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על בוריס פסטרנק
בוריס פסטרנק ,סופר ומשורר רוסי יהודי ,נולד במוסקבה למשפחה של אנשי אמנות ,אביו היה הצייר לאוניד פסטרנק ואמו הפסנתרנית רוזה
קאופמן  .שני הוריו היו בין הבודדים מיהודי רוסיה הצארית שטיפסו בסולם החברתי והתערו בחברה מבלי להמיר את דתם .האב ,שהיה צייר חשוב ,אף היה
פטור מגירוש מוסקבה ב 1891-בגלל השכלתו הגבוהה; מסיבות מוסריות ,סירב כל חייו להיטבל .פסטרנק הזדהה רגשית עם הנצרות האורתודוקסית הרוסית,
ובשנות ה 40-וה 50-נהג לבקר בכנסיות לעיתים קרובות .הוא אף טען בבגרותו שאומנתו הזקנה הטבילה אותו בילדותו ,אך רוב הביוגרפים שלו מעריכים
שמדובר – כמו פרטים רבים אחרים בחייו – בבדותה פרי דמיונו .נישואיו ב ,1922-לאחר שמהפכת אוקטובר סילקה כל מכשול חוקי מלא-נוצרים ,נערכו על ידי
רב ,והוא רשם את דתו כ"יהודי" גם במסמכים אחרים .פסטרנק טען בביוגרפיה שלו כי מוצא משפחתו מיצחק אברבנאל ,שר האוצר של ספרד במאה ה.15-

בהשפעת אמו נמשך מילדותו למוזיקה ובגיל  13החל ללמוד אצל המלחין סקריאבין ,שהיה ידיד המשפחה .אף שניבאו לו קריירה מזהירה ,בגיל  18נטש
את המוזיקה לטובת הפילוסופיה .למד באוניברסיטת מוסקבה ,וב 1912-נסע למרבורג שבגרמניה שם למד אצל הפילוסוף הרמן כהן .על אף שכהן הציע לו
להישאר בגרמניה ולקבל תואר דוקטור ,פסטרנק חזר לרוסיה והתמסר לכתיבת שירה .אך גם כאשר פנה לשירה לא הפנה עורף לאהבותיו הקודמות  -שירתו
נתנה ביטוי לתהיות פילוסופיות ,וליריות מוזיקלית שרתה על השורות .בתקופה זו היה מיודד עם ולדימיר מאיאקובסקי ,קשר שהייתה לו השפעה על יצירתו.
ספר שיריו הראשון יצא לאור ב 1914-ובשנים שלאחר מכן הוציא לאור ספרי שירה נוספים שהחשוב שבהם הוא "אחותי החיים" ( .)1922בפרוזה שכתב
פסטרנק (ובמיוחד ב"מכתבים מטולה" שאף לבטא את האידיאלים ששאב ממורהו הרוחני לב טולסטוי ,אותו הכיר פסטרנק עוד בילדותו כאשר התארח עם
הוריו באחוזתו של טולסטוי יאסנאיה פוליאנה שבפאתי העיר טּולה
פסטרנק התקשה להסתגל לממסד הספרותי ששלט בחיי התרבות ברוסיה לאחר התבססות השלטון הסובייטי .שיריו כמעט ולא נדפסו ,ועל מנת
להתפרנס עסק רבות בתרגום מן הספרות האירופאית הקלאסית כמו גם מן הספרות בת-תקופתו .בשנות השלושים יצא עליו קצפו של המשטר משום שסירב
לתמוך ב"טיהורים" של סטלין .שמו של בוריס פסטרנק היה ברשימת המועמדים להישלח לסיביר ,אך ברגע האחרון שמו נמחק מהרשימה .מצבו של בן דודו
המשורר היהודי-פולני ,לאון פסטרנק ,היה פחות טוב .כעונש על פעילותו האקטיביסטית בפולין  -כתיבת שירה סטירית בגנות השלטון  -הוא נאסר בשנת 1934
ונשלח לכלא.
כבר בשנות ה 30-עסק פסטרנק ,יחד עם כתיבת שירה ,גם בכתיבת פרוזה .בשנים  1945-1955כתב את יצירתו הגדולה – הרומן "דוקטור ז'יוואגו"
העוסק בגורל האינטליגנציה הרוסית במחצית הראשונה של המאה ה, 20-ובמיוחד בשנות מלחמת האזרחים ברוסיה .גיבורו של הרומן הוא רופא שלאחר מותו
נשאר ספר שירים .שירים אלו ,שהם החלק האחרון ברומן ,הם מפסגת יצירתו של פסטרנק .הספר מבוסס על דמותה של אולגה איבינסקיה ,משוררת שהייתה
אהובתו של פסטרנק בשלוש-עשרה השנים האחרונות של חייו .היא תעדה את סיפור האהבה הזה בספר.
" דוקטור ז'יוואגו" נאסר להוצאה לאור בברית המועצות ב ,1956-אך באותה שנה התפרסם במערב ,ותורגם לכמה שפות .בעולם ,הרומן זכה לתגובות
נלהבות ומחברו הוכרז כזוכה פרס נובל לספרות לשנת  .1958אולם במולדתו של פסטרנק ,התגובה הייתה שונה לחלוטין  -הרומן הוכרז "אנטי-סובייטי"
ומחברו הוצא מאיגוד הסופרים של ברית המועצות .עקב כל זאת ,נאלץ פסטרנק לוותר על הפרס .בשנת  1987בוטלה החלטה על הוצאתו מאיגוד הסופרים,
הרומן פורסם בברית המועצות ב ,1988-כמעט  30שנה לאחר מותו של המחבר .בשנת  1989בנו קיבל את פרס נובל של אביו.
בוריס פסטרנק נפטר ב 1960-מסרטן הריאה  .אף על פי שהתפרסמה על מותו רק הודעה קטנה בעיתון ספרותי ,נהרו להלוויתו אלפים רבים.
(מתוך ה"ויקיפדיה")
*

*

*

*

הפרק האחרון ה 17-של הרומן "דוקטור ז'יוואגו" נקרא "השירים של יורי ז'יוואגו" ,וכולל  25שירים ,שחלקם פורסמו עוד לפני שהרומן הושלם .המחזור
נחשב לאחד החשובים ביותר בליריקה רוסית במאה העשרים.
בתרגום זה לא נכללו  7שירים ,העוסקים בנושאים ,הקשורים ב"ברית החדשה" ,כי בתרגום הם זקוקים להערות רבות מדי.
השירים חוזרים לרעיונות ותיאורים של הרומן ,אך באופן ובאור פיוטי ,ללא עלילה רצופה .השיר "המלט" ,הפותח את המחזור ,יכול להיחשב למפתח
להבנת הרומן כולו .הרעיון המרכזי של המחזור הוא חשיפת המניע הנצחי של המאבק בין הטוב והרע ,האור והחושך ,החיים והמוות .בו מתוארים מבחני אופי
של הגיבור בחייו הקשים ,חוויותיו ,הפגישה עם המוות והתגברות עליו באמצעות תמורות פנימיות ותחייה לחיים חדשים .למחזור יש קומפוזיציה מחושבת
היטב משלו .יש בו שירים אוטוביוגרפיים.

שלושה ז'אנרים בולטים במחזור :אידיליה בתיאור הטבע במחזור השנתי שלו ,אלגיה בתיאור הרגשות של הגיבור ,ובלדה – קטעים עלילתיים אשר
מקדמים את המחזור לסיומו )* .הלשון של המחזור מאוד מגוונת ועשירה .זה נכון גם לגבי אמצעים פיוטיים אחרים.
*) https://cyberleninka.ru/article/n/zhanrovoe-myshlenie-poeta-yuriya-zhivago

"שירי יורי ז'יוואגו"
ַ .1ה ְמלֵ ט
יתי
ַרעַ ם פג .עַ ל הַ במה ע ִל ִ
ְעֹומד נִ ְשען עַ ל הַ ַמ ְשקֹוף,
ו ֵ
יתי,
ִמן הַ הֵ ד הַ ַקל ִל ְקֹלט רצִ ִ
ַמה י ְִק ֶרה עַ ד ֶשאבֹוא לַ ּסֹוף.
ִה ְת ַמ ֵקד ִבי אֹור בֵ ין-העַ ְרבַ ִעים -
אֶ לֶ ף ִמ ְשקפֹות עַ ל ְקצֵ ה ַהצִ יר.
ִאם-יּוכַל ִל ְהיֹות ,אב בַ ש ַמיִם,
אֶ ת הַ ּכֹוס אֵ לַ י אַ ל ַתע ֲִביר)* .
רּוחי ְמזִ מ ְתָך ִע ֶק ֶשת,
ְל ִ
הַ ַת ְפ ִקיד הּוא ִב ְש ִב ִילי נאֹות.
ְדרמה ּכאן אַ חֶ ֶרת ִמ ְת ַר ֶח ֶשת,
וְהַ פַ עַ ם אֶ בַ ֵקש ִל ְשבֹּת.
ְברם הַ הַ צגה ּכְ חֹוק פֹועֶ לֶ ת,
רֹודה.
ּובּה סֹוף ִב ְל ִתי-נִ ְמנַע ֶ
ְלבַ ִדי .צבּועַ ּכל הַ חֶ לֶ ד,
הַ חַ יִ ים ל ֹּא חֲ צִ יַת ש ֶדה)** .
ל־פי מַ תי כו לט :
*) הַ ְבשֹורה הַ ְקדֹושה עַ ִ

"ָאבִ י ִאם־יּוכַל לִ ְהיוֹת ַתעֲ בָ ר־נָא מֵ עָ לַי הַ ּכוֹס הַ זֹאת"...
**) במקור פתגם רוסי :לחיות חיים זה לא כמו לחצות שדה( .החיים קשים
וארוכים)

1. Стихи Юрия Живаго
2.
3. 1. Гамлет
Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске
Что случится на моем веку.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.
Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.
Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

