עֶ ֶרב,נִ זְּ כ ְַּּר ִתי ְּמ ֻק ֶד ֶשת ִלי
...עּורי
ַּ ְּנִ זְּ ַּכ ְּר ִתי בָ ְך כְּ א ֶשת נ
,ית ִלי עֹ ֶרף
ְּ  אַּ ְך אַּ ְּת הֶ ְּפנ,אתי שּוב וַּשּוב
ִ ָק ָר
.יתי – ל ֹא ִרחַּ ְּמ ְּת וְּל ֹא ִה ְּסכ ְַּּמ ְּת לָ שּוב
ִ ִבָ כ
,ְּבעֶ צֶ ב ִה ְּתעַּ טַּ ְּפ ְּת ִבכְּ חֹול ְּמ ִעיל ֶשל חֹ ֶרף
.יָצָ את מחֹ ם הַּ בַּ יִת ְּלתֹוְך ליל ָרטּוב
, ַּתגִ ִידי, יָפָ ה ֶש ִלי,גַּאַּ ְּו ָתנִ ית
?איפֹ ה ִמ ְּפלָ ט ֶשהּוא לָ ְך קן אָ הּוב
יתי
ִ  ְּבחֲ לֹום ְּמ ִעיל כָחֹ ל ָר ִא,י ַָּשנְּ ִתי
...בֹו אַּ ְּת יָצָ את אָ ז ְּלתֹוְך ליל ָרטּוב
בּורה נִ ׂשגֶבֶ ת
ָ ְּעַּ ל ע ֲִדינּות וְּעַּ ל ג
, הַּ כֹל עָ בַּ ר ִבכְּ ִדי,אין כְּ בָ ר לַּ חֲ ֹלם
גר ֶת
ֶ וְּאֶ ת ּפָ ַּניְִך ְּבפַּ ְּשטּות ִמ ְּס
.ִמשֻ ְּלחָ נִ י הסַּ ְּר ִתי ְּבי ִָדי
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Она пришла с мороза,
Раскрасневшаяся,
Наполнила комнату
Ароматом воздуха и духов,
Звонким голосом
И совсем неуважительной к занятиям
Болтовней.
Она немедленно уронила на пол
Толстый том художественного журнала,
И сейчас же стало казаться,
Что в моей большой комнате
Очень мало места.
Всё это было немножко досадно
И довольно нелепо.
Впрочем, она захотела,
Чтобы я читал ей вслух "Макбета".
Едва дойдя до пузырей земли,
О которых я не могу говорить без волнения,
Я заметил, что она тоже волнуется
И внимательно смотрит в окно.
Оказалось, что большой пестрый кот
С трудом лепится по краю крыши,
Подстерегая целующихся голубей.
Я рассердился больше всего на то,
Что целовались не мы, а голуби,
И что прошли времена Паоло и Франчески.

היא בָּ אָּ ה מכְּ פֹור
ִהיא בָ אָ ה ִמכְּ פֹור
,מּוקת ְּלחָ ַּייִם
ַּ ְּס
ִמ ְּלאָ ה אֶ ת הַּ חֶ ֶדר
,ֹׂשם
ֶ ְּבנִ יחֹוחַּ אֲ וִיר ּוב
ְּבקֹול צָ לּול
ּוב ִפ ְּטּפּוט נָטּול כָבֹוד
ְּ
.סּוקי
ַּ כְּ לַּ ּפי ִע
ִהיא ִמיָד ָש ְּמטָ ה עַּ ל הָ ִרצְּ ּפָ ה
,עת ְּלאֳ ָמנּות-כ ֶֶרְך עָ בֶ ה ֶשל כְּ ַּתב
וְּתכֶף ִלי נִ ְּד ָמה
כְּ ִאלּו ְּבחֶ ְּד ִרי הַּ גָדֹול
.אין ַּדי ָמקֹום
כָל זֶה הָ יָה ְּמצַּ ער ְּמעַּ ט
.ּומגֻחָ ְך ְּל ַּמ ַּדי
ְּ
אּולָ ם ִהיא ִה ִביעָ ה ְּרצֹונָה
."מ ְּקבֶ ט" ְּבקֹול
ַּ כִ י אַּ ְּק ִריא לָ ה
,אַּ ְך זֶה ִהג ְַּּע ִתי ְּלבּועֹות הָ אֲ ָד ָמה
,עֲליהֶ ן אֲ נִ י ל ֹא יָכֹול ְּל ַּדבר ְּב ִלי ִה ְּת ַּרגְּ שּות
ֶשת
ֶ ִה ְּבחַּ נְּ ִתי כִ י גַּם ִהיא ִמ ְּת ַּרג
.ׂשּומת לב בַּ חַּ לֹון
ַּ וְּצֹופָ ה ִב ְּת
ִה ְּתבַּ רר ֶשחָ תּול גָדֹול סַּ ְּסגֹונִ י
ְּבקֹ ִשי נִ צְּ ָמד ִל ְּקצה הַּ גַּג
.כְּ ֶשהּוא אֹורב ְּביֹונִ ים ִמ ְּתנ ְַּּשקֹות
ָרגַּזְּ ִתי ִב ְּמיֻחָ ד עַּ ל כְָך
, ל ֹא אֲ נ ְַּּחנּו,ַּשקּו הַּ יֹונִ ים
ִ ֶש ִה ְּתנ
)* .'ס ָקה
ְּ ֶּופ ַּרנְּ צ
ְּ ְּשחָ לַּ ף זְּ ַּמנָם ֶשל ּפַּ אֹולֹו
ֶ ו
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"'ס ָקה דה'רימיני – זוג מ"הקומדיה האלוהית
ְּ ֶּופ ַּרנְּ צ
ְּ *) ּפַּ אֹולֹו מלטסטה
 שהתאהבו תוך קריאתם ברומן על חצר המלך ארתור,מאת דנטה

В ресторане
Никогда не забуду (он был, или не был,
Этот вечер): пожаром зари
Сожжено и раздвинуто бледное небо,
И на жёлтой заре - фонари.
Я сидел у окна в переполненном зале.
Где-то пели смычки о любви.
Я послал тебе чёрную розу в бокале
Золотого, как нёбо, аи.
Ты взглянула. Я встретил смущённо и дерзко
Взор надменный и отдал поклон.
Обратясь к кавалеру, намеренно резко
Ты сказала: "И этот влюблён".
И сейчас же в ответ что-то грянули струны,
Исступлённо запели смычки...
Но была ты со мной всем презрением юным,
Чуть заметным дрожаньем руки...
Ты рванулась движеньем испуганной птицы,
Ты прошла, словно сон мой легка...
И вздохнули духи, задремали ресницы,
Зашептались тревожно шелка.
Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала
И, бросая, кричала: "Лови!.."
А монисто бренчало, цыганка плясала
И визжала заре о любви.

