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על היינריך היינה
)1827( "“ספר השירים
 אֶ ל ִל ִבי, חֵ ְמ ָד ִתי, ִק ְר ִבי יָד ְקטָ נָה4 ""ייסורי הבחרּות" "שירים
 הַ גְ ֶרנ ִָד ִירים6 ""ייסורי הבחרּות" "רומנסות
 בֵ ְל ַשאצַ ר10 ""ייסורי הבחרּות" "רומנסות
 ְב ִשיא ִל ְבלּוב, ְב ַמאי מ ְפלָ א1 ""האינטרמצו הלירי
 ִמ ִד ְמעו ַתי נובַ עַ ת2 ""האינטרמצו הלירי
 ָכל יונִ ים ְוהַ ֶש ֶמש, שו ָשנִ ים, ְו ָר ִדים3 ""האינטרמצו הלירי
 אנִ י ַמ ִביט ְבעֵ י ַנ ִיְך דּו ָמםם4 ""האינטרמצו הלירי
ַ לּו ְלשו ָש ָנה אַ צְ ִליח7 ""האינטרמצו הלירי
ַ אַ ְלפֵ י ָשנִים ְב ִלי נוע8 ""האינטרמצו הלירי
 עלֵ י ַכנְ פֵ י הַ זֶ ֶמר9 ""האינטרמצו הלירי
 ְקדּו ָשה ֶשל מולֶ ֶדת, ְב ֵריין11 ""האינטרמצו הלירי
 אֵ ין ֹרגֶז ִבי18 ""האינטרמצו הלירי
 חצוצֶ ֶרת, כִ ּנור, חָ ִליל20 ""האינטרמצו הלירי
 הַ פֶ ַרח, ְו ִאלּו יָ ַדע הּוא22 ""האינטרמצו הלירי
 ַמדּועַ זֶה ִחּוְ ִרים הַ ּוְ ָר ִדים23 ""האינטרמצו הלירי
עודי ִמ ְש ַתהֶ ה ִלי כָל כְָך ארכות
ִ  ְב29 ""האינטרמצו הלירי
Error! Reference source not found.33 ""האינטרמצו הלירי
 ְבעַ ְל ָמה ִה ְתאַ הֵ ב הָ עֶ לֶ ם39 ""האינטרמצו הלירי
ַ ּוכְ ֶשאני שו ֵמע40 ""האינטרמצו הלירי
 ֵמא ָגדות או ֶת ֶתת43 ""האינטרמצו הלירי
 אנִ י ְמטַ ֵיל בַ ֹב ֶקר45 ""האינטרמצו הלירי
 ִעּנּונִי כלָ ם ו ְִהכְ ִעיסּו47 ""האינטרמצו הלירי
 הַ ְש ַניִם, בַ עֵ ת ְפ ֵר ָד ָתם49 ""האינטרמצו הלירי
ירי הֵ ם ְספּוגִ ים ְב ַרעַ ל
ַ  ִש51 ""האינטרמצו הלירי
:יתי
ִ ִ ְבחלו ִמי בָ כ55 ""האינטרמצו הלירי
,אותְך נִ ְרגָש
ֵ  ְבלֵ יל ְבחלום ִמ ְר56 ""האינטרמצו הלירי
ירי עָ בָ ר ְוהֶ בֶ ל
ֵ  ִש65 ""האינטרמצו הלירי
 אֵ ינֶּנִי יָכול ִל ְתפֹ ס לָ ָמה2 ""שוב במולדת
פּורים
ִ  אֶ ת זּוג ִמכְ נָסֶ יהָ ִמ ֵמי יָם ְת10 ""שוב במולדת
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“Zu der Fremde” 3 Ich hatte einst ein schönes Vaterland
“Ollea” Wandere!
“Zeitgedichte 1839-1846”

יתְך ְבב ֶֹקר
ֵ ֵ כְ ֶשמּול ב13 ""שוב במולדת
,עודנּו
ֶ  הָ ְרחוב נָם, לַ יְלָ ה ָש ֵקט20 ""שוב במולדת
 ִמכָל הַ ָשנִים ֶשפָ גּו27 ""שוב במולדת
 אבָ ל ְשנֵהֶ ם, הֵ ם ִה ְתאָ הַ בּו33 ""שוב במולדת
. הַ חַ יִ ים ְקצָ ִרים ֶשלָ נּו36 ""שוב במולדת
 גַם חֶ ֶרף, ִל ִבי, אַ ל ִת ְקבֹל46 ""שוב במולדת
,דומה ְלפֶ ַרח
ָ  אַ ְת כֹה47 ""שוב במולדת
, ְמאֹ הָ ב, ַ ֵרע, אַ ָתה54 ""שוב במולדת
,אותְך חָ לַ ְמ ִתי נִ ְשאֶ ֶרת
ָ
55 ""שוב במולדת
 אֶ ת ִלבֵ ְך ִבצְ חוק ִר ַת ְק ִתי57 ""שוב במולדת
 לּו כָל ַמכְ אובַ י ֶשכָאַ ְב ִתי61 ""שוב במולדת
, ְפנִינִים לָ ְך ְב ֶשפַ ע,חֵ ן- אַ ְבנֵי62 ""שוב במולדת
,ידאות טובות
ֵ  נ ְָתנּו עֵ צות ו ְִא64 ""שוב במולדת
"שוב במולדת" דוּנָה ְקלָ ָרה
 פוסֵ ידון1.5 ""הים הצפוני
הפיוטים

)1844( ""השירים החדשים

 ִמי חָ ַשב אֶ ת הַ זְ ַמן ְלחַ לֵ ק,ַתגִ יד
,ְבאותו חלום נִ ְשאַ ְר ִתי
, ִַשכורות ֵמאור י ֵָרח
זָהָ ב ְל ַמ ְעלָ ה-עַ ל ַרגְ לֵ י
זו הָ ִעיר! ִהיא ִמ ְש ַת ֶקפֶ ת

25 ""האביב החדש
27 ""האביב החדש
31 ""האביב החדש
37 ""האביב החדש
44 ""האביב החדש
" סֵ ַר ִפינָה."השונות

ַשוקע
ֵ
 לֵ יל עַ ל חוף הַ יָם2
 אנִי אָ הּוב עָ לַ יְִך5
 עַ ל ְשפַ ת הַ יָם גונַחַ ת11
, ָשחור ִמ ְפ ָרש ֵמעַ ל ְס ִפינ ִָתי12
 נֶאֱ נַחַ ת, אַ ְת ְמחַ ֶיכֶת5 " קלריסה."השונות
 טַ נְ הויזֵר.""השונות
 ִלנְ דֹד ְב ִלי סוף ִל ְבָך יַערֹג1 ""בניכר
 גַם ִלי הָ י ְָתה מולֶ ֶדת נִ ְפלָ אָ ה3 ""בניכר
!" נְ דֹדOllea"
1839-1846 תקופת-שירים בני

אֹורגֵ י ִסילֶ זִ יָה
ְ
Die schlesischen Weber
הפואמות
““Gedichte
גֶּרמַ ניה .אֲ ג ַדת ח ֶֹּרף (פרקי )1,2
(Deutschland. Ein Wintermärchen (Caput I,II
"רומנסרו"
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"לזרוס" ְ 10שֹלמֹה
"לזרוס" Enfant Perdu 20
ְהּודה בֶ ן הַ לֵ וִי
"מנגינות עבריות" י ָ

“Lazarus” 10 Salomo
“Lazarus” 20 Enfant Perdu
“Hebräische melodien” Jehuda ben Halevy
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ְס ִפינַת עבָ ִדים
תּולים הַ צְ ִע ִירים
יק ִלית ֶשל הַ ח ִ
מּוס ָ
יּוטיתִ -
אג ָדה ִפ ִ

Das Sklavenschiff
Jung-Katerverein für Poesiemusik

שירים שונים משנות 1853-1856
Verschiedene Gedichte 1853-56
Miserere
הַ חול ְב ָשעון אוזֵל וְהולֵ ְך

Miserere
Ich seh im Stundenglase schon

על היינריך היינה
היינריך היינה ) ( 1856-1797היה משורר ,פובליציסט ומבקר ספרות גרמני ,יהודי מומר ,מגדולי השירה והספרות של גרמניה במאה ה.19-
היינה נחשב הן למשורר רומנטי והן למי שהפנה עורף לזרם ספרותי זה .הוא הפך את שפת היומיום לראויה לשירה ,הפך את צורות הפיליטון ויומן המסע לצורת
אמנות ,והקנה לשפה הגרמנית קלילות ואלגנטיות שטרם ידעה עד אז .כעיתונאי ביקורתי ומעורב פוליטית ,מסאי ,סטיריקן ופולמוסן עורר הערצה וחשש גם יחד .הוא
נמנה עם המשוררים הגרמנים שיצירותיהם זכו למספר הגדול ביותר של תרגומים לשפות זרות.

הוא נולד כיהודי ,התנצר כדי לקבל משרה וכדי להתקבל בחברה ,ובכל חייו ויצירתו עסק בעניינים דתיים כאלה ואחרים ,החל במיתוסים הטווטוניים הקדומים,
במיתולוגיה היוונית והתנ"ך וכלה בנצרות .אבל עיסוקו בדתות השונות היה בעל אופי חילוני ,נטול יראת אלוהים .היינה היה אופוזיציונר ,יוצר משולח רסן ,נטול מורא
שמים ,מורא מלכים ויהודים אורתודוקסים .
הוויכוח על יצירתו של היינה לא שכך ולא שינה את אופיו במהלך השנים ,וגם משתתפיו נותרו מגוונים :בין אוהביו נמנים כוחות שמרניים ואפילו אנטישמיים,
ולהבדיל מהם גם יהודים דתיים ,ובין שונאיו ניתן למצוא במפתיע כוחות ליברליים והומאניים כביכול .דומה שבחייו ובמותו התערבב הפולמוס על כתיבתו עם הפולמוס
ע ל אישיותו ,עד לבלי הפרד ביניהם .אין איש חולק על גדולתו כמשורר ,על נפלאות לשונו ועל יכולתו כליריקן וכפובליציסט .נועזותו הפחידה רבים ויכולתו הנבואית
הוכחה פעם אחר פעם .כמה משונאיו המובהקים ,כמו מטרניך ,שאסר את כניסתו לגרמניה וראה בו איום על שלומה ,החזיקו למראשות מיטתם את ספרי שיריו .אפילו
הנאצים ,שהתאוו למחוק את שמו מתולדות שירת גרמניה ,לא הצליחו למחוק את שיריו :את שירו המפורסם ביותר "לורליי" שרו החיילים הנאצים מתוך שירונים שבהם
נכתב ששם המחבר אינו ידוע.
היינריך היינה נולד כיהודי בעיר דיסלדורף שבגרמניה ונקרא בשם חיים .במשך כמה שנים למד היינה בבית ספר צרפתי ,שרוב מוריו היו כמרים קתוליים .כנער
נשלח לעבוד כשוליה בבנק ,ואף ניסה השתלב בעסקיו של דודו העשיר – אך ללא הצלחה .בתקופה ששהה בבית דודו התאהב היינה בבת דודו ,עמליה ,אך היא
דחתה אותו ואת אהבתו .ייסורי האהבה הנכזבת לבת דודו שימשו כנראה השראה לכמה משיריו .
בשנת  1819נרשם לאוניברסיטת בון כתלמיד למשפטים ,אך למד בעיקר ספרות; אחר כך עבר לאוניברסיטת ברלין; שם ,בברלין ,פרסם את ספר שיריו הראשון,
והיה פעיל באגודה "לקידום התרבות והמדע של היהודים" .בשנת  ,1825לאחר שחידש את לימודי המשפטים ,קיבל את התואר דוקטור למשפטים ,אבל לא הצליח
לקבל עבודה במקצועו .כדי לזכות במשרה ממשלתית החליט להמיר את דתו לנצרות ,וכך בגיל  28קיבל עליו את הדת הנוצרית – אך לא את המשרה הממשלתית
הנכספת …
בשנת  1831עזב היינה סופית את גרמניה ועבר לפריז – בין השאר משום שלא הצליח לקבל משרה קבועה 10 .שנים אחר כך התחתן עם מתילדה – זבנית
ענייה אך יפה שהכיר בפריז .בשנים האחרונות לחייו חלה בניוון שרירים; מחלתו גרמה לו סבל גופני רב ,ולמרות זאת המשיך לכתוב שירים ולפרסמם .
בתקופה האחרונה של חייו חל מפנה ביחסו של היינה ליהדות :הוא התבטא בשבח החינוך היהודי ולימוד השפה העברית ,ואף כתב את "הנעימות העבריות":
השיר הראשון בקובץ זה נקרא "הנסיכה שבת" ,והוא מתאר את היהודי כנסיך ,שנאלץ לחיות חיי כלב בימי החול – עד לערב שבת ,שבו הוא לובש בגדי מלכות והולך
לפגוש את שבת המלכה …
 25שנה לאחר שהתנצר טען היינה כי הוא אינו מרגיש צורך לחזור ליהדות משום שלאמיתו של דבר לא עזב אותה מעולם .
היינריך היינה נפטר ב 17-בפברואר  1856ונקבר בבית הקברות של מונמרטר בפריז .
(האיורים מתוך המהדורה משנת  ,1910ברלין)

היינריך היינה
מן ה"ספר השירים"
מן המחזור "ייסורי הבחרּות"

Heinrich Heine
”“Buch der Lieder
”“Junge Leiden

“Lieder. 4”

4 .שירים

Lieb Liebchen, legs Händchen aufs Herze mein; Ach, hörst du, wie's pochet im Hämmerlein?
Da hauset ein Zimmermann schlimm und arg,
Der zimmert mir einen Totensarg.

; אֶ ל ִל ִבי, חֵ ְמ ָד ִתי,ִק ְר ִבי יָד ְקטָ נָה
?הַ חָ ְש ְת ִב ְפ ִעימות פַ ִטישון ְב ִק ְר ִבי
,קודר
ֵ  ִאיש זָדון,עֵ ץ ַמ ְש ִחית-חָ ֵרש
.ומר
ֵ בּורי ג
ִ הַ ֵמ ִתים ע-אָ רון

Es hämmert und klopfet bei Tag und bei Nacht;
Es hat mich schon längst um den Schlaf gebracht.
Ach, sputet euch, Meister Zimmermann,
Damit ich balde schlafen kann!

,ּומכֶה הּוא בַ לֵ יל ּובַ יום
ַ ַמ ִקיש
.ּומ ְר ִחיק חלום
ַ גוזֵל אֶ ת ְשנ ִָתי
,ַמהֵ ר נָא א ָמן ִב ְמלַ אכְ ְתָך
!ישן ִלי ִב ְמנּוחָ ה
ַ ְל ַמעַ ן ִא
נוימרקל באתר.שומאן בביצוע א.שיר ללחן של ר
https://www.youtube.com/watch?v=s3sW8QICQ-c
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Nach Frankreich zogen zwei Grenadier',
Die waren in Rußland gefangen.
Und als sie kamen ins deutsche Quartier,
Sie ließen die Köpfe hangen.

הַ גְ ֶרנ ִָד ִירים
)*
שוטטּו
ְ
ִמ ְש ִבי רּו ִסי ְלצָ ְרפַ ת
,ְבקֹ ִשי ְש ֵני גְ ֶרנ ִָד ִירים
 הטּו,ּוכְ ֶש ְלג ְֶר ַמנְ יָה בָ אּו
.אשיהֶ ם ֵמעֶ צֶ ב וָהֶ לֶ ם
ֵ ָר

Da hörten sie beide die traurige Mär:
Daß Frankreich verloren gegangen,
Besiegt und zerschlagen das große Heer Und der Kaiser, der Kaiser gefangen.

:ָש ְמעּו ָשם הַ ְש ַנ ִים ִספּור ַמ ְס ִעיר
!ַ ְבכִ י וָנ ִֶהי,צָ ְרפַ ת אבּו ָדה
,הּובַ ס ְוחסַ ל הַ צָ בָ א הֶ אָ ִדיר
. הַ ֵקיסָ ר ְב ֶש ִבי,הַ ֵקיסָ ר

Die Grenadiere

Da weinten zusammen die Grenadier
Wohl ob der kläglichen Kunde.
Der eine sprach: Wie weh wird mir,
ie brennt meine alte Wunde!

בָ כּו אָ ז ֵמהַ ח ָדשות הַ ַמרות
.ְשנֵי הַ גְ ֶר ָנ ִד ִירים ְביַחַ ד
,מותי כואֵ בות
ַ ְ עַ צ:אֶ חָ ד אָ ַמר
!קודחַ ת
ַ ְפצִ יעָ ה ְי ָשנָה

Der andre sprach: Das Lied ist aus,
Auch ich möcht mit dir sterben,
Doch hab ich Weib und Kind zu Haus,
Die ohne mich verderben.

, הַ ִשיר נִ גְ ַמר, "כֵן:אַ חֵ ר אָ ַמר
,לָ מּות יַחַ ד טוב כִ ְפלַ יִם
, ְויֶלֶ ד נִ ְשאָ ר,אַ ְך יֵש ִלי ִא ָשה
.אָ מּות – אָ ז י ְִספּו הַ ְש ַניִם

Was schert mich Weib, was schert mich Kind,
Ich trage weit beßres Verlangen;
Laß sie betteln gehn, wenn sie hungrig sind Mein Kaiser, mein Kaiser gefangen!

- ּומה ִלי ִא ָשה
ַ אבָ ל ַמה ִלי יֶלֶ ד
 כִ י לָ נּו,ֶשיִ ְחיּו ְב ַרעַ ב
:ישה
ָ יותר ַמ ְר ִע
ֵ י ְֵשנָה ְדאָ גָה
!ָשבּוי הַ ֵקיסָ ר ֶשלָ נּו

Gewähr mir, Bruder, eine Bitt:
Wenn ich jetzt sterben werde,

:הוסיף ִלי ִמ ְשפָ ט אֶ חָ ד
ִ הַ ְר ֵשה ְל
,ְב ִאם כָאן אָ מּות כְ גֶבֶ ר

So nimm meine Leiche nach Frankreich mit,
Begrab mich in Frankreichs Erde.
Das Ehrenkreuz am roten Band
sollst du aufs Herz mir legen;
Die Flinte gib mir in die Hand,
Und gürt mir um den Degen.
So will ich liegen und horchen still,
Wie eine Schildwach, im Grabe,
Bis einst ich höre Kanonengebrüll
Und wiehernder Rosse Getrabe.
Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab,
Viel Schwerter klirren und blitzen;
Dann steig ich gewaffnet hervor aus dem Grab,
Den Kaiser, den Kaiser zu schützen.

, ְלצָ ְרפַ ת, אָ ִחי,ַקח אֶ ת גּופָ ִתי
.ְבאַ ְד ָמ ָתּה חפֹ ר ֶקבֶ ר
, חבֵ ִרי,ְו ִשים אָ נָא עַ ל ִל ִבי
;אֶ ת צְ לָ ב הַ ָכבוד ִעם סֶ ֶרט
, י ְָק ִרי,הַ ּנַחַ ְביָ ִדי רובֶ ה
.חגֹ ר ְבחֶ ֶרב זוהֶ ֶרת
,ותק ְב ַמ ִדים
ֵ בַ ֶקבֶ ר אֶ ְש ַכב ש
,אַ ְק ִשיב כְ ָז ִקיף ְב ִמ ְש ֶמ ֶרת
,תות ִחים
ָ
ִפ ְתאום ִי ָש ְמעּו ְי ִריות
.ְפלגַת פָ ָר ִשים דוהֶ ֶרת
ּוכְ ֶשהַ ֵקיסָ ר יַע ֹבר ֵמעָ לַ י
, ִַעם צְ ִליל ח ָרבות ְמ ַש ֵמח
, ְבו ַַדאי,אָ ז כְ ֵדי ְלהַ ֵגן עָ לָ יו
. ַחָ מּוש ֵמהַ ֶקבֶ ר אָ גִ יח
1822
*) עיבוד לנושא השיר של פייר ז'אן בראנז'ה
 גרנדירים – חיילים.)1814( ""שני גרנדירים
שנוסף לחרב ורובה היו חמושים ברימונים
)des grenades(
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בֵ ְל ַשאצַ ר

Die Mitternacht zog näher schon;
In stummer Ruh lag Babylon.

.ְקרובָ ה כְ בָ ר ְלחצות הַ לֵ יל
.ְב ֶש ֶקט ָנחָ ה ִעיר בָ בֶ ל

Nur oben in des Königs Schloss,

ירה ֶשל בֵ ְל ַשאצַ ר
ָ ַרק בַ ִט

Da flackert's, da lärmt des Königs Tross.
Dort oben in dem Königssaal
Belsazar hielt sein Königsmahl.

. הַ הֵ ְי ָכל מאָ ר,ְסאון פָ ַמ ְליָה
הַ ֶמלֶ ְך הַ מולֵ ְך-ָשם בֵ ן
.ְבלֵ יל הַ זֶ ה ִמ ְש ֶתה עו ֵרְך

Die Knechte saßen in schimmernden Reihn
Und leerten die Becher mit funkelndem Wein.

,יוש ִבים ְבשּורות ַמ ְב ִריקות הַ ָש ִרים
ְ
.יעים
ִ ְויַיִן תוסֵ ס אָ זַל ִבגְ ִב

Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht;
So klang es dem störrigen Könige recht.

,אור ִחים שּוב גובֵ ר
ְ ָ ָששון ה,עוד יַיִן
. ִה ְת ַק ֵדר,אבָ ל בֵ ְל ַשאצַ ר ִה ְש ַת ֵתק

Des Königs Wangen leuchten Glut;
Im Wein erwuchs ihm kecker Mut.
Und blindlings reißt der Mut ihn fort;
Und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort.
Und er brüstet sich frech, und lästert wild;
Der Knechtenschar ihm Beifall brüllt.
Der König rief mit stolzem Blick;
Der Diener eilt und kehrt zurück.

,ְבאֵ ש גֶחָ ִלים ִה ְת ַמ ְלאּו לֶ חָ יָיו
.עורר בו גֵאּות חרון אַ ף
ֵ הַ ַייִן
עורר בו בוטֶ ה
ֵ וְאֹ ֶמץ ִעּוֵר ִמ ְת
.ֹלהים ְמחַ לֵ ל הּוא חוטֵ א
ִ ֱאֶ ת הָ א
; הּוא ַמ ְמ ִשיְך ְלחַ לֵ ל ִב ְפ ָראּות,חָ צּוף
.עונֶה הַ ָקהָ ל ְבגַל ִה ְתפַ עלּות
;קורא ְב ַמבָ ט גֵא ו ְָרם
ֵ הַ ֶמלֶ ְך
,ו ְָרץ ְמ ַש ֵרת וְחוזֵר לָ אּולָ ם

Er trug viel gülden Gerät auf dem Haupt;
Das war aus dem Tempel Jehovahs geraubt.

ְמ ִביא עַ ל ר ֹאשו כְ לֵ י זָהָ ב ְלהֵ יכָל
.ֶש ִמבֵ ית הַ ֵשם נִ ְל ְקחּו כְ ָשלָ ל

Und der König ergriff mit frevler Hand
Einen heilrigen Becher, gefüllt bis am Rand.

הַ ֶמלֶ ְך חוטֵ ף ְמ ַשּוֵעַ ע ַדיִן
.דותיו ִעם הַ ַייִן
ָ ְג ִָביעַ ָמלֵ א עַ ל ג

Und er leert ihn hastig bis auf den Grund
Und rufet laut mit schäumendem Mund:
"Jehovah! dir künd ich auf ewig Hohn Ich bin der König von Babylon!"
Doch kaum das grause Wort verklang,

,רוקן אותו ְב ִחפָ זון
ֵ וְהּוא ְמ
:צועֵ ק כְ ֶשהַ ֶקצֶ ף תוסֵ ס בַ גָרון
! ְלנֶצַ ח אַ ָתה אֵ ל ֵמ ִביש,"יְהֹ וָה
."או ְתָך עַ כְ ָשו ֶמלֶ ְך בָ בֶ ל ַמענִיש
,אַ ְך ַרק ִה ְתפַ זֵ ר ִמ ְשפָ ָתיו הֶ בֶ ל גַס

Dem König ward's heimlich im Busen bang.
Das gellende Lachen verstummte zumal;
Es wurde leichenstill im Saal.
Und sieh! und sieh! an weißer Wand
Da kam's hervor wie Menschenhand;
Und schrieb, und schrieb an weißer Wand
Buchstaben von Feuer, und schrieb und schwand.

.תורי ְלחָ זֵהּו נִ כְ נַס
ִ מורא ִמ ְס
ָ
,צורם אֹ זֶן נִ ְפסַ ק ִמ ָיד
ֵ הַ צְ חוק
.בֵ ין הַ ָקהָ ל הַ ְמפחָ ד
ְראּו! ְראּו! עַ ל ִקיר לָ בָ ן
;הופיעַ ה כָאן
ִ אֱ נוש-יָד בֶ ן
כותבֶ ת ְבאֵ ש עַ ל הַ ִקיר הַ לָ בָ ן
ֶ
? ִמ ַּניִן? ְלאָ ן.ְו ֶנעֱלֶ ֶמה

Der König stieren Blicks da saß,
Mit schlotternden Knien und totenblass.

,הַ ֶמלֶ ְך ִחּוֵר וְעֵ ינָיו ְקפּואות
.רועדות
ְ ִב ְרכָיו ִמפַ חַ ד

Die Knechtenschar saß kalt durchgraut,
Und saß gar still, gab keinen Laut.

...הַ לֵ ב-הַ פָ ַמ ְליָה מּוגַת
.ְב ִלי הֶ גֶה בֵ ְל ַשאצַ ר יו ֵשב

Die Magier kamen, doch keiner verstand
Zu deuten die Flammenschrift an der Wand.

תבֶ ת אֵ ש
ֹ ְ כ,בָ ִאים הַ ָמגִ ים
.ִאיש ל ֹא ַמצְ ִליחַ ְלפָ ֵרש

Belsazar ward aber in selbiger Nacht
Von seinen Knechten umgebracht.

אֶ ת בֵ ְל ַשאצַ ר ָש ָריו ָש ְחטּו
.ִל ְפנֵי ֶש ַק ְרנֵי יום ז ְָרחּו

על מילים מתוך המחזור "האינטרמצו הלירי"
המלחין רוברט שומאן כתב בשנת 1840מחזור שירים
נפלא "אהבת משורר" (לשירים של היינה
.)1,2,3,4,11,18,22,20,40,39,45,55,56,43,65
בביצוע דיטריך פישר-דיסקאו באתר
https://www.youtube.com/watch?v=4wxgp8tuW9c
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1

ְב ַמאי מ ְפלָ אְ ,ב ִשיא ִל ְבלּוב
כְ ֶש ָכל נִ צָ ה נִ ְפ ַתחַ ת,
פוקעַ
לֵ בָ ב ֶש ִלי ֵ
פורחַ ת.
ֵמאַ הבָ ה ַ

Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Knospen sprangen,
Da ist in meinem Herzen
Die Liebe aufgegangen.

ְב ַמאי מ ְפלָ אְ ,ב ִשיא ִל ְבלּוב,
כְ ֶש ָכל צִ פור צוהֶ לֶ ת,
יתי לָ ּה כָל ֶרגֶש -
גִ ִל ִ
עֶ ְרגָה וְזִ יק תוחֶ לֶ ת.

Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Vögel sangen,
Da hab ich ihr gestanden
Mein Sehnen und Verlangen.
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Aus meinen Thränen sprießen
Viel blühende Blumen hervor,
Und meine Seufzer werden
Ein Nachtigallenchor.
Und wenn du mich lieb hast, Kindchen,
Schenk’ ich dir die Blumen all’,
Und vor deinem Fenster soll klingen
Das Lied der Nachtigall.
“Buch der Lieder”
“Lyrisches Intermezzo”
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Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne,
Die liebt’ ich einst alle in Liebeswonne.
Ich lieb’ sie nicht mehr, ich liebe alleine
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine;
Sie selber, aller Liebe Bronne,
Ist Rose und Lilie und Taube und Sonne.
“Buch der Lieder”
“Lyrisches Intermezzo”
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Wenn ich in deine Augen seh’
So schwindet all mein Leid und Weh;
Doch wenn ich küsse deinen Mund,
So werd’ ich ganz und gar gesund.
Wenn ich mich lehn’ an deine Brust,

ִמ ִד ְמעו ַתי נובַ עַ ת
,ימה ֶשל ְפ ָר ִחים פו ְר ִחים
ָ זְ ִר
ְוגְ נִ יחַ ִתי נִ ְש ַמעַ ת
.כְ ַמ ְקהֵ לַ ת זְ ִמ ִירים
, ָכל פֶ ַרח, יַ ְל ָדה,אֵ ֵתן לָ ְך
,ִאם אַ ְת אוהֶ בֶ ת או ִתי
ְומּול חַ לו ֵנְך ְי ַר ֹ ֵּנן לָ ְך
.ָז ִמיר ְב ִשיר מו ְפ ִתי
"מן ה"ספר השירים
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-  ָכל יונִ ים ְוהַ ֶש ֶמש, שו ָשנִ ים,ְו ָר ִדים
.אָ הַ ְב ִתי או ָתם עַ ד כְ לות ֶנפֶ ש עַ ד אֶ ֶמש
- אֵ י ֶנּנִ י אוהֵ ב ֵמהַ יום ְוהַ ְלאָ ה
; אֵ ין ְשנִ ָיה לָ ּה, הַ ָיפָ ה,ַרק ז ֹאת הַ ְקטָ ָנה
, יֹ ִפי ְו ֶר ֶגש- אַ ְת ְבעַ צְ ֵמְך
. יו ָנה ְוהַ ֶש ֶמש-  אַ ְת, שו ָשן,אַ ְ ת – וֶ ֶרד
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,אנִ י ַמ ִביט ְבעֵ י ַנ ִיְך דּו ָמם
;ְו ָכל הַ צַ עַ ר ֶש ִלי ֶנ ֱעלָ ם
,אנִ י ְמ ַנ ֵשק אֶ ת ִפיְך הַ ַמ ְק ִסים
.ִמ ַיד גּו ִפי כלו ַמ ְח ִלים
,אנִ י ְל ָש ַד ִים ֶשלָ ְך נִ צְ ָמד

Kommt’s über mich wie Himmelslust;
Doch wenn du sprichst: ich liebe dich!
So muß ich weinen bitterlich.
“Buch der Lieder”
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Ich will meine Seele tauchen
In den Kelch der Lilie hinein;
Die Lilie soll klingend hauchen
Ein Lied von der Liebsten mein.
Das Lied soll schauern und beben,
Wie der Kuß von ihrem Mund’,
Den sie mir einst gegeben
In wunderbar süßer Stund’.
“Buch der Lieder”
“Lyrisches Intermezzo”
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;ימית ִמ ָיד
ִ ְוחָ ש ַתאוָה ְש ֵמ
! אוהֶ בֶ ת או ְתָך:ת
ֹ אַ ְך אַ ְת לוחֶ ֶש
.ְו ָכל נִ ְש ָמ ִתי ִב ְמ ִרירּות בו ֶכה
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ַלּו ְלשו ָש ָנה אַ צְ ִליח
,ְלהַ ְש ִקיעַ אֶ ת נִ ְש ָמ ִתי
ַא ַזי ְיצַ ְלצֵ ל הַ ִשיח
.ִלי ִשיר עַ ל אהּובָ ִתי
,הַ ִשיר ְיפַ ְרפֵ ר ְב ֹנעַ ם
,יקה
ָ כְ מו ִמ ִפיהָ הַ ּנְ ִש
ֶש ִהיא ָנ ְת ָנה ִלי פַ עַ ם
.ישה ְמתּו ָקה
ָ ִִב ְשעַ ת ְפג
"מן ה"ספר השירים
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Es stehen unbeweglich
Die sterne in der Höh’
Viel tausend Jahr, und schauen
Sich an mit Liebesweh.

ַאַ ְלפֵ י ָשנִים ְב ִלי נוע
בָ רום הַ כוכ ִָבים
ְמלֵ אֵ י אַ הבָ ה וְעֶ צֶ ב
.זֶה עַ ל זֶה ִמ ְס ַתכְ ִלים

Sie sprechen eine Sprache,
Die ist so reich, so schön;
Doch keiner der Philologen
Kann diese Sprache verstehn.

 יָפָ ה ִהיא,ירה
ָ כֹה ע ִש
,ְשפָ ָתם הַ אצִ ילָ ה
אַ ְך אַ ף ִפילולוג ע ַדיִן
.אֵ ינו ֵמ ִבין בָ ּה ִמלָ ה

Ich aber hab sie gelernet,
Und ich vergesse sie nicht;
Mir diente als Grammatik
Der Herzallerliebsten Gesicht.
“Buch der Lieder”
“Lyrisches Intermezzo”
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,אנִי הל ֹא ִשּנַנְ ִתי
;גּורה הַ ָשפָ ה ְב ִפי
ָ ְש
כְ לַ לֵ י ִד ְקדּוק הָ יּו ִלי
. ְלבָ ִבי-ירת
ַ חֵ ן ֶשל ְב ִח-ְפנֵי
"מן ה"ספר השירים
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Auf Flügeln des Gesanges,
Herzliebchen, trag’ ich dich fort,
Fort nach den Fluren des Ganges,
Dort weiß ich den schönsten Ort.

,עלֵ י ַכנְ פֵ י הַ זֶ ֶמר
 נְ ַמהֵ ר,ירת ִל ִבי
ַ ְב ִח
 ְלעֵ בֶ ר,אֶ ל ְיאור הַ ַגנְ ֶגס
,הַ ָמקום הַ ָיף ְביו ֵתר

Dort liegt ein rotblühender Garten
Im stillen Mondenschein;
Die Lotosblumen erwarten
Ihr trautes Schwesterlein.

ַבו ַגן ְבאֹ ֶדם פו ֵרח
;ְלאור הַ ְלבָ ָנה
ְַולוטּוס ִי ְש ַמח ְלאַ ֵרח
.אֶ ת אָ חותו הַ ְקטָ ָנה

Die Veilchen kichern und kosen,
Und schau’n nach den Sternen empor;
Heimlich erzählen die Rosen
Sich duftende Mährchen in’s Ohr.
Es hüpfen herbey und lauschen
Die frommen, klugen Gazell’n;
Und in der Ferne rauschen
Des heiligen Stromes Well’n.
Dort wollen wir niedersinken
Unter dem Palmenbaum,
Und Liebe und Ruhe trinken,
Und träumen seligen Traum.

ִסי ָג ִליות ְל ָש ַמ ִים
; ִמ ְת ַנ ְשקות,נו ְשאות ַמבָ ט
ְו ָר ִדים ַמ ִפי ִחים ְלאָ ַזנִ ים
אֶ ת ֹב ֶשם הָ א ָגדות
קופֵ ץ הַ צְ ִבי ּובַ ֶק ֶשב
;סובֵ ב ִלצְ ִליל אֶ ת הָ ר ֹאש
הַ ְרחֵ ק עו ִלים עַ ל עֵ ֶשב
.ַגלֵ י הַ ָּנהָ ר הַ ָקדוש
ִַמ ַתחַ ת ְל ֶד ֶקל ָגבוּה
,ֵנ ֵשב ְבאֹ ֶשר ָמלֵ א
, ַנִ ְש ֶתה אַ הבָ ה ּו ַמ ְרגוע
.חלום ְבהֵ ִקיץ נִ ְראֶ ה

ברטולדי-מנדלסון.שיר ללחן של פ
קאופמן באתר.בביצוע י
https://www.youtube.com/watch?v=bp-jJ1KmP6c
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11
Im Rhein, im heiligen Strome,
Da spiegelt sich in den Well’n,
Mit seinem großen Dome,
Das große heilige Cöln.

, ְקדּו ָשה ֶשל מולֶ ֶדת,ְב ֵריין
כְ מו ְב ִמין באֵ ר ְטבּולָ ה
ִעיר קֹ ֶדש ֵק ְלן ִמ ְש ַת ֶקפֶ ת
.ִעם ָק ֶת ְד ָרלָ ה גְ דולָ ה

Im Dom’ da steht ein Bildniß,
Auf goldenem Leder gemalt;
In meines Lebens Wildniß
Hat’s freundlich hineingestralt.

,ְדיו ָקן בַ ָק ֶת ְד ָרלָ ה
,צָ בּועַ עַ ל עור מזְ הָ ב
אֶ ת לֵ יל חַ ַיי ִמ ְל ַמ ְעלָ ה
.ֵמ ִאיר כְ מו ִאיש ְמקֹ ָרב

Es schweben Blumen und Englein
Um unsre liebe Frau;
Die Augen, die Lippen, die Wänglein,
Die gleichen der Liebsten genau.
“Buch der Lieder”
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Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht,
Ewig verlornes Lieb! Ich grolle nicht.
Wie du auch strahlst in Diamantenpracht,
Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht.

ַצָ ִפים ְס ִביב ַמדו ָנה שופֵ ע
;ַמ ְלאָ כִ ים ְב ָמחול ִא ִטי
ָ ְלחָ יֶיה, ָ ְשפָ ֶתיה, ָעֵ י ֶניה
.ְב ִדיּוק כְ מו ֶשל אהּובָ ִתי
"מן ה"ספר השירים
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,אֵ ין ֹרגֶז ִבי ָגם ִאם נִ ְשבַ ר ִל ִבי
.הָ אַ הַ ב הֶ אָ בּוד! אֵ ין ֹרגֶז ִבי
- ,אַ ף כִ י י ְָפיְֵך כְ יַהלום זוהֵ ר
.חודר
ֵ ִל ְשחֹ ר ִלבֵ ְך זִ יק אור אֵ ינו

Das weiß ich längst. Ich sah dich ja im Traum,
Und sah die Nacht in deines Herzens Raum,
Und sah die Schlang’ die dir am Herzen frißt,
Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist.

“Buch der Lieder”
“Lyrisches Intermezzo”
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Das ist ein Flöten und Geigen,
Trompeten schmettern drein;
Da tanzt den Hochzeitreigen
Die Herzallerliebste mein.
Das ist ein Klingen und Dröhnen
Von Pauken und Schallmey’n;
Dazwischen schluchzen und stöhnen
Die guten Engellein.
“Buch der Lieder”
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Und wüßten’s die Blumen, die kleinen,
Wie tief verwundet mein Herz,
Sie würden mit mir weinen,
Zu heilen meinen Schmerz.
Und wüßten’s die Nachtigallen

:יתי בַ חלום
ִ  ָר ִא.אנִי זוכֵר
,לֵ יל אֶ ת ִלבֵ ְך ִמלֵ א עַ ד אֵ ין ָמקום
.ּוס ִביב ִלבֵ ְך נָחָ ש אַ ְר ִסי נִ כְ ַרְך
ְ
. אַ ְת עלּובָ ה כָל כְָך, אהּובָ ה,ָשם
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... חצוצֶ ֶרת, כִ ּנור,חָ ִליל
,בָ אֶ ְמצַ ע הַ ַכלָ ה
 ִל ִבי רו ֶק ֶדת-ירת
ַ ְב ִח
.ְבעֵ ת חת ָּנה ֶשלָ ּה
...אנִ י צופֶ ה ֵמהַ ֶדלֶ ת
 ַרעַ ם ֶשל ת ִפים-קול
תוְך ִה ְתיַ ְפחּות ְמצַ ְמ ֶר ֶרת
.ֶשל ַמ ְלאָ כִ ים טו ִבים
"מן ה"ספר השירים
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: הַ פֶ ַרח,ְו ִאלּו יָ ַדע הּוא
,ִל ִבי נִ ְפצַ ע ְו ָרפֶ ה
, בֶ טַ ח,הָ יָה בו ֶכה ִא ִתי
.כְ ֵדי אותו ְל ַרפֵ א
ְו ִאם הַ זָ ִמיר יָ ַדע פַ עַ ם

Wie ich so traurig und krank,
Sie ließen fröhlich erschallen
Erquickenden Gesang.
Und wüßten sie mein Wehe,
Die goldnen Sternelein,
Sie kämen aus ihrer Höhe,
Und sprächen Trost mir ein.
Die alle können’s nicht wissen,
Nur Eine kennt meinen Schmerz;
Sie hat ja selbst zerrissen,
Zerrissen mir das Herz.
“Buch der Lieder”
“Lyrisches Intermezzo”
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,עַ ד ַכ ָמה אנִ י ִמ ְס ֵכן
הָ יָה אָ ז ָשר ְב ֹנעַ ם
.ִלי ִשיר ְמ ַרע ֵנן
ְַו ִאלּו כו ָכב ְב ַר ִקיע
,יָ ַדע כִ י ַרב צַ עַ ִרי
, ַהָ יָה אֵ לַ י ִהגִ יע
.כְ ֵדי ְל ַנחֵ ם או ִתי
אַ חַ ת ַרק יו ַדעַ ת ַמ ִהי
,ִסבָ ה ִלכְ אֵ ב ֶש ִלי
כִ י ְבעַ צְ ָמּה ָק ְרעָ ה ִהיא
.ִל ְש ַנ ִים אֶ ת ִל ִבי
"מן ה"ספר השירים
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Warum sind denn die Rosen so blaß,
Oh, sprich, mein Lieb, warum?
Warum sind denn im grünen Gras
Die blauen Veilchen so stumm?

,ַמדּועַ זֶה ִחּוְ ִרים הַ ּוְ ָר ִדים
! י ְָק ָרה ִלי ִמכֹל,ִא ְמ ִרי
ַמדּועַ ְבצֵ ל ע ָש ִבים יְר ִקים
?ִאלֵ ם הַ ִס ָגל הַ כָחֹ ל

Warum singt denn mit so kläglichem Laut
Die Lerche in der Luft?
Warum steigt denn aus dem Balsamkraut
Hervor ein Leichenduft?

ַמדּועַ ְלעֶ ְפרונִי בָ אוִיר
?הַ קול כָל כְָך ֶנעֱלָ ב
ֹשם ֶד ֶשא בָ ִהיר
ֶ ַמדּועַ ְלב
?נִתעָ ב
ְ ֵריחַ גְ וִיות כֹה

Warum scheint denn die Sonn’ auf die Au
So kalt und verdrießlich herab?
Warum ist denn die Erde so grau
Und öde wie ein Grab?

 ָק ָרה, ַ ַמדּוע,ְמעַ ל לָ אָ חּו
?גּומה
ָ הַ ֶש ֶמש ְוכֹה ע
פורה
ָ ַמדּועַ זֶה א ָד ָמה א
?דומה
ָ ְל ֶקבֶ ר ֵריק

Warum bin ich selbst so krank und so trüb,

?ודר וְדואֵ ב
ֵ ַמדּועַ אנִי כֹה ק

Mein liebes Liebchen? Sprich!
O, sprich, mein herzallerliebstes Lieb,
Warum verließest du mich?

!ִא ְמ ִרי ִלי ַמ ְח ַמל נ ְַפ ִשי
,הַ לֵ ב-ירת
ַ  ְב ִח, ענִי ִלי,ִא ְמ ִרי
?אותי
ִ ַמדּוע נָטַ ְש ְת
טיסלר באתר.הנסל בביצוע ב.שיר ללחן של פ
https://www.youtube.com/watch?v=OzDW5l28uq0
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Und als ich so lange, so lange gesäumt,
In fremden Landen geschwärmt und geträumt:
Da ward meiner Liebsten zu lang die Zeit,
Und sie nähete sich ein Hochzeitkleid,
Und hat mit zärtlichen Armen umschlungen
Als Bräut’gam den dümmsten der dummen Jungen.

,עודי ִמ ְש ַתהֶ ה ִלי כָל כְָך ארכות
ִ ְב
,ָשרּוי בַ חלום ְבעָ ִרים נָכְ ִריות
, פֶ ן הַ זְ ַמן יַחֹלף, ְלבָ ִבי-ירת
ַ ְב ִח
,הַ כְ לּולות ָת ְפ ָרה ְלבַ סוף-אֶ ת ִש ְמלַ ת
-כ ְָרכָה י ֶָדיהָ ְברְֹך ְס ִביב הַ ּנַעַ ר
.ִטפֵ ש בַ ִט ְפ ִשים – ְב ִלי סָ פֵ ק וְצַ עַ ר

Mein Liebchen ist so schön und mild,
Noch schwebt vor mir ihr süßes Bild;
Die Veilchenaugen, die Rosenwänglein,
Die glühen und blüchen, jahraus, jahrein,
Daß ich von solchem Lieb’ konnt’ weichen,
War der dümmste von meinen dummen Streichen.

, ַרכָה,אהּובָ ִתי יָפָ ה
,תּוקה
ָ  ְמ,מּולי – ע ָנוָה
ִ מּותּה עוד
ָ ְד
,פור ִחים ָת ִמיד וַ ְר ֵדי ְלחָ יַיִם
ְ
,חֵ ן פֶ ַרח ִסגָל ִב ְתכֵלֶ ת עֵ י ַניִם
- ו ְִאם ל ֹא נִ גְ ַר ְר ִתי ְב ֶקסֶ ם הָ ֶר ֶשת
!יותי ז ֹאת הכִ י ְמטפֶ ֶשת
ַ ִמכָל ְשט
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Ein Fichtenbaum steht einsam
Im Norden auf kahler Höh'
Ihn schläfert; mit weißer Decke

ַעומד אַ שּוח
ֵ בו ֵדד
,עַ ל צּוק ְבצָ פון צָ חור
אותו הַ ְשלָ גִ ים ְו ֶק ַרח

Umhüllen ihn Eis and Schnee.
Er träumt von einer Palme,
Die fern im Morgenland
Einsam und schweigend trauert
Auf brennender Felsenwand.
“Buch der Lieder”
“Lyrisches Intermezzo”
39

עו ְט ִפים ִב ְש ִמי ַכת הַ כְ פור
עַ לֵ ְדמּות ֶשל ֶד ֶק ְל מ ְשלֶ ֶמת
,הּוא ִב ְש ָנתו חולֵ ם
ֶש ְב ִמזְ ַרח עו ֶג ֶמת
.עַ ל ֶגבַ ע יו ֵקד שו ֵמם
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Ein Jüngling liebt ein Mädchen,
Die hat einen Andern erwählt;
Der Andre liebt eine Andre,
Und hat sich mit dieser vermählt.

,ְבעַ ְל ָמה ִה ְתאַ הֵ ב הָ עֶ לֶ ם
אַ ְך חֵ ן ְבעֵ ינֶיהָ נ ָָשא
אַ חֵ ר ֶשאוהֵ ב אַ חֶ ֶרת
.ְאותה ְל ִא ָשה נ ָָשא
ָ ו

Das Mädchen heiratet aus Ärger
Den ersten besten Mann,
Der ihr in den Weg gelaufen;
Der Jüngling ist übel dran.

נִ ֵשאת הָ עַ ְל ָמה ְלגֶבֶ ר
הָ ִראשון ְוהַ טוב כַמּובָ ן
,ֶשפָ גְ ָשה ְב ִמ ְק ֶרה ְב ֶד ֶרְך
.וְהָ עֶ לֶ ם הּוא הַ ָק ְרבָ ן

Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu;
Und wem sie just passieret,
Dem bricht das Herz entzwei.
“Buch der Lieder”
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Hör’ ich das Liedchen klingen,
Das einst die Liebste sang,

הַ ִספּור י ָָשן אֵ ין כָמוהּו
;וְחָ ָדש ְלעולָ ם נִ ְשאָ ר
,ּומי ֶשזֶ ה ָק ָרה לו
ִ
.ִלבו ִל ְש ַניִם נִ ְשבָ ר
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ַּוכְ ֶשאני שו ֵמע
,יר ִתי
ָ אֶ ת ִשיר י ִַק

So will mir die Brust zerspringen,
Vor wildem Schmerzendrang.

, ַחָ זִ י כלו פו ֵקע
.כְ אֵ ב תו ֵקף או ִתי

Es treibt mich ein dunkles Sehnen
Hinauf zur Waldeshöh’,
Dort löst sich auf in Thränen
Mein übergroßes Weh’.

ַאָ ז אֹ פֶ ל ֶשל ַג ְעגּוע
,ְליַעַ ר או ִתי דוחֵ ף
ִַל ְט ֹבלַ ִב ְבכִ י פָ רּוע
.אֶ ת כְ אֵ בֵ י הַ לֵ ב
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Aus alten Mährchen winkt es
Hervor mit weißer Hand,
Da singt es und da klingt es
Von einem Zauberland’:

ֵמא ָגדות או ֶת ֶתת
 ִב ְפנִ ים,יָד ְלבָ ָנה
ירה צְ לּולָ ה רוטֶ טֶ ת
ָ ִש
.ֵמאֶ ֶרץ הַ ְפלָ ִאים

Wo bunte Blumen blühen
Im goldnen Abendlicht’,
Und lieblich duftend glühen,
Mit bräutlichem Gesicht;

פו ְר ִחים ְפ ָר ִחים ְב ֶכ ֶשף
,ְבעֶ ֶרב הַ זָ הּוב
- ירה ֶשל ֶנ ֶשף
ָ ְוא ִו
.נִ יחוחַ ְו ִה ְבהּוב

Und grüne Bäume singen
Uralte Melodein,
Die Lüfte heimlich klingen,
Und Vögel schmettern drein;

עֵ צִ ים ָש ִרים ְביַחַ ד
,ֵמיטָ ב הַ ַמנְ גִ ינות
,נו ֵשאת הַ ְב ִרי ָזה ַנחַ ת
;ְוצִ פ ִרים עָ פות

Und Nebelbilder steigen
Wohl aus der Erd’ hervor,
Und tanzen luft’gen Reigen,
Im wunderlichen Chor;
Und blaue Funken brennen
An jedem Blatt und Reis,

כְ ִאלּו ֵמהָ אָ ֶרץ
ְדמּויות כְ ע ָרפֶ ל
עולות ִל ְרקֹ ד ְב ֶמ ֶרץ
;ְב ַמ ְע ָגל אָ פֵ ל
בועֵ ר נִ יצוץ ֶשל ְת ֵכלֶ ת
עַ ל ָכל עָ לֶ ה ִב ְסבָ ך

ְבאור אָ ֹדם ִ -ת ְפאֶ ֶרת
ְל ֶנ ֶשף ְמסבָ ְך;
ּו ַמ ְעיָן נובֵ עַ
ִמ ַש ִיש צַ ח ִט ְב ִעי,
א ֶשר גִ צִ ים זו ֵרעַ
נִ ְש ָקף כְ מו ְב ְר ִאי.

Und rothe Lichter rennen
;Im irren, wirren Kreis
Und laute Quellen brechen
Aus wildem Marmorstein,
Und seltsam in den Bächen
Strahlt fort der Wiederschein.

הו! לּו ְל ָשם נִ ַג ְש ִתי,
יתי ֶזה ִמכְ בָ ר
חָ יִ ִ
ְב ִלי י ִיסּו ִרים ְוחָ ְש ִתי
חָ ְפ ִשי ּו ְמא ָשר!

Ach! könnt’ ich dorthin kommen,
Und dort mein Herz erfreu’n,
Und aller Qual entnommen,
!Und frey und selig seyn

הו! אֶ ֶרץ ֶשל הָ אֹ ֶשר,
אַ ְת ְבחלום כְ ֵנס,
אַ ְך הַ חלום בַ ֹב ֶקר,
כְ מו ֶקצֶ ףִ ,מ ְתמוסֵ ס.

Ach! jenes Land der Wonne,
Das seh’ ich oft im Traum,
Doch kommt die Morgensonne
Zerfließt’s wie eitel Schaum.

*) ישנן שתי גרסאות לשיר זה 6 :ו 8-בתים .הראשונה היא הנפוצה יותר .היא נמצאת גם
במהדורת ברלין בת  12הכרכים משנת  ,1910כמו גם בתרגומים הזמינים באינטרנט .באתר
 Wikisourceמוצגת גרסה שנייה ,זו שבה השתמש המלחין רוברט שומאן בשיר האחרון
מהמחזור המדהים "אהבת משורר" למילים מתוך "האינטרמצו הלירי" של היינריך היינה .הנה
התרגום שלה .לא הצלחתי ִּ למצוא הערות לגבי שתי הגרסאות( .א.ג).
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אנִ י ְמטַ ֵיל בַ ֹב ֶקר
ֶד ֶרְך הַ ַגן ֶשעוד ֵריק.
ְפ ָר ִחים לוח ִשים ִמ ָכל חֹ טֶ ר,
אבָ ל אנִ י שו ֵתק.

Am leuchtenden Sommermorgen
Geh’ ich im Garten herum.
Es flüstern und sprechen die Blumen,
Ich aber wandle stumm.

הֵ ם ְב ַרח ִמים או ְמ ִרים :אָ ָנא,

Es flüstern und sprechen die Blumen,

Und schau’n mitleidig mich an:
Sey unserer Schwester nicht böse,
Du trauriger, blasser Mann.
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Sie haben mich gequälet,
Geärgert blau und blaß,
Die einen mit ihrer Liebe,
Die andern mit ihrem Haß.
Sie haben das Brot mir vergiftet,
Sie gossen mir Gift ins Glas,
Die einen mit ihrer Liebe,
Die andern mit ihrem Haß.
Doch sie, die mich am meisten
Gequält, geärgert, betrübt,
Die hat mich nie gehasset,
Und hat mich nie geliebt.
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Wenn zwei von einander scheiden,
So geben sie sich die Händ’,
Und fangen an zu weinen,
Und seufzen ohne End’.

ִת ְהיֶה ָש ֵמחַ יו ֵתר
,ְואַ ל ִתכְ עַ ס עַ ל אחו ֵתנּו
. ִח ֵּור,אָ ָדם ְמצ ְב ָרח
"מן ה"ספר השירים
"מן המחזור "האינטרמצו הלירי
47
,ִעּנּונִי כלָ ם ו ְִהכְ ִעיסּו
- הֶ חֱ ִלישּו בַ חּוץ ְו ִב ְפנִים
,ֵמרֹב ִחבָ ָתם אֵ לֶ ה
.ֵמרֹב ִשנְ אָ ָתם אחֵ ִרים
,הֵ ם ִלי כָל פַ ת לֶ חֶ ם ִה ְר ִעילּו
- יעים
ִ וְאֶ ֶרס ָמזְ גּו ִלגְ ִב
,ֵמרֹב ִחבָ ָתם אֵ לֶ ה
.ֵמרֹב ִשנְ אָ ָתם אחֵ ִרים
, ִהכְ ִעיסָ ה,אַ ְך זו ֶש ִענ ְַתנִי
,יותר ִמכלָ ם
ֵ ִדכְ אָ ה
,ָאתינִי
ִ ְלג ְַמ ֵרי ל ֹא ְשנ
.וְל ֹא אָ הבָ ה ֵמעולָ ם
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 הַ ְש ַניִם,בַ עֵ ת ְפ ֵר ָד ָתם
,יטים
ִ מוש
ִ
לַ זּוג אֶ ת י ָָדם
,עומדות בָ עֵ י ַניִם
ְ ְד ָמעות
.הֵ ם עַ ד ְב ִלי ַדי גונְ ִחים

Wir haben nicht geweinet,
Wir seuftzen nicht “Weh!” und “Ach!”
Die Tränen und die Seufzer,
Die kamen hintennach.
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Vergiftet sind meine Lieder; Wie könnte es anders sein?
Du hast mir ja Gift gegossen
Ins blühende Leben hinein.
Vergiftet sind meine Lieder; Wie könnte es anders sein?
Ich trage im Herzen viel Schlangen,
Und dich, Geliebte mein.
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Ich hab’ im Traum geweinet,
Mir träumte, du lägest im Grab.
Ich wachte auf, und die Träne
Floß noch von der Wange herab.
Ich hab’ im Traum geweinet,
Mir träumt’, du verließest mich.
Ich wachte auf, und ich weinte

ּוב ִלי "הָ ּה!" אנ ְַחנּו
ְ "!ְב ִלי "הו
;נִ ְפ ַר ְדנּו בָ ֶרגַע הַ ַמר
בָ כִ ינּו ְונֶאֱ נ ְַחנּו
ְלחּוד
.יותר ְמאחָ ר
ֵ
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- ;ירי הֵ ם ְספּוגִ ים ְב ַרעַ ל
ַ ִש
.אַ חֶ ֶרת ִל ְהיות ל ֹא יָכול
נִימה
ָ ָשפַ כְ ְת אֶ ת הַ סָ ם ִלי ְפ
.פור ִחים ִל ְקטֹ ל
ְ ַחַ יַי ה
- ;ירי הֵ ם ְספּוגִ ים ְב ַרעַ ל
ַ ִש
.אַ חֶ ֶרת ִל ְהיות ל ֹא יָכול
,ְבלֵ ב ֶש ִלי ִקן ֶשל ָנחָ ש
.ְש ָרצִ ים וְאַ ְת בֵ ין הַ כֹל
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:יתי
ִ ְִבחלו ִמי בָ כ
.ִית ְלפָ נַי
ְ בַ ֶקבֶ ר הָ י
 ּובַ חֹ ֶשְך,הֵ ַקצְ ִתי הָ לּום
.הּוצְ פּו ִב ְד ָמעות ְלחָ יַי
:יתי
ִ ִלומי בָ כ
ִ ְבח
.אותי עַ ד עולָ ם
ִ נָטַ ְש ְת
 עַ ד הַ ַשחַ ר,הֵ ַקצְ ִתי נִ ְדהָ ם
.ִבכְ יִי הַ ּנואָ ש ל ֹא נ ַָדם

Noch lange bitterlich.
Ich hab’ im Traum geweinet,
Mir träumte, du bliebest mir gut.
Ich wachte auf, und noch immer
Strömt meine Tränenflut.
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:יתי
ִ ִלומי בָ כ
ִ ְבח
.יתיְך ֶש ִלי עַ ד עולָ ם
ִ ְר ִא
 ע ַדיִן,הֵ ַקצְ ִתי עָ צּוב
.ֶשטֶ ף ִבכְ יִי ל ֹא ַתם
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Allnächtlich im Traume seh ich dich,
Und sehe dich freundlich grüßen,
Und lautaufweinend stürz ich mich
Zu deinen süßen Füßen.