2. Март
Солнце греет до седьмого пота,
И бушует, одурев, овраг.
Как у дюжей скотницы работа,
Дело у весны кипит в руках.
Чахнет снег и болен малокровьем
В веточках бессильно синих жил.
Но дымится жизнь в хлеву коровьем,
И здоровьем пышут зубья вил.
Эти ночи, эти дни и ночи!
Дробь капелей к середине дня,
Кровельных сосулек худосочье,
Ручейков бессонных болтовня!
Настежь все, конюшня и коровник.
Голуби в снегу клюют овес,
И всего живитель и виновник, —
Пахнет свежим воздухом навоз.
4. Белая ночь
Мне далекое время мерещится,
Дом на Стороне Петербургской.
Дочь степной небогатой помещицы,
Ты — на курсах, ты родом из Курска.
Ты — мила, у тебя есть поклонники.
Этой белою ночью мы оба,
Примостясь на твоем подоконнике,
Смотрим вниз с твоего небоскреба.
Фонари, точно бабочки газовые,
Утро тронуло первою дрожью.
То, что тихо тебе я рассказываю,
Так на спящие дали похоже.
Мы охвачены тою же самою
Оробелою верностью тайне,

 ֶמ ְרץ.2
, זֵעה ּגֹובֶ ֶרת,עֹוז ֶשל הַ חַ מה
,ִמ ְשתֹולֵ ל ערּוץ ְפר ִאי סֹועֵ ר
בֹוק ֶרת
ֶ ּוכְ מֹו ְבי ַדיִם ֶשל
.ְלא ִביב הַ ּכֹּל הֹולֵ ְך ַמהֵ ר
טֹורפֶ ת
ֶ הַ חֻ ְלשה אֶ ת הַ ְשלגִ ים
.אֹונִ ים-ִבזְ ר ִדים ּכְ חֻ ִלים חַ ְס ֵרי
,אַ ְך עַ זִ ים חַ יִ ים ְבתֹוְך ה ֶרפֶ ת
.חֲ סֻ נִ ים ִשנֵי הַ ִק ְלשֹונִ ים
!הַ לֵ ילֹות וְהַ י ִמים האֵ לֶ ה
,ֶרסֶ ס הַ ִט ְפטּוף ְב ִשיא הַ יֹום
,ו ְִפ ְטפּוט ְפלגִ ים – ִש ַירת ַהפֶ לֶ א
.וְנ ִטיף הַ ֶק ַרח ַדל ֵמחֹום
,לֹוקטֹות זְ ר ִעים ְב ֶשלֶ ג
ְ הַ יֹונִ ים
,תּוחים אֻ ְרוה ו ִדיר
ִ ִל ְרוחה ְפ
- ְגֹורם ְלכל ְת ִחיַת הַ חֶ לֶ ד
ֵ ו
.זֶבֶ ל ִמ ְת ַמלֵ א צַ חּות אֲ וִיר
 לַ יְלָ ה לָ בָ ן.4
: ְַבעבר ַש ְרע ִפי עֹוד שקּוע
,"בּו ְרגְ ְס ִקי
ּ בַ ִית ֶש ִב ְשכּונה "פֶ ֶט ְר
, ַ בַ ת בַ ֲעלַ ת ַק ְר ַקע צנּוע- אַ ְת
.לֹומ ֶדת בַ קּו ְר ִסים
ֶ ,ידת קּו ְר ְסק
ַ ְי ִל
. ְמחַ זְ ִרים ל ֹּא ח ְס ִרים לְך,חֲ מּודה
ּובלֵ יל לבן אנּו ְבנַחַ ת
ְ
ַמטה ֵמהַ חַ לֹון ִמ ְס ַתּכְ ִלים ּכְך
.ִמּגֹו ֵרד הַ ְשח ִקים ֶשלְך יַחַ ד
,אּורת פַ ְרפַ ֵרי ּגַז נִ ְפסֶ ֶקת
ַ ְת
,ּכְ בר ְק ִרירּות אֶ ת הַ ב ֶֹּקר ִה ְר ִעידה
וְאֲ נִ י ְמסַ פֵ ר לְך ְב ֶש ֶקט
.הֹורידה
ִ עַ ל ה ִעיר ֶשנּומה ל ֹּא
 מֻ צַ ִפים ּכאן ּכ ֶרגַע,בַ יְשנִ ים
ְבאֵ מּון ְבאֹותֹו סֹוד הֲ ֵרינּו

Как раскинувшийся панорамою
Петербург за Невою бескрайней.
Там вдали, по дремучим урочищам,
Этой ночью весеннею белой,
Соловьи славословьем грохочущим
Оглашают лесные пределы.
Ошалелое щелканье катится,
Голос маленькой птички ледащей
Пробуждает восторг и сумятицу
В глубине очарованной чащи.
В те места босоногою странницей
Пробирается ночь вдоль забора,
И за ней с подоконника тянется
След подслушанного разговора.
В отголосках беседы услышанной
По садам, огороженным тесом,
Ветви яблоновые и вишенные
Одеваются цветом белёсым.
И деревья, как призраки, белые
Высыпают толпой на дорогу,
Точно знаки прощальные делая
Белой ночи, видавшей так много.
5. Весенняя распутица
Огни заката догорали.
Распутицей в бору глухом
В далекий хутор на Урале
Тащился человек верхом.
Болтала лошадь селезенкой,
И звону шлепавших подков
Дорогой вторила вдогонку
Вода в воронках родников.
Когда же опускал поводья
И шагом ехал верховой,

, פנֹורמה ב ֶר ַקע,מו ה ִעיר
ֹּ ְּכ
.סֹופי ְלפנֵינּו
ִ ְהַ נֵבה אֵ ינ
,בַ ֶמ ְרחק אֶ ֶרץ יַעַ ר נִ ְר ֶד ֶמת
, ַלֵ יל לבן ִמ ְשת ֵרר ְב ִלי לנּוע
ּוזְ ִמ ִירים בַ ִשירה הרֹועֶ ֶמת
"! "הַ ְללּו יּה:יעים ִב ְסבכִ ים
ִ ַמ ְש ִמ
,הַ ק ַשת הַ טֵ רּוף ִמ ְתּג ְַלּגֶלֶ ת
וְקֹולּה הַ צִ פֹור הרֹופֶ פֶ ת
עֹורר ְמהּומה ִמ ְתלַ הֶ בֵ ת
ֵ ְמ
.ְב ִע ְמ ֵקי הַ חֻ ְרשה ְמכ ֶֻשפֶ ת
נֹודד יחֵ ף אֹו ִאיש הַ צַ יִד
ֵ ּכְ מֹו
, ִמ ְת ַּגנֵב לֵ יל ְב ֶר ֶטט,ִמ ְס ַת ֵתר
אַ חֲ ריו ֵמחַ לֹון ֶשל הַ בַ יִת
.נִ ְמשְך ַקו ֶשל ִשיחה ְמ ֻצ ֶת ֶתת
קּוח
ַ  ִשיחַ ל-ְלהֵ ִדים ֶשל דּו
ִמ ְתלַ ְב ִשים ְבגִ נה ְמג ֶֻד ֶרת
ַדּוב ְדבן ו ְַתפּוח
ְ ּכל עַ נְ פֵ י
.ְב ִש ְמלה ְלבנה ֶנ ְ ֱה ֶד ֶרת
,וְיֹוצְ ִאים עֵ צִ ים יַחַ ד לַ ֶד ֶרְך
, ְַלבנִ ים ּכְ מֹו רּוחֹו ֶשל מנֹוח
ְנֹוש ִרים ּכְ ִסימן ְפ ֵרדה פֶ ַרח
ְ ו
.אֹּ ַרח- עֹובֵ ר,אֶ ל הַ לֵ יל הַ לבן
 ַה ְפ ָש ַרת ְשלָ גִ ים.אָ ִביב. 5
, ַ לַ ּסוס ַמנִ יח,ִאיש ְל ִאטֹו
 ְסבְך- ֹּבץ ְביַעַ ר-ְב ֶד ֶרְך
יח
ַ ִִלכְ פר ְבתֹוְך אּוראל זנ
. אֹור הַ ְש ִקיעה דעַ ְך.רכַב
. ַהַ ּסּוס ִט ְלטֵ ל לֹו ְטחֹול נפּוח
ו ְִלצְ ִלילֵ י ְט ִפיחֹות ְפרסֹות
ַ ִמקֹור ורּוח,ֵמעֲרפֶ ל
.ענה צְ ִליל ֵמי הַ ַמ ְעינֹות
,מֹושכֹות הַ ּגֶבֶ ר
ְ
ּוכְ ֶש ִה ְרפה
,רכַב ְבצַ עַ ִדים ְקצּו ִּבים

Прокатывало половодье
Вблизи весь гул и грохот свой.
Смеялся кто-то, плакал кто-то,
Крошились камни о кремни,
И падали в водовороты
С корнями вырванные пни.
А на пожарище заката,
В далекой прочерни ветвей,
Как гулкий колокол набата
Неистовствовал соловей.
Где ива вдовий свой повойник
Клонила, свесивши в овраг,
Как древний соловей-разбойник
Свистал он на семи дубах.
Какой беде, какой зазнобе
Предназначался этот пыл?
В кого ружейной крупной дробью
Он по чащобе запустил?
Казалось, вот он выйдет лешим
С привала беглых каторжан
Навстречу конным или пешим
Заставам здешних партизан.
Земля и небо, лес и поле
Ловили этот редкий звук,
Размеренные эти доли
Безумья, боли, счастья, мук.