ְּבמ ְּסעָּ ָּדה
יתי
ִ ְִּלעֹולָ ם ל ֹא אֶ ְּשכַּח (הּוא הָ יָה אֹו הָ ז
רּופים
ִ  ָש ַּמיִם ְּׂש: )?זֶה הָ עֶ ֶרב
,יתי
ִ ו ְִּחּוְּ ִריִם ִמ ְּש ִקיעָ ה ִמ ְּתּפַּ ֶשטֶ ת ָר ִא
.וְּעַּ ל צֹהַּ ב ְּש ִקיעָ ה – ּפָ נ ִָסים
ַּּוב ִלי נִ יע
ְּ ,ִה ְּתי ַַּּש ְּב ִתי ְּליַּד הַּ חַּ לֹון
.ִיתי ָקשּוב
ִ אַּ הַּ ב הָ י-ְּל ִשיר
ַּאָ ז ָשלַּ ְּח ִתי לָ ְך ו ֶֶרד ָשחור ְּבג ִָביע
)* .ֶשל אַּ יִ י כְּ מֹו ָר ִקיעַּ זָהּוב
ידה אַּ ך ְּב ִלי ֶרטֶ ט
ָ  נָבֹוְך ַּק ְּד ִתי ִק.ִה ְּס ַּתכ ְַּּל ְּת
.וְּסָ פַּ גְּ ִתי ַּמבָ ט לא עָ נָו
 ְּונֶחֱ ֶרצֶ ת,זּוג י ְִּה ָירה-אַּ ְּת ּפָ נִ ית לַּ בן
". "עֹוד אֶ חָ ד ְּמאֹ הָ ב:וְּאָ ַּמ ְּר ְּת
,ית ִרים ִל ְּדבָ ַּריְִך
ָ  ֶרגַּע עָ נּו מ-ּובן
ִ
...הַּ ְּק ָשתֹות ִה ְּתעַּ ְּלפּו ְּב ִלּוּוי
,עּוריְִך
ַּ ְּאַּ ְך הָ יִית אָ ז ִע ִמי ְּבזִ ְּלזּול נ
...ּוב ַּרעַּ ד יָדְך הֶ חָ בּוי
ְּ
, ַּאַּ ְּת ָקפַּ צְּ ְּת כְּ מֹו צִ ּפֹור ְּמבֹהֶ לֶ ת ְּבכֹח
...וְּחָ לַּ ְּפ ְּת כְּ מֹו חֲ לֹום אֹו כְּ מֹו חַּ ג
, ַּ הַּ ְּב ָׂש ִמים נ ְָּשפּו רּוח,יסים
ִ נִ ְּר ְּדמּו הָ ִר
הַּ ֶמ ִשי מֻ ְּדאָ ג-וְּלָ חַּ ש בַּ ד
ָ אַּ ְך מעֹ ֶמק ְּר ִאי כְּ בָ ר ָש ְּלחָ ה ַּמבָ טֶ יה...
..."תפֹ ס!" בָ בּואָ ה
ְּ ו ְָּק ְּראָ ה אלַּ י
, ָחָ גָה צֹועֲנִ יָה ְּב ִק ְּשקּוש ִקשּוטֶ יה
.וְּצָ וְּחָ ה עַּ לַּ אַּ הַּ ב ִל ְּש ִקיעָ ה
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Приближается звук. И, покорна щемящему звуку,
Молодеет душа.
И во сне прижимаю к губам твою прежнюю руку,
Не дыша.
Снится - снова я мальчик, и снова любовник,
И овраг, и бурьян.
И в бурьяне - колючий шиповник,
И вечерний туман.
Сквозь цветы, и листы, и колючие ветки, я знаю,
Старый дом глянет в сердце мое,
Глянет небо опять, розовея от краю до краю,
И окошко твое.
Этот голос - он твой, и его непонятному звуку
Жизнь и горе отдам,
Хоть во сне, твою прежнюю милую руку
Прижимая к губам.

ְּצליל ַּמ ְּדאיב מ ְּת ָּק ֵרב
 ִבכְּ נִ יעָ ה ִלצְּ ִלילי צְּ עָ ַּדיְִך.צְּ ִליל ַּמ ְּד ִאיב ִמ ְּת ָקרב
.נֶפֶ ש שּוב צְּ ִעיָרה
.ְּבחֲ לֹום שּוב ַּמצְּ ִמיד ִל ְּׂשפָ ַּתי כְּ מֹו ִמכְּ בָ ר אֶ ת י ַָּדיְִך
.ֲצּורה
ָ ימה ע
ָ נְּ ִש
, שּוב ְּביַּחַּ ד, ְּמאַּ הב, ִמ ְּתבַּ גר- ְּבחֲ לֹום
,בָ ר ְּב ִב ְּתרֹון-ע ֶׂשב
,דֹוק ָרנִ י בֹו כְּ ַּמחַּ ט
ְּ בָ ר-ו ֶֶרד
.ע ֲָרפֶ ל ְּב ִמ ְּדרֹון
– ַּעֹוקצָ נִ ים – כְּ בָ ר יֹודע
ְּ ּומבַּ עַּ ד ִל ְּסבַּ ְך ֲענ ִָפים
ִ
,שּוב ביתְך ְּל ִל ִבי יִּפָ ַּתח
ַּ הַּ ָּורֹד י ְִּׂש ָתרע,שּוב ָר ִקיעַּ י ְִּפ ַּקח לֹו עינָיו
.אֶ ל תֹוְך צֹוהַּ ר ֶשלָ ְך
ּול ַּמנְּ גִ ינָתֹו הַּ מֹו ֶש ֶכת
ְּ ,וְּהַּ קֹול – הּוא ֶשלָ ְך
,עֹוד א ֶתן אֶ ת חַּ יַּי
 אֶ ת יָדְך ֶש ִמכְּ בָ ר ְּמב ֶֹרכֶת,כְּ די ֶשלּו ְּבחֲ לֹום
.ְּלהַּ צְּ ִמיד ִל ְּׂשפָ ַּתי
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***