,אותְך נִ ְרגָש
ֵ ְבלֵ יל ְבחלום ִמ ְר
כותיְִך
ַ נִ ְפעָ ם ֵמחֵ ן ְב ָר
ְל ִה ְת ַרפֵ ק ִב ְבכִ י אנִי חָ ש
.אֶ ל ְמ ִתיקּות ַרגְ לַ יְִך

Du siehst mich an wehmütiglich,
Und schüttelst das blonde Köpfchen;
Aus deinen Augen schleichen sich
Die Perlentränentröpfchen.

,אַ ְת ִמ ְס ַתכֶלֶ ת עָ לַ י ְב ִה ְרהּור
;ֹאשְך ְמנַעֶ ֶרת
ֵ וְאֶ ת ר
ּומעֵ י ַניְִך ְבלֵ ב ָשבּור
ֵ
.ִטפות ְפנִינִים ְמג ְַלגֶלֶ ת

Du sagst mir heimlich ein leises Wort,
Und gibst mir den Strauß von Zypressen,
Ich wache auf, und der Strauß ist fort,
Und das Wort hab ich vergessen.
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Die alten, bösen Lieder,
Die Träume schlimm und arg,

,אַ ְת ִלי לוחֶ ֶשת ִמלָ ה ְש ֵקטָ ה
.ְבענַף ְברוש ִמ ֵמְך ִה ְתבָ ַרכְ ִתי
 וְעַ ָתה, עָ נָף ֶנעֱלַ ם,הֵ ַקצְ ִתי
.גַם אֶ ת הַ ִמלָ ה ָשכ ְַח ִתי
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ירי עָ בָ ר ְוהֶ בֶ ל
ֵ ִש
- ְוחלומות ְשאול

Die laßt uns jetzt begraben,
Holt einen großen Sarg.

ָכעֵ ת ִל ְק ֹבר ָכל אֵ לֶ ה
ָדרּוש אָ רון ָגדול

Hinein leg’ ich gar manches,
Doch sag’ ich noch nicht was;
Der Sarg muß seyn noch größer
Wie’s Heidelberger Faß.

ֵמהַ חָ ִבית ְל ַמ ִים
;)יד ְלבֶ ְרג נִ ְמצֵ את
ֶ ֵ( ְבה
אָ ִשים בו חָ ד או ְש ַנ ִיים
.)(ע ַד ִין ל ֹא אֶ פַ ֵרט

Und holt eine Todtenbahre,
Von Brettern fest und dick;
Auch muß sie seyn noch länger
Als wie zu Maynz die Brück’.

ְואלנְ ָקה נִ ְד ֶר ֶשת
,עֵ ץ עָ ִבים-ִמלּוחות
,ְלאֹ ֶרך ֶשל הַ ֶג ֶשר
.א ֶשר ְב ַמיְ נְ ץ רו ִאים

Und holt mir auch zwölf Riesen,
Die müssen noch stärker seyn
Als wie der starke Christoph,
Im Dom zu Cöln am Rhein.

,ְת ֵריסָ ר גְ בָ ֹרים ִעם חֹ סֶ ן
 חָ ָזק יו ֵתר,ְדרּו ִשים
ִמ ֶשל ע ָנק ִמ ֶק ְלן
.)יסטופֵ ר
ְ (הּוא פֶ סֶ ל כְ ִר

Die sollen den Sarg forttragen,
Und senken in’s Meer hinab;
Denn solchem großen Sarge
Gebührt ein großes Grab.

אָ ז יֵש ִלזְ ֹרק ְלעֵ בֶ ר
,ֶַה ָים אֶ ת הָ אָ רון
כִ י לו ַמגִ יעַ ֶקבֶ ר
.ָגדול כְ פַ נְ ֵתאיון

Wißt Ihr warum der Sarg wohl
So groß und schwer mag seyn?
Ich legt’ auch meine Liebe
Und meinen Schmerz hinein.

ּו ַמה לָ ִשים ִב ַק ְש ִתי
?ְל ָתא ָגדול ָכל ָכְך
 אֶ ת הַ כְ אֵ ב ֶשחָ ְש ִתי.הָ אַ הַ ב ֶש ָדעַ ך
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Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin;
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אֵ ינֶּנִי יָכול ִל ְתפֹ ס לָ ָמה
:אותי ְמ ַר ֵגש
ִ זֶה כָל כְָך

Ein Mährchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

ִספּור אַ ג ָָדה ֶשל פַ עַ ם
.אֶ ת ְלבָ ִבי ל ֹא נוטֵ ש

Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.

;ְב ֶש ֶקט זו ֵרם לו הָ ַרין
; הָ א ִויר ָק ִריר,ַמ ְח ִשיְך
ְפסָ גות נוצְ צות ע ַד ִין
.ְבאור הַ ְש ִקיעָ ה הַ בָ ִהיר

Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar
Ihr gold’nes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr gold’nes Haar.

עַ ל רום הַ סֶ לַ ע יו ֶשבֶ ת
,ְיפֵ ה ִפיָה צְ ִעי ָרה
,ַש ְר ֶש ֶרת ָזהָ ב ְמהַ ְבהֶ בֶ ת
.זוהֵ ר זָהָ ב ֵשעָ ָרּה

Sie kämmt es mit gold’nem Kamme,
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame,
Gewaltige Melodei.

אותו הָ עַ ְל ָמה סו ֶר ֶקת
,ְב ַמ ְס ֵרק ֶשזָ הָ ב כלו
 ְמ ַר ֶת ֶקת,ְש ָרה ִשיר
ָ ו
.עָ צְ ַמת הַ פֶ לֶ א ֶשלו

Den Schiffer im kleinen Schiffe
Ergreift es mit wildem Weh;
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh’.

ירה גולֶ ֶשת
ָ הַ חו ֵתר ְב ִס
;ַמ ְק ִשיב לָ ּה ִבכְ אֵ ב ג ֵָדל
,הּוא ל ֹא ִמ ְס ַת ֵכל עַ ל הָ אֶ ֶשד
.הּוא ַרק אֶ ל עַ ל ִמ ְס ַת ֵכל

Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen
Die Loreley gethan.

ירה נִ ְפ ֶר ֶמת
ָ הַ חו ֵתר ְב ִס
; ו ַַדאי,יִסָ פֶ ה ְלבַ סוף
גור ֶמת
ֶ ְתה
ָ ְלכָל זֶה הָ י
.יר ָתּה לו ֵרלַ י
ָ ְב ִש
תרגומים לעברית15
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Der Wind zieht seine Hosen an,
Die weißen Wasserhosen!
Er peitscht die Wellen, so stark er kann,
Die heulen und brausen und tosen.
Aus dunkler Höh, mit wilder Macht,
Die Regengüsse träufen;
Es ist, als wollt die alte Nacht
Das alte Meer ersäufen.
An den Mastbaum klammert die Möwe sich
Mit heiserem Schrillen und Schreien;
Sie flattert und will gar ängstiglich
Ein Unglück prophezeien.
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Wenn ich an deinem Hause
Des Morgens vorübergeh,
So freuts mich, du liebe Kleine,
Wenn ich dich am Fenster seh.
Mit deinen schwarzbraunen Augen
Siehst du mich forschend an:
Wer bist du, und was fehlt dir,
Du fremder, kranker Mann?
»Ich in ein deutscher Dichter,
Bekannt im deutschen Land;
Nennt man die besten Namen,
So wird auch der meine genannt.

פּורים
ִ אֶ ת זּוג ִמכְ נָסֶ יהָ ִמ ֵמי יָם ְת
הָ רּוחַ עָ לֶ יהָ לובֶ ֶשת
- ְבכָל עָ צְ ָמ ָתּה ַמצְ ִליפָ ה ְב ַג ִלים
! ְילָ לָ ה ִמ ְתחַ ֶד ֶשת,ָשאון
ְבחֹ ֶשְך מ ְחלָ ט אֶ ת כוחו הַ מ ְפגָן
; ַהַ ֶג ֶשם ְב ַרעַ ם ַמ ִביע
הַ לֵ יל הַ ָי ָשן אֶ ת הַ ָים הַ ָי ָשן
. ַ ְלהַ ְט ִביע, כַּנִ ְראֶ ה,רוצֶ ה
,ת ֶרן נִ צְ ַמד ְורועֵ ד
ֹ ַהַ ַשחַ ף ל
;ְשן ְבתוְך תֹהּו וָבֹהּו
ָ בַ י
צועֵ ק ְוזועֵ ק ְבקולו הַ צָ רּוד
.אֶ ת ְשעַ ת הֶ אָ סון ְמ ַנבֵ א הּוא
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יתְך ְבב ֶֹקר
ֵ ֵכְ ֶשמּול ב
,אנִ י עובֵ ר ְביָגון
, מ ֶֹתק,כָל כְָך נ ִָעים ִלי
.אותְך בַ חַ לון
ָ
ִל ְראות
 ְשחורות חֶ ֶרש-עֵ י ַניְִך חּומות
, "ענֵה:אומרות ִלי
ְ כְ ִאלּו
 לָ ָמה, ִמי אַ ָתה,ִאיש זָר
"? ְמעּנֶה,נִ ְראֶ ה אָ בּוד
,"פַ יְ טָ ן ג ְֶר ַמנִ י ִה ֶּנּנִּי
;יָדּועַ ְבמולַ ְד ִתי
ָּובֵ ין טובֵ י יוצְ ֶריה
.אותי
ִ ָת ִמיד יַזְ כִ ירּו

Und was mir fehlt, du Kleine,
Fehlt manchem im deutschen Land;
Nennt man die schlimmsten Schmerzen,
So wird auch der meine genannt.«

“Buch der Lieder”
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Still ist die Nacht, es ruhen die Gassen,
In diesem Hause wohnte mein Schatz;
Sie hat schon längst die Stadt verlassen,
Doch steht noch das Haus auf demselben Platz.
Da steht auch ein Mensch und starrt in die Höhe,
Und ringt die Hände vor Schmerzensgewalt;
Mir graust es, wenn ich sein Antlitz sehe –
Der Mond zeigt mir meine eigene Gestalt.
Du Doppelgänger, du bleicher Geselle!
Was affst du nach mein Liebesleid,
Das mich gequält auf dieser Stelle
So manche Nacht in alter Zeit?

,ֹתק
ֶ  מ,ּומה ֶשחָ ש אנִי
ַ
,חָ ִשים ְבאַ ְרצֶ ֵנּו ַר ִבים
ַכִ ְדוַי ִמכלָ ם גָרּוע
."אֶ ת כְ אֵ ִבי ַמזְ כִ ִירים
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] [ הַ כ ִָפיל
,עודנּו
ֶ  הָ ְרחוב נָם,לַ יְלָ ה ָש ֵקט
. ְבעָ בָ ר, אוצְ ִרי,כָאן ג ָָרה ִהיא
,ירנּו
ֵ ִהיא כְ בָ ר ִמזְ ַמן עָ זְ בָ ה אֶ ת ִע
.הַ בַ יִת הַ הּוא עוד עַ ל ִתלו נִ ְשאַ ר
, פוכֵר לו י ַָדיִם,מּוצַ ף יְגונות
.אָ ָדם ַמ ִביט ָשם אֶ ל עַ ל בַ ח ַשאי
:מורא אוחֵ ז ִבי ְל ַמ ְראֵ ה עֵ י ַניִם
ָ
.הַ סַ הַ ר ַמ ְראֶ ה ִלי אֶ ת ְקלַ ְס ֵתר פָ נַי
!סק נָא
ֵ ִ  הַ ְפ,ילי
ִ  כְ ִפ,חָ בֵ ר ִחּוֵר
?ל ֹא ַדי ְל ְלעֹ ג ְלצָ ָר ִתי
לֵ ילות אֵ ין ְספור נִ ְמ ַשכְ ִתי הֵ ּנָה
.סּורי אַ הבָ ִתי
ֵ ִִבי
דיסקאו באתר-פישר.שוברט בביצוע ד.שיר ללחן של פ
https://www.youtube.com/watch?v=VAN3CqiSL1k
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Was will die einsame Träne?
Sie trübt mir ja den Blick.
Sie blieb aus alten Zeiten
In meinem Auge zurück.

ִמכָל הַ ָשנִים ֶשפָ גּו
,נות ָרה
ְ ִד ְמעָ ה בו ְד ָדה
.אֶ ת ַמבָ ִטי עו ֶמ ֶמת
?ַמדּועַ לַ עַ ין חָ זְ ָרה

Sie hatte viel' leuchtende Schwestern,
Die alle zerflossen sind,
Mit meinen Qualen und Freuden
Zerflossen in Nacht und Wind.

אחָ יות נוצְ צות הָ יּו לָ ּה
,יסים נִ ְש ְברּו
ִ ְו ִל ְר ִס
ִסּורי ּו ִש ָמחות הֵ ן
ַ ִעם י
.ְברּוחַ לֵ י ִלית פָ ְרחּו

Wie Nebel sind auch zerflossen
Die blauen Sternelein,
Die mir jene Freuden und Qualen
Gelächelt ins Herz hinein.
Ach, meine Liebe selber
Zerfloßen wie eitel Hauh!
Du alte, einsame Träne,
Zerfließe jetzunder auch!

כְ ע ָרפֶ ל ִה ְתפַ זְ רּו גַם
,ַק ְרנֵי כוכ ִָבים כְ חלות
ֶשתוְך כְ ֵדי ִחיּוְך ִלי ִהגְ ִדישּו
.ּוש ָמחות
ְ סּורים
ִ ִאֶ ת הַ י
וְהָ אַ הבָ ה לָ ֶנצַ ח
!פָ ְרחָ ה כְ ַמ ָשב ְס ָת ִמי
- ,ּנות ֶרת
ֶ ַ הַ ִד ְמעָ ה ה,כָעֵ ת
!יסים ִה ָש ְב ִרי
ִ גַם אַ ְת ִל ְר ִס
קלישבסקה באתר-בורניקה.שומאן בביצוע ס.שיר ללחן של ר
https://www.youtube.com/watch?v=06digaWtDRM
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Sie liebten sich beide, doch keiner
Wollt es dem andern gestehn;
Sie sahen sich an so feindlich,
Und wollten vor Liebe vergehn.

"מן ה"ספר השירים
" מן המחזור "שוב במולדת
33
 אבָ ל ְשנֵהֶ ם,הֵ ם ִה ְתאָ הַ בּו
.ֶרגֶש ִס ְרבּוּ ְלגַלות
,ּושנֵהֶ ם אֵ יבָ ה ִה ְפגִ ינּו
ְ
.הָ אַ הַ ב ָרצּו ְלהַ גְ לות

Sie trennten sich endlich und sahn sich
Nur noch zuweilen im Traum;
Sie waren längst gestorben,
Und wußten es selber kaum.
“Buch der Lieder”
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Mensch, verspotte nicht den Teufel,
Kurz ist ja die Lebensbahn,
Und die ewige Verdammnis
Ist kein bloßer Pöbelwahn.

,וְאָ ז ְלבַ סוף נִ ְפ ְרדּו הֵ ם
;אּולַ י ְבחלום ִה ְת ַראּו
,ִמזְ ַמן כְ בָ ר ְשנֵהֶ ם ֵמתּו
.אַ ך עַ ל ֶזה כִ ְמעַ ט ל ֹא י ְָדעּו
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.הַ חַ יִ ים ְקצָ ִרים ֶשלָ נּו
,לַ ָשטָ ן אַ ל נָא ִת ְלעַ ג
,כִ י ְקלָ לָ ה נִ צְ ִחית ְותֹפֶ ת
. ל ֹא ְס ָתם מ ָשג,בֶ נְ אָ ָדם

Mensch, bezahle deine Schulden,
Lang ist ja die Lebensbahn,
Und du mußt noch manchmal borgen,
Wie du es so oft getan.

.ארכִ ים חַ יִ ים ֶשלָ נּו
.ְב ִע ָתם ָשלֵ ם חובות
,ית
ָ כְ מו ֶשכְ בָ ר ְתכּופות עָ ִש
. ַת ְמ ִשיְך ִל ְלוות,בֶ נְ אָ ָדם
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Herz, mein Herz, sei nicht beklommen,
Und ertrage dein Geschick,
Neuer Frühling gibt zurück,
Was der Winter dir genommen.
Und wie viel ist dir geblieben!
Und wie schön ist noch die Welt!
Und, mein Herz, was dir gefällt,

46
 גַם חֶ ֶרף, ִל ִבי,אַ ל ִת ְקבֹל
.גור ְלָך
ָ הַ ְק ָשיִים ֶשל
ְבאָ ִביב מ ְחזָר ְלָך
.כָל ַמה ֶשלָ ַקח לו חֹ ֶרף
הָ עולָ ם נִ ְפ ָתח ִב ְפנֵיָך
!כֹה יָפֶ ה ְוכֹה גָדול
לֶ אֱ הֹ ב מ ָתר הַ כָל

Alles, alles darfst du lieben!
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Du bist wie eine Blume,

!ֶשמוצֶ ה חֵ ן ְבעֵ ינֵיָך
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,דומה ְלפֶ ַרח
ָ אַ ְת כֹה

So hold und schön und rein;
Ich schau dich an, und Wehmut
Schleicht mir ins Herz hinein.
Mir ist, als ob ich die Hände
Aufs Haupt dir legen sollt,
Betend, daß Gott dich erhalte
So rein und schön und hold.
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; טֹ הַ ר זוהֵ ר, יֹ ִפי,ְבחֵ ן
 ְועֶ צֶ ב,אנִ י ַמ ִביט בָ ְך
.אֶ ל תוְך ִל ִבי חו ֵדר
ַי ַָדי רוצֶ ה ְלהַ נִיח
,ִב ְת ִפילָ ה עַ ל הָ ר ֹאש ֶשלָ ְך
מר הּוא
ֹ ְלבַ ֵקש ֵמאֵ ִלי ֶשיִ ְש
. טֹ הַ ר או ָתְך, יֹ ִפי,ְבחֵ ן
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Teurer Freund, du bist verliebt,
Und dich quälen neue Schmerzen;
Dunkler wird es dir im Kopf,
Heller wird es dir im Herzen.

, ְמאֹ הָ ב, ַ ֵרע,אַ ָתה
; ִַמ ַמכְ אוב חָ ָדש גונֵח
,ְלג ְַמ ֵרי ִה ְח ִשיְך הָ ר ֹאש
. ַזורח
ֵ וְהַ לֵ ב כלו

Teurer Freund, du bist verliebt,
Und du willst es nicht bekennen,
Und ich seh des Herzens Glut
Schon durch deine Weste brennen.

, ְמאֹ הָ ב, ַ ֵרע,אַ ָתה
,ְמנַסֶ ה ִל ְטעֹן אַ חֶ ֶרת
אבָ ל לַ הַ בַ ת ִל ְבָך
.ֶד ֶרְך אַ פ ָדה נוהֶ ֶרת
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Ich wollte bei dir weilen
Und an deiner Seite ruhn;
Du mußtest von mir eilen;

"מן ה"ספר השירים
" מן המחזור "שוב במולדת
55
,אותְך חָ לַ ְמ ִתי נִ ְשאֶ ֶרת
ָ
;יתי ִל ְשקֹ ט
ִ ִִע ֵמְך ָרצ
,הָ ִיית ְל ַמהֵ ר חַ יֶבֶ ת

Du hattest viel zu tun.
Ich sagte, daß meine Seele
Dir gänzlich ergeben sei;
Du lachtest aus voller Kehle,
Und machtest ´nen Knicks dabei.
Du hast noch mehr gesteigert
Mir meinen Liebesverdruß,
Und hast mir sogar verweigert
Am Ende den Abschiedskuß.
Glaub nicht, daß ich mich erschieße,
Wie schlimm auch die Sachen stehn!
Das alles, meine Süße,
Ist mir schon einmal geschehn.
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.הַ ְרבֵ ה ְדבָ ִרים לַ עשות
, נ ְַפ ִשי ְמסּו ָרה לָ ְך,אָ ַמ ְר ִתי
;בּורְך אַ ח ִריב
ֵ חַ יַי ע
,צָ חַ ְק ְת ִבצְ ִליל ֶשל ֶק ַרח
.ּו ְקנִ ְקסֵ ן עָ ִשית אָ ִדיב
ִהגְ בַ ְר ְת ִעּנּוי הָ עֹ ֶדף
, ָעַ ל אַ הבָ ה אבדה
אַ ִפלּו ִס ַר ְב ְת ְבת ֶֹקף
.יקת הַ ְפ ֵר ָדה
ַ ִלנְ ִש
 ִאם חָ ַש ְב ְת ֶש ִמזַ עַ ם,טָ ִעית
!ירה ְבעַ צְ ִמי ְממ ְר ָמר
ֶ ִא
 פַ עַ ם,תּוקה ֶש ִלי
ָ  ְמ,ָכל ֶזה
.ָק ָרה ִלי כְ בָ ר ְבעָ בָ ר
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Habe mich mit Liebesreden
Festgelogen an dein Herz,
Und, verstrickt in eigne Fäden,
Wird zum Ernste mir mein Scherz.

אֶ ת ִלבֵ ְך ִבצְ חוק ִר ַת ְק ִתי
; ְָב ִמלות הָ אַ הָ בָ ה
,ְבחּוטֵ י עַ צְ ִמי ש ַת ְק ִתי
.ְלהָ ִקיץ עָ לַ י חובָ ה

Wenn du dich, mit vollem Rechte,
Scherzend nun von mir entfernst,
Nahn sich mir die Höllenmächte,
Und ich schieß mich tot im Ernst.

ִאם עוד ִת ְב ַר ִחי ִבצְ חוק ִלי
,)(יֵש ְלזֶה ו ַַדאי לָ ְך זְ כּות
,הַ ָשטָ ן י ִֵתן אֶ ְק ַדח ִלי
.וְאָ מּות ִב ְרצִ ינּות
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Ich wollt’ meine Schmerzen ergössen
Sich all in ein einziges Wort,
Das gäb’ ich den lustigen Winden,
Die trügen es lustig fort.

,לּו כָל ַמכְ אובַ י ֶשכָאַ ְב ִתי
כלָ ם י ְִת ַמזְ גּו ְל ִמלָ ה
ידה וְהָ ְלאָ ה
ָ י ְִח-אַ חַ ת
.אותה רּוחַ ַקלָ ה
ָ
ִת ָשא

Sie tragen zu dir, Geliebte,
Das Schmerzerfüllte Wort;
Du hörst es zu jeder Stunde,
Du hörst es an jedem Ort.

 אֵ לַ יְִך, אהּובָ ה,נִ ֵשאת
,דּושת הַ יָגון
ַ ְִמלָ ה ג
, הַ צְ לּולָ ה ְבאָ זְ ַניְִך,אותּה
ָ
.ּומקום
ָ ִת ְש ְמ ִעי ְבכָל עֵ ת

Und hast du zum nächtlichen Schlummer
Geschlossen die Augen kaum,
So wird dich mein Wort verfolgen
Bis in den tiefsten Traum.

,ְבלֵ יל כַא ֶשר אַ ְת נִ ְר ֶד ֶמת
,עוצֶ ֶמת עֵ י ַניְִך ְלבַ סוף
אותְך אָ ז ִמלַ ת הַ צַ עַ ר
ָ
.עַ ד עֹ ֶמק ְשנ ֵָתְך ִת ְרדֹף
בוני באתר.ברטולדי בביצוע ב-מנדלסון.שיר ללחן של פ
https://www.youtube.com/watch?v=l9MPxVBZjNU
מגומייב באתר.צ'ייקובסקי בביצוע מ.וללחן של פ
https://www.youtube.com/watch?v=agaeXKRc2EU
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Du hast Diamanten und Perlen,
Hast alles, was Menschenbegehr,
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, ְפנִינִים לָ ְך ְב ֶשפַ ע,חֵ ן-אַ ְבנֵי
, כְ ִד ְמיון ַרבָ ִתי,הַ כֹל

Und hast die schönsten Augen Mein Liebchen, was willst du mehr?

- יותר עֵ י ַניְִך
ֵ יָפות ְב
? אהּובָ ִתי,ַמה עוד לָ ְך

Auf deine schönen Augen
Hab ich ein ganzes Heer
Von ewigen Liedern gedichtet Mein Liebchen, was willst du mehr?

ְבגִ ין י ְִפעַ ת עֵ י ַניְִך
מותי
ִ אֶ ת צְ בָ א הַ ִשיִרים אַ ְל
- ִחבַ ְר ִתי ְבמו יָ ַדיִם
? אהּובָ ִתי,ַמה עוד לָ ְך

Mit deinen schönen Augen
Hast du mich gequält so sehr,
Und hast mich zu Grunde gerichtet Mein Liebchen, was willst du mehr?

יפעַ ת עֵ י ַניְִך
ְ וְאַ ְת ִב
,אותי
ִ ְב ִלי הֶ ֶרף יִסַ ְר ְת
- ַלותנִי
ֵ ִהצְ לַ ְח ְת כְ בָ ר ְלכ
? אהּובָ ִתי,ַמה עוד לָ ְך
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Gaben mir Rat und gute Lehren,
Überschütteten mich mit Ehren,
Sagten, daß ich nur warten sollt,
Haben mich protegieren gewollt.
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,ידאות טובות
ֵ נ ְָתנּו עֵ צות ו ְִא
,אָ ְמרּו ֶשאנִ י צָ ִריְך ְלחַ כות
,ִש ְבחּו או ִתי ו ְָראּו ִבי מופֵ ת
.כלָ ם ָרצּו חָ סּו ָתם ִלי לָ ֵתת

Aber bei all ihrem Protegieren
Hätte ich können vor Hunger krepieren,
Wär nicht gekommen ein braver Mann,
Wacker nahm er sich meiner an.

, ִעם ָכל הַ כָבוד ְלחָ סּות,אבָ ל
,יָכו ְל ִתי ֵמ ַרעַ ב ִמזְ ַמן לָ מּות
,הואיל
ִ ִא ְל ָמלֵ א ִאיש טוב לָ בוא
.לָ ַקח אֶ ת ִע ְס ִקי ְבאֹ פֶ ן פָ ִעיל

Braver Mann! Er schafft mir zu essen!
Will es ihm nie und nimmer vergessen!
Schade, daß ich ihn nicht küssen kann!
Denn ich bin selbst dieser brave Mann.

!ִאיש טוב! הּוא הֵ ִביא ִלי אֹ ֶכל ַמהֵ ר
!ְואנִ י אותו כָל הַ זְ ַמן זוכֵר
, ְלהַ ח ִמיא,אַ ְך אֵ יְך ְל ַנ ֵשק אותו
?ִאם הַ ַמצִ יל הּוא אנִ י עַ צְ ִמי

“Buch der Lieder”
“Die Heimkehr”
Donna Clara
In dem abendlichen Garten
Wandelt des Alkalden Tochter;
Pauken- und Trommetenjubel
Klingt herunter von dem Schlosse.
»Lästig werden mir die Tänze

"מן ה"ספר השירים
" מן המחזור "שוב במולדת
דוּנָה ְקלָ ָרה
ְב ַג ָּנּה ִב ְשעַ ת הָ עֶ ֶרב
;בַ ת ֶשל ר ֹאש הָ ִעיר פוסַ עַ ת
ירה שו ַמעַ ת
ָ ּו ִמן הַ ִט
. ת ִפים ְו ֶז ֶמר,חצּוצְ רות

Und die süßen Schmeichelworte,
Und die Ritter, die so zierlich
Mich vergleichen mit der Sonne.
Überlästig wird mir alles,
Seit ich sah, beim Strahl des Mondes,
Jenen Ritter, dessen Laute
Nächtens mich ans Fenster lockte.
Wie er stand so schlank und mutig,
Und die Augen leuchtend schossen
Aus dem edelblassen Antlitz,
Glich er wahrlich Sankt Georgen.«
Also dachte Donna Clara,
Und sie schaute auf den Boden;
Wie sie aufblickt, steht der schöne,
Unbekannte Ritter vor ihr.
Händedrückend, liebeflüsternd
Wandeln sie umher im Mondschein,
Und der Zephir schmeichelt freundlich,
Märchenartig grüßen Rosen.
Märchenartig grüßen Rosen,
Und sie glühn wie Liebesboten. Aber sage mir, Geliebte,
Warum du so plötzlich rot wirst?
»Mücken stachen mich, Geliebter,
Und die Mücken sind, im Sommer,
Mir so tief verhaßt, als wärens
Langenasge Judenrotten.«
Laß die Mücken und die Juden,
Spricht der Ritter, freundlich kosend.