,ש ַמע הּוא ַרעַ ם ִמּכל עֵ בֶ ר
,בֹוהים
ִ ְְשאֹון הַ ַמיִם הַ ּג
, ַמפֹּ לֶ ת, ְבכִ יה,קֹולֹות ֶשל צְ חֹוק
,פֹוררּות אַ ְבנֵי ּכ ְֻרּכַר
ְ ִה ְת
ּונְ ִפילה ְל ַמע ְֲרבֹּלֶ ת
.עֵ ץ ֶש ֶנע ֱַקר-ש ְר ֵשי בּול
ְוגַם ִמבַ ד עבה אֹו ז ֶֶרד
ְלאֵ ש ְש ִקיעה ִב ְקצֵ ה א ִמיר
ּכְ מֹו פַ עֲמֹון ְש ֵרפה אֹו ֶמ ֶרד
.נטּול ה ֶרסֶ ן שר ז ִמיר
ּוכְ ֶש ֵמר ֹּאש ִת ְרזה עַ ל ּג ֶֶדם
,ּכִ ּסּוי האַ ְלמנה נִ זְ ַרק
)* ּגַזְ לן" ִמ ֶק ֶדם-הּוא ּכְ מֹו "ז ִמיר
.עַ ל ִש ְבעַ ת אַ לֹונִ ים ש ַרק
ְלאֵ ילּו אֲ הּובה אֹו טֶ ּכֶס
?היה הַ לַ הַ ט ְמיֻעַ ד
ְב ִמי ירה הּוא צְ רֹור ה ֶרסֶ ס
?ְלרֹּחַ ב ְסבְך עבֹות ְלבַ ד
, יבֹוא אֵ ל יַעַ ר:נִ ְראֶ ה היה
א ִסיר ֶשנס ֵמ ַה ַּג ְרדֹום
ִל ְק ַראת האֶ ֶרב ַת ַחת סַ ַהר
.מקֹום-ֶשל פַ ְר ִטיזנִ ים ְבנֵי
ֵתבֵ ל ִה ְק ִשיבה שם ְלעֹּ ֶשר
- הַ ַמנְ גִ ינֹות ַהנְ ִדירֹות
 יִּסּור ואֹּ ֶשר, ּכְ אֵ ב,טֵ רּוף
.ֶשל הַ מנֹות הַ ְמדּודֹות
*) גיבור מיתולוגיה סלבית עתיקה

6. Объяснение
Жизнь вернулась так же беспричинно,
Как когда-то странно прервалась.
Я на той же улице старинной,
Как тогда, в тот летний день и час.

 וִּדּוי.6
,הַ חַ יִ ים חזְ רּו ְלל ֹּא שּום פֶ ֶשר
.ּכְ מֹו ֶשפַ עַ ם הֵ ם פ ְסקּו ִפ ְתאֹום
 ו ְֶק ֶשר,שּוב אֹותֹו ְרחֹוב ישן
. אֹותה ַשעַ ה ויֹום:עֹוד נִ ְשאר

Те же люди и заботы те же,
И пожар заката не остыл,
Как его тогда к стене Манежа
Вечер смерти наспех пригвоздил.
Женщины в дешевом затрапезе
Так же ночью топчут башмаки.
Их потом на кровельном железе
Так же распинают чердаки.
Вот одна походкою усталой
Медленно выходит на порог
И, поднявшись из полуподвала,
Переходит двор наискосок.
Я опять готовлю отговорки,
И опять все безразлично мне.
И соседка, обогнув задворки,
Оставляет нас наедине…

, אֹותֹו הַ נֵטֶ ל,וְאֹותם ְב ִריֹות
,לַ הַ ב הַ ְש ִקיעה ע ֲַדיִן בֹועֵ ר
ּכֹּתל
ֶ ַּכְ מֹו ְב ֶרגַע ֶשאֹותֹו ל
)* .ֶשל מנֶז' הַ מוֶת אז ִס ֵמר
הַ נ ִשים ְבעֲנִ יּות הַ בֶ גֶד
,דֹורסֹות
ְ שּוב ְבלֵ יל אֶ ת הע ֵקב
וְאֹותן עַ ל הַ בַ ְרזֶל ֶשל ֶרפֶ ד
. צֹולבֹות
ְ ע ֲִליֹות הַ ּגַג ּכְ מֹו אז
ִה ֵנה עֹוד אַ חַ ת ֵמהֵ ן עַ ד ַמיִט
,ֲע ֵיפה נִ כְ ֶנסֶ ת עַ ל הַ ּסַ ף
,ּכִ י ּכְ ֵדי לַ חַ צֹות חצֵ ר הַ בַ יִת
.ִהיא ע ְלתה ִמן הַ ַמ ְר ֵתף עַ כְ שו
, ּובֶ טַ ח,שּוב אֲ נִ י ֵמכִ ין ֵתרּוץ
.שּוב א ִדיש רֹואֶ ה הַ ֹּּכל ִמצַ ד
,הַ ְש ֵכנה סֹובֶ בֶ ת אֶ ת הַ ֶש ַטח
... ַמ ְש ִאירה אֹותנּו ּכאן ְלבַ ד

Не плачь, не морщь опухших губ,
Не собирай их в складки.
Разбередишь присохший струп
Весенней лихорадки.
Сними ладонь с моей груди,
Мы провода под током.
Друг к другу вновь, того гляди,
Нас бросит ненароком.
Пройдут года, ты вступишь в брак,
Забудешь неустройства.
Быть женщиной — великий шаг,
Сводить с ума — геройство.
А я пред чудом женских рук,
Спины, и плеч, и шеи
И так с привязанностью слуг
Весь век благоговею.
Но как ни сковывает ночь
Меня кольцом тоскливым,
Сильней на свете тяга прочь

 ְקמ ִטים אֵ ין ְספֹור,אַ ל נא ִת ְבכִ י
,הַ ִס ִירי ִמ ְשפ ַת ִים
הֵ ן נְ פּוחֹות ְוגֶלֶ ד עֹור
.ּכְ בר ִה ְתיַבֵ ש בֵ ינְ ַתיִם
- אַ ל ִת ְפגִ ְִעי ִב ְקרּום ַמ ְח ִלים
,ִסימן ֶשל הַ ַק ַד ַחת
אֹוה ִבים
ְ הַ ַמחֲ לה ֶשל
.פֹורחַ ת
ַ ֶש ְבא ִביב
,הֹוריִדי נא
ִ יד ֵמחזִ י
,חּוטים ְבז ֶֶרם
ִ
– אנּו
ְוזֶה אֶ ל זֶה ְב ִלי ּכַּונה
.שּוב נִ צ ֵמד ּכְ מֹו טֶ ֶרם
,ִת ְק ִחי לְך ִאיש ּכִ כְ לֹות הַ ֹּּכל
. ַי ְִהיֶה מגֵן ו ְֵרע
,ִל ְהיֹות ִאשה – צַ עַ ד ּגדֹול
. ַּגְ בּורה ִהיא ְל ַשּגֵע
- זְ ַמנִ י- נֵס עַ ל,ֵנס ה ִאשה
!ְשכֶם
ֶ  צַ ּוְ אר ו,ַּגבּה
 אֲ נִ י, ּכְ מֹו ְמ ַש ֵרת,אֹותֹו

И манит страсть к разрывам.

.יֹותר ִמלֶ חֶ ם
ֵ מֹוקיר
ִ
, לַ ְמרֹות ֶשלֵ יל ֵמ ֵדק,ִאם ז ֹּאת
- ,טַ בַ עַ ת ְמ ַק ֶש ֶרת
הַ ַתאֲ וה ְל ִה ְתנ ֵַתק
.עַ ל ּכל נִ מּוק ּגֹובֶ ֶרת
*) בניין ציבורי גדול במוסקבה

7. Лето в городе
Разговоры вполголоса
И с поспешностью пылкой
Кверху собраны волосы
Всей копною с затылка.
Из-под гребня тяжелого
Смотрит женщина в шлеме,
Запрокинувши голову
Вместе с косами всеми.
А на улице жаркая
Ночь сулит непогоду,
И расходятся, шаркая,
По домам пешеходы.
Гром отрывистый слышится,
Отдающийся резко,
И от ветра колышится
На окне занавеска.
Наступает безмолвие,
Но по-прежнему парит,
И по-прежнему молнии
В небе шарят и шарят.
А когда светозарное
Утро знойное снова
Сушит лужи бульварные
После ливня ночного,
Смотрят хмуро по случаю

 ַקיִץ בָ ִעיר.7
...ִשיחֹו ֵתינּו ְבקֹול נמּוְך
ּוכְ ִאלּו ִמּכ ַֹּרח
קֹודקֹוד ערּוְך
ְ ַהַ ֵשער ב
.ּכְ צִ יצה ֵמהַ עֹּ ֶרף
, ַת ַחת ַמ ְס ֵרק עדּוי,ִאשה
,ִמ ַק ְסדה ִמ ְס ַת ֶּכלֶ ת
ְבר ֹּאשּה ְלגַבּה נטּוי
.שֹוקלֶ ת
ֶ
צַ מֹו ֶתיה
,ּו ִב ְרחֹוב אֲ וִיר חַ ם ּגדּוש
,ֶשם בא הֶ בֶ ל
ֶ ִל ְק ַראת ּג
,וְהַ בַ יְתה ִבצְ ִליל ִד ְשדּוש
.ִמ ְתפַ זְ ִרים הֹו ְל ֵכי ֶר ֶגל
,ַרעַ ם ּכְ בר נִ ְש ַמע ְמ ֻקטַ ע
,צֹורם אֹּ זֶן
ֵ ,הֵ ד עֹונֶה
ּו ֵמרּוחַ ִוילֹון עַ תה
.ִמ ְת ַנ ְד ֵנד נטּול חֹּ סֶ ן
ְו ֲע ַד ִין אֲ וִיר ה ִביל
ִב ְדממה ֶשל העֶ ֶרב
הַ ְבר ִקים עֹודם ּכְ מֹו נְ ִחיל
.ְמחַ ְפ ִשים להֶ ם טֶ ֶרף
,ּכְ ֶשהַ ֹּב ֶקר ֵמ ִביא אֹורה
,ְמחַ ֵמם אֶ ת הַ ֶד ֶשא
ְמ ַיבֵ ש ְשלּו ִליֹות ְש ֵדרה
,ֶשם
ֶ אַ חַ ֵרי לֵ יל הַ ּג
,קֹודרֹות
ְ עַ ל הַ ּכֹּל ִמ ְס ַתּכְ לֹות

Своего недосыпа
Вековые, пахучие,
Неотцветшие липы.
8. Ветер
Я кончился, а ты жива.
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу.
Не каждую сосну отдельно,
А полностью все дерева
Со всею далью беспредельной,
Как парусников кузова
На глади бухты корабельной.
И это не из удальства
Или из ярости бесцельной,
А чтоб в тоске найти слова
Тебе для песни колыбельной.
9. Хмель
Под ракитой, обвитой плющом,
От ненастья мы ищем защиты.
Наши плечи покрыты плащом.
Вкруг тебя мои руки обвиты.
Я ошибся. Кусты этих чащ
Не плющом перевиты, а хмелем.
Ну так лучше давай этот плащ
В ширину под собою расстелим.
10. Бабье лето
Лист смородины груб и матерчат.