מ ְּר ַּק ַּחת- בֵ ית, לֵ יל, פָּ נָּס,ְּרחֹוב

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века Все будет так. Исхода нет.

, ִמ ְּר ַּקחַּ ת- בית, ליל, ּפָ נָס,ְּרחֹוב
.אֹור ַּדל ַּתכְּ ִלית לֹו ל ֹא נִ ְּמצַּ א
ְּתמּונָה זֹו ִת ָשאר נֹוכַּחַּ ת
. אין מֹוצָ א.עַּ ד סֹוף יָמיָך

Умрешь - начнешь опять сначала

,ָתמּות – ְּושּוב ַּת ְּמ ִשיְך ְּבפֶ ֶרְך

И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

:ַּמה ֶשהָ יָה יַּחֲ זֹר כְּ אָ ז
, ֶק ַּרח- ִב ְּתעָ לָ ה מי,ְּרחֹוב
. ִמ ְּר ַּקחַּ ת ּופָ נָס- בית,ליל
1912

אֲ ני ָּחפֵ ץ ל ְּחיֹות

***
О, я хочу безумно жить:
Всё сущее - увековечить,
Безличное - вочеловечить,
Несбывшееся - воплотить!
Пусть душит жизни сон тяжелый,
Пусть задыхаюсь в этом сне,Быть может, юноша весёлый
В грядущем скажет обо мне:
Простим угрюмство - разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь - дитя добра и света,
Он весь - свободы торжество!

:חָ פץ ִל ְּחיֹות עַּ ד כְּ די טרּוף
, ַַּּמה ֶש ַּקיָם כְּ בָ ר – ְּלהַּ נְּ צִ יח
, ְַּּלאֶ בֶ ן – רּוח ְּלהַּ ִפיח
!הֻ גְּ ָשם – לָ תת לֹו גּוף-ְּלל ֹא
, ַּגָם ִאם חֲ לֹום חַּ יִ ים רֹוצח
-  ַּמ ְּש ִמיד,אֹותי
ִ ָגם ִאם חֹונק
ַּ צָ עַּ יר ָׂשמח, ִמי יִתן,אַּ ְך
:ֹאמר עָ לַּ י עֹוד בֶ עָ ִתיד
ַּ י
– נ ְסלַּ ח לֹו ַּק ְדרּותֹו כֹוססת
.לא זה ש ְמאַּ ְפין זהּות
,כּלֹו הּוא – ילד אֹור ְוחסד
!כּלֹו הּוא – נצָּ חֹון חֵ רּות
1914

***
Была ты всех ярче, верней и прелестней,
Не кляни же меня, не кляни!
Мой поезд летит, как цыганская песня,
Как те невозвратные дни...
Что было любимо - все мимо, мимо...
Впереди - неизвестность пути...
Благословенно, неизгладимо,

ית לי ַּהכֹל
ְּ ָּהי
, זִ יו וְּיֹ ִפי,ִית ִלי הַּ כֹל – ְּמ ִסירּות
ְּ הָ י
! אַּ ל ְּתעַּ נִ י,ְּל ַּקלל ִח ְּד ִלי
 וְּעָ פָ ה,י ִָמים הַּ הם שּוב לא יָבֹואּו
...ַּרכֶבֶ ת כְּ ִשיר צֹועֲנִ י
 ֶשגָז בַּ ֶד ֶרְך,כָל ַּמה ֶשאָ הַּ ְּב ִתי
! אַּ ל נָא ִת ְּמ ִחי,ְּמב ָֹרְך הָ יָה
 הָ יָה ָמלא עֶ ֶרְך,הָ יָה ָמלא אֹ ֶשר

Невозвратимо... прости!

! ִס ְּל ִחי...וְּל ֹא יַּחֲ זֹר עֹוד
1914

כ ְַּּרמן

КАРМЕН
(цикл стихов, 1914)
Л.А.Д.

)1914 ,(מחזור שירים
.ד.א.ל

כְּ מֹו יָּם אֲ שר צ ְּבעֹו ַּמחֲ ליף

***
Как океан меняет цвет,
Когда в нагроможденной туче
Вдруг полыхнет мигнувший свет,Так сердце под грозой певучей
Меняет строй, боясь вздохнуть,
И кровь бросается в ланиты,
И слезы счастья душат грудь
Перед явленьем Карменситы.

***
На небе - празелень, и месяца осколок
Омыт, в лазури спит, и ветер, чуть дыша,
Проходит, и весна, и лёд последний колок,
И в сонный входит вихрь смятенная душа...
Что месяца нежней, что зорь закатных выше?
Знай про себя, молчи, друзьям не говори:
В последнем этаже, там, под высокой крышей,
Окно, горящее не от одной зари...