,"נִ ְמאַ סּו הָ ִרקּו ִדים ִלי
,ֹתק
ֶ  ִמ ִלים ֶשל מ,חנּופָ ה
ַאַ ִב ִירים ֶש ְבנִ פּוח
.ְמ ַשּוִ ים או ִתי לַ ֶש ֶמש
,הֵ ם ְמי ָת ִרים ֵמ ֶר ַגע
ֶַשהו ִפיעַ מּול יָ ֵרח
,הַ אַ ִביר ִעם הַ ְלאּוטָ ה
.ְואֶ ל הַ חַ לון נִ ְמ ַשכְ ִתי
,אֵ יְך עָ ַמד ָת ִמיר ְבאֹ ֶמץ
,זָהרּו עֵ י ָניו ְבלַ ְילָ ה
,ְפ ֵני אָ צִ יל ָשלֵ ו ִה ְל ִבינּו
."חורחֶ ה כֹה ָד ָמה הּוא
ְ ְלסַ ן
ָכְך חָ ְל ָמה אָ ז דו ָּנה ְקלָ ָרה
. ְָו ִה ְש ִפילָ ה אֶ ת עֵ י ֶניה
- ּו ִפ ְתאום אותו רואָ ה ִהיא
. ַאֶ ת הָ ִאיש הַ ל ֹא יָדּוע
, חום יָ ַדיִם,לַ חַ ש אַ הַ ב
,ִטיּו ִלים ְלאור הַ סַ הַ ר
ְַל ִטיפות ַקלות ֶשל רּוח
.ּו ְב ָרכות ְקסּומות ֶשל וֶ ֶרד
הַ ְב ָרכות ִמכָל הַ ֶּו ֶרד
- לוהטות כְ מו אֵ ש הָ אַ הַ ב
, הַ גִ ִידי, אהּובָ ִתי,אַ ְך
?לָ ָמה אַ ְת ְסמּו ָקה כְ לַ הַ ב
," ְיתּו ִשים עו ְקצִ ים ְב ִלי הֶ ֶרף
 וְהֵ ם ְב ַק ִיץ,אהּו ִבי
כְ מו הַ יְ הּו ִדים ְשנּו ִאים ִלי
." ִַעם אַ פָ ם אָ ֹרְך ַמ ְס ִריח
- , עזְ ִבי או ָתם ָכ ֶר ַגע,אַ ְך

Von den Mandelbäumen fallen
Tausend weiße Blütenflocken.
Tausend weiße Blütenflocken
Haben ihren Duft ergossen. Aber sage mir Geliebte,
Ist dein Herz mir ganz gewogen?
»Ja, ich liebe dich, Geliebter,
Bei dem Heiland seis geschworen,
Den die gottverfluchten Juden
Boshaft tückisch einst ermordet.«
Laß den Heiland und die Juden,
Spricht der Ritter, freundlich kosend.
In der Ferne schwanken traumhaft
Weiße Liljen, lichtumflossen.
Weiße Liljen, lichtumflossen,
Blicken nach den Sternen droben. Aber sage mir Geliebte,
Hast du auch nicht falsch geschworen?
»Falsch ist nicht in mir, Geliebter,
Wie in meiner Brust kein Tropfen
Blut ist von dem Blut der Mohren
Und des schmutzgen Judenvolkes.«
Laß die Mohren und die Juden,
Spricht der Ritter, freundlich kosend;
Und nach einer Myrtenlaube
Führt er die Alkadentochter.
Mit den weichen Liebesnetzen
Hat er heimlich sie umflochten;
Kurze Worte, lange Küsse,

. ַהָ אַ ִביר או ָתה קוטֵ ע
עַ ל ְש ֵניהֶ ם ְש ֵק ִדיות שו ְפכות
.ֶג ֶשם ֶשל עלֵ י כו ֶת ֶרת
ֶג ֶשם ֶשל עלֵ י כו ֶת ֶרת
- . ְַמפַ זֵ ר ְבלֵ יל נִ יחוח
, הַ גִ ִידי, אהּובָ ִתי,אַ ְך
?ִב ְמֹלאו ִלבֵ ְך ַש ָיְך ִלי
, אנִ י או ְתָך אוהֶ בֶ ת," ֵכן
, ְַונִ ְשבַ עַ ת בַ מו ִשיע
, ְב ֵני ֶזבֶ ל,א ֶשר ְיהּו ִדים
."ידה הַ ְרגּו ְבסֶ בֶ ל
ָ ִִב ְבג
- , עזְ ִבי או ָתם ָכ ֶר ַגע,אַ ְך
. ַהָ אַ ִביר או ָתה קוטֵ ע
, ְטבּועות ְב ֹנ ַגּה,ְבנִ ְמנּום
. ַשו ָשנות ְמלֵ אות ַמ ְרגוע
ַשו ָשנות ְמלֵ אות ַמ ְרגוע
- .ְבכוכָב צופות ְל ַמ ְעלָ ה
, הַ גִ ִידי, אהּובָ ִתי,אַ ְך
?אַ ְת ֵכ ָנה עַ כְ ָשו בַ ֶּנ ֶדר
 ִטפַ ת ָכ ָזב ִבי,"אהּו ִבי
 כְ מו ְב ָד ִמי ִטפָ ה אֵ ין,אֵ ין
ל ֹא ֶשל בַ ת מּו ִרים ְול ֹא ֶשל
."ֹשה הַ ְמלכְ לֶ ֶכת
ֶ בַ ת מ
- , עזְ ִבי או ָתם ָכ ֶר ַגע,אַ ְך
 אֶ ת ְקלָ ָרה,הָ אַ ִביר לוחֵ ש
מושְך אֶ ל תוְך הָ אֹ פֶ ל
ֵ
הּוא
. ַפורח
ֵ ֶשל סכַת ה ַדס
הּוא עָ טַ ף או ָתה ְב ֶר ֶשת
.ְרגָשות ִב ְל ִתי מ ְר ֶג ֶשת

Und die Herzen überflossen.
Wie ein schmelzend süßes Brautlied
Singt die Nachtigall, die holde;
Wie zum Fackeltanze hüpfen
Feuerwürmchen auf dem Boden.
In der Laube wird es stiller,
Und man hört nur, wie verstohlen,
Das Geflüster kluger Myrten
Und der Blumen Atemholen.
Aber Pauken und Trommeten
Schallen plötzlich aus dem Schlosse,
Und erwachend hat sich Clara
Aus des Ritters Arm gezogen.
»Horch, da ruft es mich, Geliebter;
Doch, bevor wir scheiden, sollst du
Nennen deinen lieben Namen,
Den du mir so lang verborgen.«
Und der Ritter, heiter lächelnd,
Küßt die Finger seiner Donna,
Küßt die Lippen und die Stirne,
Und er spricht zuletzt die Worte:
Ich, Sennora, Eur Geliebter,
Bin der Sohn des vielbelobten,
Großen, schriftgelehrten Rabbi
Israel von Saragossa.

,יקה ִמ ִלים הֶ חֱ ִליפָ ה
ָ נְ ִש
.ְלבָ בות ָג ְדשּו ְבאֹ ֶשר
כְ מו ִשיר חת ָּנה ַרב נֹעַ ם
;ָשר ָז ִמיר יָפֶ ה ְבחֹ ֶשְך
יקים ֶשל הַ ַש ְלהֶ בֶ ת
ִ ִכְ מו ז
.יליות ְב ַק ְר ַקע
ִ עָ פּו ַגח ִל
,ְבס ָכה גובֵ ר הַ ֶש ֶקט
ַמע
ֹ ִל ְפעָ ִמים אֶ ְפ ֶשר ִל ְש
, ַישת בַ ֵדי הַ ִשיח
ַ ְל ִח
.א ָנחות ַקלות ֶשל פֶ ַרח
 ת ִפים ְלפֶ ַתע,חצּוצְ רות
,ירה קולות ִה ְש ִמיעּו
ָ ְב ִט
,ְקלָ ָרה ִמ ְשנ ָָתּה הֵ ִקיצָ ה
.וְעָ זְ בָ ה יָ ֵדי הַ גֶבֶ ר
; צָ ִריְך לָ לֶ כֶת,"אהּו ִבי
,אבָ ל כָל עוד ל ֹא נִ ְפ ַר ְדנּו
,אֶ ת ִש ְמָך עַ כְ ָשו הַ גֵד ִלי
."ֶש ִה ְס ַת ְר ָת כָאן ִמ ֶמּנִי
ַ ָש ֵמח,הַ אַ ִביר עָ ִדין
, ְָמ ַנ ֵשק לָ ּה אֶ ת י ֶָדיה
; אֶ ת הַ ֶמצַ ח, ָאֶ ת ְשפָ ֶתיה
:ְלבַ סוף הּוא כְָך עונֶה לָ ּה
 ִהּנֵנִי,ּובכֵן
ְ ?ִמי אנִ י
, ִסינְ יו ָרה,ְמאַ הֵ ב ֶשלָ ְך
 הָ ַר ִבי,ְבנו ֶשל ִאיש גָדול
.ִי ְש ָראֵ ל ִמסָ ַָרגוסָ ה

“Buch der Lieder”
“Die Nordsee"
1.5
Poseidon
Die Sonnenlichter spielten
Über das weithinrollende Meer;

"מן ה"ספר השירים
"מן המחזור "הים הצפוני
1.5
פוסֵ ידון
ִשחקּו אָ ז ַק ְר ֵני הַ ֶש ֶמש

Fern auf der Reede glänzte das Schiff,
Das mich zur Heimat tragen sollte;
Aber es fehlte an gutem Fahrwind.
Und ich saß noch ruhig auf weißer Düne,
Am einsamen Strand,
Und ich las das Lied vom Odysseus,
Das alte, das ewig junge Lied,
Aus dessen meerdurchrauschten Blättern
Mir freudig entgegenstieg
Der Atem der Götter,
Und der leuchtende Menschenfrühling,
Und der blühende Himmel von Hellas.
Mein edles Herz begleitete treulich
Den Sohn des Laertes, in Irrfahrt und Drangsal,
Setzte sich mit ihm, seelenbekümmert,
An gastliche Herde,
Wo Königinnen Purpur spinnen,
Und half ihm lügen und glücklich entrinnen
Aus Riesenhöhlen und Nymphenarmen,
Folgte ihm nach in kimmerische Nacht,
Und in Sturm und Schiffbruch,
Und duldete mit ihm unsägliches Elend.
Seufzend sprach ich: Du böser Poseidon,
Dein Zorn ist furchtbar,
Und mir selber bangt
Ob der eignen Heimkehr.
Kaum sprach ich die Worte,
Da schäumte das Meer,
Und aus den Wellen stieg
Das schilfbekränzte Haupt des Meergotts,
Und höhnisch rief er:
Fürchte dich nicht, Poetlein!
Ich will nicht im gringsten gefährden
Dein armes Schiffchen,
Und nicht dein liebes Leben beängstgen
Mit allzu bedenklichem Schaukeln.

;עַ ל הַ ָים הַ סוחֵ ף אֶ ת ַגלָ יו
,ִב ְקצֵ ה הַ ִמ ְפ ָרץ ְס ִפי ָנה זו ַרחַ ת
,א ֶשר ִת ַקח או ִתי לַ מולֶ ֶדת
.ִחכְ ָתה ְלרּוחַ ְבכִ ּוּון הַ ְתנּועָ ה
יָ ַש ְב ִתי ָשלֵ ו עַ ל הַ חול הַ לָ בָ ן
,שומם
ֵ
ְַבחוף ה
- ָק ָרא ִתי אֶ ת הַ ִשיר עַ ל או ִדיסֶ אוס
.ִשיר יָ ָשן וְחָ ָדש לָ נֶצַ ח
, ְמלֵ אֵ י ַרעַ ש הַ יָם,ִמ ַדפָ יו
נ ְָשבּו אֵ לַ י ְב ִש ְמחָ ה
,ימת הָ אֵ ִלים
ַ נְ ִש
,אֱ נוש-אָ ִביב קו ֵרן ֶשל ְבנֵי
)* .פור ִחים ֶשל הֶ לַ ס
ְ ַהַ ָש ַמיִם ה
ִל ִבי הֶ אָ צִ יל ִלּוָה ִב ְמ ִסירּות
אֶ ת ְבנו ֶשל לָ אֶ ְרטֵ ס ְבצַ עַ רו
 ִאתו, עָ צּוב, י ַָשב:ּו ִבנְ דּו ָדיו
מּול הָ אָ ח הֶ חָ ִביב
,הֵ י ָכן ֶשהַ ְמלָ כות טווות אַ ְרג ָָמן
ַעָ ַזר לו ְל ַש ֵקר ְו ִל ְברֹח
; ִמ ְמעָ רות ע ָנ ִקים,ימפות
ְ ִֵמ ִחבּו ֵקי נ
ימ ִריָה ִלּוָה אותו
ֶ ּו ְבלֵ יל ִק
;אנִ יָה- ִב ְט ִביעַ ת,ִב ְסעָ ָרה
. ְמתֹאָ ר סָ בַ ְל-ֵמהַ ְיגונו הַ ל ֹא
! "פוסֵ ידון הָ ַרע:ֶנאֱ ַנ ְח ִתי ְואָ ַמ ְר ִתי
,נו ָרא אַ ָתה ְב ַכעַ ס
ְואנִ י חו ֵשש
."ֶשל ֹא אַ ח ֹזר לַ מולֶ ֶדת
,ַרק אֶ ת זֶה אָ ַמ ְר ִתי
פָ ְתחָ ה ְביָם ְסעָ ָרה
ּו ִמהַ ַג ִלים הַ ְלבָ נִ ים עָ לָ ה
סּוף-ר ֹאש אֵ ל הַ ָים ְב ֶכ ֶתר ְקנֵה
:ְוהּוא ָק ָרא ְבגִ חּוְך
! אַ ל ִתפָ חֵ ד,שוררון
ְ " ְמ
אנִ י ל ֹא ִמ ְת ַכּוֵן ְלסַ כֵן
יר ְתָך הַ ִמ ְס ֵכ ָנה
ָ אֶ ת ִס
ְואֶ ת חַ ֵייָך ְה ְמבֹהָ ִלים

ְב ִה ְתנ ְַדנְ דּות ְמס ֶכ ֶנת.
שוררון ,ל ֹא ִהכְ עַ ְס ַתנִ י;
הַ ֵריְ ,מ ְ
ְול ֹא הָ ַר ְס ָת אַ ף צְ ִריחַ ָקטָ ן
בָ ִעיר הַ ְקדו ָשה ֶשל ְפ ִריאָ מוס;
ל ֹא ָש ַר ְפ ָת ִריס ְבעַ ְפעַ ף
עֵ ינו ֶשל ְבנִ י פו ִליפֶ מוס,
ֵמעולָ ם ל ֹא ִקבַ ְל ָת עֵ צות חכָמות
ֵמאֵ לַ ת הֶ חָ כְ ָמה פָ אלָ אס אַ ֵת ָנה".
כְָך ָק ָרא פוסֵ ידון
ְוחָ זַר ְליָמו שו ֵקעַ ;
עַ ל ְב ִדיחָ תו הַ ַגסָ ה ֶשל ַמלָ ח **)
צָ חַ קּו ִמ ַתחַ ת לַ ַמ ִים
יט ִריטָ ס ,אֶ ֶשתָ -דג ְמגחֶ כֶת,
אַ ְמ ִפ ְ
ּו ְבנו ָתיו הַ ִט ְפ ִשיות ֶשל ֵנ ֶראּוס.
*) הֶ לַ ס – יוון העתיקה
ימ ִריָה – ביוונית העתיקה – ארצות בצפון לים השחור
ִק ֶ
במיתולוגיה היוונית העתיקה:
לארטס – מלך האי איטקה ,אביו של אודיסאוס
פריאמוס – מלך אחרון של העיר טרויה
אתנה פאלאס  -אלת חוכמה ומלחמה
אמפיטריטס  -אשת פוסידון ,בת של אֵ ל נראוס
נראוס – אחד מהאלים החשובים של הים ,חי במצולה
עם  50-100בנותיו ,נראידות
**) הרמז של פוסידון הוא לכך שהמשורר לא עשה כלום ,אלא
גיבורו אודיסאוס השתתפף בהריסת טרויה ,קיבל עצות
מאלת אתנה ,ועקר את עינו היחידה של הענק פוליפמוס

Denn du, Poetlein, hast mich nie erzürnt,
Du hast kein einziges Türmchen verletzt
An Priamos' heiliger Feste,
Kein einziges Härchen hast du versengt
Am Aug meines Sohns Polyphemos,
Und dich hat niemals ratend beschützt
Die Göttin der Klugheit, Pallas Athene.
Also rief Poseidon
;Und tauchte zurück ins Meer
Und über den groben Seemannswitz
Lachten unter dem Wasser
Amphitrite, das plumpe Fischweib,
Und die dummen Töchter des Nereus.
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Sag mir, wer einst die Uhren erfund,
Die Zeitabteilung, Minuten und Stund’?
Das war ein frierend trauriger Mann.
Er saß in der Winternacht und sann,
Und zählte der Mäuschen heimliches Quicken
Und des Holzwurms ebenmäßiges Picken.
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 ִמי חָ ַשב אֶ ת הַ זְ ַמן ְלחַ לֵ ק,ַתגִ יד
?ְל ָשעות ו ְַדקות עַ ל הַ לּוחַ הָ ֵריק
,הָ יָה זֶה ִאיש רועֵ ד וְעָ צּוב
,חֹ ֶרף ְבחֶ ֶדר טָ חּוב-ִה ְרהֵ ר ְבלֵ יל
,סָ פַ ר צִ יּוצֵ י עַ כְ בָ ִרים חֶ ֶרש
.צּובים ֶשל תולַ עַ ת ְב ֶק ֶרש
ִ נִקּורים ְק
ִ

Sag mir, wer einst das Küssen erfund?
Das war ein glühend glücklicher Mund;
Er küßte und dachte nichts dabei.
Es war im schönen Monat Mai,
Die Blumen sind aus der Erde gesprungen,
Die Sonne lachte, die Vögel sungen.
“Neue Gedichte”
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Hab ich nicht dieselben Träume
Schon geträumt von diesem Glücke?
Waren's nicht dieselben Bäume,
Blumen, Küsse, Liebesblicke?
Schien der Mond nicht durch die Blätter
Unsrer Laube hier am Bache?
Hielten nicht die Marmorgötter
Vor dem Eingang stille Wache?

? ִמי ִראשון סָ פַ ר,ּונְ ִשיקות
–  ְמא ָשר,הָ יָה זֶה פֶ ה לוהֵ ט
 נ ַָשק ְב ִלי ִמ ִלים,נ ַָשק ְב ִלי ִה ְרהּור
,הָ יָה זֶה ְבחֹ ֶדש ַמאי ַמ ְק ִסים
כְ ֶש ְפ ָר ִחים צָ צִ ים ְבגִ ּנָה ְב ֶש ֶקט
. הַ חַ ָמה צוחֶ ֶקת,צִ פ ִרים ָשרות
"מן הספר "הפיוטים החדשים
"מתוך המחזור "האביב החדש
27
,ְבאותו חלום נִ ְשאַ ְר ִתי
?עַ ל אותו חָ לַ ְמ ִתי אֹ ֶשר
,אותם ְפ ָר ִחים נִזְ כ ְַר ִתי
ָ ְב
? אותו הַ ֶק ֶשר,נְ ִשיקות
בֵ ין עֵ צִ ים ֵמעַ ל לַ ַּנחַ ל
? ַל ֹא הֵ ִאיר אָ ז הַ ָי ֵרח
אֵ לֵ י ַש ִיש מּול הָ אֹ הֶ ל
?ל ֹא עָ ְמדּו ְש ֵק ִטים בַ פֶ ַתח

Ach! ich weiß, wie sich verändern
Diese allzuholden Träume,
Wie mit kalten Schneegewändern
Sich umhüllen Herz und Bäume;

 נִזְ כֹר עַ ל ֶמגֶד,כְ ֶשי ְִבגֹ ד
,הַ חלום ֶשל ֶקסֶ ם ְשנֵינּו
י ְִתעַ ְטפּו ִעם עֵ ץ ְבבֶ גֶד
;בותינּו
ֵ ֶָשל ְשלָ גִ ים ְלב

Wie wir selber dann erkühlen
Und uns fliehen und vergessen,
Wir, die jetzt so zärtlich fühlen,
Herz an Herz so zärtlich pressen.

, ָנעּוף ְב ֹרגַע,נִת ָק ֵרר
ְ
,זֶה אֶ ת זֶה נִ ְש ַכח ְב ֶד ֶרְך
, ע ִדינִ ים כ ֶָרגַע,אָ נּו
.כות ֶרת פֶ ַרח
ֶ - לֵ ב ְללֵ ב
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Mondscheintrunkne Lindenblüten,
Sie ergießen ihre Düfte,
Und von Nachtigallenliedern
Sind erfüllet Laub und Lüfte.

, ִַשכורות ֵמאור י ֵָרח
, ַהַ ִת ְרזות שו ְפכות נִ יחוח
ְַו ָז ִמיר ְב ִשיר ָש ֵמח
. ְַמ ַמלֵ א א ִויר נִינוח

“Lieblich läßt es sich, Geliebter,
Unter dieser Linde sitzen,
Wenn die goldnen Mondeslichter
Durch des Baumes Blätter blitzen.

"כ ַָמה זֶה נ ִָעים ְבזֹהַ ר
, ַ ֶרע,בֵ ין ִת ְרזות לָ לֶ כֶת
כְ ֶש ִבזְ הַ ב ְק ָרנות הַ סַ הַ ר
. ַאֶ ת עַ ְלוַת הָ עֵ ץ צובֵ ע

Sieh dies Lindenblatt! du wirst es
Wie ein Herz gestaltet finden;
Darum sitzen die Verliebten
Auch am liebsten unter Linden.

 עַ ל ז ֶֶרד: ִשים לֵ ב,הּובי
ִ א
,הֶ עָ לֶ ה כְ מו לֵ ב; אוהֶ בֶ ת
 ַתחַ ת צַ ֶמ ֶרת,כְ מו כלָ ם
.ַגם אנִ י ְבלֵ יל לָ ֶשבֶ ת

Doch du lächelst; wie verloren
In entfernten Sehnsuchtträumen –
Sprich, Geliebter, welche Wünsche
Dir im lieben Herzen keimen?”

אַ ְך אַ ָתה רואֶ ה כ ִָאלּו
.ּולי
ִ הזָיות ְבחום ֶשל י
אֵ ילּו כִ סּו ִפים ִה ְב ִשילּו
"! אָ הּוב ִלי, אֱ מֹר,ְב ִל ְבָך

Ach, ich will es dir, Geliebte,
Gern bekennen, ach, ich möchte,
Daß ein kalter Nordwind plötzlich
Weißes Schneegestöber brächte;

, או ֶדה לָ ְך, אהּובָ ִתי,אָ ה
:כִ י חולֵ ם אנִי ע ֶדּנָה
ִַמצָ פון הֵ ִביאָ ה רּוח
.אֶ ת סּופַ ת הַ ֶשלֶ ג הֵ ָּנה

Und daß wir, mit Pelz bedecket
Und im buntgeschmückten Schlitten,
Schellenklingelnd, peitschenknallend,
Über Fluß und Fluren glitten.

ְבפַ ְרוָה אנ ְָחנּו יַחַ ד
בַ ִמזְ חֶ לֶ ת הַ גולֶ ֶשת
צופים ְבנַחַ ת
ִ ִלצְ ִליל זָג
.עַ ל ָנהָ ר ְו ַכר הַ ֶד ֶשא
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Sterne mit den golden Füßchen
Wandeln droben bang und sacht,
Daß sie nicht die Erde wecken
Die da schläft im Schoß der Nacht.
Horchend stehn die stummen Walder,
Jedes Blatt ein grünes Ohr!
Und der Berg, wie träumend streckt er
Seinen Schattenarm hervor.
Doch was rief dort? In mein Herze
Dringt der Töne Wiederhall,
War es der Geliebten Stimme,
Oder nur die Nachtigall?
“Neue Gedichte”
“Neuer Frühling”
44
Himmel grau und wochentäglich!
Auch die Stadt ist noch dieselbe!
Und noch immer blöd und kläglich
Spigelt sie sich in der Elbe.
Lange Nasen, noch langweilig
Werden sie wie sonst geschneuzet,
Und das duckt sich noch scheinheilig,
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זָהָ ב ְל ַמ ְעלָ ה-עַ ל ַרגְ לֵ י
,יקה
ָ שומ ִרים ְש ִת
ְ
כוכ ִָבים
פֶ ן עָ מֹק ְבחֵ יק הַ לַ יְלָ ה
.עורר הַ א ָד ָמה
ֵ ִת ְת
-  כָל עָ לֶ ה בו,ַדם הַ יַעַ ר
!פֶ לֶ א יְר ָקה-אֹ זֶן
- פושט הּוא
ֵ
 צִ לו,נָם הָ הָ ר
.יָד ַקלָ ה וְארכָה
הַ ס! ְק ִריאָ ה… ִל ִבי ְב ֶרטֶ ט
… ז ִָהיר,צְ ִליל קולֵ ט – עָ נוג
קול אהּובָ ִתי ָש ַמ ְע ִתי
?או אּולַ י זֶה ַרק ז ִָמיר
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זו הָ ִעיר! ִהיא ִמ ְש ַת ֶקפֶ ת
– כּורה ְב ֵמי הַ אֶ ְלבָ ה
ָ ע
– ּומטּנֶפֶ ת
ְ עלּובָ ה
! סַ גְ ִריר וְע ָרפֶ ל בָ ּה,חֹ ל
,פֹ ה כָל אַ ף אָ רְֹך כְ מו קֹ ֶדם
- ,ִמ ְתהַ לֵ ְך מכֶה נַזֶ לֶ ת
, נְ פּוחַ אֹ ֶדם,או י ִָהיר

Oder bläht sich, stolz gespreizet.

.או כָפּוף צְ ִביעּות ִאּוֶלֶ ת

Schöner Süden! Wie verehr’ ich
Deinen Himmel, deine Götter,
Seit ich diesen Menschenkehrich
Wiederseh’ und dieses Wetter!

, ָדרום יְפֵ ה ָש ַמיִם,הו
! אַ ּוַת נֶפֶ ש- זִ יו אֵ לֵ יָך
,ּומיִם
ַ יבי ַרק קור
ִ אַ ְך ְס ִב
.אֱ נוש בָ ֶרפֶ ש-ַרק חֶ ְלאַ ת
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An dem stillen Meeresstrande
Ist die Nacht herausgezogen,
Und der Mond bricht aus den Wolken,
Und es flüstert aus den Wogen:

ַשוקע
ֵ
לֵ יל עַ ל חוף הַ יָם
. ְַוג ִַלים עֵ ִרים ַמ ְרגִ יע
ַהֵ ם פונִים אֶ ל הַ י ֵָרח
: ַמופיע
ִ ֶשבֵ ין הֶ עָ ִבים

“Jener Mensch dort, ist er närrisch,
Oder ist er gar verliebet?
Denn er schaut so trüb und heiter,
Heiter und zugleich betrübet.”

אָ ָדם נִ צָ ב עַ ל סֶ לַ ע-"בֵ ן
.בַ ד ְבבַ ד בַ גִ יל ְוצַ עַ ר
, אַ חֶ ֶרת,ְמאֹ הָ ב הּוא או
"?ְמטפָ ש אּוֹ לַ י הַ ּנַעַ ר

Doch der Mond, der lacht herunter,
Und mit heller Stimme spricht er:
“Jener ist verliebt und närrisch,
Und noch obendrein ein Dichter.”

ְוי ֵָרחַ ִמ ְל ַמ ְעלָ ה
? ַ"מדּוע
ַ :כְָך ִבצְ חוק עונֶה
,ְמאֹ הָ ב גַם ְמטפָ ש הּוא
". ַז ֹאת וְעוד – פַ יְטָ ן יָדּוע

5
Daß du mich liebst, das wußt’ ich,
Ich hatt’ es längst entdeckt;
Doch als du mir’s gestanden,
Hat es mich tief erschreckt.

5
–אנִי אָ הּוב עָ לַ יְִך
,יָדּועַ ִלי ִמכְ בָ ר
ילית ִלי – פַ חַ ד
ִ ִאַ ְך כְ ֶשג
.ְלתוְך ִל ִבי חָ ַדר

Ich stieg wohl auf die Berge
Und jubelte und sang;
Ich ging ans Meer und weinte
Beim Sonnenuntergang.

יתי
ִ עַ ל הֶ הָ ִרים עָ ִל
,נְתי ָשם
ִ ְבגִ יל ִר ַּנ
ְבעֵ ת ְש ִקיעַ ת הַ ֶש ֶמש
.יתי מּול הַ יָם
ִ ִבָ כ

Mein Herz ist wie die Sonne
So flammend anzusehn,
Und in ein Meer von Liebe
Versinkt es groß und schön.

– ומה לַ ֶש ֶמש
ֶ ִל ִבי ד
,צורב כְ לֶ הָ בָ ה
ֵ
ַשוקע
ֵ
–  גָדול,יָפֶ ה
.אֶ ל יָם הָ אַ הבָ ה

11

11

Das Fräulein stand am Meere,
Und seufzte lang und bang,
Es rühret sie so sehre
Der Sonnenuntergang.

עַ ל ְשפַ ת הַ יָם גונַחַ ת
:ּומה
ָ עַ ְל ָמה ְקצָ ת המ
חַ ְס ַרת ִש ְמחָ ה ְונַחַ ת
.ְב ֶשל ְש ִקיעַ ת הַ חַ ָמה

Mein Fräulein, sein sie munter,
Das ist ein altes Stück;
Hier vorne geht sie unter,
Und kehrt von hinten zurück.