,ּכִ י בַ קֹּ ִשי ִה ְשּכִ ימּו
ִט ִליֹות ֵריחַ נִ יֹות זְ ֵקנֹות
.ֶש ְפ ִריחה ל ֹּא ִה ְש ִלימּו
רּוח
ַ
.8
. אַ ְך חיה אַ ְת,אֲ נִ י ּגמּור
, ְמהַ ְדהֶ ֶדת, ַבֹוכה הרּוח
,ְואֶ ת הַ בַ ִית ְמנ ְַדנ ֶֶדת
, אֶ ת ּכל הַ יַעַ ר- בֹודד
ֵ ל ֹּא עֵ ץ
,ל ֹּא אֵ יזֶה ֹּא ֶרן ְבנִ ְפרד
,ּכל הַ ֶמ ְרחב ַתחַ ת הַ ּסַ הַ ר
ּכְ מֹו ּגּוף ְס ִפי ַנת ִמ ְפרש אֶ חת
.עַ ל ְפ ֵני ִמ ְפרץ עטּוף ְבזֹּהַ ר
ל ֹּא ֵמעַ זּות ֶשל לֵ ב ויד
,אֹו ִמתֹוְך ַזעַ ם חסֵ ר ַש ַחר
אַ ך ּכְ ֵדי ִל ְמצ ֹּא ִמ ִלים ִב ְלבַ ד
.לְך ְל ִשיר עֶ ֶרש ְבתֹוְך צַ עַ ר
 כְ שּות.9
. ִשיחַ עטּוף ְב ִקיסֹוס.ֶשם
ֶ ּג
.ְמחַ ְפ ִשים אנּו בֹו ּגַג ִמ ַמיִם
 ְב ִלי ִהּסּוס.עַ ל ּכְ תפֵ ינּו ְמ ִעיל
.ְס ִביב י ַד ִיְך ּכ ַרכְ ִתי י ַד ִים
ִה ְתבַ ְלבַ ְל ִתי בַ ְּסבְך הַ ה ִביל
.בֵ ין ִקיסֹוס ְלבֵ ין ּכְ שּות עַ ל ִשיחֵ נּו
טֹוב יֹו ֵתר אז ִאם אֶ ת הַ ְמ ִעיל
.נִ ְפ ֹּרש ּכאן ְלר ְחבֹו ִמ ַת ְח ֵתינּו
 סֹוף ַה ַק ִיץ.10
)*
.עלֶ ה דּו ְמ ַדמנִ ית ַּגס ּכְ מֹו ֶתבֶ ן

В доме хохот и стекла звенят,
В нем шинкуют, и квасят, и перчат,
И гвоздики кладут в маринад.
Лес забрасывает, как насмешник,
Этот шум на обрывистый склон,
Где сгоревший на солнце орешник
Словно жаром костра опален.
Здесь дорога спускается в балку,
Здесь и высохших старых коряг,
И лоскутницы осени жалко,
Все сметающей в этот овраг.
И того, что вселенная проще,
Чем иной полагает хитрец,
Что как в воду опущена роща,
Что приходит всему свой конец.
Что глазами бессмысленно хлопать,
Когда все пред тобой сожжено,
И осенняя белая копоть
Паутиною тянет в окно.
Ход из сада в заборе проломан
И теряется в березняке.
В доме смех и хозяйственный гомон,
Тот же гомон и смех вдалеке.

, ּכ ִֵלים ְמצַ ְלצְ ִלים,צְ חֹוק ּגֹובֵ ר
;ַמ ִרינדה ִעם ֵריחַ צִ פֹּ ֶרן
.. ְמפַ ְל ְפ ִלים,ּכֹוב ִשים
ְ ,ְמ ַר ְס ִקים
ְוהַ ַיעַ ר ַמ ְש ִליחַ ְבלַ עַ ג
,עַ ל ִמ ְדרֹון אֶ ת הַ צְ חֹוק ִעם הַ הֵ ד
עַ ל ִא ְלסר ֶשנִ ְש ַרף ִמן הַ לַ הַ ט
.מֹוקד
ֵ ֶשל הַ ֶש ֶמש ּכְ מֹו ִמן ַה
,ְלערּוץ ּכאן הַ ֶד ֶרְך יֹו ֶר ֶדת
,בֹו חֲ בל עַ ל הַ בּול הַ יבֵ ש
 ִמ ַדּלּות ִמ ְתחַ ּסֶ ֶדת:עַ ל הַ ְּסתו
,לֶ אֱ סֹּ ף הּוא ְבלּו ִאים ִמ ְתעַ ֵקש
,עַ ל ֵתבֵ ל ֶש ְפשּוטה ִש ְבע ַתיִם
,ִמ ֶש ִאיש עַ ְרמּו ִמי ְמ ַתאֵ ר
,ְוחֻ ְרשה ּכְ מֹו ְטבּולה ְבתֹוְך ַמיִם
.ְו ְלכל דבר ֵקץ בא ַמהֵ ר
,ְל ַמצְ ֵמץ ְבעֵ י ַניִם אֵ ין טַ עַ ם
,ּכְ ֶשהַ ֹּּכל ְלפ ֶניָך שרּוף
ְו ַי ְמ ִשיְך ִפיחַ ְסתו לבן פַ עַ ם
.עַ ּכ ִביש עֹוד לעּוף-קּורי
ֵ ּכְ מֹו
,ְבג ֵדר הַ ּגִ נה נֹוצַ ר סֶ ֶדק
.יֹורד ְלחֻ ְרשה ְמאֻ בק
ֵ ְש ִביל
,ְובַ בַ ִית אֹותֹו צְ חֹוק ֶשל עֵ סֶ ק
.ְואֹותה הֲ מֻ לה ְב ֶמ ְרחק
*) במקור "קיץ נשי" – כינוי רוסי המקביל ל"קיץ אינדיאני" באנגלית
 בזמן שכל, התקופה בתחילת סתיו עם מזג אוויר שטוף שמשעבודות חקלאיות בכפר הסתיימו ואפשר לנוח

11. Свадьба
Пересекши край двора,
Гости на гулянку
В дом невесты до утра
Перешли с тальянкой.
За хозяйскими дверьми

 ַהחֲ תֻ נָה.11
ּובעֶ ֶרב לַ ּכַלה
האֹו ְר ִחים ִהּגִ יעּו
ו ְִאתם לַ ִהלּולה
.פּוחית הֵ ִביאּו
ִ ַמ
ּו ְמאַ חֹו ֵרי ְדלתֹות

.

В войлочной обивке
Стихли с часу до семи
Болтовни обрывки.
А зарею, в самый сон,
Только спать и спать бы,
Вновь запел аккордеон,
Уходя со свадьбы.
И рассыпал гармонист
Снова на баяне
Плеск ладоней, блеск монист,
Шум и гам гулянья.
И опять, опять, опять
Говорок частушки
Прямо к спящим на кровать
Ворвался с пирушки.
А одна, как снег, бела,
В шуме, свисте, гаме
Снова павой поплыла,
Поводя боками.
Помавая головой
И рукою правой,
В плясовой по мостовой,
Павой, павой, павой.
Вдруг задор и шум игры,
Топот хоровода,
Провалясь в тартарары,
Канули, как в воду
Просыпался шумный двор.
Деловое эхо
Вмешивалось в разговор
И раскаты смеха.
В необъятность неба, ввысь
Вихрем сизых пятен
Стаей голуби неслись,
Снявшись с голубятен.
Точно их за свадьбой вслед

ְב ִרפּוד הַ לֶ בֶ ד
 אַ חַ ר חֲ צֹות,ַרק בַ לֵ יל
.ִה ְש ַת ֵתק הַ ֵשבֶ ט
ּובַ ַשחַ ר הַ מֻ ְקדם
,"! "נִ יחא:ּכְ בר הֶ חֱ ִליטּו
פּוחית יצְ אה ִאתם
ִ ַמ
..וְל ִשיר ִה ְמ ִשיכה
הַ נַּגן ִפ ֵזר צְ ִל ִילים
,"!"לחַ יִ ים
ְ ִל ְק ִריאֹות
ְלברק הע ֲַדיִים
.ו ְִשכְ שּוְך י ַד ִים
שּוב ושּוב ִפזְ מֹון חדש
,לַ מקֹום ֶשל נ ַַחת
 ְדבַ ש-ְל ִמטה ֶשל י ֶַרח
.ִהלּולה שֹולַ חַ ת
,הַ ַּכלה יֹוצֵ את לַ חּוג
,ְלבנה ּכְ מֹו ֶשלֶ ג
זּוג-ְזֹור ֶמת ְב ִלי בֶ ן
ֶ ו
.ּכְ בַ ְרבּור אֹו פֶ לֶ ג
ְמנ ְַדנ ֶֶדת ְבגִ יחה
, ַאֶ ת ר ֹּאשּה ּוזְ ְרֹוע
,ְב ִרקּוד עַ ל ִמ ְדרכה
. ַַמ ְמ ִשיכה ִל ְרקֹּ ע
ַרעַ ש הַ ִמ ְשחק ִפ ְתאֹום
 ַמפֹּ לֶ ת-ִעם ִרקּוד
 נ ְפלּו ִל ְתהֹום,ֶנע ְֱלמּו
.אֹו ְל ַמע ְֲרבֹּלֶ ת
,ּכִ י ְסאֹון העֲבֹודֹות
הֵ ד ְדב ִרים בעֵ סֶ ק
ִה ְתעַ ְרבּו ְבקֹול ִשיחֹות
.וְג ְרמּו ְל ֶנזֶק
עטּו ִמשֹובְך אֶ ל עַ ל
הַ יֹונִ ים ִמ ֶשוַע
,ּכִ כְ ת ִמים ְב ַמ ְעּגל
.ּכְ חַ ְלחַ ִלים ְבצֶ בַ ע
ּוכְ ִאלּו הֵ ן נ ְשאּו

Спохватясь спросонья,
С пожеланьем многих лет
Выслали в погоню.
Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других
Как бы им в даренье.
Только свадьба, вглубь окон
Рвущаяся снизу,
Только песня, только сон,
Только голубь сизый.
12. Осень
Я дал разъехаться домашним,
Все близкие давно в разброде,
И одиночеством всегдашним
Полно все в сердце и природе.
И вот я здесь с тобой в сторожке,
В лесу безлюдно и пустынно.
Как в песне, стежки и дорожки
Позаросли наполовину.
Теперь на нас одних с печалью
Глядят бревенчатые стены.
Мы брать преград не обещали,
Мы будем гибнуть откровенно.
Мы сядем в час и встанем в третьем,
Я с книгою, ты с вышиваньем,
И на рассвете не заметим,
Как целоваться перестанем.
Еще пышней и бесшабашней
Шумите, осыпайтесь, листья,
И чашу горечи вчерашней
Сегодняшней тоской превысьте.
Привязанность, влеченье, прелесть!