כְּ מֹו יָם אֲ ֶשר צִ ְּבעֹו ַּמחֲ ִליף
ַּעת אֹור ִמ ְּסבָ ְך עָ ִבים מגִ יח
- ,וְּסַּ עַּ ר ָשר אֲ וִיר מצִ יף
, ַּית רּוח
ָ ִ ִשנ, לב ֶש ִלי,כְָך
ּפָ חַּ ְּד ָת ְּל ָד ָקה ִל ְּפעֹ ם
...ית
ָ ִללֶ חָ ַּייִם ָדם ָר ִמ
 ָקשה ִלנְּ שֹם,ְּד ָמעֹות ִׂש ְּמחָ ה
.ִל ְּק ַּראת בֹואָ ה ֶשל כ ְַּּרמֶ נְּ ִסיטָ ה

 וְּשבר של י ֵָּר ַּח,ָּרקיעַּ י ְַּּר ְּק ַּרק
ְַּּשבֶ ר ֶשל יָרח
ֶ  ו,ָר ִקיעַּ י ְַּּר ְּק ַּרק
 רֹופאת הַּ נְּ ִשי ָמה,יָשן ִב ְּתכֹול ָמרֹום
, ָש ִביר ו ְַּּדק הַּ ֶק ַּרח... הָ אָ ִביב... ֶַּשל רּוח
.ּול ִס ְּחרּור חֲ לֹום נִ כְּ נֶסֶ ת נְּ ָש ָמה
ְּ
? ַּ ִמהַּ ְּש ִקיעֹות גָבֹוה,מהַּ יָרחַּ ַּמה ע ֲִדין
: וְּאַּ ל ַּתגִ יד ְּל ִאיש ְּבהַּ צְּ נָעָ ה, ְּשתֹק,ַּדע
, בַּ גֹ בַּ ה, ַּתחַּ ת גַּג, ָשם,קֹומה ִע ִלית
ָ  ְּב,ָשם
...חַּ לֹון מּואָ ר ל ֹא ַּרק בָ אֹור ֶשל הַּ ְּש ִקיעָ ה

***
Есть демон утра. Дымно-светел он,
Золотокудрый и счастливый.
Как небо, синь струящийся хитон,
Весь - перламутра переливы.
Но как ночною тьмой сквозит лазурь,
Так этот лик сквозит порой ужасным,
И золото кудрей - червонно-красным,
И голос - рокотом забытых бурь.

יֵש ֵדמֹון בֹקר
, ְּקצָ ת עַּ ְּר ִפ ִלי,יש דמֹון ב ֶֹקר – צַּ ח
.כֻלֹו – זְּ הַּ ב ַּת ְּל ַּת ִלים וָאֹ ֶשר
, כְּ מֹו יָם ג ִַּלי,יקה – כְּ מֹו ָמרֹום
ָ ִטּונ
.כְּ מֹו צֶ ֶדף ִמ ְּתגַּּון ְּבעֹ ֶשר
,אַּ ְך כְּ מֹו ֶש ְּשחֹור הַּ ליל נִ ְּש ָקף ִמ ְּתכֹול
,ימה – ִמזִ יו ּפָ נִ ים נִ ְּש ֶקפֶ ת
ָ כְָך גָם א
,ִמּפָ ז ַּת ְּל ַּתל – ִטּפַּ ת ָשנִ י נֹוטֶ פֶ ת
.ְּשאֹון סַּ עַּ ר נִ ְּשכַּח – ִמתֹוְך הַּ קֹול
1914

***
Бушует снежная весна.
Я отвожу глаза от книги...
О, страшный час, когда она,
Читая по руке Цуниги,
В глаза Хозе метнула взгляд!
Насмешкой засветились очи,
Блеснул зубов жемчужный ряд,
И я забыл все дни, все ночи,
И сердце захлестнула кровь,
Смывая память об отчизне...
А голос пел: Ценою жизни
Ты мне заплатишь за любовь!

ש ְּלגֵ י אָּ ביב כ ְּסעָּ ָּרה
.ִש ְּלגי אָ ִביב כִ ְּסעָ ָרה
, חֹושב עַּ ל ֶרגַּע,ִה ְּפסַּ ְּק ִתי ְּקרֹוא
,נֹוראָ ה
ָ ַּעַּ ל הַּ ָשעָ ה ה
...כְּ ֶש ִהיא קֹוראת בַּ יָד צּונִ יגָה
!אֶ ל עין ז'ֹוזֶה ַּמבָ ט הּוטַּ ל
, ָנִ צְּ נּוץ הַּ לַּ עַּ ג ְּבעינֶיה
...ְּּפנִ יני ִש ַּניִם – זִ יק חַּ ְּש ַּמל
, ַּ ליל עַּ כְּ ָשו – אינִ י יֹודע,יֹום
,רֹובים
ִ ּוק
ְּ ָשכ ְַּּח ִתי בַּ יִת
...הַּ לב מּוצָ ף בַּ ָדם וַּלַּ הַּ ב
 עבּור הָּ אַּ הַּ ב:וְּקֹול הַּ ָשר
!עֹוד ְת ַּשּלֵ ם לי בָּ חַּ יים

***
Среди поклонников Кармен,
Спешащих пёстрою толпою,
Её зовущих за собою,
Один, как тень у серых стен
Ночной таверны Лиллас-Пастья,
Молчит и сумрачно глядит,
Не ждёт, не требует участья,
Когда же бубен зазвучит
И глухо зазвенят запястья, Он вспоминает дни весны,
Он средь бушующих созвучий
Глядит на стан её певучий
И видит творческие сны.