, אַ ל ִת ְהיִי מ ְט ֶר ֶדת,הו
:כָל זֶה – לַ הטּוט י ָָשן
,יור ֶדת
ֶ ִהיא ִמ ְלפָ נִים
.עולָ ה ֵמאָ חור ְלכָאן

12

12

Mit schwarzen Segeln segelt mein Schiff
Wohl über das wilde Meer;
Du weißt, wie sehr ich traurig bin,
Und tränkst mich doch so schwer.

,ָשחור ִמ ְפ ָרש ֵמעַ ל ְס ִפינ ִָתי
.יָם-ִהיא ָשטָ ה ְבסַ עַ ר
,רואָ ה אַ ְת ַכ ָמה אנִי עָ צּוב
.ידה עָ לַ י ְס ָתם
ָ ּומכְ ִב
ַ

Dein Herz ist treulos wie der Wind
Und flattert hin und her;
Mit schwarzen Segeln segelt mein Schiff
Wohl über das wilde Meer.

,ִלבֵ ְך כְ מו רּוחַ בוגְ ָדנִי
.ּול ָשם
ְ הּוא עָ ף ְלכָאן
ָשחור ִמ ְפ ָרש ֵמעַ ל ְס ִפינ ִָתי
.יָם-הַ ָשטָ ה ְבסַ עַ ר
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Es kommt zu spät, was du mir lächelst,
Was du mir seufzest, kommt zu spät!
Längst sind gestorben die Gefühle,
Die du so grausam einst verschmächt.
Zu spät kommt deine Gegenliebe!
Es fallen aus mein Herz herab
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 נֶאֱ נַחַ ת,אַ ְת ְמחַ ֶיכֶת
! זֶה ְמאחָ ר ְמאֹ ד,לַ ָשוְא
הַ ְרגָשות בַ הֵ ם זִ ְלז ְַל ְת אָ ז
.ְבאַ כְ ז ִָריּות – ִמזְ ַמן ֵמתות
– ּומבָ טַ יְִך
ַ ,זֶה ְמאחָ ר
–  הַ לוהֵ ִטים,הַ אוהֵ ִבים

All’ deine heißen Liebesblicke,
Wie Sonnenstrahlen auf ein Grab.
*

*
*

Nur wissen möcht’ ich: wenn wir sterben,
Wohin dan unsre Seele geht?
Wo ist das Feuer, das erloschen?
Wo ist der Wind, der schon verweht?
“Neue Gedichte”
“Verschiedene.”
Der Tannhäuser.
Eine Legende.
I
Ihr guten Christen laßt Euch nicht
Von Satans List umgarnen!
Ich sing’ Euch das Tannhäuserlied
Um eure Seelen zu warnen.

,כְ מו אור הַ ֶש ֶמש אֶ ל הַ ֶקבֶ ר
.חוד ִרים
ְ אֶ ל תוְך ִל ִבי אֵ ינָם
*

*
*

,מותינּו
ֵ  לּו י ַָד ְע ִתי – נִ ְש,הו
? ְלאָ ן י ְֵלכּו,כִ כְ לות הַ כֹל
, ֶשכְ בָ ר פָ גָה, ַהֵ יכָן הָ רּוח
? הַ לֶ הָ בות ֶש ָדעכּו
"מן הספר "הפיוטים החדשים
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טַ נְ הויזֵר
האגדה
I
 אַ ל ַת ְרשּו לַ ָשטָ ן,נוצְ ִרים טו ִבים
!ִלכְ ֹלל אֶ ְת ֶכם ְב ַדף ֶר ֶכש
)* ,אנִ י לָ ֶכם עַ ל טַ נְ הויזֵר ָשר
.בַ ל ַתה ְרסּו אֶ ת הַ ֶּנפֶ ש

Der edle Tannhäuser, ein Ritter gut,
Wollt’ Lieb’ und Lust gewinnen,
Da zog er in den Venusberg,
Blieb sieben Jahre drinnen.

, אַ ִביר אָ צִ יל וְטוב,טַ נְ הויזֵר
,ְלעֹ נֶג ִחפֵ ש לו ֶד ֶרְך
ָמצָ א הַ ר וֶנּוס ְו ָשם נִ ְשאַ ר
.ֶשבַ ע ָשנִ ים ְבעֵ ֶרְך

Frau Venus, meine schöne Frau,
Leb wohl, mein holdes Leben!
Ich will nicht länger bleiben bey dir,
Du sollst mir Urlaub geben.

, גְ ִב ְר ִתי הַ ָיפָ ה,גְ בֶ ֶרת וֶנּוס
! הַ ּנִ ְש ֶגבֶ ת,ה ִיי ָשלום
 ְואַ ְת,ָכאן ְל ִה ָשאֵ ר ל ֹא בָ א ִלי
.לָ ֵתת ִלי ח ְפ ָשה חַ ֶיבֶ ת

„Tannhäuser, edler Ritter mein,

, אַ ִביר אָ צִ יל,"טַ נְ הויזֵר ֶש ִלי

Hast heut mich nicht geküsset;
Küss’ mich geschwind, und sage mir:
Was du bei mir vermisset?
Habe ich nicht den süßesten Wein
Tagtäglich dir kredenzet?
Und hab’ ich nicht mit Rosen dir
Tagtäglich das Haupt bekränzet?“
Frau Venus, meine schöne Frau,
Von süßem Wein und Küssen
Ist meine Seele geworden krank;
Ich schmachte nach Bitternissen.
Wir haben zuviel gescherzt und gelacht,
Ich sehne mich nach Tränen,
Und statt mit Rosen möcht’ ich mein Haupt
Mit spitzigen Dornen krönen.
„Tannhäuser, edler Ritter mein,
Du willst dich mit mir zanken;
Du hast geschworen viel tausendmal,
Niemals von mir zu wanken.
Komm laß uns in die Kammer gehn,
Zu spielen der heimlichen Minne;
Mein schöner liljenweißer Leib
Erheitert deine Sinne.“
Frau Venus, meine schöne Frau,
Dein Reiz wird ewig blühen;
Wie viele einst für dich geglüht,
So werden noch viele glühen.
Doch denk ich der Götter und Helden die einst
Sich zärtlich daran geweidet,

;הַ יום או ִתי ל ֹא נִ ַש ְק ָת
, אהּו ִבי,ַנ ֵשק ִלי ַמהֵ ר ְוהַ ֵגד
?ַמה עוד אַ ָתה ל ֹא חָ ַש ְק ָת
ה ִאם ל ֹא ָכל יום או ְתָך ְלפַ ֵּנק
?ְביַ ִין ָמתוק ִמהַ ְר ִתי
ה ִאם ל ֹא ָכל יום ְב ֵזר ְו ָר ִדים
"?אשָך ִהכְ ַת ְר ִתי
ְ ֹ אֶ ת ֶמצַ ח ר
, גְ ִב ְר ִתי הַ ָיפָ ה,גְ בֶ ֶרת וֶנּוס
! ַאנִ י ִמ ָכל ֶזה ָשבֵ ע
,הַ ֶּנפֶ ש ֶש ִלי ָנע ְש ָתה חולָ ה
. ַאנִ י ִל ְמ ִרירּות ָכ ֵמּה
אנִ י עו ֵרג עַ כְ ָשו ִל ְד ָמעות
,ִב ְמקום ַתענּוג יֶ ֶתר
יתי רוצֶ ה
ִ ַתחַ ת ְו ָר ִדים ַָה ִי
.לַ ח ֹבש ִמקוצִ ים ֶכ ֶתר
, אַ ִביר אָ צִ יל,"טַ נְ הויזֵר שלי
; בֶ טַ ח,ְל ִריב ָזקּוק אַ ָתה
 או ִתי:נִ ְשבַ ְע ָת אֶ לֶ ף פַ עַ ם
.כְ בָ ר ל ֹא ַתע ֹזב לָ ֶנצַ ח
בוא ֵנלֵ ְך ְלחֶ ֶדר סָ מּוְך
;ְל ַשחֵ ק אַ הבָ ה ְביֶ ַגע
גּו ִפי הַ לָ בָ ן כְ שו ָשן ְיעו ֵרר
". ֶר ַגע-אֶ ת ִד ְמיונְ ָך ִבן
, גְ ִב ְר ִתי הַ ָיפָ ה,גְ בֶ ֶרת וֶנּוס
; ִַק ְס ֵמְך ָת ִמיד פו ֵרח
,ַר ִבים אַ ְת כְ בָ ר ִה ְדלַ ְק ְת ְבגּופֵ ְך
. ְַותור אָ ֹרְך לַ ִמזְ בֵ ח
אנִ י חו ֵשב עַ ל אֵ ִלים ּוגְ בָ ִרים
,ֶש ָשחּו אֵ לַ ִיְך ְבעֹ ֶנג

Dein schöner liljenweißer Leib,
Er wird mir schier verleidet.

גּופֵ ְך הַ ָיפֶ ה הַ לָ בָ ן כְ שו ָשן
.ַמגְ ִעיל או ִתי לָ עֹ ֶמק

Dein schöner liljenweißer Leib
Erfüllt mich fast mit Entsetzen,
Gedenk’ ich, wie viele werden sich
Noch späterhin dran ergetzen!

גּופֵ ְך הַ ָיפֶ ה הַ לָ בָ ן כְ שו ָשן
:או ִתי ְמ ַמלֵ א ְבפַ חַ ד
 ֶשאַ ְת,אנִ י חו ֵשב עַ ל אֵ לֶ ה
!לָ הֶ ם ִת ְה ִיי ְמאָ ַרחַ ת

„Tannhäuser, edler Ritter mein,
Das sollst du mir nicht sagen,
Ich wollte lieber du schlügest mich,
Wie du mich oft geschlagen.

, אַ ִביר אָ צִ יל,"טַ נְ הויזֵר שלי
.את ְבבוץ אֶ ת הַ ל ֶגם
ָ ִֵמל
,עָ ִדיף ֶש ַת ֶכה או ִתי ְב ִלי ִמ ִלים
.ית קֹ ֶדם
ָ ִכְ מו ֶש ִהכ

Ich wollte lieber du schlügest mich,
Als daß du Beleidigung sprächest,
Und mir, undankbar kalter Christ,
Den Stolz im Herzen brächest.

,עָ ִדיף ֶש ַת ֶכה או ִתי ְב ִלי ִמ ִלים
; ְַול ֹא יַע ִליב פוצֵ ע
, נוצְ ִרי ָכפּוי טובָ ה,אַ ָתה
. ַבַ לֵ ב ֵגאֶ ה פו ֵגע

Weil ich dich geliebet gar zu sehr,
Hör’ ich nun solche Worte –
Leb wohl, ich gebe Urlaub dir,
Ich öffne dir selber die Pforte.“

, ִמשּום ֶשאָ הַ ְב ִתי או ְתָך,עָ לַ י
?מעַ ָכאֵ לֶ ה
ֹ ִמ ִלים ִל ְש
, ִה ְס ַתלֵ ק ִמ ָכאן,לֵ ְך ְלח ְפ ָשה
.אֶ ְפ ַתח ְלָך אֶ ת הַ ֶדלֶ ת

II
Zu Rom, zu Rom, in der heiligen Stadt,
Da singt es und klingelt und läutet;
Da zieht einher die Prozession,
Der Papst in der Mitte schreitet.
Das ist der fromme Papst Urban,
Er trägt die dreifache Krone,
Er trägt ein rothes Purpurgewand,
Die Schleppe tragen Barone.
„O heiliger Vater, Papst Urban,

II
, בָ ִעיר הַ ְקדו ָשה, ְברו ָמא,ְברו ָמא
; ַהַ ֹכל ְמצַ ְלצֵ ל ּו ֵמ ִריע
,ָשם ַתהלּו ָכה ִמ ְת ַרחֶ ֶשת גְ דולָ ה
. ַיפיור ִהגִ יע
ְ ְוהָ אַ ִפ
,יפיור הּוא א ְרבָ ן הֵ חָ ֵרד
ְ הָ אַ ִפ
,עָ לָ יו עטָ ָרה ְמשלֶ ֶשת
,ימת הַ ָשנִ י נו ְש ִאים
ַ שבֶ ל גְ ִל
ֹ
. כְ מו ִמ ְתבַ ֶק ֶשת,בָ רונִ ים
,יפיור א ְרבָ ן
ְ  הָ אַ ִפ,"הָ אָ ב הֶ ָקדוש

Ich laß dich nicht von der Stelle,
Du hörest zuvor meine Beichte an,
Du rettest mich von der Hölle!“
Das Volk es weicht im Kreis’ zurück,
Es schweigen die geistlichen Lieder: –
Wer ist der Pilger bleich und wüst,
Vor dem Papste kniet er nieder?
„O heiliger Vater, Papst Urban,
Du kannst ja binden und lösen,
Errette mich von der Höllenqual
Und von der Macht des Bösen.
Ich bin der edle Tannhäuser genannt,
Wollt Lieb und Lust gewinnen,
Da zog ich in den Venusberg,
Blieb sieben Jahre drinnen.

; ַד ְע ִתי נִ ְט ֶרפֶ ת:ְש ַמע ָנא
. הַ ְק ֵשב ְלהו ָדאָ ִתי,ע ֹצר
"!תפֶ ת
ֹ ַהַ צֵ ל או ִתי ֵמה
, יוצֵ ר ַמע ָגל,נִ ְר ַתע הֶ הָ מון
: ַירתו גו ֵדע
ָ ְואֶ ת ִש
, ִח ֵּור ְוהָ רּוס,ִמי הּוא הַ צַ ְליָן
? ַיפיור כו ֵרע
ְ מּול הָ אַ ִפ
,יפיור א ְרבָ ן
ְ  הָ אַ ִפ,"הָ אָ ב הֶ ָקדוש
, ַאַ ָתה קו ֵשר ּו ַמכְ ִריע
יהּנום
ִ הַ צֵ ל או ִתי ֵמאֵ ש ֵג
. ִַמכוחַ ֹרעַ ַמזְ ִויע
 אנִ י,קו ְר ִאים ִלי טַ נְ הויזֵר אָ צִ יל
,ְלעֹ נֶג ִחפַ ְש ִתי ֶד ֶרְך
בַ הַ ר ֶשל וֶנּוס נִ ְשאַ ְר ִתי ִע ָמּה
.ֶשבַ ע ָשנִ ים ְבעֵ ֶרְך

Frau Venus ist eine schöne Frau,
Liebreizend und anmuthreiche;
Wie Sonnenschein und Blumenduft
Ist ihre Stimme, die weiche.

,ימה
ָ הַ גְ בֶ ֶרת וֶנּוס ִא ָשה ַמ ְק ִס
; כובֶ לֶ ת, ִח ָּננִ ית,יָפָ ה
 כְ מו נִ יחוחַ ְפ ָר ִחים,כְ מו אור הַ חַ ָמה
.קולָ ּה ַרְך ְוצַ ח ְלפֶ לֶ א

Wie der Schmetterling flattert um eine Blum’,
Am zarten Kelch zu nippen,
So flattert meine Seele stets
Um ihre Rosenlippen.

,כְ מו ֶש ְמ ַר ְפ ֵרף ְס ִביב הַ פֶ ַרח פַ ְרפָ ר
, ִַל ְשתות אֶ ת הַ צּוף ָכ ֵמּה
ָכְך נִ ְש ָמ ִתי רועֶ ֶדת ָת ִמיד
. ְָליַד וַ ְר ֵדי ְשפָ ֶתיה

Ihr edles Gesicht umringeln wild
Die blühend schwarzen Locken;
Schau’n dich die großen Augen an,
Wird dir der Athem stocken.

,פו ַרחַ ת ִציצַ ת ַת ְל ַת ִלים ְשחו ִרים
;אֶ ת ְפ ֵני הָ אֵ לָ ה עוטֶ ֶרת
ּו ִמ ַמבָ ט זּוג עֵ י ַנ ִים גְ דולות
.ימ ְתָך ְמפַ ְרפֶ ֶרת
ָ נְ ִש

Schau’n dich die großen Augen an,
So bist du wie angekettet;

- ,יטים עָ לֶ יָך עֵ י ַנ ִים גְ דולות
ִ ַמ ִב
;אַ ָתה ָכבּול ְב ַש ְר ֶש ֶרת

Ich habe nur mit großer Not
Mich aus dem Berg gerettet.
Ich hab’ mich gerettet aus dem Berg,
Doch stets verfolgen die Blicke
Der schönen Frau mich überall,
Sie winken: komm’ zurücke!
Ein armes Gespenst bin ich am Tag,
Des Nachts mein Leben erwachet,
Dann träum’ ich von meiner schönen Frau,
Sie sitzt bei mir und lachet.
Sie lacht so gesund, so glücklich, so toll,
Und mit so weißen Zähnen!
Wenn ich an dieses Lachen denk’,
So weine ich plötzliche Tränen.

ְו ַרק ְבקֹ ִשי ַרב אֶ ת עַ צְ ִמי
.ִהצַ ְל ִתי ֵמהַ ר הַ גְ בֶ ֶרת
,בָ ַר ְח ִתי ֵמהַ ר אֵ לַ ת אַ הבָ ה
ָאבָ ל כָל הַ זְ ַמן עֵ י ֶניה
,רו ְדפות אַ ח ַרי ְב ָכל עֵ ת ּו ָמקום
! ָקו ְראות לַ ח ֹזר אֵ לֶ יה
, ָשוְא ְביום-אנִ י ְמשוטֵ ט כְ מו חֶ זְ יון
,ּו ִמ ְתעו ֵרר ְבלַ ְילָ ה
,חולֵ ם עַ ל הַ גְ בֶ ֶרת הַ יְ פֵ י ִפיָה
. לָ ּה, וַ ַדאי,כ ִלי ִמ ְת ַמסֵ ר
 בָ ִריא, ַשו ֵמעַ צְ חו ָקּה ָש ֵמח
!ִמ ֶשלֶ ג ֶשל הַ ִש ַּנ ִים
שב עַ ל הַ צְ חוק הַ ּנִ ְפלָ א הַ זֶ ה
ֹ ִב ְח
.ְב ֶד ַמע ְמלֵ אות הָ עֵ י ַנ ִים

Ich liebe sie mit Allgewalt,
Nichts kann die Liebe hemmen!
Das ist wie ein wilder Wasserfall,
Du kannst seine Fluthen nicht dämmen;

,אנִ י ְמאֹ הָ ב בָ ּה ְב ָכל יֵשּו ִתי
!לָ אַ הבָ ה אֵ ין ֶרסֶ ן
,אֶ ת הַ ַמפָ ל אַ ָתה ל ֹא ַתע ֹצר
;ְל ִאיש אֵ ין ְל ֶזה חֹ סֶ ן

Er springt von Klippe zu Klippe herab,
Mit lautem Tosen und Schäumen,
Und bräch’ er tausendmal den Hals,
Er wird im Laufe nicht säumen.

,קופֵ ץ הַ ַמפָ ל ִמצּוק ְלצּוק
;כלו ְשאָ גות ְו ֶקצֶ ף
,ִי ְש ֹבר אֶ לֶ ף פַ עַ ם אֶ ת צַ ָּוארו
.אַ ְך ל ֹא יָאֵ ט אֶ ת הַ ֶקצֶ ב

Wenn ich den ganzen Himmel besäß’,
Frau Venus schenkt’ ich ihn gerne;
Ich gäb’ ihr die Sonne, ich gäb’ ihr den Mond,
Ich gäbe ihr sämmtliche Sterne.

,ְולּו עָ ְמ ָדה ִל ְרשּו ִתי ֵתבֵ ל
ַיתי ְלוֶנּוס ָש ֵמח
ִ ִהָ י
,לָ ֵתת אֶ ת ָכל כו ָכבֵ י הַ ָמרום
. ַהַ ֶש ֶמש ְוהַ ָי ֵרח

Ich liebe sie mit Allgewalt,
Mit Flammen, die mich verzehren, –
Ist das der Hölle Feuer schon,

,אנִ י ְמאֹ הָ ב בָ ּה ְב ָכל יֵשּו ִתי
.או ִתי הָ אֵ ש סו ֶכפֶ ת
,האֵ ין ֶזה כִ ְב ָשן ֶשל הַ ְשאול

Die Gluthen, die ewig währen?
O, heiliger Vater, Papst Urban,
Du kannst ja binden und lösen!
Errette mich von der Höllenqual
Und von der Macht des Bösen.“
Der Papst hub jammernd die Händ’ empor,
Hub jammernd an zu sprechen:
„Tannhäuser, unglückselger Mann,
Der Zauber ist nicht zu brechen.
Der Teufel, den man Venus nennt,
Er ist der Schlimmste von allen;
Erretten kann ich dich nimmermehr
Aus seinen schönen Krallen.
Mit deiner Seele mußt du jetzt
Des Fleisches Lust bezahlen,
Du bist verworfen, du bist verdammt
Zu ewigen Höllenqualen.“
III
Der Ritter Tannhäuser er wandelt so rasch,
Die Füße, die wurden ihm wunde.
Er kam zurück in den Venusberg
Wohl um die Mitternachtstunde.

?א ֶשר בו אֵ ש ל ֹא דועֶ ֶכת
,יפיור א ְרבָ ן
ְ  הָ אַ ִפ,הָ אָ ב הֶ ָקדוש
, ַאַ ָתה קו ֵשר ּו ַמכְ ִריע
יהּנום
ִ הַ צֵ ל או ִתי ֵמאֵ ש ֵג
." ִַמכוחַ ֹרעַ ַמזְ ִויע
יפיור אֶ ת יָ ָדיו הֵ ִרים
ְ הָ אַ ִפ
: ַמק ָשחּוח
ֹ ְָבצַ עַ ר ע
, ִמצּוק א ְמלָ ל-אַ ָתה ִאיש,"טַ נְ הויזֵר
.ִל ְש ֹבר אֶ ת הַ ֶקסֶ ם אֵ ין אֹ ַרח
הַ ֵשד הַ ּנִ ְק ָרא ְב ֵשם וֶנּוס ִהּנו
; ִַמ ָכל הַ ֵש ִדים ָגרּוע
ִמצִ פָ ּ ְר ָניו הַ ָיפות ְלהַ צִ יל
. ַ ִבצּוע-אֵ ין אֹ פֶ ן בַ ר
ְבנִ ְש ָמ ְתָך אַ ָתה ִתצְ ַת ֵרְך
, ַאֶ ת גִ יל הַ בָ ָשר ִל ְפ ֹרע
אַ ָתה ְמקלָ ל ְואַ ָתה נִ דון
." ַתפֶ ת ִלגְ וע
ֹ לָ עַ ד ְב
III
,אַ ִביר טַ נְ הויזֵר צָ עַ ד ִב ְמ ִהירּות
.ַרגְ לָ יו נִ ְפצְ עּו ְב ֶד ֶרְך
הּוא אֶ ל הַ ר וֶנּוס חָ ַזר ְלבַ סוף
.ִב ְשעַ ת חצות לֵ יל ְבעֶ ֶרְך

Frau Venus erwachte aus dem Schlaf,
Ist schnell aus dem Bette gesprungen;
Sie hat mit ihrem weißen Arm
Den geliebten Mann umschlungen.

,גְ בֶ ֶרת וֶנּוס הֵ ִקיצָ ה ִמ ָיד
,ִמ ִמטָ ָתּה הֵ גִ יחָ ה
זְ ַמן ַרב ְלחַ בֵ ק ְביָד ְלבָ ָנה
.אֶ ת אהּובָ ּה ִה ְמ ִשי ָכה

Aus ihrer Nase rann das Blut,
Den Augen die Tränen entflossen;

,ָדם ִה ְת ִחיל ִלזְ ֹרם ֵמאַ פָ ּה
, ָָש ְפכּו ְד ָמעות עֵ י ֶניה

Sie hat mit Tränen und Blut das Gesicht
Des geliebten Mannes begossen.
Der Ritter legte sich in’s Bett,
Er hat kein Wort gesprochen.
Frau Venus in die Küche ging,
Um ihm eine Suppe zu kochen.
Sie gab ihm Suppe, sie gab ihm Brot,
tSie wusch seine wunden Füße,
Sie kämmte ihm das struppige Haar,
Und lachte dabei so süße.

ְו ִהיא ִב ְד ָמעות ּו ְב ָדם ֶשלָ ּה
. ַהֵ צִ יפָ ה אֶ ת ְפ ֵני הָ ֵרע
,הָ אַ ִביר הָ לַ ְך יָ ָשר ְל ִמטָ ה
. ִַמלָ ה ִמ ִפיו ל ֹא ִה ְש ִמיע
,גְ בֶ ֶרת וֶנּוס פָ נְ ָתה ְל ִמ ְטבָ ח
.ְולו ָמ ָרק עוף הֵ ִביאָ ה
, ְולֶ חֶ ם ָנ ְת ָנה,ָנ ְת ָנה לו ָמ ָרק
,ִט ְפלָ ה ְב ִפצְ עֵ י הָ ַרגְ לַ ִים
,סָ ְר ָקה אֶ ת ַת ְל ַתלָ יו הַ ְפרּו ִעים
.ְוצָ ח ָקה בֵ ינְ ַת ִים

„Tannhäuser, edler Ritter mein,
Bist lange ausgeblieben,
Sag an, in welchen Landen du dich
So lange herumgetrieben?“

, אַ ִביר אָ צִ יל,"טַ נְ הויזֵר ֶש ִלי
.י ִָמים ַר ִבים ֶנ ֱע ַד ְר ָת
 ְבאֵ ילּו א ָרצות אַ ָתה,מר ִלי
ֹ ֱא
"? ֵמאֵ יפֹ ה חָ ַז ְר ָת,שוטָ ְט ָת

Frau Venus, meine schöne Frau,
Ich hab’ in Welschland verweilet;
Ich hatte Geschäfte in Rom und bin
Schnell wieder hierher geeilet.

, גְ ִב ְר ִתי הַ ָיפָ ה,גְ בֶ ֶרת וֶנּוס
;ְבחּו"ל ָכל הַ זְ ַמן נִ ְשאַ ְר ִתי
 אבָ ל,עסָ ִקים הָ יּו ִלי ְברו ָמא
.ְל ָכאן לַ ח ֹזר ִמהַ ְר ִתי

Auf sieben Hügeln ist Rom gebaut,
Die Tiber thut dorten fließen;
Auch hab’ ich in Rom den Papst gesehn,
Der Papst er läßt dich grüßen.
Auf meinem Rückweg sah ich Florenz,
Bin auch durch Mailand gekommen,
Und bin alsdann mit raschem Muth
Die Schweiz hinaufgeklommen.
Und als ich über die Alpen zog
Da fing es an zu schneyen,
Die blauen Seen die lachten mich an,

,ְממ ֶק ֶמת רו ָמא עַ ל ֶשבַ ע גְ בָ עות
; ַיבר ְבאֱ ֶמת ָשם קולֵ ח
ְ הַ ִט
,יפיור
ְ יתי ְברו ָמא ַגם אֶ ת הָ אַ ִפ
ִ ָר ִא
. ַישת ָשלום לָ ְך שולֵ ח
ַ ְד ִר
 ְו ַגם,ירנְ צֶ ה
ֶ ִב ַק ְר ִתי ְב ִפ
,יתי
ִ ְִב ִעיר ִמילָ נו הָ י
ְבאֹ ֶמץ לֵ ב ְו ְבכוחַ ַרב
.יתי
ִ עַ ל הַ ֵרי ְשוַ ְיץ עָ ִל
ְב ַמעבָ ֵרי הָ אַ ְל ִפים עָ לַ י
,יתי ֶשלֶ ג
ֵ הֵ חֵ לּו ִלפֹ ל ְפ ִת
,הַ ּנְ ָש ִרים ֵמעָ לַ י צָ ְרחּו

.ִח ֵיְך ָכל א ַגם ְו ָכל פֶ לֶ ג

Die Adler krächzen und schreien.
Und als ich auf dem Sankt-Gotthardt stand,
Da hört ich Deutschland schnarchen;
Es schlief da unten in sanfter Huth
Von sechs und dreißig Monarchen.

:גו ְטהָ ְרד נִ ְש ַמע ִמ ָכל צַ ד-עַ ל סֶ ן
, ֶָג ְר ַמנְ יָה ָנ ְח ָרה ְבחֶ ְל ֶקיה
ירה ע ִדי ָנה
ָ ָש ְמרּו עָ לֶ יהָ ְש ִמ
. ְָשלו ִשים ְו ִש ָשה ַמ ְל ֶכיה

In Schwaben besah ich die Dichterschul’,
Gar liebe Geschöpfchen und Tröpfchen!
Auf kleinen Kackstühlchen saßen sie dort,
Fallhütchen auf den Köpfchen.

;אב ָיה אַ ְסכולַ ת ְמשו ְר ִרים
ְ ִַב ְשו
 חמּו ִדים יוצְ ֵריהֶ ם,ְקטָ נִ ים
,נוחים
ִ ירי לַ ְילָ ה
ֵ יו ְש ִבים עַ ל ִס
.אשיהֶ ם
ֵ ִעם ִמצְ ָנפות עַ ל ָר

Zu Frankfurt kam ich am Schabbes an,
Und aß dort Schalet und Klöse;
Ihr habt die beste Religion,
Auch lieb’ ich das Gänsegekröse.