חּולים ְלאֹּ ֶשר
ִ ִא
ְלשנִ ים ְלזּוג נשּוי
.ּוברכֹות ְלעֹּ ֶשר
ְ
– עֹוב ִרים ַמהֵ ר
ְ ּכִ י חַ יִ ים
, ֶַר ַגע ִמ ְתא ֵרע
,נְ ִמיסה ְב ִאיש אַ חֵ ר
. ַַמתנה ְל ֵרע
הֵ ם ַרק חֲ תֻ נה ְבלֵ יל
,ְלחַ לֹון פֹוזֶלֶ ת
, ַרק ִשיר הַ לֵ ל,ַרק חֲ לֹום
.ַרק יֹונה ֶשל ְתכֶלֶ ת
 ְס ָתו.12
,בַ יִת ללֶ כֶת-נ ַת ִתי לַ ְבנֶי
,ּכל הַ ְקרֹו ִבים ז ִרים ּכְ בר ֶקבַ ע
ּו ְב ְב ִדידּות הַ ִמ ְת ַמ ֶשכֶת
. בַ טֶ בַ ע, בַ לֵ ב- הַ ֹּּכל מלֵ א
, אֵ ין נ ֶֶשב.ּכאן ְשנֵינּו בַ בַ יתן
. הַ ַיעַ ר חמּור סֵ בֶ ר,אֵ ין ִאיש
ְל ַמחֲ צִ ית ּכֻּסּו ְבעֶ ֶשב
.(ּכְ מֹו ּגַם בַ ִשיר) ּכל ְש ִביל ו ֶתפֶ ר
צֹופים ְבצַ עַ ר בנּו
ִ עַ כְ שו
. אֵ ין בנּו אֹּ ֶשר,בּולים
ִ ִקירֹות
,ִלכְ בֹּש ַמ ְחסֹום ל ֹּא ִה ְת ַּכּוַנּו
. ְביֹּ ֶשר,נמּות ּכאן ְב ֵכנּות
 אַ ְת רֹו ֶק ֶמת,אֲ נִ י ִעם סֵ פֶ ר
,ֵנ ֵשב ְבלַ יְלה ְשעַ ַתיִם
,ְב ִלי ַדעַ ת ְבשעה מֻ ְק ֶד ֶמת
.ֶשנְ ִשיקֹות פ ְסקּו בֵ ינְ ַתיִם
, נִ ְשרּו ְבי ֵֶתר ַרעַ ש,ע ִלים
, הַ גְ ִבירּו ֶקצֶ ב,ְמפֹּ א ִרים
- ִלגְ ִביעַ ְמרֹורה ֶשל אֶ ֶמש
!ֶשל יֹום חדש הֹו ִסיפּו עֶ צֶ ב
. ְמ ִשיכה ְו ֶקסֶ ם,אֵ ין ֶק ֶשר

Рассеемся в сентябрьском шуме!
Заройся вся в осенний шелест!
Замри, или ополоумей!
Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковою кистью.
Ты — благо гибельного шага,
Когда житье тошней недуга,
А корень красоты — отвага,
И это тянет нас друг к другу.
13. Сказка
Встарь, во время оно,
В сказочном краю
Пробирался конный
Степью по репью.
Он спешил на сечу,
А в степной пыли
Темный лес навстречу
Вырастал вдали.
Ныло ретивое,
На сердце скребло:
Бойся водопоя,
Подтяни седло.
Не послушал конный
И во весь опор
Залетел с разгону
На лесной бугор.
Повернул с кургана,
Въехал в суходол,
Миновал поляну,
Гору перешел.
И забрел в ложбину

ִב ְסאֹון סֶ ְפטֶ ְמבֶ ר פֹּ ה ּגֹווַעַ ת
ְש ִבי דֹּם אֹו ְתאַ ְב ִדי ְבעֶ צֶ ם
.ּכְ בר ְבקרֹוב צְ ִלילּות הַ ַדעַ ת
,ּכְ מֹו עַ ְלותֹו ִה ִשיר הַ חֹּ ֶרש
, ְלתֹוְך ִחבּוק ּגֹולֶ ֶשת,ּכְך אַ ְת
,אֶ ת ִש ְמל ֵתְך ז ַר ְק ְת ְל ֶק ֶרש
.חלּוק ֶשל ֶמ ִשי ַרק לֹובֶ ֶשת
 ֶמגֶד- ּכְ צַ עַ ד ְלאסֹון אַ ְת
,ְב ְשלב חַ יִ ים אֵ ליו ִהּג ְַענּו
,ש ֶרש ֶשל הַ חֶ ֶמד
ֹּ - ּכִ י אֹּ ֶמץ
.הּוא ֶזה ְל ֶזה מֹו ֵשְך אֹותנּו
 ָהאֲ גָ ָדה.13
,)(בעֵ ֶרְך
ְ ְשנֹות עבר
,אֶ ֶרץ אֲ ג ִדית
,הַ פרש ְב ֶד ֶרְך
.ֲערבה קֹוצִ ית
אֶ ל הַ ְקרב אץ נַעַ ר
.ְבאבק וְחֹום
ִל ְק ַראתֹו הַ ַיעַ ר
.קם אפֵ ל ִפ ְתאֹום
ו ְִלבֹו בֵ ינְ ַתיִם
: ּכאַ ב,ל ֹּא ש ַקט
ִהש ֵמר ִמ ַמיִם
!וְהַ ֵדק אֻ ּכף
אַ ְך חֻ צְ פה בֹוטַ חַ ת
- וְחזק הַ ּסּוס
עף עַ ל הַ ַק ַרחַ ת
.ַיעַ ר ְב ִלי ִהּסּוס
,וְעלה עַ ל ּגֶבַ ע
ִב ְשפֵ לה עבַ ר
,וְחצה עֹוד ֶשבַ ע
.וְע ַקף שם הַ ר
ו ְִה ְמ ִשיְך ע ֲַדיִן

И лесной тропой
Вышел на звериный
След и водопой.
И глухой к призыву,
И не вняв чутью,
Свел коня с обрыва
Попоить к ручью.
У ручья пещера,
Пред пещерой — брод.
Как бы пламя серы
Озаряло вход.
И в дыму багровом,
Застилавшем взор,
Отдаленным зовом
Огласился бор.
И тогда оврагом,
Вздрогнув, напрямик
Тронул конный шагом
На призывный крик.
И увидел конный,
И приник к копью,
Голову дракона,
Хвост и чешую.
Пламенем из зева
Рассевал он свет,
В три кольца вкруг девы
Обмотав хребет.
Туловище змея,
Как концом бича,
Поводило шеей
У ее плеча.
Той страны обычай
Пленницу-красу
Отдавал в добычу
Чудищу в лесу.
Края населенье

,ִב ְש ִביל ע ֲֵקבֹות
- בא ְבסֹוף ְלעַ יִן
.ְל ַמ ְשאב חַ יֹות
ְלהַ ְק ִשיב ל ֶר ֶמז
,ל ֹּא היה מּוכן
אֶ ת סּוסֹו הֵ ִביא אז
.אֶ ל הַ ַמ ְעין
,קֹוד ֶרת
ֶ ְמערה
.ֶד ֶרְך ַמ ֲעבר
ְבגּו ְפ ִרית בֹועֶ ֶרת
.חֹור ּכְ נִ יסה מֻ אר
ְבאֵ ש אֲ ַד ְמ ֶד ֶמת
,ּכ ְשלה ה ְר ִאיה
צֹור ֶמת
ֶ אֶ ת אזְ ניו
.ֵמרחֹוק ְק ִריאה
אֶ ת הַ ְש ִביל ִהנֵהּו
,ַרק לחּוש יכֹול
הֹוביל הּוא
ִ וְסּוסֹו
.אֶ ל אֹותֹו הַ קֹול
ּופ ְתאֹום ראה שם
ִ
)(בחֲ נִ ית אחַ ז
ְ
,ר ֹּאש ְדרקֹון וְחֹּ טֶ ם
,ּומ ֻק ְשקש
ְ ּגַס
ַזֹורע
ֵ ֶש ִמ ִפיו
,לַ הַ ב ְואֹורה
ַּגּוף ּכְ מֹו ְק ִפיץ קֹולֵ ע
.ְס ִביב הַ ַנעֲרה
ַּכְ מֹו שֹוט ְמנ ְַענֵע
,הּוא צַ וְאר ארְֹּך
, ִַבכְ תפּה נֹוגֵע
.ִמ ְת ַּכּוֵן ִל ְמעֹּ ְך
הַ ֶשפֶ ר-אֶ ת י ְַל ַדת
ּכְ ִמנְ הג הַ ּכְ פר
אז נ ְתנּו ּכְ כֹּפֶ ר
.ִל ְדרקֹון אַ כְ זר
עַ ל ִב ְקתֹות ש ְמרּו ּכְך

Хижины свои
Выкупало пеней
Этой от змеи.
Змей обвил ей руку
И оплел гортань,
Получив на муку
В жертву эту дань.
Посмотрел с мольбою
Всадник в высь небес
И копье для боя
Взял наперевес.
Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.
Конный в шлеме сбитом,
Сшибленный в бою.
Верный конь, копытом
Топчущий змею.
Конь и труп дракона
Рядом на песке.
В обмороке конный,
Дева в столбняке.
Светел свод полдневный,
Синева нежна.
Кто она? Царевна?
Дочь земли? Княжна?
То в избытке счастья
Слезы в три ручья,
То душа во власти
Сна и забытья.
То возврат здоровья,
То недвижность жил
От потери крови
И упадка сил.
Но сердца их бьются.