***
Сердитый взор бесцветных глаз.
Их гордый вызов, их презренье.
Всех линий — таянье и пенье.
Так я Вас встретил в первый раз.
В партере — ночь. Нельзя дышать.
Нагрудник черный близко, близко...
И бледное лицо... и прядь
Волос, спадающая низко...
О, не впервые странных встреч
Я испытал немую жуткость!
Но этих нервных рук и плеч
Почти пугающая чуткость...
В движеньях гордой головы
Прямые признаки досады...
(Так на людей из-за ограды
Угрюмо взглядывают львы).
А там, под круглой лампой, там

בּורה
ָּ עֵ ת בָּ ּה כ ְַּּרמן עם ַּח
בּורה
ָ ַּעת בָ ה כ ְַּּר ֶמן ִעם ח
,ַּמע ֲִריצֶ יהָ ִמ ְּתבַּ ַּדחַּ ת
,ּומ ְּפלַּ ְּרטֶ טֶ ת ְּקצָ ת ְּבנַּחַּ ת
ְּ
פֹורה
ָ ֲּולטַּ ב ְּרנָה א
ְּ
,ּפַּ ְּס ִט ָיה נִ ְּפ ֶר ֶדת-ֶשל ִלילַּ ס
 קֹודר אָ ִדיש, כְּ מֹו צל,אֶ חָ ד
,ל ֹא ְּמחַּ כֶה ְּלעַּ יִן אֹוהֶ ֶדת
אַּ ְך כְּ ֶשטַּ נְּ בּור עָ מּום ַּמ ְּדגִ יש
,רֹוק ֶדת
ֶ צִ ְּלצּול ע ֲִדי עַּ ל יָד
,הּוא אֶ ת יָמי אָ ִביב זֹוכר
,שֹומעַּ ַּתצְּ ִלילי גִ יטָ ָרה
,צֹופֶ ה עַּ ל גִ זְּ ָר ָתה הַּ ָש ָרה
.מּוצָ ף ְּבחֲ לֹומֹות יֹוצר

ַּמבָּ ט כֹה ְּמ ֻרגָּ ז ְּוצַּ ח
,ַּמבָ ט כֹה ְּמרֻ גָז וְּצַּ ח
, זִ ְּלזּול ְּב ִלי אֹ ֶמן, ִתגָר-ְּק ִריאַּ ת
...כָל ַּקו – ַּרק הַּ ְּפ ָש ָרה ו ְֶּרנֶן
.ְּל ִראשֹונָה ּפָ ג ְַּּש ִתי בָ ְך
. אֲ וִיר מּועָ ט,ליל בָ אּולָ ם
...חֹורה ּפֹוסַּ חַּ ת
ָ הַּ ִשכְּ ִמיָה ְּש
ּומ ְּחלָ פַּ ת
ַּ ...ּפָ נִ ים ִחּוְּ רֹות
...ׂשעָ ר עַּ ל הֶ חָ זֶה צֹונַּחַּ ת
ל ֹא ְּבפַּ עַּ ם הַּ ִראשֹונָה
,ַּישה ִאלֶ ֶמת
ָ נִ ְּבהַּ ְּל ִתי ִמ ְּפג
 יָד ע ֲִדינָה,אֲ בָ ל כָתף
...ִעם ְּרגִ ישּות כִ ְּמעַּ ט מֻ גְּ ז ֶֶמת
ּוב ְּתנּועֹות ֶשל ר ֹאש גאֶ ה
ִ
... ַּרּוח-ימן בָ רּור ֶשל מ ַֹּרת
ָ ִס
ַּ(כְָך ִמ ְּס ַּתכל ִמכְּ לּוב בָ טּוח
.) לאֶ ה,ְּבגַּן אַּ ְּריה קֹודר
נֹורה לֹוהט
ָ ְּלאֹור הַּ ְּמ

,ָשם ִה ְּש ַּת ְּת ָקה כְּ בָ ר סֶ גִ ִיד ְּיליָה
)!וְּל ֹא אלַּ יְִך (אַּ ְּת ְּמ ַּקנאת
.רּוחַּ אֶ ְּס ַּק ִמ ְּיליֹו-הֹולְך ְּקצַּ ר
ִב ְּׂשרֹוְך אַּ חֶ ֶרת ִת ַּמתן
,אֹור ְּמי ָֻתר בין הָ עַּ ְּרבַּ יִם
שּורת ִש ַּניִם
ַּ
וְּל ֹא ַּת ְּבזִ יק
...ְּבזִ יו ְּּפנִ ינִ ים אֶ ל הַּ ִמ ְּסכן
, ַּ ִל ְּשתֹק – אין כֹח, ל ֹא ִל ְּראֹות,הֹו
...אֶ ְּפ ָשר- ִאי,לֹומר – אין צ ֶֹרְך
ַּ
) ַּוְּאַּ ְּת (כֹוכָב ְּבליל נִ נֹוח
, ְּוכָל ַּשעַּ ל ָשר- ,גֹולֶ ֶשת
, כְּ ִאלּו ְּמ ַּרחֶ פֶ ת- ,עֹורג
,ו ְִּשיר כְּ תפַּ יְִך כֹה מֻ כָר
, אַּ ְּת ְּבסָ מּוְך חֹולֶ פֶ ת,ע ֲִדין
,ְּגֹורלֹו לבָ ב ִל ְּשמֹר
ָ ו
- ,כֹורה אַּ חֶ ֶרת
ָ כְּ זכֶר ְּמ
... ִלי י ְָּק ָרה לָ עַּ ד,ְּדמּותְך
, בֹוא ַּנעזב הָּ ארץ:ְּשם
ָ ו
!בֹוא ַּנעזב עַּ צְ בּות הָּ ארץ
...צֹועק אָ ָדם ֶשכְּ בָ ר אָ בַּ ד
.ְּשלֶ ג ֶמ ְּרץ ל ֹא ֶנע ֱָמד
ֶ ו

Уже замолкла сегидилья,
И злость, и ревность, что не к Вам
Идет влюбленный Эскамильо,
Не Вы возьметесь за тесьму,
Чтобы убавить свет ненужный,
И не блеснет уж ряд жемчужный
Зубов — несчастному тому...
О, не глядеть, молчать — нет мочи,
Сказать — не надо и нельзя...
И Вы уже (звездой средь ночи),
Скользящей поступью скользя,
Идете — в поступи истома,
И песня Ваших нежных плеч
Уже до ужаса знакома,
И сердцу суждено беречь,
Как память об иной отчизне,—
Ваш образ, дорогой навек...
А там: Уйдем, уйдем от жизни,
Уйдем от грустной этой жизни!
Кричит погибший человек...
И март наносит мокрый снег.