.ִל ְפ ַרנְ ְקפּו ְרט ִה ַג ְע ִתי ִל ְק ַראת ַשבָ ת
, ַש ֶמ ֶנת, כ ְפ ָתאות,חַ ִמין
.יס ֵקי אַ ָּוז
ְ אָ הַ ְב ִתי ַגם ְש ִו
.הַ ָדת ֶשלָ ֶכם ְמצ ֶי ֶנת
)** אָ ז- אֵ י,יתי ֶכלֶ ב
ִ ִב ְד ֶרזְ ֶדן ָר ִא
,הָ יָה הּוא ַזכַאי ְל ֶשבַ ח
,אבָ ל עַ כְ ָשיו ָנ ְשרּו ִש ָּניו
. ַהּוא ַרק ַמ ְש ִתין ְונובֵ ח

In Dresden sah ich einen Hund,
Der einst gehört zu den Bessern,
Doch fallen ihm jetzt die Zähne aus,
Er kann nur bellen und wässern.
Zu Weimar, dem Musenwittwensitz,
Da hört’ ich viel Klagen erheben,
Man weinte und jammerte: Goethe sey todt
Und Eckermann sey noch am Leben!

, ִעיר מּוזות אַ ְל ָמנות,ְבוַ ְי ָמאר
.הָ עֶ צֶ ב ָגלּוי ְלעַ ִין
, ֵג ֶתה ֵמת:כלָ ם בוכִ ים ְוגונְ ִחים
)*** !ְואַ ֶק ְר ָמן חַ י ע ַד ִין

Zu Potsdam vernahm ich ein lautes Geschrey –
Was giebt es? rief ich verwundert.
„Das ist der Gans in Berlin, der liest
Dort über das letzte Jahrhundert.“

,ְב ִפו ְט ְס ָדם הַ צְ עָ ָקה כְ ז ֹאת
.ָשל ֹא ָש ַמ ְע ִתי ע ֶד ָּנה
" ֶזה הַ אנְ ס ְבבֶ ְר ִלין ַמ ְרצֶ ה לָ הֶ ם
."עַ ל סוד הַ ֵמאָ ה ֶשלָ נּו

Zu Göttingen blüht die Wissenschaft,
Doch bringt sie keine Früchte.
Ich kam dort durch in stockfinstrer Nacht,
Sah nirgendswo ein Lichte.

)****

,ְב ֶג ִטינְ ֶגן פו ֵרחַ ַמ ָדע
. ַאבָ ל ְבפֵ רות ל ֹא ַמ ְפ ִתיע
,ִה ַג ְע ִתי ְל ָשם ְבלַ ְילָ ה חָ שּוְך
. ַאֵ לָ יו אור לָ עַ ד ל ֹא ַתגִ יע

Zu Celle im Zuchthaus sah ich nur
Hannoveraner – O Deutsche!
Uns fehlt ein Nationalzuchthaus
Und eine gemeinsame Peitsche!
Zu Hamburg frug ich: warum so sehr
Die Straßen stinken thäten?
Doch Juden und Christen versicherten mir,
Das käme von den Fleeten.

. ְב ֶכלֶ א ַרק ְמקו ִמ ִיים,ְבצֶ לֶ ה
: ֶג ְר ָמנִ ים! ז ֹאת או ֶמ ֶרת,הו
 ְלא ִמי-חָ סֵ ר לָ נּו כֶלֶ א כְ לָ ל
!ּו ְרצּועַ ת שוט ְמאַ חֶ ֶדת
ָשאַ ְל ִתי ְבהַ ְמבּו ְרג ַמדּועַ אֶ צְ לָ ם
? ַא ִויר ִב ְרחובות ַמ ְס ִריח
:ְיהּו ִדים ְונוצְ ִרים אָ ְמרּו כְ אֶ חָ ד
; ַהָ עָ ם ערּוצִ ים ִהזְ נִ יח

Zu Hamburg, in der guten Stadt,
Wohnt mancher schlechte Geselle;
Und als ich auf die Börse kam,
Ich glaubte ich wär’ noch in Celle.

 נִ ְשאַ רּו,בָ ִעיר הַ טובָ ה ְבאֱ ֶמת
,חּורים הָ ָר ִעים הָ אֵ לה
ִ ָהַ ב
,ּוכְ ֶש ִה ַג ְע ִתי ְלשּוק ְמ ָניות
.כְ ִאלּו חָ ז ְַר ִתי ְלצֶ לֶ ה

Zu Hamburg sah ich Altona,
Ist auch eine schöne Gegend;
Ein andermal erzähl’ ich Dir
Was mir alldort bege’gent.

,ימה
ָ ְשכּונַת אַ ְלטונָה ָשם נְ ִע
; ְַשבֵ ע
ָ ָמקום ְמצ ְחצָ ח ו
,ְבפַ עַ ם אַ חֶ ֶרת לָ ְך אֶ סַ פֵ ר
. ַָכל ַמה ֶשעָ לָ יו יו ֵדע
 גיבור אגדה,13-*) טַ נְ הויזֵר – מינזינגר מהמאה ה
הביניים-מימי
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“Neue Gedichte”
“Zu der Fremde”
1
Es treibt dich fort von Ort zu Ort,
Du weißt nicht mal warum;

"מן הספר "הפיוטים החדשים
"מתוך המחזור "בניכר
1
ִלנְ דֹד ְב ִלי סוף ִל ְבָך יַערֹג
.ְלל ֹא ִסבָ ה ִפ ְתאום

Im Winde klingt ein sanftes Wort,
Schaust dich verwundert um.

– נִ ְש ַמע בָ רּוחַ צְ ִליל עָ נֹג
.ו ֶנעֱצַ ְר ָת דֹם

Die Liebe, die dahinten blieb,
Sie ruft dich sanft zurück:
“O komm zurück, ich hab’ dich lieb,
Du bist mein einz’ges Glück!”

ְב ֶשפֶ ל רּוחַ ֵמאַ חור
: קוראת אַ הבָ ְתָך
ֵ
 אַ ָתה ִלי אור, חזֹר,"חזֹר
"!ּוב ָרכָה
ְ אשר
ֶ ֶשל

Doch weiter,weiter, sonder Rast,
Du darfst nicht stille stehn;
Was du so sehr geliebet hast,
Sollst du nicht wiedersehn.
“Neue Gedichte”
“Zu der Fremde”
3
Ich hatte einst ein schönes Vaterland.
Der Eichenbaum
Wuchs dort so hoch, die Veilchen nickten sanft.
Es war ein Traum.
Das küßte mich auf Deutsch, und sprach auf Deutsch
(Man glaubt es kaum,
Wie gut es klang) das Wort: “Ich liebe dich!”
Es war ein Traum.
“Neue Gedichte”
“Ollea”
Wandere!
Wenn dich ein Weib verraten hat,

–  הַ ְלאָ ה – לַ ְמרות ז ֹאת,אַ ְך הַ ְלאָ ה
;אַ ל ְתנַסֶ ה לָ שּוב
נִ ְבצָ ר ִמ ְמָך ֵשנִית ִל ְראות
.ַמה ֶשכָל כְָך אָ הּוב
"מן הספר "הפיוטים החדשים
"מתוך המחזור "בניכר
3
.גַם ִלי הָ י ְָתה מולֶ ֶדת נִ ְפלָ אָ ה
ָשם לַ ָמרום
…גָבַ ּה אַ לון ו ְָקד ִסגָל עָ נָו
.הָ יָה חלום
בַ ג ְֶר ָמנִית נִ ַש ְק ְת ִלי וְלָ חַ ְש ְת
."אָ ְש ִרי!" ְבחֹ ם
...  ל ֹא יֵאָ ֵמן,כ ַָמה עָ ֵרב הָ יָה הַ צְ ִליל
.הָ יָה חלום
"מן הספר "הפיוטים החדשים
"Ollea" מתוך המחזור
!נְ דֹד
-,אותָך ַתעזֹב
ְ ו ְִאם ִא ָשה

So liebe flink eine andre;
Noch besser wär’ es, du ließest die Stadt –
Schnure den Ranzen und wandre!
Du findest bald einen blauen See,
Umringt von Trauerweiden;
Hier weinst du aus dein kleines Weh
Und deine engen Leiden.
Wenn du den steilen Berg ersteigst,
Wirdst du beträchtlish ächzen;
Doch wenn du den felsigen Gipfel erreichst,
Hörst du die Adler krächzen.
Dort wirst du selbst ein Adler fast,
Du bist wie neugeboren,
Du fühlst dich frei, du fühlst : du hast
Dort unten nicht viel verloren.
“Zeitgedichte 1839-1846”
Die schlesischen Weber
Im düstern Auge keine Träne,
Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne:
"Deutschland, wir weben dein Leichentuch,
Wir weben hinein den dreifachen Fluch Wir weben, wir weben!
Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten
In Winterskälte und Hungersnöten;
Wir haben vergebens gehofft und geharrt,
Er hat uns geäfft, gefoppt und genarrt Wir weben, wir weben!

.ִת ְשכַח! יֵש ַרבות ְשוות עֵ ֶרְך
- או – ַמה טוב,ִמיָד ִת ְתאַ הֵ ב ִב ְשנִ יָה
.ַת ְר ִמיל עַ ל הַ גַב וְלַ ֶד ֶרך
הַ בָ כָא-ִת ְראֶ ה אֵ יְך בֵ ינות עַ ְרבות
.עֵ י ַניִם-אגַם י ְִתגַלֶ ה כְ חֹ ל
ּולָך
ְ ְב ֵכה עַ ל צַ ע ְרָך הַ זָ ִעיר
.ינְתיִם
ַ ֵיּוקל הַ סֵ בֶ ל ב
ַ
,ָתבוא ְל ַרגְ לֵ י הָ הַ ר הַ גָדול
, ַלַ ִפ ְסגָה ַתגִ יעַ גונֵח
 ְבאוִיר הַ ָתכֹל:ִת ְש ַמע ִמן הַ צּוק
. ַצורח
ֵ ִמ ַמעַ ל הַ ּנ ֶֶשר
,חורין כְ מו הַ ּנ ֶֶשר הָ עָ ף
ִ -ַת ְרגִ יש בֶ ן
,את
ָ כְ ִאלּו כ ֶָרגַע נִ ְב ָר
,עומד עַ ל הַ סַ ף
ֵ  הַ חֹ פֶ ש:ָת ִבין אָ ז
.ְמעַ ט ַרק ִאבַ ְד ָת ְל ַמטָ ה
"1839-1846 תקופה של שנות-"שירים בני
אורגֵי ִסילֶ זִ יָה
ְ
,אֵ ין אַ ף ִד ְמעָ ה ִבכְ הּות עֵ י ַנ ִים
:יו ְש ִבים מּול הַ ּנול ְב ִחרּוק ִש ַּנ ִים
, ַתכְ ִריְך או ְרגִ ים, ֶג ְר ַמנְ יָה,"אנּו
- ְקלָ לָ ה ְמשלֶ ֶשת בו ְמ ַשזְ ִרים
! או ְרגִ ים לָ ְך,או ְרגִ ים לָ ְך
,ְקלָ לָ ה לָ אֱ ִליל אֵ לָ יו ִה ְתפַ לַ ְלנּו
;ְבקור הַ חֹ ֶרף ְב ַרעַ ב עָ ַמ ְלנּו
,ִקּוִ ינּו ְס ָתם ְו ִחכִ ינּו לַ ָש ְוא
-  בָ גַד בָ נּו ְו ָגנַב,ִשטָ ה הּוא
! או ְרגִ ים לָ ְך,או ְרגִ ים לָ ְך

Ein Fluch dem König, dem König der Reichen,
Den unser Elend nicht konnte erweichen,
Der den letzten Groschen von uns erpreßt
Und uns wie Hunde erschießen läßt Wir weben, wir weben!

,שוד ֵדינּו
ְ  ר ֹאש,ְקלָ לָ ה לַ ֶמלֶ ְך
,ִמי ֶשל ֹא חָ ש ְלהָ ֵקל עַ ל ִס ְבלֵ נּו
,ֶשכָל ְפרּוטָ ה סוחֵ ט ְבאֶ גְ רוף
-  ְלסוף, כְ מו ְב ֶכלֶ ב,ירה
ֶ ּובָ נּו ִת
! או ְרגִ ים לָ ְך,או ְרגִ ים לָ ְך

Ein Fluch dem falschen Vaterlande,
Wo nur gedeihen Schmach und Schande,
Wo jede Blume früh geknickt,
Wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt Wir weben, wir weben!

,ְקלָ לָ ה ִלצְ ִביעּות ֶשל ָר ֵמי הַ מולֶ ֶדת
,ימה ְובּו ָשה ְמ ַשגְ ֶשגֶת
ָ ֶשבָ ּה ַרק כְ ִל
,בָ ּה פֶ ַרח ִל ְפנֵי ֶש ִל ְבלֵ ב נִ ְקטַ ף
- בָ ּה ְלתּולָ ִעים עֹ בֶ ש יֵש ו ְָר ָקב
! או ְרגִ ים לָ ְך,או ְרגִ ים לָ ְך

Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht,
Wir weben emsig Tag und Nacht Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch,
Wir weben hinein den dreifachen Fluch Wir weben, wir weben!"

,בכִ יר צולֵ ל,הַ ּנול ְמטַ ְרטֵ ר
- ְבפֶ ֶרְך עו ְב ִדים אָ נּו יום וָלֵ יל
 ְבתוְך הַ ַתכְ ִריכִ ים,זְ ֵקנָה-ֶג ְר ַמנְ יָה
- ְקלָ לָ ה ְמשלֶ ֶשת לָ ְך ְמ ַשזְ ִרעים
"! או ְרגִ ים לָ ְך,או ְרגִ ים לָ ְך
1844
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גָדת חֹ ֶרף
ַ ֲ א.גֶר ַמנְ ָיה
ְ

Deutschland. Ein Wintermärchen
)*
Caput I
Im traurigen Monat November war's,
Die Tage wurden trüber,
Der Wind riß von den Bäumen das Laub,
Da reist ich nach Deutschland hinüber.
Und als ich an die Grenze kam,
Da fühlt ich ein stärkeres Klopfen
In meiner Brust, ich glaube sogar
Die Augen begunnen zu tropfen.

I פרק
,הָ יָה ֶזה ְבחֹ ֶדש נובֶ ְמבֶ ר ַקר
,ֶשם עֶ צֶ ב חָ ְש ִתי
ֶ ִמג
נ ְָש ָרה כְ בָ ר ֵמעֵ צִ ים הָ עַ ְלוָה
.ְבעֵ ת ְל ֶג ְר ַמנְ יָה נִ ג ְַש ִתי
,ּוכְ ֶשעָ ַמ ְד ִתי ָקרוב לַ גְ בּול
ִאיְ מּו ְפ ִעימות לֵ ב ִל ְבקֹ ע
, הַ א ִמינּו ִלי,ִמתוְך חָ זִ י
. ַעֵ י ַני ִה ְת ִחילּו ִל ְדמֹע

Und als ich die deutsche Sprache vernahm,
Da ward mir seltsam zumute;
Ich meinte nicht anders, als ob das Herz
Recht angenehm verblute.

,ּוכְ ֶשנִ ְש ְמעָ ה ָשפָ ה ֶג ְר ַמנִ ית
:ִה ְר ַג ְש ִתי ֶשל ֹא כְ מו קֹ ֶדם
נִ ְד ֶמה ֶשהֵ חֵ ל ִל ִבי ְל ַד ֵמם
. ְבנֹעַ ם, ְבכָל ז ֹאת,אַ ְך

Ein kleines Harfenmädchen sang.
Sie sang mit wahrem Gefühle
Und falscher Stimme, doch ward ich sehr
Gerühret von ihrem Spiele.

יָד ָש ָרה ִשיר-יָ ְל ָדה ִעם ֶנבֶ ל
. ַקורע
ֵ  נֶפֶ ש,ְב ֶר ֶגש
,אַ ף קולָ ּה הַ ְמז ָיף-עַ ל
. ָנִ ְפעַ ְמ ִתי ִמ ִבצּועֶ יה

Sie sang von Liebe und Liebesgram,
Aufopferung und Wiederfinden
Dort oben, in jener besseren Welt,
Wo alle Leiden schwinden.

,ִסּורי אַ הבָ ה
ֵ ִהיא ָש ָרה עַ ל י
,עַ ל הַ ְק ָרבָ ה וְעַ ל אֶ בֶ ל
,ישה ע ִת ִידית בָ עולָ ם
ָ ִוְעַ ל ְפג
,ֶשבו ה ְפסַ ק ָכל סֶ בֶ ל

Sie sang vom irdischen Jammertal,
Von Freuden, die bald zerronnen,
Vom jenseits, wo die Seele schwelgt
Verklärt in ew'gen Wonnen.

,עַ ל עֵ ֶמק הַ ְד ָמעות הֶ אָ ְרצִ י
,עַ ל הַ ִש ְמחָ ה ֶשאֵ י ֶנּנָה
עַ ל הָ עולָ ם בו הַ ּנְ ָשמות
.לָ ֶנצַ ח ְבאֹ ֶשר ִתזְ כֶינָה

Sie sang das alte Entsagungslied,
Das Eiapopeia vom Himmel,
Womit man einlullt, wenn es greint,
Das Volk, den großen Lümmel.
Ich kenne die Weise, ich kenne den Text,
Ich kenn auch die Herren Verfasser;
Ich weiß, sie tranken heimlich Wein
Und predigten öffentlich Wasser.
Ein neues Lied, ein besseres Lied,
O Freunde, will ich euch dichten!
Wir wollen hier auf Erden schon
Das Himmelreich errichten.

.

,ִהיא ָש ָרה ִשיר נְ זִ ירּות יָ ָשן
,עַ ל הַ ָש ַמ ִים ִשיר עֶ ֶרש
,בּורים
ִ ַיטים אֶ ת עָ ם ה
ִ בו ַמ ְש ִק
.רוקנֶת לו כ ֶֶרס
ֶ כְ ֶש ִמ ְת
,אנִ י ַמכִ יר אֶ ת יוצְ ֵרי הַ ּנִ גּון
; ֶשהֵ ם הֶ ְע ִדיפּו,הַ טֶ כְ ְסט
הֵ ם בַ ח ַשאי יַ ִין טוב ָשתּו
.ּו ַמ ִים ְבפּו ְמ ִבי ִה ִטיפּו
תב ִשיר
ֹ ְ ִלכ, חבֵ ִרים,אנִ י חָ פֵ ץ
!חָ ָדש ְוטוב ִש ְבעָ ַתיִם
א ָנ ְחנּו רוצִ ים ָכאן בָ אָ ֶרץ עַ כְ ָשו
.ִל ְבנות ַמ ְלכּות הַ ָש ַמ ִים

Wir wollen auf Erden glücklich sein,
Und wollen nicht mehr darben;
Verschlemmen soll nicht der faule Bauch,
Was fleißige Hände erwarben.

א ָנ ְחנּו רוצִ ים ִל ְהיות ְמא ָש ִרים
;ְול ֹא א ְמלָ ִלים בָ אָ ֶרץ
ְול ֹא ְל ַרצות אֶ ת עַ צְ לָ ן ְבטּוב
.ֶש ָיצְ רּו יָ ֵדינּו ְב ֶמ ֶרץ

Es wächst hienieden Brot genug
Für alle Menschenkinder,
Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust,
Und Zuckererbsen nicht minder.

.ִי ְהיֶה ַמ ְס ִפיק לֶ חֶ ם ָכאן ְלכלָ ם
,תושבֵ י הַ חֶ לֶ ד
ָ
ְלכָל
, י ְִפעָ ה ְו ָששון, ה ַד ִסים,ְו ָר ִדים
.כִ ְדבָ ש אפּו ָנה ְלכָל יֶלֶ ד

Ja, Zuckererbsen für jedermann,
Sobald die Schoten platzen!
Den Himmel überlassen wir
Den Engeln und den Spatzen.

 אפּו ָנה ְמתּו ָקה ְלכלָ ם,אָ ֵכן
! ַפוקע
ֵ ִמ ָיד כְ ֶש ַת ְר ִמיל
א ָנ ְחנּו אֶ ת הֶ ָמרום ַנע ֹזב
. ַשוקע
ֵ
בו ְדרור ּו ַמ ְלאָ ְך

Und wachsen uns Flügel nach dem Tod,
So wollen wir euch besuchen
Dort oben, und wir, wir essen mit euch
Die seligsten Torten und Kuchen.

, כְ ָנפַ ִים נ ְַרכִ יב,ּוכְ ֶשּנָמּות
.אֶ צְ לָ ם נְ בַ ֵקר ִמ ֵדי חֹ ֶדש
ְויַחַ ד ִא ָתם ְב ִש ְמחָ ה נִ ְטעֹ ם
.ִד ְב ֵרי ַמאפֶ ה הַ קֹ ֶדש

Ein neues Lied, ein besseres Lied!
Es klingt wie Flöten und Geigen!
Das Miserere ist vorbei,
Die Sterbeglocken schweigen.

! הַ טוב ִמכלָ ם,זֶה ִשיר חָ ָדש
!חָ ִליל ְוכִ ּנור ְביַחַ ד
)* ,"מיז ֶֶר ֶרה" נִ גְ ְמ ָרה
ִ ַה
.שו ֵתק פַ עמון הַ פַ חַ ד

Die Jungfer Europa ist verlobt
Mit dem schönen Geniusse
Der Freiheit, sie liegen einander im Arm,
Sie schwelgen im ersten Kusse.

אֵ ירופָ ה הַ ְבתּולָ ה ארּוסָ ה
,תֹאַ ר-ֶשל ָגאון הַ חֵ רּות יָפֵ ה
יקה ִראשו ָנה ֶנהֱ נִ ים
ָ הֵ ם ִמּנְ ִש
.ְשלּובֵ י הַ זְ רועות ְבזֹהַ ר

Und fehlt der Pfaffensegen dabei,
Die Ehe wird gültig nicht minder –
Es lebe Bräutigam und Braut,
Und ihre zukünftigen Kinder!

,ִאם כִ י הַ ְב ָר ָכה כ ִַדין חסֵ ָרה
-  אֵ ין כָמוהּו,ָת ֵקף הַ ִשדּוְך
,חיּו הֶ חָ ָתן ְוהַ ַכלָ ה
!ּו ְילָ ֵדיהֶ ם ֶשיַבואּו

Ein Hochzeitkarmen ist mein Lied,

ְבתוְך ִל ִבי ִהי ְמנון לַ חת ָּנה

Das bessere, das neue!
In meiner Seele gehen auf
Die Sterne der höchsten Weihe –
Begeisterte Sterne, sie lodern wild,
Zerfließen in Flammenbächen –
Ich fühle mich wunderbar erstarkt,
Ich könnte Eichen zerbrechen!
Seit ich auf deutsche Erde trat,
Durchströmen mich Zaubersäfte –
Der Riese hat wieder die Mutter berührt,
Und es wuchsen ihm neu die Kräfte.
Caput II
Während die Kleine von Himmelslust
Getrillert und musizieret,
Ward von den preußischen Douaniers
Mein Koffer visitieret.
Beschnüffelten alles, kramten herum
In Hemden, Hosen, Schnupftüchern;
Sie suchten nach Spitzen, nach Bijouterien,
Auch nach verbotenen Büchern.
Ihr Toren, die ihr im Koffer sucht!
Hier werdet ihr nichts entdecken!
Die Konterbande, die mit mir reist,
Die hab ich im Kopfe stecken.
Hier hab ich Spitzen, die feiner sind
Als die von Brüssel und Mecheln,
Und pack ich einst meine Spitzen aus,
Sie werden euch sticheln und hecheln.

! ַיָפֶ ה וְחָ ָדש זָרּוע
ְבנִ ְש ָמ ִתי עו ִלים ְבזִ יוָם
- ַכוכְ בֵ י הַ יִ עּוד הַ ָג ֹבּה
ְב ִה ְתלַ הבּות כו ָכ ִבים נִ ְדלָ ִקים
- ְַו ֶז ֶרם הָ אֵ ש קולֵ ח
,אנִ י חָ ש עָ צְ ָמה ח ָד ָשה ִב ְפנִים
! ַאַ לון ְלהַ ְח ִריב ָש ֵמח
,ֵמ ֶר ַגע ֶש ָש ְב ִתי ְלמולַ ְד ִתי
- ִמץ ֶקסֶ ם ָמצָ א ִבי אֹ ַרח
,הָ ע ָנק ֶששּוב ָנ ַגע ְב ִאמו
. ֵַשנִית ִה ְת ָמלֵ א ְבכוח
II פרק
ְבעוד הַ ְקטָ ָנה עַ ל ְש ָמחות הֶ ָמרום
,ָש ָרה עַ ל נֶבֶ ל פו ֶרטֶ ת
ידי הַ ֶמ ֶכס ֶשל ְפרּו ְסיָה ִב ְקרּו
ֵ ְפ ִק
.אֶ ת ִמ ְטעָ נִי ְב ֶש ֶקט
: ִח ְטטּו ְב ֹכל,בָ ְדקּו הַ ֹכל
; נַעַ ל, ִמכְ ָנסַ ִים,ח ְלצות
,יטים ְי ָק ִרים
ִ  ַתכְ ִש,ִח ְפשּו ַתח ָרה
.ְספָ ִרים אסּו ִרים ְל ִפי נֹהַ ל
? ַמה אַ ֶתם ָשם ְמחַ ְפ ִשים,ִט ְפ ִשים
! ַאֵ ין כְ לּום ְב ֵתבַ ת נֹח
הַ הַ ְב ָרחות ֶשאנִ י נו ֵשא
. ֵַמר ֹאש חבּויות בַ מוח
 ַד ָקה,ַתח ַרת הלָ צות חַ דות
,ִמזו ֶשל ְב ִריסֶ ל ּו ֶמכְ לֶ ן
,ְב ֶר ַגע ֶשאֶ ְפ ֹרק הַ ִמ ְטעָ ן
.הֵ ן י ְִד ְקרּו ֶכם עַ ד בֹהֶ ן

Im Kopfe trage ich Bijouterien,
Der Zukunft Krondiamanten,
Die Tempelkleinodien des neuen Gotts,
Des großen Unbekannten.
Und viele Bücher trag ich im Kopf!
Ich darf es euch versichern,
Mein Kopf ist ein zwitscherndes Vogelnest
Von konfiszierlichen Büchern.
Glaubt mir, in Satans Bibliothek
Kann es nicht schlimmere geben;
Sie sind gefährlicher noch als die
Von Hoffmann von Fallersleben! –
Ein Passagier, der neben mir stand,
Bemerkte, ich hätte
Jetzt vor mir den preußischen Zollverein,
Die große Douanenkette.
»Der Zollverein« – bemerkte er –
»Wird unser Volkstum begründen,
Er wird das zersplitterte Vaterland
Zu einem Ganzen verbinden.
Er gibt die äußere Einheit uns,
Die sogenannt materielle;
Die geistige Einheit gibt uns die Zensur,
Die wahrhaft ideelle –
Sie gibt die innere Einheit uns,
Die Einheit im Denken und Sinnen;
Ein einiges Deutschland tut uns not,
Einig nach außen und innen.«
… … … … … … …

,יטים
ִ נושא ַתכְ ִש
ֵ אנִ י בָ ר ֹאש
,יַהלו ֵמי הֶ עָ ִתיד ְל ֶכ ֶתר
,אוצָ רות ִמ ְק ָדש ֶשל אֵ ִלים ח ָד ִשים
. מּובָ ִאים ְבסֵ ֶתר,דולים
ִ ְג
!ְויֵש ִלי הַ ְרבֵ ה ְספָ ִרים בָ ר ֹאש
: ַאנִ י מּוכָן ְלהַ ִביע
 ּובו ְמצַ יְ ּצִ ים,אשי הּוא ֵקן
ִ ֹר
. ְַספָ ִרים ֶשחובָ ה ְלהַ ְפ ִקיע
גַם ְב ִס ְפ ִר ָיה ֶשל הַ ָשטָ ן
.אֵ ין סֵ פֶ ר עָ מּוס כֹה ְבאָ וֶן
הֵ ם ְמס ָכנִ ים ִמכָל א ָגדות
)*** - !ֶשל הו ְפ ָמן פון פַ אלֶ ְר ְסלֶ בֶ ן
הַ ּנוסֵ עַ הָ עו ֵמד ְליָ ִדי
," מּולֵ נּו "הַ ֶּנכֶס:הֵ ִעיר
 ֶש ִהיא,אג ַדת הַ ֶמ ֶכס הַ ְפרּו ִסית
.ַש ְר ֶש ֶרת גְ דולָ ה בָ ֵתי ֶמ ֶכס
-  הּוא אָ ַמר גֵאֶ ה- ""הָ אג ָדה הַ ז ֹאת
,"בָ ִסיס הָ א ָמה ֶשלָ נּו
ִהיא ְיכולָ ה אֶ ת ִש ְב ֵרי הַ ְמ ִדינָה
.ְלהַ צְ ִמיד ְל ִש ְמחַ ת כלָ נּו
,ִהיא לָ נּו ִת ֵתן אַ ְחדּות ִחיצונִ ית
; ֵראָ ִלית, חו ְמ ִרית,לומר
ַ ְכ
,אֶ ת אַ ְחדּות הָ רּוחַ צֶ נְ זּו ָרה ִת ֵתן
- ידאָ ִלית
ֵ ֶש ְבאֱ ֶמת ִא
,ימית
ִ ִִת ֵתן לָ נּו אֶ ת הָ אַ ְחדּות הַ ְפנ
;אַ ְחדּות חַ ִשיבָ ה ְו ֶר ֶגש
ֶג ְר ַמנְ יָה ְמאחֶ ֶדת ִהיא ְתנַאי
."ְלאַ ְחדּות ְבגּוף ּו ְבנֶפֶ ש
... ... ... ... ... ...