:הֵ ם ְבלֵ ית ְב ֵררה
ְלנחש ּכְ זֶבַ ח
.שמּו ַנעֲרה
הַ ְדרקֹון י ֶדיה
,ּכ ַרְך ּכְ ַמגְ לֵ ב
,עֹותיה
ֶ ִה ְל ִחיץ צְ ל
.ִה ְתק ֵרב ְללֵ ב
סֶ ֶמְך-פנה ְלבֶ ן
,הַ פרש הכֵן
ִה ְתפַ לֵ ל ְור ַֹּמח
...לַ ד ְרקֹון ּכִ ּוֵן
.צֵ ל עַ ל עַ ְפעַ פַ ִים
.רֹומים
ִ  ְמ,ֲעננִ ים
.יְערֹות ּו ַמ ִים
.ּו ֵמאֹות שנִ ים
,ְמשֻ טח הַ ּגֶבֶ ר
.,הּוא קפּוא ּכְ מֹו ֵמת
סּוס א ִמיץ ְבפֶ גֶר
.ֶשל נחש חֹובֵ ט
- ַהַ פרש שרּוע
.ִה ְתעַ לֵ ף בחּור
ַַנעֲרה ְב ִלי נּוע
.יַדֹו עַ ל צּור-עַ ל
ַהַ מרֹום רֹווֵח
.וְכחֹּ ל זֵנִ ית
?ִמי ִהיא? בַ ת ֶשל ֶמלֶ ְך
?נְ ִסיכה? ּכְ פ ִרית
פַ עַ ם ֵמרֹוב אֹּ ֶשר
,ּגַל ְדמעֹות עצּום
ֹּשר
ֶ פַ עַ ם אֵ ין לּה ּכ
.ִמ ְשנתּה לקּום
, ַפַ עַ ם קּום ַמצְ ִליח
פַ עַ ם – עַ ל הַ ּגַב
ֵַמא ְבדן ַמכְ ִריח
ֵ.ֶשל דמֹו ִב ְקרב
, ַאַ ְך ְבלֵ ב יֵש ּכֹוח

То она, то он
Силятся очнуться
И впадают в сон.
Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.
14. Август
Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою
От занавеси до дивана.
Оно покрыло жаркой охрою
Соседний лес, дома поселка,
Мою постель, подушку мокрую
И край стены за книжной полкой.
Я вспомнил, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка.
Мне снилось, что ко мне на проводы
Шли по лесу вы друг за дружкой.
Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по старому,
Преображение Господне.
Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная как знаменье,
К себе приковывает взоры.
И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,
Нагой, трепещущий ольшаник
В имбирно-красный лес кладбищенский,
Горевший, как печатный пряник.
С притихшими его вершинами

ְולסֵ ירּוגִ ין
ַעַ יִן ח ִשים ִל ְפקֹּ ח
וְלישֹּן חֹוזְ ִרים
.צֵ ל עַ ל עַ ְפעַ פַ ִים
.רֹומים
ִ  ְמ,ֲעננִ ים
.יְערֹות ּו ַמ ִים
...ּו ֵמאֹות שנִ ים
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, ְב ִלי שּום ֶש ֶקר,ּכְ ִפי ֶש ִה ְב ִטיחַ ה
 פַ ס שרּוע, ח ְדרה הַ ֶש ֶמש
עַ ל ה ִרצְ פה הַ ְש ֵּכם בַ ֹּב ֶקר
. ְַבגֹון ַּכ ְר ֹּּכם היה צבּוע
ְו ִהיא ּכִ ְּסתה ְבחֹום ֶשל אֹּ ֶדם
, חֻ ְרשה ְב ֶתפֶ ר,אֶ ת הַ ְשכּונה
,ּגּופי עַ ד ֶש ֶכם
ִ ,ַּכ ִרית לַ חה
.ִקיר ֵמאַ חֹור ה ַרף ּוסֵ פֶ ר
:ַמה פֶ ֶשר ַהלַ חּות? נִ זְ ַּכ ְר ִתי
אֵ לַ י אַ ֶתם ֶד ֶרְך הַ ַיעַ ר
)ֶזה אַ חַ ר ֶזה (עַ ל ּכְך חלַ ְמ ִתי
.ְהלַ כְ ֵֶתם ְל ִבקּור ֶשל צַ עַ ר
 ְלפֶ ַתע. זּוגֹות, ְלחּוד,ְבסַ ְך
, דֹו ַמנִ י,"ש ְמעּו
ִ :אֶ חד נִ זְ ַּכר
, בֶ טַ ח...הַ יֹום ִש ִשי ְבאֹוגּו ְסט
)* .ְל ִפי הַ לּוחַ הַ יּו ִליאנִ י
.ֶזה חַ ג ִשנּוי ְדמּותֹו ֶשל ְישּו
בַ יֹום הַ זֶ ה אֹור ְב ִלי ַש ְלהֶ בֶ ת
 ֵיש ֶק ֶשר,יֹוצֵ א ֵמהַ ר תבֹור
".ִל ְב ִהירּות ֶשל ְסתו נִ ְש ֶגבֶ ת
,ַדלּות חֻ ְר ַשת אַ ְלמֹון ֲעבַ ְר ֶתם
- נִ כְ ַנ ְס ֶתם ְלחֶ ְלקה רֹוגַעַ ת
, ְקברֹות נְ ַכ ְח ֶתם-ְב ַיעַ ר בֵ ית
.זֹוהֵ ר ּכְ מֹו דֻ ְבשנִ ית מֻ ְטבַ עַ ת
ְלאֲ ִמ ִירים ֶשלֹו ש ַמ ִים

Соседствовало небо важно,
И голосами петушиными
Перекликалась даль протяжно.
В лесу казенной землемершею
Стояла смерть среди погоста,
Смотря в лицо мое умершее,
Чтоб вырыть яму мне по росту.
Был всеми ощутим физически
Спокойный голос чей-то рядом.
То прежний голос мой провидческий
Звучал, нетронутый распадом:
"Прощай, лазурь Преображенская
И золото второго Спаса,
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.
Прощайте, годы безвременщины.
Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я — поле твоего сраженья.
Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство".

,הַ ְת ֶכלֶ ת ֶשלהֶ ם הֹו ִסיפּו
ּכְ פ ִרים ְבקֹול ִשכְ ִוי בֵ ינְ ַת ִים
..ְק ִריאֹות ְבאַ ִריכּות הֶ חֱ ִליפּו
, ַ ִיפּוי ּכֹוח- בר,מֹו ֵדד ִר ְשמי
,בֵ ין הַ ְקברֹות ע ַמד הַ מ ֶות
, ְַו ִה ְס ַת ֵּכל ִב ְפ ֵני ַמנֹוח
.ִל ְבחֹּ ר לֹו בֹור ְוסּוג ַמצֶ בֶ ת
,ְלקֹול ֶש ִלי ֻּכלם ִה ְק ִשיבּו
. ַיֹודע
ֵ  ע ִתיד,ְלקֹול ש ֵקט
 אֲ ֶשר בֹו,היה ֶזה קֹול חֹו ֶזה
: ַבַ בֹור הַ נ ֶֶמק ל ֹּא נֹוגֵע
,"יד ה ִאשה הַ ְמלַ טֶ פֶ ת
, הַ ְמ ֹּב ֶר ֶכת,נא ְל ַר ֵּכְך
בַ חֲ גִ יגה הַ ְמ ַרחֶ פֶ ת
.אֶ ת שעַ ִתי עַ כְ שו ֶנ ְח ֶת ֶכת
! שנִ ים ְב ִלי טַ עַ ם,הֱ יּו שלֹום
 עַ ל ִיּסּו ַר ִיְך, ִאשה,שלֹום
 הַ פַ עַ ם.קֹו ֵראת ִתּגר! אֵ לֵ ְך
.אֲ נִ י – ש ֶדה ַמאֲ ב ַק ִיְך
, מעֹוף ְב ַנחַ ת,הֱ יּו שלֹום
,ּכְ נפַ י ְועַ ְקשנּות הַ ֶנפֶ ש
,ֵתבֵ ל ֶש ְב ִמלה נִ ְפ ַת ַחת
."נִ ִּסים ֶשל ְיצִ ירה ְבחֹּ פֶ ש
 אך,1918 שנה גרגוריאני בשנת-שנה יוליאני ללוח-*) רוסיה עברה מלוח
 לפי מסורת."הכנסייה האורתודוקסית ממשיכה להשתמש ב"לוח הישנה
 ושם כל שנה ביום מסוים, הר תבור הוא מקום חשוב בחיי ישו,נוצרית
.רואים אור ללא מקור

15. Зимняя ночь
Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Как летом роем мошкара

 לֵ יל חֹ ֶרף.15
סּופַ ת ְשלגִ ים ִמּכל ֶמ ְרחק
.היְתה סֹואֶ נֶת
,ְבתֹוְך צִ נְ צֶ נֶת נֵר דלַ ק
.נֵר בַ צִ נְ צֶ נֶת
ּוכְ מֹו ְב ַקיִץ עף זְ בּובֹון

Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.
Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.
И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.
И все терялось в снежной мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.
Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
16. Разлука
С порога смотрит человек,
Не узнавая дома.
Ее отъезд был как побег,
Везде следы разгрома.
Повсюду в комнатах хаос.