***

עֲ ָּרבֹות – ַּה ְּפ ָּש ָּרה ְּבאָּ ביב
)*

Вербы - это весенняя таль,
И чего-то нам светлого жаль,
Значит - теплится где-то свеча,
И молитва моя горяча,
И целую тебя я в плеча.

,ע ֲָרבֹות – הַּ ְּפ ָש ָרה ְּבאָ ִביב
: ָמה ֶשחָ ִביב-וְּחֲ בָ ל עַּ ל ְּדבָ ר
, ָש ָמה נר ְּמהַּ ְּבהב-זֶהּו אי
 וְּאֹוהב,וְּחַּ ָמה ְּת ִפלָ ִתי
.אֹותְך ַּרק לַּ כָתף
ָ
ְּמנַּשק

Этот колос ячменный - поля,
И заливистый крик журавля,
Это значит - мне ждать у плетня
До заката горячего дня.

,עֹורה הן – ָׂשדֹות
ָ ִשבֳ לי ְּׂש
- ,סֹוף צְּ עָ קֹות-וְּעָ גּור ְּבאין
ִבגְּ ד ָרה ְּלחַּ כֹות עֹוד עָ לַּ י
.חֹורי
ַּ ֲעַּ ד ְּש ִקיעָ ה ִתכְּ בֶ ה מא

Значит - ты вспоминаешь меня.
Розы - страшен мне цвет этих роз,
Это - рыжая ночь твоих кос?
Это - музыка тайных измен?
Это - сердце в плену у Кармен?

.כִ י ע ֲַּדיִן אַּ ְּת נִ זְּ כ ֶֶרת עָ לַּ י
:הַּ ּוְּ ָר ִדים! עֹ ז צִ ְּבעָ ם ַּק ְּטלָ נִי
?מֹותיְך אַּ ְּדמֹונִ י
ַּ ַּ ליל צ- ַּמה זֶה
?אּולַּ י סֹוד הַּ ְּבגִ ידֹות ְּמנַּגן
?לב ָשבּוי ְּביַּד ֶקסֶ ם כ ְַּּר ֶמן
 ורדים – הם אבזרי טכסים שלפני חג, שיבלי שערה,*) ענפי ערבה
פסחא ברוסיה

***

כּוח
ַּ ימנֹון ַּה ָּש
ְּ קֹול ַּהה-אַּ ְּת – בַּ ת

Ты - как отзвук забытого гимна
В моей чёрной и дикой судьбе.
О, Кармен, мне печально и дивно,
Что приснился мне сон о тебе.

ַּימנֹון הַּ ָשכּוח
ְּ קֹול הַּ ִה-אַּ ְּת – בַּ ת
,גֹור ִלי
ָ ּוב ְּשחֹור
ִ ִב ְּפ ָראּות
, ַּרּוח- נּוגֶה, מֻ ְּקסָ ם,יתיְך
ִ כִ י ָר ִא
. בַּ חֲ לֹום הַּ ל ִילי, כ ְַּּר ֶמן,הֹו

Вешний трепет, и лепет, и шелест,
Непробудные, дикие сны,
И твоя одичалая прелесть Как гитара, как бубен весны!

... ֶרטֶ ט, ִמ ְּלמּול,רּושים
ִ ְּבאֲ וִיר ִר ְּש
,סֹופי
ִ ְּוְּחֲ לֹום בַּ לָ הֹות אינ
ּפֹורטֶ ת
ֶ ימה לב
ָ ְּויָדְך ַּמ ְּק ִס
!יבי
ִ  טַּ נְּ בּור אֲ ִב,כְּ מֹו גִ יטָ ָרה

И проходишь ты в думах и грёзах,
Как царица блаженных времён,
С головой, утопающей в розах,
Погружённая в сказочный сон.

ַּאַּ ְּת חֹולֶ פֶ ת ְּבתֹוְך ַּתעֲתּוע
,כְּ מֹו ִמזְּ ַּמן ֶשל הָ אֹ ֶשר ַּמ ְּלכָה
, ַּו ֶֶרד טָ בּוע-ֹאשה ְּבכַּר
ָ ֶשר
.ְּבחֲ לֹום אַּ ג ִָדי ִה ְּש ַּת ַּקע

Спишь, змеёю склубясь прихотливой,
Спишь в дурмане и видишь во сне
Даль морскую и берег счастливый,
И мечту, недоступную мне.
Видишь день беззакатный и жгучий
И любимый, родимый свой край,
Синий, синий, певучий, певучий,

יְּשנָה כְּ נָחָ ש ִמ ְּתכ ֶַּרכֶת
וְּרֹואָ ה ְּבחֲ לֹום ְּמע ְֻּרּפָ ל
ּוׂשפָ תֹו ְּמב ַֹּרכַּת
ְּ יָם ָרחֹוק
.אֹותה ְּלהַּ ִׂשיג ל ֹא אּוכַּל
ָ ֶש
אֶ בֶ ן- ְּש ִקיעֹות וְּחַּ ם-אַּ ְּת רֹואָ ה – ַּדל
; ִּפ ְּל ִאי,חֹוף מֹולֶ ֶדת אָ הּוב לָ ְך
 ּוכְּ מֹו ע ֶדן,הּוא כָחֹ ל ו ְִּש ִירי

Неподвижно-блаженный, как рай.
В том раю тишина бездыханна,
Только в куще сплетённых ветвей
Дивный голос твой, низкий и странный,
Славит бурю цыганских страстей.

***
О да, любовь вольна, как птица,
Да, все равно — я твой!
Да, все равно мне будет сниться
Твой стан, твой огневой!

.ֶנעֱצַּ ר ְּבאֹ ְּשרֹו ִעלָ ִאי
,ָשם הַּ ֶש ֶקט זֹורם ְּלל ֹא ֶקלַּ ח
ַּרק ִב ְּסבַּ ְך ֶשל ִשזּור ֲענ ִָפים
ָשר קֹולְך הַּ נָמּוְך ִשיר ְּל ֶשבַּ ח
.ְּסעָ ָרה ֶשל ְּתשּוקֹות צֹועֲנִ ים

צפֹור ַּה ְּדרֹור – כָּל ַּמאֲ וַּיְך
,צּפֹור הַּ ְדרֹור – כָל ַּמאֲ ַּויְִך
.לָ אַּ הב ְּדרֹור מֻ ְּבטָ ח
, חֹולם עָ לַּ יְִך,לַּ ְּמרֹות הַּ כֹל
!עַּ ל גּוף הָ אש ֶשלָ ְך

Да, в хищной силе рук прекрасных,
В очах, где грусть измен,
Весь бред моих страстей напрасных,
Моих ночей, Кармен!