 מולדתו, אחרי שביקר בגמניה,1844  כתב בשנת, החי בפריס,*) את הפואמה היינה
 (החל עם50  השם של המזמור,**) תפילה קתולית
 הלחנה של מלחין אלגרי לפרק,) אלוהים, רחם עלי- miserere mei domine - :לטיניניזם
נ''א בתהלים
-1798( ***) אוגוסט היינריך הופמן פון פאלרסלבן
 כותב שירים, גרמני- )1874
“Romanzero” “Lazarus”
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Salomo

ְשֹלמֹה

Verstummt sind Pauken, Posaunen und Zinken.
An Salomos Lager Wache halten
Die schwertgegürteten Engelgestalten,
Sechstausend zur Rechten, sechstausend zur Linken.

. חצוצְ רות ִמ ְשעַ ת עֶ ֶרב,שו ְת ִקים טונְ פָ נִ ים
, ְב ַמ ֶת ֶכת זוהֶ ֶרת,מה שו ְמ ִרים
ֹ עַ ל ְשֹל
- ה ָגנָה נִ ְבחֶ ֶרת,ְבלֵ יל ַמ ְלאָ כִ ים
. ִמי ִָמין ִעם ִש ָשה אַ ְלפֵ י חֶ ֶרב,ִמ ְשמ ֹאל

Sie schützen den König vor träumendem Leide,
Und zieht er finster die Brauen zusammen,
Da fahren sogleich die stählernen Flammen,
Zwölftausend Schwerter, hervor aus der Scheide.

,שומ ִרים עַ ל הַ ֶמלֶ ְך ֵמחלומות צַ עַ ר
ְ
,אבָ ל הּוא ִק ֵמט אֶ ת ִמצְ חו ְבתוְך חֹ ֶשְך
ְו ֵתכֶף עָ פות כְ מו ַש ְלהֶ בֶ ת נְ חֹ ֶשת
.עָ ָשר אֶ לֶ ף סַ יִף ִמן הַ ַתעַ ר-כָל ְש ֵנים

Doch wieder zurück in die Scheide fallen
Die Schwerter der Engel. Das nächtliche Grauen
Verschwindet, es glätten sich wieder die Brauen
Des Schläfers, und seine Lippen lallen:

ינְתיִם
ַ ֵ כִ י ב,חָ זְ רּו ח ָרבות ַמ ְלאָ כִ ים
,ימת הֵ חלום ֶנ ֱע ְל ָמה ִעם הַ ֶמ ַתח
ַ ֵא
,ְושּוב הַ ַגבות ִה ְתי ְַשרּו ֶשל הַ ֶמלֶ ְך
: ו ְַרק לוחשות הַ ְשפָ ַת ִים,נִ ְר ַדם הּוא

»O Sulamith! Das Reich ist mein Erbe,
Die Lande sind mir untertänig,
Bin über Juda und Israel König Doch liebst du mich nicht, so welk ich und sterbe.«

ַ"הו שּולַ ִמית! ִש ְלטונִי ִמ ְש ַת ֵרע
, ַמ ְמלָ כְ ִתי ִמ ְת ַג ֶדלֶ ת,עַ ל א ָרצות
, ִי ְש ָראֵ ל ִהיא כולֶ לֶ ת,חַ ְבלֵ י ְיהּו ָדה
." ַּומלֶ ְך גווֵע
ֶ ,אַ ְך אַ ְת ל ֹא אוהֶ בֶ ת

“Romanzero” “Lazarus”

""רומנסרו" "לזרוס
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Enfant Perdu
Verlorner Posten in dem Freiheitskriege,
Hielt ich seit dreißig Jahren treulich aus.
Ich kämpfe ohne Hoffnung, daß ich siege,
Ich wußte, nie komm ich gesund nach Haus.

Enfant Perdu
)*
, ַ ז ִָקיף ִפ ֵקח,ִב ְק ָרב עַ ל הַ חֵ רּות
.נִ ְשאַ ְר ִתי ֶנאֱ ָמן ְשלו ִשים ָש ָנה
, ַנִ ְלחַ ְמ ִתי ְבלי ִת ְקוָה ֶשאֶ ַנצֵ ח
.ֶשאַ ח ֹזר בָ ִריא ְלעֵ ת זִ ְק ָנה

Ich wachte Tag und Nacht - Ich konnt nicht schlafen,
Wie in dem Lagerzelt der Freunde Schar (Auch hielt das laute Schnarchen dieser Braven
Mich wach, wenn ich ein bißchen schlummrig war).

,יו ָמם וָלֵ יל עָ ַמ ְד ִתי ִעם הַ ּנ ֶֶשק
- "גַם ְב"כִ ָתה ֶשל חבֵ ֵרי ַרבָ ''ט
ירת הָ אַ ִמיצִ ים ְבחֹ ֶשְך
ַ (ּונְ ִח
.) ִאם נִ ְר ַד ְִמּתי ְקצָ ת,ירה
ָ או ִתי הֵ ִע

In jenen Nächten hat Langweil' ergriffen
Mich oft, auch Furcht - (nur Narren fürchten nichts) Sie zu verscheuchen, hab ich dann gepfiffen
Die frechen Reime eines Spottgedichts.

- הָ יָה וְחָ ְש ִתי ִשעמּום ּופָ חָ ד
- )(רק הַ ִטפֵ ש ל ֹא ְמפַ חֵ ד ִבכְ לָ ל
ַ
,ירה רווַחַ ת
ָ ָש ַר ְק ִתי חרּו ֵזי ִש
.ִמלות ִלגְ לּוג עָ זְ רּו ְב ֶד ֶרְך כְ לָ ל

Ja, wachsam stand ich, das Gewehr im Arme,
Und nahte irgendein verdächt'ger Gauch,
So schoß ich gut und jagt ihm eine warme,
Brühwarme Kugel in den schnöden Bauch.
Mitunter freilich mocht es sich ereignen.
Daß solch ein schlechter Gauch gleichfalls sehr gut
Zu schießen wußte - ach, ich kann's nicht leugnen Die Wunden klaffen - es verströmt mein Blut.
Ein Posten ist vakant! - Die Wunden klaffen Der eine fällt, die andern rücken nach Doch fall ich unbesiegt, und meine Waffen
Sind nicht gebrochen - nur mein Herze brach.

;עָ ַמ ְד ִתי ִב ְש ִמ ָרה הַ ל ֹא נִ גְ ֶמ ֶרת
,ִאם ִה ְת ָק ֵרב ִפ ְתאום חָ שּוד ִטפֵ ש
יתי בּול לַ כ ֶֶרס הַ ּנִ ְתעֶ בֶ ת
ִ יָ ִר
.ַכדּור ַמ ֶתכֶת ֶש ָש ַרף כְ אֵ ש
, חָ זְ ָרה עֹ פֶ ֶרת:ָק ָרה ַגם ִל ְפעָ ִמים
- גַם הָ אויֵב הַ ַמר יָ ָרה הֵ יטֶ ב
, ֶשעוד ְפצִ יעָ ה נִ ְפעֶ ֶרת, אֵ ין ְלהַ כְ ִחיש.גּופי כואֵ ב
ִ ָד ִמי זו ֵרם ְוכָל
;אותי ִהכְ ִריעּו
ִ  ְפצָ ִעים- !ִמזְ ָקף פָ נּוי
. אַ חֵ ר בָ א לַ ִמ ְש ָמר,אֶ חָ ד נופֵ ל
, ִב ְק ָרב הֵ ם ל ֹא ִהכְ נִיעּו...הָ אוי ִֵבים
. ַרק ִל ִבי נִ ְשבָ ר,ָשלֵ ם הַ ֶּנ ֶשק

זה היה כינוי לזקיף בעמדה. ) הילד האבוד (צרפתית: פשוטו כמשמעו- Enfant Perdu )*
.1789 הקדמית בצבא המהפכה הצרפתית של

Jehuda ben Halevy
(Fragment.)
I.
„Lechzend klebe mir die Zunge
An dem Gaumen, und es welke
Meine rechte Hand, vergäß’ ich
Jemals dein, Jerusalem –“
Wort und Weise, unaufhörlich
Schwirren sie mir heut’ im Kopfe,
Und mir ist, als hört’ ich Stimmen,
Psalmodirend, Männerstimmen –

ְהּודה בֶ ן הַ לֵ וִי
ָ י
)(קטעים
.I
,"אם אֶ ְש ַכח ְירּו ָשלַ ִים
ִ
,י ְִמינִי ִת ְש ַכח ִמ ֶמּנִ י
ְלשונִ י ִת ְדבַ ק ְבֹל ֶגם
"...ְל ִחכִ י ֵמהַ צָ ָמא
 ִמ ִלים ְב ִלי הֶ ֶרף,ִדמּו ִיים
,פוק ִדים ְב ֶרצֶ ף
ְ אשי
ִ ֹ אֶ ת ר
, ַקול גְ בָ ִרים אנִי שו ֵמע
.ילים
ִ ִמזְ מו ֵרי הַ ְת ִה

Manchmal kommen auch zum Vorschein
Bärte, schattig lange Bärte –
Traumgestalten, wer von euch
Ist Jehuda ben Halevy?

ִמ ְת ָק ְר ִבים אֵ לַ י ְב ִלי הֶ גֶה
- בַ עלֵ י זְ ָקנִ ים ֶשל ֶכסֶ ף
, הַ גִ ידּו, רּוחות,ִמי ִמ ֵֶכם
?ְהּודה בֶ ן הַ לֵ וִי
ָ הּוא י

Doch sie huschen rasch vorüber;
Die Gespenster scheuen furchtsam
Der Lebend’gen plumpen Zuspruch –
Aber ihn hab’ ich erkannt –

: ֶר ַגע-הֵ ם ֶנ ֱעלָ ִמים ִבן
הָ רּוחות בו ְרחות ְבפַ חַ ד
,ֵמהַ חַ י הַ בָ א ְלפֶ ַתע
- יתי כְ בָ ר אותו
ִ אַ ְך זִ ִה

Ich erkannt’ ihn an der bleichen
Und gedankenstolzen Stirne,
An der Augen süßer Starrheit –
Sah’n mich an so schmerzlich forschend –

ַאֶ ת הַ ֶמצַ ח הַ ָגבוּה
,יתי
ִ ֶשל הו ֶגה גָדול זִ ִה
,ִה ְס ַת ֵכל הּוא ִבי ְב ֹנעַ ם
-  ְבצַ עַ ר,חודר
ֵ ְב ַמבָ ט

Doch zumeist erkannt ich ihn
An dem räthselhaften Lächeln

 ִה ְבחַ נְ ִתי, ְב ִע ָקר,אבָ ל
,ְב ִחיּוְך נָטּול הַ פֶ ֶשר

Jener schön gereimten Lippen,
Die man nur bei Dichtern findet.
Jahre kommen und verfließen.
Seit Jehuda ben Halevy
Ward geboren, sind verflossen
Siebenhundert fünfzig Jahre –
Hat zuerst das Licht erblickt
Zu Toledo in Castilien,
Und es hat der goldne Tajo
Ihm sein Wiegenlied gelullet.
Für Entwicklung seines Geistes
Sorgte früh der strenge Vater,
Der den Unterricht begann
Mit dem Gottesbuch, der Thora.
Diese las er mit dem Sohne
In dem Urtext, dessen schöne,
Hieroglyphisch pittoreske,
Altcaldäische Quadratschrift
Herstammt aus dem Kindesalter
Unsrer Welt, und auch deswegen
Jedem kindlichen Gemüthe
So vertraut entgegenlacht.
Diesen echten alten Text
Rezitirte auch der Knabe
In der uralt hergebrachten
Singsang-Weise, Tropp geheißen –
Und er gurgelte gar lieblich
Jene fetten Gutturalen,
Und er schlug dabei den Triller,

- ְבחָ רּוז יָפֶ ה ְשפָ ַת ִים
.ַנחלַ ת הַ פַ ְיטָ נִ ים
.הַ ָשנִ ים עו ְב ִרים עָ לֵ ינּו
כְ בָ ר עָ ְברּו ִמיום הלֶ ֶדת
ְהּודה בֶ ן הַ לֵ וִי
ָ ֶשל י
.ְשבַ ע ֵמאות ְוח ִמ ִשים
אשית ָראָ ה הּוא
ִ אֶ ת הָ אור ֵר
,יליָה
ְ  ִעיר ַק ְס ִט,ְבטולֶ דו
ְו ַגלֵ י ַזהַ ב ֶשל טַ אחו
.ירי הָ עֶ ֶרש
ֵ ָשרּו לו ִש
עַ ל ִפתּוחַ ֶשל הַ ֶילֶ ד
, ַאָ ב ַק ְפ ָדן מ ְק ָדם טו ֵרח
ּו ַמ ְת ִחיל ִשעּור ְבסֵ פֶ ר
.אֱ ֹל ִהי ֶשל הַ תו ָרה
הּוא קו ֵרא ִעמו אֶ ת סֵ פֶ ר
, ִבכְ ָתב ַרב יֹ ִפי,הַ ָמקור
,צִ יּו ִרי כְ מו כְ ָתב ִמצְ ָריִם
, ַכְ ָתב ַכ ְש ִדי עָ ִתיק ָרבּוע
,ימי ֶק ֶדם
ֵ ֶשנוצַ ר עוד ִב
,ְביַ ְלדּות ֶשל עולָ ֵמנּו
ְוהַ ֵש ֶכל ֶשל ָכל יֶלֶ ד
.כְ חָ בֵ ר אותו תופֵ ס
, ְַבתוְך טֶ כְ ְסט יָ ָשן ָשקּוע
הּוא צִ טֵ ט ְל ִפי ָמסֹ ֶרת
הַ ְק ִריאָ ה הַ ְמפַ ז ֶֶמת
,ְבדו ֶמה ְל ִמזְ מו ִרים
ְואֶ ת הַ ִמ ִלים הָ ָגה הּוא
, ְַב ִמ ְבטָ א גְ רונִ י ַמ ְש ִמיע
, ַלַ עשות ִס ְלסּול יו ֵדע

Den Schalscheleth, wie ein Vogel.
Auch den Targum Onkelos,
Der geschrieben ist in jenem
Plattjudäischen Idiom,
Das wir aramäisch nennen
Und zur Sprache der Propheten
Sich verhalten mag etwa
Wie das Schwäbische zum Deutschen –
Dieses Gelbveiglein-Hebräisch
Lernte gleichfalls früh der Knabe,
Und es kam ihm solche Kenntniß
Bald darauf sehr gut zu Statten
Bei dem Studium des Talmuds.
Ja, frühzeitig hat der Vater
Ihn geleitet zu dem Talmud,
Und da hat er ihm erschlossen
Die Halacha, diese große
Fechterschule, wo die besten
Dialektischen Athleten
Babylons und Pumpedithas
Ihre Kämpferspiele trieben.

. ְו ַגם ַש ְל ֶשלֶ ת,כְ מו צִ פור
,הּוא ָק ָרא ַת ְרגּום אונְ ֶקלוס
ְהּודה
ָ ֶש ְבנִ יב ֶשל ְבנֵי י
 ְואָ נּו,ע ָמ ִמי נִ כְ ַתב
,ַמכִ ִירים כְ א ָר ִמית
ּובֵ ינו ִל ְשפַ ת הַ ֹק ֶדש
,יֵש כִ ְמעַ ט אותו הַ ֶק ֶשר
אבית
ִ ַכְ מו ֶש ְל ָשפָ ה הַ ְשו
,ֶק ֶשר יֵש לַ ֶג ְר ַמנִ ית
,ַגם אותו לָ ַמד ְיהּו ָדה
,ְו ָר ַכש ִמ ֶמּנּו יֶ ַדע
ֶש ַמהֵ ר הָ יָה יָכול כְ בָ ר
.ְל ַת ְלמּוד יָ ָשר לָ ֶג ֶשת
 מ ְק ָדם ִהכְ נִ יס אָ ִביו,ֵכן
,ְל ַת ְלמּוד אֶ ת ְבנו ַרב ֵש ֶכל
ָשם פָ ַתח ִב ְפ ֵני הַ ַּנעַ ר
- אֶ ת עָ ְמ ֵקי הַ הלָ ָכה
, ַהַ סֵ פֶ ר הַ ָגבוּה-בֵ ית
ַ ִשיח-ֶשבו סַ ְיפָ ֵני דּו
ֶשל בָ בֶ ל ּופּו ְמ ְב ִדי ָתא
.ילים
ִ ִה ְתחָ רּו ְב ַת ְר ִג

Lernen konnte hier der Knabe
Alle Künste der Polemik;
Seine Meisterschaft bezeugte
Späterhin das Buch Cosari.

הּוא הָ יָה יָכול ִל ְמצ ֹא ָשם
; ַא ָמנּות ֶשל הַ ּוִ כּוח
ְועַ ל ָכְך יַ ִעיד הַ סֵ פֶ ר
"ַּהָ ידוַע "הַ כו ָז ִרי

Doch der Himmel gießt herunter
Zwei verschiedne Sorten Lichtes:
Grelles Tageslicht der Sonne
Und das mildre Mondlicht – Also,

כְ מו ֶש ֵיש ְלאור ָש ַמ ִים
:ְש ֵני סּוגִ ים שונִ ים הָ אֵ לֶ ה
אור הַ יום חַ ם ֶשל הַ ֶש ֶמש
- , ְַואור ַקר ֶשל הַ ָי ֵרח

Also leuchtet auch der Talmud
Zwiefach, und man theilt ihn ein
In Halacha und Hagada.
Erstre nannt’ ich eine Fechtschul’ –

 ֵמ ִאיר בו,ָכְך ַגם ְב ַת ְלמּוד
- ְבצּו ָרה שו ָנה ָכל חֵ לֶ ק
.הֵ לָ ָכה ְואַ ָג ָדה
יתי
ִ ִאֶ ת הָ ִראשו ָנה כִ ּנ

Letztre aber, die Hagada,
Will ich einen Garten nennen,
Einen Garten, hochphantastisch
Und vergleichbar jenem andern,

," ַ"בֵ ית הַ סֵ פֶ ר ְל ִוכּוח
ְוהַ אַ ָג ָדה – ִהיא פֶ ַרח
, ִהיא ַגן פַ נְ טַ ְס ִטי,ְמעלֶ ה
,ֶשא ְש ֶּוה לַ ַגן אַ חֵ ר

Welcher ebenfalls dem Boden
Babylons entsprossen weiland –
Garten der Semiramis,
Achtes Wunderwerk der Welt...

פַ עַ ם-א ֶשר ַגם נוצַ ר אֵ י
- עַ ל אַ ְד ַמת בָ בֶ ל פו ַרחַ ת
,יר ִמיס
ַ ֶזהּו ַגן ֶשל סֶ ִמ
...ִמ ְפלָ ִאים ֶשל הָ עולָ ם

Die Hagada ist ein Garten
Solcher Luftkindgrillen-Art,
Und der junge Talmudschüler,
Wenn sein Herze war bestäubet

 הַ הַ ָג ָדה פו ַרחַ ת,ֵכן
,ִב ְבדּויות יַ ְלדּו ִתיות
,גְ ָמ ָרא בֶ ן עֶ ֶשר-ְובַ עַ ל
ַכְ ֶש ִלבו הָ יָה בו ֵקע

Und betäubet vom Gezänke
Der Halacha, vom Dispute
Ueber das fatale Ei,
Das ein Huhn gelegt am Festtag,

, ֵַמהָ ִריב ְמ ַזע ֵזע
,ֶשהַ הלָ ָכה כולֶ לֶ ת
עַ ל בֵ יצָ ה אַ חָ ת פָ טָ ִלית
,טוב עוף הֵ ִטילָ ה-ֶש ְביום

Oder über eine Frage
Gleicher Importanz – der Knabe
Floh alsdann sich zu erfrischen
In die blühende Hagada,

,או ִב ְשאֵ לָ ה אַ חֶ ֶרת
- ,רותחַ ת
ַ ל ֹא פָ חות ִמז ֹאת
,כְ ֵדי א ִויר ָק ִריר לָ ַקחַ ת
.ָרץ לָ אַ ָג ָדה הַ ֶילֶ ד

Wo die schönen alten Sagen,
Engelmährchen und Legenden,
Stille Märtyrerhistorien,
Festgesänge, Weisheitsprüche,

ָשם ַמע ִשיות ְב ֶשפַ ע
,עַ ל הַ ַמ ְלאָ כִ ים ָמצָ א הּוא
,עַ ל ִעּנּוי ְקדו ִשים ֶשל פַ עַ ם
, ִא ְמרות ֶשל ַדעַ ת,ירי חַ ג
ֵ ִש

Auch Hyperbeln, gar possirlich,
Alles aber glaubenskräftig,
Glaubensglühend – O, das glänzte,
Quoll und sproß so überschwenglich –

, ִלצְ חוק גו ֶר ֶמת,ַגם גזְ ָמה
אַ ְך ִמאֱ מּו ָנה נובַ עַ ת
-  נִ ְלהֶ בֶ ת,ח ָז ָקה ְמאֹ ד
! ְַוהַ ֹכל נובֵ ט שופֵ ע

Und des Knaben edles Herze
Ward ergriffen von der wilden,
Abenteuerlichen Süße,
Von der wundersamen Schmerzlust

, אָ צִ יל הַ ֶּנפֶ ש,ְוהַ בֵ ן
מ ֶתק
ֹ ִה ְתלַ הֵ ב ֵמאון ּו
,ֶשל הַ ְרפַ ְת ָקאות הַ ֶמלֶ ל
,ִמ ִפלֵ אי כְ אֵ ב ְועֶ צֶ ב

Und den fabelhaften Schauern
Jener seligen Geheimwelt,
Jener großen Offenbarung,
Die wir nennen Poesie.

ֵמ ִרגּוש עָ צּום ֶשחָ ש הּוא
,ְבעולָ ם ָר ֵזי הָ אֹ ֶשר
ּו ֵמ ִה ְת ַגלּות הַ פֶ לֶ א
.ירה
ָ הַ ּנִ ְק ָרא עולָ ם ִש

Auch die Kunst der Poesie,
Heitres Wissen, holdes Können,
Welches wir die Dichtkunst heißen,
That sich auf dem Sinn des Knaben.

 הַ ֶי ַדע,ירה
ָ א ָמנּות ִש
ְואֶ ְפ ָשרּויות ְב ֶק ֶרב
א ָמנּות ְב ִריאַ ת הַ זֶ ֶמר
,אֶ ת הַ ֶּנפֶ ש הֶ ֱע ִשירּו

Und Jehuda ben Halevy
Ward nicht blos ein Schriftgelehrter,
Sondern auch der Dichtkunst Meister,
Sondern auch ein großer Dichter.

ְהּודה בֶ ן הַ לֵ וִי
ָ ּוי
,הָ פַ ְך ל ֹא ַרק ִאיש הַ סֵ פֶ ר
,אֶ לָ א ַגם א ָמן הָ אֹ ֶמר
.ְמשו ֵרר ִראשון ֶשל ַמ ְעלָ ה

Ja, er ward ein großer Dichter,
Stern und Fackel seiner Zeit,
Seines Volkes Licht und Leuchte,
Eine wunderbare, große

, פַ ְיטָ ן ִע ְב ִרי ַשגִ יא,ֵכן
ַהַ כו ָכב עַ ל הָ ָר ִקיע
ַ לַ ִפיד זו ֵרע,ֶשל עָ מו
 ַש ְלהֶ בֶ ת,אור ֶשל הַ ִת ְקוָה

Feuersäule des Gesanges,
Die der Schmerzenskarawane
Israels vorangezogen
In der Wüste des Exils.
Rein und wahrhaft, sonder Makel

 עַ מּוד הָ אֵ ש,א ָמנּות
,ְבר ֹאש ַש ָי ַרת הַ אֶ בֶ ל
ַבו עָ ם ִי ְש ָראֵ ל גו ֵנח
.ְב ִמ ְדבָ ר ֶשל ָגלּותו
, ְב ִלי ֶכ ֶתם,ִשיר ֶשלו טָ הור

War sein Lied, wie seine Seele –
Als der Schöpfer sie erschaffen,
Diese Seele, selbstzufrieden
Küßte er die schöne Seele,
Und des Kusses holder Nachklang
Bebt in jedem Lied des Dichters,
Das geweiht durch diese Gnade.
Wie im Leben, so im Dichten
Ist das höchste Gut die Gnade –
Wer sie hat, der kann nicht sünd’gen,
Nicht in Versen, noch in Prosa.
Solchen Dichter von der Gnade
Gottes nennen wir Genie:
Unverantwortlicher König
Des Gedankenreiches ist er.
Nur dem Gotte steht er Rede,
Nicht dem Volke – In der Kunst,
Wie im Leben kann das Volk
Tödten uns, doch niemals richten. –
II.
...Der in heiligen Sirventen,
Madrigalen und Terzinen,
Canzonetten und Ghaselen
Ausgegossen alle Flammen
Seiner gottgeküßten Seele!
Wahrlich ebenbürtig war
Dieser Troubadour den besten
Lautenschlägern der Provence,

.כְ מו ֶשּנִ ְש ָמתו ַרק טֹ הַ ר
,כְ ֶשהַ ֵשם בָ ָרא לו ֶנפֶ ש
ְַבעַ צְ מו הָ יָה ָש ֵמח
.ְונִ ֵשק ִלנְ ָש ַמת יֹ ִפי
ּו ָמתוק רוטֵ ט הַ זֶ ֶמר
 א ֶשר ְבחֶ סֶ ד,ֶשל פַ ְיטָ ן
.ֶשל הָ אֱ ֹל ִהים נִ ְבחַ ר
. ַיותר ָגבוּה
ֵ חֶ סֶ ד אֵ ין
,ל ֹא יָכול ִל ְחט ֹא אַ ף פַ עַ ם
,ִמי ֶש ֶנהֱ ֶנה ִמ ֶמּנּו
.ירה ְו ַגם ִב ְפרו ָזה
ָ ְב ִש
,ִאם פַ ְיטָ ן נִ ְב ָרא ְבחֶ סֶ ד
:ינּו
ּ הּוא נִ ְק ָרא ָגאון בֵ י ֵנ
הּוא ַש ִליט ֶשאֵ ין ֵשנִ י לו
. ִַב ְתחּו ֵמי ַמ ְמלֶ ֶכת רּוח
,אֶ ת הַ ִדין ְלאֵ ל נו ֵתן הּוא
ל ֹא ְלא ָנ ִשים; או ָתנּו
 הֵ ם, כְ מו ְבחַ יִ ים,יָכו ִלים
. אַ ְך ל ֹא ִל ְשפֹ ט,לַ ה ֹרג
II
, ִמזְ מור הַ קֹ ֶדש-  ְל ִס ְירוֶנְ ט...
,ַמ ְד ִרי ָגל ְו ַקנְ צו ֶנטָ ה
ְל ַג ֶזלָ ה ְוטֶ ְרצִ י ָנה
הּוא ָשפַ ְך אֶ ת ָכל הַ לַ הַ ב
!נִ ְש ָמתו הַ ְמנ ֶש ֶקת
,ְבאֱ ֶמת הָ יָה ָשוֶה הּוא
 ִל ְב ֵני צַ ֶמ ֶרת,ְטרּובָ דּור
,ִעם לָ אּוטָ ה ֶשל ְפרובַ אנְ ס

Poitous und der Guienne,
Roussillons und aller andern
Süßen Pomeranzenlande
Der galanten Christenheit...

, גִ ֶין,חֶ בֶ ל פּואָ ְטיֶה
יליון ְו ָכל הַ ֶי ֶתר
ְ רּו ִס
אַ רצות ח ְשחָ ש ָמתוק
... שו ְמרות הַ ֹנעַ ם,נוצְ ִריות

Ohne Dame keine Minne,
Und es war dem Minnesänger
Unentbehrlich eine Dame,
Wie dem Butterbrod die Butter.

אַ הבָ ה אֵ י ָנה ַק ֶי ֶמת
,ְב ִלי גְ ִב ַרת הַ לֵ ב נִ שגֶבת
,הֶ כְ ַר ִחית ְל ִמי ֵנזִ ינְ ֵגר
.כְ מו חֶ ְמאָ ה ְל ָכל ָכ ִריְך

Auch der Held, den wir besingen,
Auch Jehuda ben Halevy
Hatte seine Herzensdame;
Doch sie war besondrer Art...