,אֶ ל הַ ַש ְלהֶ בֶ ת
,יתים ז ְרמּו אֶ ל הַ חַ לֹון
ִ ְפ ִת
.אֶ ל הַ ִמ ְס ֶּג ֶרת
עַ ל הַ זְ כּוכִ ית ִמ ֶשלֶ ג ַדק
...שֹושנֶת
ֶ
, חֵ ץ,חּוג
,ְבתֹוְך צִ נְ צֶ נֶת נֵר דלַ ק
נֵר בַ צִ נְ צֶ נֶת
עַ ל הַ ִת ְקרה צְ ל ִלים ִמצַ ד
,נִ ְר ִאים ּכְ מֹו ּכְ תֹּבֶ ת
, יד ְביד,ִשלּוב ַרגְ לַ יִם
.ּגֹורל ְבצ ֶֹּמת
זּוג ַנעֲלַ יִם ְקטַ נְ ַטנֹות
, ִה ְמ ִתינּו,נ ְפלּו
ִטפֹות דֹונַג ּכְ טַ ל ְדמעֹות
.ִש ְמלה ִהכְ ִתימּו
.הַ ּכֹּל ְב ֶשלֶ ג חֲ ַמ ְק ַמק
.ֵשיבַ ת ֲע ֶננֶת
,ְבתֹוְך צִ נְ צֶ נֶת נֵר דלַ ק
.נֵר בַ צִ נְ צֶ נֶת
,אֲ וִיר ַקר עַ ל הַ נֵר נ ַשב
ַחֹום הַ ַמדּוח
ּכְ מֹו ִמין ַמ ְלאְך הֵ נִ יף ּכְ נפיו
. ַּכִ צְ לב ְברּוח
,ּכל פֶ ְברֹואר הַ ֶשלֶ ג חג
.סּופה ֵמצֶ נֶת
,ְבתֹוְך צִ נְ צֶ נֶת נֵר דלַ ק
.נֵר בַ צִ נְ צֶ נֶת
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,הּוא ִמ ְס ַת ֵּכל עַ ל הַ ִדירה
. ְלכל עֵ בֶ ר,ּכְ ִאיש זר
...ֲעזִ יבתּה ֹּּכה ְמ ִהירה
.ִה ֵנה הרּוס הַ חֶ ֶדר
,אַ ְך אֶ ת ִמ ַדת הַ חֲ רבֹות

Он меры разоренья
Не замечает из-за слез
И приступа мигрени.
В ушах с утра какой-то шум.
Он в памяти иль грезит?
И почему ему на ум
Все мысль о море лезет?
Когда сквозь иней на окне
Не видно света Божья,
Безвыходность тоски вдвойне
С пустыней моря схожа.
Она была так дорога
Ему чертой любою,
Как морю близки берега
Всей линией прибоя.
Как затопляет камыши
Волненье после шторма,
Ушли на дно его души
Ее черты и формы.
В года мытарств, во времена
Немыслимого быта
Она волной судьбы со дна
Была к нему прибита.
Среди препятствий без числа,
Опасности минуя,
Волна несла ее, несла
И пригнала вплотную.
И вот теперь ее отъезд,
Насильственный, быть может.
Разлука их обоих съест,
Тоска с костями сгложет.
И человек глядит кругом:
Она в момент ухода
Все выворотила вверх дном
Из ящиков комода.
Он бродит, и до темноты

,ֵמאז נִ כְ נַס הּוא הֵ נה
ל ֹּא ְמ ַזהֶ ה ֵמרֹוב ְדמעֹות
.ּו ִמהֶ ְת ֵקף ִמיגְ ֵרנה
,האֹּ ֶזן ִמ ְת ַמלֵ את ְסאֹון
: ַּו ְלהַ ִבין אֵ ין ּכֹוח
 חֹולֵ ם? ְו ַר ְעיֹון,הּוא עֵ ר
? ֶַשל ים ִמ ַנ ִין בַ מֹוח
ּכְ ֶשש ְוא עֵ ינֹו ִל ְראֹות רֹוצה
,תֹוְך ּכְ פֹור אֶ ת הַ ש ַמ ִים
ַּג ֲעּגּועַ ים ְלל ֹּא מֹוצא
.דֹו ִמים ְלים ּכִ ְפלַ ִים
ִהיא ְיקרה ה ְיתה אֵ ין סֹוף
,לֹו ְב ַת ֵוי פ ֶניה
ּכְ מֹו ֶש ְלים קרֹוב הַ חֹוף
. ְַב ַקו ִמ ְשבר נֹו ֵגע
ּכְ מֹו עַ ל ְק ֵני סּוף אַ חַ ר סּופה
,ֵּגאּות הַ ים עֹובֶ ֶרת
ּכְך ְב ַת ְח ִתית ַנ ְפשֹו ּכְ סּופה
.ּגִ זְ רה ֶשלּה נִ ְס ֶת ֶרת
, עַ תה,ִב ְשנֹות הַ יִ ּסּו ִרים
,ּכְ ֶש ְלהֲ ַוי אֵ ין פֶ ֶשר
עַ ל ַּגל ֶשל ַהּגֹורל ה ְיתה
.לֹו ִמ ַת ְח ִתית מֻ ֶּג ֶשת
,בֵ ין ִמכְ שֹו ִלים ֶשל הַ ַמּסע
, ִַמּסַ ּכנֹות מֹו ִשיע
 נשא,הַ ַּגל נשא אֹותה
.ּה
ּ ְו ִלצְ ִמידּות הֵ ִביא
 אּולַ י,ֵמאז ֲעזִ יבתּה
 ּכְ אֵ ב הַ פַ עַ ר,ּכְ פּויה
, ַודאי,י ֹּא ַכל אֹותם עַ כְ שו
.י ְַש ִמיד אֹותם הַ צַ עַ ר
: נִ זְ ַּכר.ַמ ִביט ְס ִביבֹו נִ ְדהם
,ּכְ ֶש ִהיא עזְ בה ְואצה
ְדב ִרים ִמ ְמ ֵגרֹות ַק ְמטר
.ֻּכלם ז ְרקה הַ חּוצה
 עַ ד ִד ְמדּו ִמים,הּוא ְמשֹוטֵ ט

ַמ ְחזִ יר ְלתֹוְך ה ֶרהֶ ט
פַ סֵ י בַ ִדים ְמפֻ ז ִרים,
ּגִ זְ ַרת ְת ִפירה ּובֶ ֶגד.
ּכְ ֶש ִמ ְתּכֹופֵ ף ֵמעַ ל לַ בַ ד
ְו ַמחַ ט חשְ ,ל ֶר ַגע
ִפ ְתאֹום רֹואֶ ה אֹותה ְלבַ ד
ְואז בֹו ֶכה ְב ִלי הֶ ֶגה.

Укладывает в ящик
Раскиданные лоскуты
И выкройки образчик.
И наколовшись об шитье
С невынутой иголкой,
Внезапно видит все ее
И плачет втихомолку.

*) השיר 'פרידה' מתאר מראה בית לאחר חיפוש ומעצר .ככל הנראה מתייחס לאחד
המעצרים של אֹולגה איווינסקאיה ,אהובתו של פסטרנק שניהלה בשמו את כל ענייניו
הספרותיים ואת המגעים עם הממסד .פסטרנק שנהנה ממעמד גבוה יחסית ,ניצל
ממלחצי הפלדה של ה'גולג' ,ומעולם לא נעצר ולא הוגלה .איווינסקאיה ,לעומת זאת,
נעצרה פעמיים "במקומו" ,ונשלחה למחנות הכפייה של סטלין .הבית התשיעי בשיר
מדבר על היעלמות פתאומית ,כפויה בלא מידע כלשהו על העתיד ,כפי שנהוג היה
במעצר כזה ,כה אופייני לתקופה( .הערה של מירי ליטווק)

תרגום של מירי לטווק -
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**) השיר נכתב בשנת ( 1953א.א .חזרה באפריל  ,)1953אך מתאר ,כנראה ,את
מאצרה הראשון ב( 09.10.1949-הערה שלי – א.ג).

ישה
ְ .17פגִ ָ
י ְֻס ַתר ְב ֶשלֶ ג אֹּ ַרח,
ְב ֶשלֶ ג ּגַג ֶיחֱ בֶ ה.
תחַ :
אֵ לֵ ְך ַרגְ לַ י ִל ְמ ֹּ
ִפ ְתאֹום אֹותְך רֹואֶ ה.
ז' ֵקט בלּוי לֹובֶ ֶשת,
אֵ ין ֹּּכבַ ע ,נַעַ ל לַ ח,
רֹועֶ ֶדתִ ,מ ְת ַר ֶּג ֶשת,
לֹועֶ סֶ ת ֶשלֶ ג צַ ח.
עֵ צִ יםּ ,גְ ֵדרֹות ְבעֶ ֶרב
יֹוצְ ִאים ְלצֵ ל ה ִביל,
ְשלֶ ג חג ְב ִלי הֶ ֶרף.
ו ֶ
אַ ְת ְלבַ דה בַ ְש ִביל.
ִמצְ ִעיפֵ ְך הַ ַמ ִים
זֹו ְר ִמים ְל ַש ְרוּו ִלים,

17. Свидание
Засыпет снег дороги,
Завалит скаты крыш.
Пойду размять я ноги:
За дверью ты стоишь.
Одна в пальто осеннем,
Без шляпы, без калош,
Ты борешься с волненьем
И мокрый снег жуешь.
Деревья и ограды
Уходят вдаль, во мглу.
Одна средь снегопада
Стоишь ты на углу.
Течет вода с косынки
За рукава в обшлаг,

ּכְ טַ ל ִמ ְלח ַייִם
נֹוט ִפים.
ּומ ֵשער ְ
ַ
ֵמהַ ַת ְל ַתל ְבאֹּ פֶ ל
אֹור עַ ל פ ַניְִך נִ ְשפְך,
על ּכל ּגּופֵ ְך ,עַ ל ּכֶפֶ ל
ֶשל הַ צ ִעיף ֶשלְך.
הַ ֶשלֶ ג עַ ל ִריסַ יְִך,
עַ צְ בּות ְבעַ ִין ּגְ לּויה,
מּותְך ְבכל ַק ַויְִך
ְד ֵ
ִמּגּוש אֶ חד ְבנּויה.
ּכְ ִאלּו ְב ַמ ֶתכֶת,
ְבאַ נְ ִטימֹון לֹוהֵ ט,
הַ יד אֹותְך לֹוחֶ ֶקת
עַ לְ -פ ֵני ִל ִבי ּכעֵ ת.
לּופים ְבפֶ ֶרְך
ּובֹו ּגְ ִ
ַת ַויְִך ְבעַ נְ ותם,
לכֵן ִא ְבדה ּכל עֵ ֶרְך
ְק ִשיחּות ֶשל העֹולם.
לכֵן הַ לֵ יל נִ ְראֶ ה ִלי
ְבלֹוט ְשלגִ ים ּכפּול,
ְב ֶרג ִַעים האֵ לֶ ה
ל ֹּא חש בֵ ינֵינּו ּגְ בּול.
ִמי אנּו? אן עבַ ְרנּו?
ִב ְמרּוצַ ת שנִ ים
ּכִ ְרכִ ילּות נִ ְשאַ ְרנּו,
וְאנּו ל ֹּא חַ יִים?
*) מופנה ככל הנראה אל אֹולגה איווינסקאיה ,אהובתו ובת לווייתו של פסטרנק
שאֹולגה היא זו
ְ
בארבע עשרה שנות חייו האחרונות .כמו כן ,מקובל לחשוב
ששימשה מודל לדמותה של לאַ רה ב'דוקטור ז'יוואַ גֹו' ,אף שפסטרנק החל
לכתוב את הרומן שנים רבות לפני שהכיר אותה.
(הערתה של מירי ליטווק)
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И каплями росинки
Сверкают в волосах.
И прядью белокурой,
Озарены: лицо,
Косынка и фигура
И это пальтецо.
Снег на ресницах влажен,
В твоих глазах тоска,
И весь твой облик слажен
Из одного куска.
Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему.
И в нем навек засело
Смиренье этих черт,
И оттого нет дела,
Что свет жестокосерд.
И оттого двоится
Вся эта ночь в снегу,
И провести границы
Меж нас я не могу.
Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
?А нас на свете нет

כללי ללא גוון רגשי ,ו svidanie-שמתארת פגישה חשאית בין שני אוהבים  ,או
ביקור אסיר בכלא .במילה זו משתמש פסטרנק תרתי משמע ככותרת לשיר הזה.
א.א .נאצרה לראשונה ב . 09.10.49-כשהיא כבר הייתה במחנה ריכוז ,פסטרנק
כתב שיר "פגישה" כהזייה או חלום על חזרתה .לכן ,הפועלים בשתי השורות
הראשונות מופיעים בזמן עתיד .הכותרת רומזת על מאצר ועל הפגישה.
אנה אחמטובה אמרה שזהו "השיר הטוב ביותר בליריקה רוסית במאה ה"20-
(הערה שלי  -א.ג).