,ְּבאַּ כְּ זְּ ִריּות ִשני הַּ צַּ חַּ ר
– ידה יָפֹות
ָ ִעיני ְּבג
, ְּתשּוקֹות ְּב ִלי ַּשכַּר,ָיֹותי
ַּ הַּ ז
! יאּוש לילֹות,כ ְַּּר ֶמן

Я буду петь тебя, я небу
Твой голос передам!
Как иерей, свершу я требу
За твой огонь — звездам!

,ּפֶ ֶרא-כְּ מֹו ְּלאֱ ִליל י ִָשיר ִאיש
,ּוכְּ מֹו כֹהן – לָ אל
- אש אָ ִש ָירה-פֻלחָ ן
ְּ קֹולְך ְּב
!ְּלכֹוכָבי תבל

Ты встанешь бурною волною
В реке моих стихов,
И я с руки моей не смою,
Кармен, твоих духов...
И в тихий час ночной, как пламя,
Сверкнувшее на миг,
Блеснет мне белыми зубами
Твой неотступный лик.

ַּנָהָ ר ִש ַּירי כְּ גַּל ַּת ְּס ִע ִירי
,ִבצְּ ִליל הַּ ְּמ ַּרנן
ְּׂש ִרדי בָ ְּׂשמְך כְּ בָ ר ל ֹא אָ ִס ָירה
... כ ְַּּר ֶמן,ִמיָד ֶש ִלי
 כְּ מֹו ַּש ְּלהֶ בֶ ת,ּובליל הַּ ֶש ֶקט
ְּ
,ְּל ֶרגַּע נִ צְּ נְּצָ ה
ַּת ְּב ִריק ִלי ְּבי ְָּפיָה נִ ְּׂשגֶבֶ ת
.ְּדמּותְך ַּנע ֲָרצָ ה

Да, я томлюсь надеждой сладкой.
Что ты, в чужой стране,
Что ты, когда-нибудь, украдкой
Помыслишь обо мне...
За бурей жизни, за тревогой,
За грустью всех измен,—
Пусть эта мысль предстанет строгой,
Простой и белой, как дорога,
Как дальний путь, Кармен!

***
Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь.
Так вот что так влекло сквозь бездну грустных лет,
Сквозь бездну дней пустых, чье бремя не избудешь.
Вот почему я - твой поклонник и поэт!
Здесь - страшная печать отверженности женской
За прелесть дивную - постичь её нет сил.
Там - дикий сплав миров, где часть души вселенской
Рыдает, исходя гармонией светил.
Вот - мой восторг, мой страх в тот вечер в тёмном зале!
Вот, бедная, зачем тревожусь за тебя!
Вот чьи глаза меня так странно провожали,
Ещё не угадав, не зная... не любя!
Сама себе закон - летишь, летишь ты мимо,
К созвездиям иным, не ведая орбит,
И этот мир тебе - лишь красный облак дыма,
Где что-то жжёт, поёт, тревожит и горит!
И в зареве его - твоя безумна младость...

,תּוקה נִ ְּשאֶ ֶרת
ָ ִת ְּקוָה ִלי ְּמ
, אּולַּ י,ֶש ְּבנכָר
, ִב ְּרחֹוב עֹובֶ ֶרת,ּפַּ עַּ ם-אַּ ְּת אי
...עֹוד ִת ְּח ְּש ִבי עָ לַּ י
,צָ רֹות ְּּודאָ גֹות י ִַּעיבּו
- ,ְּבגִ ידֹות וְּמּועָ ָקה
 ַּׂש ְּרעָ ף יָנִ יבּו, ִמי יִתן,אַּ ְך
: ַּי ְּשכִ יבּו... כ ְּ ֱַּר ֶמן, לָ בָ ן,ּפָ שּוט
!כְּ מֹו ֶד ֶרְך אֲ רֻ כָה

ית לי ַּהכֹל
ְּ ָּהי
.ִ ֶשל ְּּפלו ֹני, ְּלעֹולָ ם אַּ ְּת ל ֹא ִת ְּהיִי ֶש ִלי,ל ֹא
,אֹותי תֹוְך טּור ָשנִ ים קֹודר
ִ זֶה ֶשמֹושְך
תֹוְך ְּתהֹום י ִָמים ר ִיקים – עֹ לָ ם לָ עַּ ד! – ְּוי ְַּּענִ י
!ּומשֹורר
ְּ נִ ְּשאָ ר אֲ נִ י ַּמע ֲִריצְך
נִדחַּ ת
ַּ חֹותם ִא ָשה
ָ
,נֹורא
ָ חֹותם
ָ
– כִ י כָאן
. ֶש ִאיש עֹוד ל ֹא ִה ְּׂשכִ יל,ִבגְּ לַּ ל י ְָּפיָה נִ ְּפלָ א
,ָשם – חלֶ ק נֶפֶ ש ֶשל תבל הַּ ִמ ְּתיַּּפַּ חַּ ת
.ִשיר ְּמאֹורֹות ְּונ ֶֶתְך ֶשיְּ קּום מכִ יל
,עַּ ל כן – ִה ְּתלַּ הֲ בּות ֶש ִלי ּופַּ חַּ ד י ֶֶתר
,יתי ִמ ָקרֹוב
ִ  כְּ ֶשבָ ְך צָ ִפ,ְּּודאָ גָה
אֹותי ְּבס ֶתר
ִ ְּלזּוג עי ַּניִם ֶש ִלּוּו
! ְּב ִלי אֱ הֹ ב.., ְּב ִלי ַּדעַּ ת,עֹוד ְּב ִלי נַּחש
 ְּּפנינּו- כְּ ֶשעָ פָ ה אַּ ְּת עַּ ל,ַּרק אַּ ְּת – חֹ ק ְּלעַּ צְּ מְך
,ְּל ַּמזָ לֹות ְּלל ֹא ַּמ ְּסלּול מֻ כָר
,כְּ עָ ב עָ ָשן אָ דֹם נִ ְּראֶ ה לָ ְך עֹולָ מנּו
!ְּשר
ָ  צֹורב ו, בוער,בֹו ַּמ ֶשהּו ַּמ ְּד ִאיג
... ִהיא ְּמטֹ ֶרפֶ ת,וְּחרּותְך ְּבאש