ַ .19ש ַחר
ְבָך נִ ְק ַשר ּכל ּגֹור ִלי.
אַ ְך באּו ִמ ְלחמה וְהֶ ֶרס,
נֹודע עלֶ יָך ִלי
וְֹלאֹּ ַ
ְב ֶמ ֶשְך ְשנֹות ּכְ ִליה וְכאֹוס.
וְאַ חֲ ֵרי ּכל ְשנֹות בַ ְרזֶל
ְלקֹול ֶש ְלָך נִ ְדהַ ם ִה ְק ַש ְב ִתי,
אתי ִמצְ וֹו ְתָך ְבלֵ יל
קר ִ
ִמ ִה ְתעַ ְלפּות ּכְ ִאלּו ש ְב ִתי.
אֲ נִ י נִ ְמשְך ְלאֲ נ ִשים
ְלעֵ רנּות הַ צהֳ ַריִם,
יכֹול הַ ֹּּכל ִל ְשבֹּר ,ל ִשים
אֶ ת הַ ְב ִריֹות עַ ל הַ ִב ְר ַּכ ִים.
אֲ נִ י קֹופֵ ץ עַ ל ַמ ְד ֵרגֹות
ְל ִמ ְדרכֹות ֵריקֹותּ ,כְ ִאלּו
ְל ִראשֹונה ה ְרחֹובֹות
הֹופיעּו.
ְב ֶשלֶ ג ְלפנַי ִ
ּכֻלם הֵ ִקיצּו ,אֹור ,נֹוחּות,
יֹודעַ
ֵתה ,חַ ְשמ ִליתּ ,כל ִאיש ֵ
ְלאן לרּוץ ְלל ֹּא לֵ אּות,
ה ִעיר ִפ ְתאֹום ִשנְ תה ַמ ְראֶ ה..
הַ ְּסערה סֹו ֶר ֶגת בַ ד
יתים נֹו ְפ ִלים עַ ד אֹּ פֶ ל,
ֵמהַ ְפ ִת ִ
ּכֻלם רצִ ים ּכְ גּוש אֶ חד
ּגֹומ ִרים ְש ִתיה ואֹּ כֶל.
ְב ִלי ֶש ְ

19. Рассвет
Ты значил все в моей судьбе.
Потом пришла война, разруха,
И долго-долго о тебе
Ни слуху не было, ни духу.
И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я твой завет
И как от обморока ожил.
Мне к людям хочется, в толпу,
В их утреннее оживленье.
Я все готов разнесть в щепу
И всех поставить на колени.
И я по лестнице бегу,
Как будто выхожу впервые
На эти улицы в снегу
И вымершие мостовые.
Везде встают, огни, уют,
Пьют чай, торопятся к трамваям.
В теченье нескольких минут
Вид города неузнаваем.
В воротах вьюга вяжет сеть
Из густо падающих хлопьев,
И чтобы во-время поспеть,
Все мчатся недоев-недопив.

Я чувствую за них за всех,
Как будто побывал в их шкуре,
Я таю сам, как тает снег,
Я сам, как утро, брови хмурю.
Со мною люди без имен,
Деревья, дети, домоседы.
Я ими всеми побежден,
И только в том моя победа.
21. Земля
В московские особняки
Врывается весна нахрапом.
Выпархивает моль за шкапом
И ползает по летним шляпам,
И прячут шубы в сундуки.
По деревянным антресолям
Стоят цветочные горшки
С левкоем и желтофиолем,
И дышат комнаты привольем,
И пахнут пылью чердаки.
И улица запанибрата
С оконницей подслеповатой,
И белой ночи и закату
Не разминуться у реки.
И можно слышать в коридоре,
Что происходит на просторе,
О чем в случайном разговоре
С капелью говорит апрель.
Он знает тысячи историй
Про человеческое горе,
И по заборам стынут зори,
И тянут эту канитель.
И та же смесь огня и жути
На воле и в жилом уюте,

,אֲ נִ י נִ ְרגש ֲעבּור ֻּכלם
,ּכְ ִאלּו ִל ְמקֹומם ִהּג ְַע ִתי
; ּכְ מֹו ֶשלֶ ג חַ ם,אֲ נִ י נ ֵמס
.ּכְ מֹו ֹּב ֶקר אֶ ת ִמצְ ִחי ק ַמ ְט ִתי
,ִא ִתי ּכל אֲ נ ִשים ְב ִלי ֵשם
.ּכל עֵ ץ ְו ֶילֶ ד ֶשפסַ ְח ִתי
,אֲ נִ י נִ כְ נ ְַע ִתי ּכבר להֶ ם
.ְו ַרק ְב ֶזה אֲ נִ י ִנצ ְח ִתי
 ָהאָ ֶרץ.21
אֶ ל הַ ב ִתים הַ מֹו ְס ְקב ִאים
. ַפֹורץ פֹוחֵ ח
ֵ א ִביב חצּוף
, ַפֹורח
ֵ העש ֵמהארֹון
... ַ ַק ִיץ ִחיש צֹונֵח-עַ ל ֹּּכבַ ע
.חֹּ ֶרף ַמ ְס ִת ִירים-ְמ ִעילֵ י
עַ ל ּכל קֹו ַמת בֵ י ַנ ִים עֵ ֶדר
:ֶשל ֲעצִ יצִ ים ְבטּור מֻ צג
 ְלתֹוְך ַהחֶ ֶדר... ּכ ְת ִלית,ַמנְ תּור
, ח ְפ ִשי ִמּסֶ גֶר,ֵריחַ אבק
.יֹורד ֵמע ְֲליַת הַ ּגַג
ֵ
וְחש ה ְרחֹוב ִק ְרבה נִ ְס ֶת ֶרת
.אֶ ל הַ חַ לֹון סּומא ִמ ְס ֶּג ֶרת
 וְאֵ יְך ִמּגְ בֶ ֶרת,לֵ יל ִעם ְש ִקיעה
.ְל ִהפ ֵרד אֵ ין שּום מֻ שג
ִַמ ִמ ְס ְדרֹון אֶ ְפשר ִל ְשמֹּע
, ַַמה ִמ ְתרחֵ ש עַ ל עֵ ץ ּגבֹּּה
, ַ מלֵ א ַמ ְרגֹוע,עַ ל ַמה שם שח
.אַ ְפ ִריל ִעם ֶק ַרח ְמטַ ְפטֵ ף
ַיֹודע
ֵ הּוא אֶ לֶ ף ִספּו ִרים
, ַקֹורע
ֵ עַ ל הַ יגֹון ֶשלֵ ב
ְַשחַ ר ֵמהַ קֹור ּגֹווֵע
ַ ו
.ּגַם הּוא לַ ִשיחַ ִמצְ ט ֵרף
אֵ ימה ואֵ ש ְב ַת ֲע ֹּרבֶ ת
, ַתחַ ת ִקמ ֶֹּרת,ְב ֶמ ְרח ִבים

И всюду воздух сам не свой.
И тех же верб сквозные прутья,
И тех же белых почек вздутья
И на окне, и на распутье,
На улице и в мастерской.
Зачем же плачет даль в тумане,
И горько пахнет перегной?
На то ведь и мое призванье,
Чтоб не скучали расстоянья,
Чтобы за городскою гранью
Земле не тосковать одной.
Для этого весною ранней
Со мною сходятся друзья,
И наши вечера — прощанья,
Пирушки наши — завещанья,
Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия.

.ּולאֲ ִויר אֵ ין ְמנּוחה
ְ
 ִת ְר ֹּּכבֶ ת,אֹּ ותֹּו עֵ ץ ֲערבה
 הַ ְּסחֹּ פֶ ת- אֹותן נִ צֹות ְבלּוטֹות
,עַ ל הַ חַ לֹון ְועַ ל הַ צ ֶֹּמת
. ְמלאכה-ִב ְרחֹוב ְוגַם ְבבֵ ית
, ַעַ ל ַמה בֹו ֶכה ֶמ ְרחב ברּוח
?בּובית
ִ ַמה ֵריחַ ַמר ְל ַר ְק
, ַהֲ ֵרי יִעּוד ֶש ִלי ִל ְטרֹּח
, ַּכְ ֵדי ֶש ֶמ ְרחב יּוכַל ִל ְשמֹּח
ְַוחּוץ ל ִעיר ַתחּוש ְבנֹוח
.יבית
ִ הא ֶרץ שּוב הֶ א ִב
ְו ִב ְש ִביל ֶזה ּכל חֲ בֵ ֵרינּו
,ִב ְפרֹוץ עֹונה ח ִשים לקּום
-  ְו ֲערבֵ ינּו,לבֹוא אֵ לַ י
- אֹותינּו
ֵ  וְכל ִמ ְשת,ְפ ֵרדֹות
-  ַמאֲ מצֵ ינּו,הֵ ם צַ ּואֹות
.ְקצת ְלחַ ֵמם אֶ ת ַה ִקיִּום