Всё - музыка и свет: нет счастья, нет измен...
Мелодией одной звучат печаль и радость...
Но я люблю тебя: я сам такой, Кармен.

*

*

... הַּ כֹל – ַּרק ַּמחֲ זֶה, אין ְּבגִ ידֹות,אין אֹ ֶשר
...יש ַּמנְּ גִ ינָה אַּ חַּ ת לָ ע ֶדן ּולַּ תֹפֶ ת
. כִ י גָם אֲ נִ י ָכזֶה, כ ְַּּר ֶמן,אֹותְך
ָ
אֹוהב

*

***
3. Н. Гиппиус

*

*

*

נגְּ מרת-ְּבנֵי ְּשנֹות שגְּ ָּרה ב ְּלתי
גיפיוס.נ.ז

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы - дети страшных лет России Забыть не в силах ничего.

נִ גְּ ֶמ ֶרת-ְּבני ְּשנֹות ִשגְּ ָרה ִב ְּל ִתי
.אינָם ֹזוְּכִ רים ַּד ְּרכי חַּ יִ ים
,רּוסיָה בֹועֶ ֶרת
ִ  ְּבני,אָ נּו
.ִל ְּשכֹחַּ ל ֹא ְּמסֻ ג ִָלים

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы Кровавый отсвет в лицах есть.

!ׂשֹורפֹות עַּ ד אפֶ ר
ְּ ָשנִ ים אֲ ֶשר
?ׂשֹורת ִת ְּקוָה אֹו הֶ ֶרס בָ ן
ַּ ְּב
יְּמי הַּ ְּק ָרב וְּחֹ פֶ ש י ֶֶתר
.ָׂש ִמים עַּ ל הַּ ּפָ נִ ים אֹור ָדם

Есть немота - то гул набата
Заставил заградить уста.
В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.
И пусть над нашим смертным ложем
Взовьется с криком воронье,Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да узрят царствие твое!

ַּ ָשאֹון ַּמכְּ ִריח:י ְֶּשנָה ִא ְּלמּות
.ֶשל פַּ עֲמֹון ִּפיֹות נָעַּ ל
, ַּ ָק ִשיח,ְּבלב לֹוהט אֶ ְּתמֹול
.גֹורל
ָ יקנּות הָ ַּרת
ָ יש ר
גָם ִאם מעַּ ל ְּקבָ ִרים ֶשלָ נּו
- ,עֹורב י ְִּפרֹץ ְּבקֹול צְּ וָחָ ה
לּו ְּראּויִים עֹוד מ ִא ָתנּו
! ַּמ ְּלכּות ֶש ְּלָך, הָ אל,י ְִּראּו
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Превратила всё в шутку сначала,
Поняла - принялась укорять,
Головою красивой качала,
Стала слезы платком вытирать.

" "הֲ לָּ צָּ ה: עֹוד ָּח ְּשבָּ ה
," "הֲ לָ צָ ה" ּו"כְּ ִאלּּו:עֹוד חָ ְּשבָ ה
 נִ ְּס ָתה ְּלסַּ רב,אָ ז ה ִבינָה
 ו ְִּה ְּת ִחילָ ה,ֹאשה הַּ יָפה
ָ ְּבר
.ְּב ִמ ְּטּפַּ חַּ ת ְּד ָמעֹות ְּלנַּגב

И, зубами дразня, хохотала,
Неожиданно всё позабыв.
Вдруг припомнила всё - зарыдала,
Десять шпилек на стол уронив.

,ִקנְּ ט ָרה ְּב ִשנֶיהָ צֹוחֶ ֶקת
,ָשכְּ חָ ה ְּל ָד ָקה עָ ל חֻ ְּרבָ ן
– ּופ ְּתאֹ ם נִ זְּ כְּ ָרה ִמ ְּתיַּּפַּ חַּ ת
ִ
.עָ פּו עֶ ֶׂשר ִסכֹות עַּ ל שֻ ְּלחָ ן

Подурнела, пошла, обернулась,
Воротилась, чего-то ждала,
Проклинала, спиной повернулась,
И, должно быть, навеки ушла...

-  וְּחָ זְּ ָרה – ְּּפני הַּ חֹ ֶרב,וְּהָ ְּלכָה
,ימן ְּמסֻ יָם
ָ ְּמחַּ כָה ְּל ִס
,נְּתה אלי עֹ ֶרף
ָ ִָק ְּללָ ה ּופ
. ְּלעֹולָ ם,וְּעָ זְּ בָ ה – כַּנִ ְּראֶ ה

Что ж, пора приниматься за дело,
За старинное дело свое.
Неужели и жизнь отшумела,
Отшумела, как платье твое?

ֶשת
ֶ  ִהגִ יעַּ הַּ זְּ ַּמן ִלי לָ ג,נּו
.ָשן ְּמ ַּרתק
ָ לָ ִעסּוק הַּ י
הַּ אֻ ְּמנָם נֶפֶ ש שּוב ל ֹא נִ ְּרעֶ ֶשת
?כְּ ֶש ִר ְּשרּוש הַּ ִש ְּמלָ ה ִמ ְּת ַּרחק
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