,ְלגִ בור ָראּוי ְל ֶשבַ ח
,ְהּודה בֶ ן הַ לֵ וִי
ָ לי
,ַגם הָ ְי ָתה גְ ִב ַרת הַ לֵ ב
...אַ ְך הָ ְי ָתה ִהיא ְמיחֶ ֶדת

Jene, die der Rabbi liebte,
War ein traurig armes Liebchen,
Der Zerstörung Jammerbildniß,
Und sie hieß Jerusalem.

- ,זו ֶשכֹה אָ הַ ב הָ ַר ִבי
,ִמ ְס ֵכנָה ְו ֶנ ֱעצֶ בֶ ת
;ִה ְת ַג ְלמּות ֶשל ְדוַי ְוהֶ ֶרס
.ְונִ ְק ֵראת ְירּו ָשלַ ִים

Schon in frühen Kindestagen
War sie seine ganze Liebe;
Sein Gemüthe machte beben
Schon das Wort Jerusalem.

כְ בָ ר ִמגִ יל צָ ִעיר הָ יָה הּוא
ַ ִב ְשמֹע,ְמאֹ הָ ב ַרק בָ ּה
 אָ חַ ז בו ַרעַ ד,אֶ ת הַ ֵשם
.גַם ֵמעֶ צֶ ם הַ ִמלָ ה

Purpurflamme auf der Wange
Stand der Knabe, und er horchte
Wenn ein Pilger nach Toledo
Kam aus fernem Morgenlande

בָ עַ רּו הַ ְלחָ יַ ִים
ֶשל הַ ֶילֶ ד ְבטולֶ דו
,כְ ֶש ִה ְק ִשיב הּוא ְלצַ ְליָן
, ִַאיש ֶש ִמ ִמזְ ָרח ִהגִ יע

Und erzählte: wie verödet
Und verunreint jetzt die Stätte,
Wo am Boden noch die Lichtspur
Von dem Fuße der Propheten –

עַ ל הָ ִעיר ִספֵ ר ָמח ֶרבֶ ת
,הרּוסָ ה ְו ֶנ ֱע ֶזבֶ ת
בָ ּה ע ַד ִין ָגלּוי לָ עַ ִין
,יאים
ִ ְש ִביל ַרגְ לֵ י הַ ּנְ ִב

Wo die Luft noch balsamiret

בָ ּה א ִויר ָמלֵ א ע ַד ִין

Von dem ew’gen Odem Gottes –
O des Jammeranblicks! rief
Einst ein Pilger, dessen Bart

. ַימה ֶשל הָ אֱ ֹלּה
ָ נְ ִש
ַ אָ סון! צְ ָרחָ ה ִה ְש ִמיע,הו
 זְ ָקנו כְ ֶכסֶ ף,הַ צַ ְליָן

Silberweiß hinabfloß, während
Sich das Barthaar an der Spitze
Wieder schwärzte und es aussah,
Als ob sich der Bart verjünge –

,ְלבַ נְ בַ ן ָז ַרם ְל ַמטָ ה
ש ֶרש
ֹ אַ ְך ֵשעָ ר ֶשלו ְב
שּוב הָ פַ ְך ָשחור כְ ִאלּו
.הַ זָ ֵקן כְ בָ ר ִמ ְתחַ ֵדש

Ein gar wunderlicher Pilger
Mocht’ es sein, die Augen lugten
Wie aus tausendjähr’gem Trübsinn
Und er seufzt’: „Jerusalem!

, ַהַ צַ ְליָן נִ ְראָ ה ָתמּוּה
ֵמעֵ י ֵני ָז ֵקן ִה ִביטָ ה
ְדאָ בָ ה ָק ָשה ְשנות אֶ לֶ ף
"! " ְירּו ָשלַ ִים:ֶנאֱ ַנח

„Sie, die volkreich heil’ge Stadt
Ist zur Wüstenei geworden,
Wo Waldteufel, Werwolf, Schakal
Ihr verruchtes Wesen treiben –

"עיר ְקדו ָשה גְ דולָ ה פו ַרחַ ת
ִ
, ְַל ִמ ְדבָ ר הָ ְפכָה צָ ִחיח
, ַאֵ יפֹ ה ֵשד ְו ַתן ַמ ְס ִריח
- ַזְ אֵ ב צווֵח-ְואָ ָדם

„Schlangen, Nachtgevögel nisten
Im verwitterten Gemäuer;
Aus des Fensters luft’gem Bogen
Schaut der Fuchs mit Wohlbehagen.

לַ ְילָ ה- ְל ִּצפֹ ר," ְל ָנחָ ש
;חורי ִקירות ִק ֵניהֶ ם
ֵ ְב
ֵַמחַ לון ָשבּור פָ תּוח
. ֶמצַ ח-ִמ ְס ַת ֵכל שּועָ ל עַ ז

„Hier und da taucht auf zuweilen
Ein zerlumpter Knecht der Wüste,
Der sein höckriges Kameel
In dem hohen Grase weidet.

ַ"ל ְפעָ ִמים ַגם ָכאן מו ִפיע
ִ
, ַעֶ בֶ ד הַ ִמ ְדבָ ר פוחֵ ח
ְו ָג ָמל ָג ְר ִמי רועֶ ה הּוא
. ְַבתוְך עֶ ֶשב בַ ר ָגבוּה

„Auf der edlen Höhe Zions,
Wo die goldne Veste ragte,
Deren Herrlichkeiten zeugten
Von der Pracht des großen Königs:
„Dort, von Unkraut überwuchert,
Liegen nur noch graue Trümmer,

"ב ְפסָ ַגת צִ יון נִ ְש ֶגבֶ ת
ִ
ּו ִב ְמצּו ָדה מזְ הֶ בֶ ת
ֶש ִב ְת ִהילָ ָתּה הֵ ִעי ָדה
,עַ ל ְפאֵ ר ְוהוד הַ ֶמלֶ ְך
ַ ְבגֹ ֶדש ֶשל הַ חוח,"שם
ָ
ידי הַ ֹכ ֶתל
ֵ עוד נו ְתרּו ְש ִר

Die uns ansehn schmerzhaft traurig,
Daß man glauben muß, sie weinten.

,א ֶשר ִמ ְס ַת ֵכל עָ לֵ ינּו
. ְַונִ ְד ֶמה ֶשהּוא דו ֵמע

„Und es heißt, sie weinten wirklich
Einmal in dem Jahr, an jenem
Neunten Tag des Monats Ab –
Und mit thränend eignen Augen

 הָ אֵ לֶ ה, או ְמ ִרים,"הַ ְש ִר ִידים
פַ עַ ם ְב ָש ָנה ְבבֶ כִ י
.ְב ִת ְש ִעי ְבאָ ב פו ְרצִ ים הֵ ם
ַגם אנִ י ָרטֹ ב עֵ י ַנ ִים

„Schaute ich die dicken Tropfen
Aus den großen Steinen sickern,
Und ich hörte weheklagen
Die gebrochnen Tempelsäulen.“ – –

יתי
ִ "עַ ל ִטפות גְ דולות צִ ִפ
;א ֶשר ִט ְפ ְטפּו ֵמאֶ בֶ ן
ֶנאֱ נְ חּו ָק ֵֶשה ֵמאֵ פֶ ר
- - ."עַ מּו ִדים ֶשל הַ ִמ ְק ָדש

Solche fromme Pilgersagen
Weckten in der jungen Brust
Des Jehuda ben Halevy
Sehnsucht nach Jerusalem......
…Auch Jehuda ben Halevy
Starb zu Füßen seiner Liebsten,
Und sein sterbend Haupt, es ruhte
Auf den Knien Jerusalems.
III

ִמ ִד ְב ֵרי יָ ֵרא ָש ַמ ִים
הַ ַגעגּו ִעים הֵ ִקיצּו
ְבחָ ֶזה ֶשל בֶ ן הַ לֵ ִוי
......ְועֶ ְר ָגה ִלירּו ָשלַ ִים
ְהּודה בֶ ן הַ לֵ וִי
ָ ּוי...
ְַל ַרגְ לֵ י הָ ִעיר גווֵע
ַאֶ ת ר ֹאשו הַ סָ ב ִהּנִ יח
.עַ ל ִב ְר ֵכי ְירּו ָשלַ ִים
III

Nach der Schlacht bei Arabella,
Hat der große Alexander
Land und Leute des Darius,
Hof und Harem, Pferde, Weiber,

,אַ חַ ר ְק ָרב עַ ל ע ָרבֶ לָ ה
אלֶ כְ סַ נְ ֶדר מו ְקדון ְלחֹ פֶ ן
, סּו ִסים ְואָ ֶרץ,ָשם הַ ְרמון
,ילים ְו ֶכסֶ ף
ִ  ִפ,חַ ָי ִלים

Elephanten und Dariken,
Kron’ und Scepter, goldnen Plunder,
Eingesteckt in seine weiten
Macedon’schen Pluderhosen.

, ַש ְר ִביט ְו ֶכ ֶתר,עבָ ִדים
,בָ ם ָראָ ה אַ ְשפָ ה מזְ הֶ בֶ ת
ֶַש ִמ ָד ְריָוֶש ִה ְפ ִקיע
.ְו ָדחַ ף ְלאַ ְב ָר ַקיִם

In dem Zelt des großen Königs,

ּובָ אֹ הֶ ל ָד ְריָוֶש

Der entflohn, um nicht höchstselbst
Gleichfalls eingesteckt zu werden,
Fand der junge Held ein Kästchen,
Eine kleine güldne Truhe,
Mit Miniaturbildwerken
Und mit incrustirten Steinen
Und Cameen reich geschmückt –
Dieses Kästchen, selbst ein Kleinod
Unschätzbaren Werthes, diente
Zur Bewahrung von Kleinodien,
Des Monarchen Leibjuwelen.
Letztre schenkte Alexander
An die Tapfern seines Heeres,
Darob lächelnd, daß sich Männer
Kindisch freun an bunten Steinchen...

ֶַשבָ ַרח בַ ל ַגם יַגִ יע
, ַאֶ ל הַ כִ יס ֶשל ְמ ַנצֵ ח
הַ גִ בור ָמצָ א ֵתבָ ה
 הַ ְמק ֶשטֶ ת,ִמזָ הָ ב
,אַ נְ ִפין-ִב ְתמּונות ִבזְ עֵ יר
,חֵ ן ְמשבֶ צֶ ת-ְבאַ ְב ֵני
. ַמזָ ל זוהֶ ֶרת-ְבאַ ְב ֵני
, ַרבַ ת הָ עֵ ֶרְך,ִהיא עַ צְ ָמה
,ַרק ִש ְמ ָשה כִ כְ ִלי ִקבֹלֶ ת
ַכְ גַנְ זְַך ִאי ִשי בָ טּוח
.ְלאוצָ ר הַ ְמלּו ָכה
ת ֶכן
ֹ ַאלֶ כְ סַ נְ ֶדר אֶ ת ה
,בֵ ין עָ זים ִפזֵ ר ְבחַ ִיל
ְוצָ חַ ק עַ ל ָכְך ֶש ֶגבֶ ר
...ְמא ָשר הָ יָה כְ מו יֶלֶ ד

So erging’s den schönen Perlen.
Minder abenteuerlich
Ging’s dem Kästchen, dies behielt
Alexander für sich selber.

ע ִלילות פָ חות ֵמאֵ לֶ ה
הַ ִה ְסטו ְריָה הֵ נִ יבָ ה
ַ או ָתּה ִהּנִ יח,לַ ֵתבָ ה
.אלֶ כְ סַ נְ ֶדר ְלעַ צְ מו

Er verschloß darin die Lieder
Des ambrosischen Homeros,
Seines Lieblings, und zu Häupten
Seines Bettes in der Nacht

ְבתו ָכּה ָנעַ ל הּוא אֹ סֶ ף
ַ אֱ ֹלּה-ירי הו ֶמר
ֵ ֶשל ִש
 ְבלַ ְילָ ה,הָ אָ הּוב עָ לָ יו
ְליַד ֹר ֹאש ֶשל ִמטָ תו

Stand das Kästchen – schlief der König,
Stiegen draus hervor der Helden
Lichte Bilder, und sie schlichen
Gaukelnd sich in seine Träume.
Andre Zeiten, andre Vögel –
Ich, ich liebte weiland gleichfalls

,ָשם או ָתּה – כְ ֶשנָם הַ ֶמלֶ ְך
ִמתוְך הַ ֵתבָ ה הַ חּוצָ ה
גִ בוריֵ הַ ִשיר הָ אֶ ִפי
.בָ אּו לַ חלום בַ סֵ ֶתר
! צִ פור אַ חֶ ֶרת- זְ ַמן אַ חֵ ר
פַ עַ ם ַגם אנִ י אָ הַ ְב ִתי

Die Gesänge von den Thaten
Des Peliden, des Odysseus...

)*

אּורי ַמע ֵשיהֶ ם
ֵ ֵת
...ֶשל פֵ ִליד ְואו ִדיסֵ אּוס

Still davon – es ist die Rede
Von dem Kästchen des Darius,
Und ich dacht’ in meinem Sinne:
Käm’ ich in Besitz des Kästchens,

 ע ֹצר! נִזְ ַכ ְרנּו,זִ כְ רונִי
;אֶ ת ַמ ְחפֶ צֶ ת ָד ְריָוֶש
:ְו ַמח ָשבָ ה עָ ְל ָתה ִבי
,לּו הָ ְי ָתה ֵתבָ ה ָכזו ִלי

Und mich zwänge nicht Finanznoth,
Gleich dasselbe zu versilbern,
So verschlösse ich darin
Die Gedichte unsres Rabbi –

ַאותי גַם ל ֹא ִהכְ ִריח
ִ ְו
ַמצָ ִבי הַ ַמר ִפינַנְ ִסי
- ,לַ הפֹ ְך אּו ָתּה ְל ֶכסֶ ף
,ירי הָ ַרב ֶשלָ נּו
ֵ אֶ ת ִש

Des Jehuda ben Halevy
Festgesänge, Klagelieder,
Die Ghaselen, Reisebilder
Seiner Wallfahrt – alles ließ ich
Von dem besten Zophar schreiben
Auf der reinsten Pergamenthaut,
Und ich legte diese Handschrift
In das kleine goldne Kästchen.

- ְהּודה בֶ ן הַ לֵ וִי
ָ ַרב י
, ַגזֶלות, ִקי ָנות,ירי חַ ג
ֵ ִש
- ִשיר ע ִליָתו לָ ֶר ֶגל
ְלסופֵ ר ְס ָת''ם טוב צִ ּוִ י ִתי
,תב
ֹ ְעַ ל עור ְקלָ ף טָ הור ִלכ
ִיתי
ִ ְואֶ ת כְ ָתב יָדו הָ י
,ָשם ְלתוְך ֵתבַ ת הַ פֶ לֶ א
,הַ ְקטָ נָה וְהַ מזְ הֶ בֶ ת

Dieses stellt’ ich auf den Tisch
Neben meinem Bett, und kämen
Dann die Freunde und erstaunten
Ob der Pracht der kleinen Truhe,

ַָשם או ָתּה עַ ל ֵכן גָבוּה
 ְל ַמעַ ן,ְליַד ִמטָ ִתי
ַחבֵ ַרי יּוכְ לּו ִל ְתמֹּה
,ִל ְפאֵ ר ֶשל הַ ֵתבָ ה

Ob den seltnen Basrelièffen
Die so winzig, doch vollendet
Sind zugleich und ob den großen
Incrustirten Edelsteinen –

,ירה אבָ ל מ ְשלֶ ֶמת
ָ זְ ִע
 ְבטַ עַ ם,יטים
ִ ִעם הַ ַת ְב ִל
,ְבאַ ְב ֵני חֵ ן ְמשבֶ צֶ ת
.כֹה גְ דולות ּונְ ִדירות

Lächelnd würd’ ich ihnen sagen:
Das ist nur die rohe Schale,
Die den bessren Schatz verschließet –

 אַ ְרגָז ִש ְט ִחי:אֶ חַ ֵיְך
 כָמוהּו,ֶזה ַמ ְס ִתיר ַמ ְטמון
- אֵ ין ֵשנִי ַתחַ ת הַ ֶש ֶמש

Hier in diesem Kästchen liegen...

...ָכאן ְבתוְך ֵתבָ ה ְקטַ נְ טֹ ֶנת

Diese weltberühmten Perlen,
Sie sind nur der bleiche Schleim
Eines armen Austerthiers,
Das im Meergrund blöde kränkelt:

,ל ֹא ְפנִ י ֵני ִקשּוט ִת ְפאֶ ֶרת
ְַשהֵ ן ִריר ִח ֵּור ָתחּוח
 ְב ַמ ִים,ֶשל צְ ָדפות ִט ְפשות
- ,ְמבַ לות חַ יִ ים ְב ִלי עֵ ֶרְך

Doch die Perlen hier im Kästchen
Sind entquollen einer schönen
Menschenseele, die noch tiefer,
Abgrundtiefer als das Weltmeer –

אֵ לֶ ה ֶש ְב ֵתבָ ֵתנּו
הֵ ן הלֶ ֶדת ֶשל הַ ֶּנפֶ ש
 ֶש ֵיש לָ ּה עֹ ֶמק,הַ ָיפָ ה
.ַרב ִמ ְתהום הָ או ְקיָנוס

Denn es sind die Thränenperlen
Des Jehuda ben Halevy,
Die er ob dem Untergang
Von Jerusalem geweinet –

אֵ לֶ ה הֵ ן ְד ָמעות הָ אֶ בֶ ל
,ְהּודה בֶ ן הַ לֵ וִי
ָ ֶשל י
הֵ ן ִבכְ יַת יָגון לַ ֶּנצַ ח
- ְרּושלַ ים
ָ עַ ל ח ְרבָ ן י

Perlenthränen, die verbunden
Durch des Reimes goldnen Faden,
Aus der Dichtkunst güldnen Schmiede
Als ein Lied hervorgegangen.

 ְד ָמעות הָ אֵ לֶ ה-ּו ְפנִ ינִ ים
,עַ ל חּוט הַ זָ הָ ב ח ְרזּו הֵ ן
הַ פַ ִיט-יָ ֵדי צו ֵרף-עַ ל
.ֶשהָ פַ ְך או ָתן ְל ִשיר

Dieses Perlenthränenlied
Ist die vielberühmte Klage,
Die gesungen wird in allen
Weltzerstreuten Zelten Jakob’s

ְוהַ ִשיר הַ זֶ ה הּוא ֶרצֶ ף
ַ יָדּוע, ְד ָמעות-ֶשל ְפנִ ינִ ים
בָ עולָ ם כְ ִשיר הַ בֶ כִ י
.יַעקֹ ב-אֹ הָ לֵ י ְב ֵני

An dem neunten Tag des Monats,
Der geheißen Ab, dem Jahrstag
Von Jerusalems Zerstörung
Durch den Titus Vespasianus.

ִלכְ בוד יום ִת ְש ִעי לַ חֹ ֶדש
, ְביום צַ עַ ר,הַ ּנִ ְק ָרא אָ ב
ְרּושלַ ים
ָ יום ח ְרבָ ן י
.יָ ֵדי צָ בָ א ֶשל ִטיטּוס-עַ ל

Ja, das ist das Zionslied,
Das Jehuda ben Halevy
Sterbend auf den heil’gen Trümmern
Von Jerusalem gesungen –

 ֶזה ִשיר צִ יון ֶשפַ עַ ם,ֵכן
ְהּודה בֶ ן הַ לֵ וִי
ָ ָשר י
ַעַ ל ח ְרבות ְקדושות גווֵע
.ְרּושלַ ים
ָ ֶשל ִעירו י

Baarfuß und im Büßerkittel
Saß er dorten auf dem Bruchstück
Einer umgestürzten Säule; –
Bis zur Brust herunter fiel

הּוא יָ ַשב יָחֵ ף ְבבֶ ֶגד
ְמבַ ְק ֵשי הַ ְמ ִחילָ ה
- ;ֹתל
ֶ עַ ל ִש ְב ֵרי עַ מּוד הַ כ
ְונָפַ ל עלֵ י חָ ֶזהּו

Wie ein greiser Wald sein Haupthaar,
Abenteuerlich beschattend
Das bekümmert bleiche Antlitz
Mit den geisterhaften Augen –

, כְ מו אֶ ֶשד,ְשעָ רו הַ סַ ב
ְוהֵ צֵ ל ְבצֵ ל פַ נְ טַ ְס ִטי
אֶ ת פָ ָניו וְעלֵ יהֶ ם
- אור הַ קֹ ֶדש בָ עֵ י ַנ ִים

Also saß er und er sang,
Wie ein Seher aus der Vorzeit
Anzuschaun – dem Grab entstiegen
Schien Jeremias, der Alte –

,הּוא יָ ַשב עָ צּוב ְו ָשר לו
,כְ חו ֵזי עָ ִתיד ֶשל ֶק ֶדם
 ִמ ֶקבֶ ר:ְונִ ְד ֶמה הָ יָה
- הַ ָּנ ִביא בָ א ִי ְר ְמיָהּו

Das Gevögel der Ruinen
Zähmte schier der wilde Schmerzlaut
Des Gesanges, und die Geier
Nahten horchend, fast mitleidig –

צִ פ ֵרי ח ְרבות ֵמעֶ צֶ ב
,ִה ְש ַת ְתקּו ִלצְ ִליל הַ זֶ ֶמר
,נְ ָש ִרים לַ ִשיר ִה ְק ִשבּו
- ,ְוכִ ְמעַ ט ֶש ִהזְ ַדהּו

Doch ein frecher Sarazene
Kam desselben Wegs geritten,
Hoch zu Roß, im Bug sich wiegend
Und die blanke Lanze schwingend –

, ַמ ְס ְל ִמי נועָ ז הֵ גִ יח
, ִַמ ְת ַנ ֵשא עַ ל סּוס גָבוּה
פורחַ ת
ַ ְמ ַנ ְד ֵנד חנִ ית
- ְעומד ְבאַ ְרכּובות
ֵ ו

In die Brust des armen Sängers
Stieß er diesen Todesspeer,
Und er jagte rasch von dannen,
Wie ein Schattenbild beflügelt.

הַ צַ עַ ר-ְבח ֵזה פַ יְטָ ן
הַ ָמוֶת-הּוא ָז ַרק חנִ ית
ַ הָ רּוח- ּו ִמהֵ ר ִמ ָשם
.ְרפָ ִאים הַ ְמכ ֶּנפֶ ת

Ruhig floß das Blut des Rabbi,
Ruhig seinen Sang zu Ende
Sang er, und sein sterbeletzter
Seufzer war Jerusalem! – –

,ָדם הָ ַרב ָז ַרם בַ ֶש ֶקט
ּובַ ֶש ֶקט אֶ ת הַ זֶ ֶמר
ַָשר גוסֵ ס עַ ד ֶש ִהגִ יע
- "!ְרּושלַ ים
ָ ְל ִמלָ ה "י

Eine alte Sage meldet,
Jener Sarazene sei
Gar kein böser Mensch gewesen,
Sondern ein verkappter Engel,
Der vom Himmel ward gesendet,
Gottes Liebling zu entrücken
Dieser Erde, und zu fördern
Ohne Qual in’s Reich der Sel’gen.
Droben, heißt es, harrte seiner
Ein Empfang, der schmeichelhaft
Ganz besonders für den Dichter,
Eine himmlische Sürprise.

: או ֶמ ֶרת, ִעם ז ֹאת,אַ ָג ָדה
, ַמ ְס ְל ִמי זֶה ל ֹא ִאיש ֹרע
אֶ לָ א הּוא הָ יָה ַמ ְלאָ ְך
, ַמופיע
ִ מּותה
ָ  ְת-ִב ְדמּות בֶ ן
ֶשּנִ ְשלַ ח ֵמהַ ָש ַמ ִים
אֶ ת אָ הּוב הָ אֵ ל לָ ַקחַ ת
כְ בָ ר ִמכָל ְתלָ אות הָ אָ ֶרץ
.ְל ַמ ְלכּות הַ ְמב ֶרכֶת
 ִחכְ ָתה לו, ָכְך ְמסַ ְפ ִרים,ָשם
ַקבָ לַ ת פָ נִ ים נִ ְלהֶ בֶ ת
בורנּו
ֵ ִ אֶ ת ג,ְוחַ ָמה
.ישה
ָ ִהיא עַ ד עֹ ֶמק לֵ ב ִה ְר ִע

Festlich kam das Chor der Engel
Ihm entgegen mit Musik,
Und als Hymne grüßten ihn
Seine eignen Verse, jenes

ַמ ְלאָ כִ ים נִ גְ נּו ְבצַ ו ְָתא
,ִלכְ בודו עַ ל כְ לֵ י הַ ֶק ֶשת
ְוגִ ְמנון ְב ָר ָכה ִה ְש ִמיעּו
-  ִפי ִמ ִלים ֶשלו-גַם עַ ל

Synagogen-Hochzeitcarmen,
Jene Sabbath-Hymenäen,
Mit den jauchzend wohlbekannten
Melodieen – welche Töne!

,ירי חַ ג ִמבֵ ית הַ כְ ֶנסֶ ת
ֵ ִש
ֶש ַשבָ ת ָשם ִמ ְת ַק ֶד ֶשת
.ִעם ֵמל ְודיָה ְמפ ְרסֶ ֶמת
!ילים
ִ אֵ יזֶה פֶ לֶ א ֶשל צְ ִל

Englein bliesen auf Hauboen,
Englein spielten Violine,
Andre strichen auch die Bratsche
Oder schlugen Pauk’ und Zimbel.

,ִלכְ בודו ָנ ְשפּו ְב ֶק ֶרן
,ו ְִה ִקישּו ְמצִ ְל ַת ִים
 ִויולָ ה,ְב ִכּנור נִ גְ נּו
.גַם הָ י ְָתה לו ְמהַ ְדהֶ ֶדת

Und das sang und klang so lieblich,
Und so lieblich in den weiten
Himmelsräumen wiederhallt es:
Lecho Daudi Likras Kalle.

, ֶַזה נִ ְש ַמע ְמנַענֵע
ַּו ְב ֶמ ְרחָ בֵ י ָר ִקיע
:ָש ָרה כָל ִפּנַת הַ ֶשטַ ח
.דודי ִל ְק ַראת כַלָ ה
ִ ְל ָכה
)*) פֵ ִליד (אכִ ילֶ ס בן מלך פֵ לֶ אוס – גיבור "איליאדה" של הומרוס

Das Sklavenschiff
I
Der Superkargo Mynheer van Koek
Sitzt rechnend in seiner Kajüte;
Er kalkuliert der Ladung Betrag
Und die probabeln Profite.
»Der Gummi ist gut, der Pfeffer ist gut,
Dreihundert Säcke und Fässer;
Ich habe Goldstaub und Elfenbein Die schwarze Ware ist besser.
Sechshundert Neger tauschte ich ein
Spottwohlfeil am Senegalflusse.
Das Fleisch ist hart, die Sehnen sind stramm,
Wie Eisen vom besten Gusse.
Ich hab zum Tausche Branntewein,
Glasperlen und Stahlzeug gegeben;
Gewinne daran achthundert Prozent,
Bleibt mir die Hälfte am Leben.
Bleiben mir Neger dreihundert nur
Im Hafen von Rio-Janeiro,
Zahlt dort mir hundert Dukaten per Stück
Das Haus Gonzales Perreiro.«

ְס ִפינַת עבָ ִדים
I
)*  עַ צְ מו, סּופֵ ְר ָק ְרגו,ִמינְ הֶ ר וָאן קּוק
;יו ֵשב ְב ָתאו ִעם ֶכ ֶרְך
הּוא ְמחַ ֵשב אֶ ת עלּות הַ ִמ ְטעָ ן
.ְואֶ ת א ְמ ָדן הַ ֶרוַח
, ַגם ִפ ְלפֵ ל טו ִבים ְמאֹ ד, " ַגם גּו ִמי
;הַ ֹכל ְבאֵ יכּות מ ְבטַ חַ ת
 אבַ ק הַ זָ הָ ב ְו ַגם,ֶשנְ הָ ב
.ְסחו ָרה ְשחו ָרה ְמשבַ חַ ת
ָקנִ י ִתי ֵשש ֵמאות ְשחו ִרים
ְַתמּו ַרת ַתע ִריף ָזנִ יח
, ְב ָש ָרם חָ ָזק.עַ ל חוף סֶ ֶנ ָגל
. ַידיהֶ ם – בַ ְר ֶזל ָק ִשיח
ֵ ִג
, ֶמ ֶכר הָ לַ ְך יַ ִין זול-ְלסַ חַ ר
;זְ כּוכִ ית ְוזּוטות פֶ לֶ ד
אנִ י ַמ ְר ִויחַ ִפי ְשמו ָנה
.ִאם ַמחצִ י ָתם שו ֶר ֶדת
,גַם ִאם ִי ָש ְארּו ַרק ְשלוש ֵמאות
ְב ָנ ֵמל ֶשל ִריאו ַג' ֵניירו
אטים ְל ִאיש
ִ אֶ ַקח ִלי ֵמאָ ה דּו ָק
."ִמבֵ ית גונְ ַזלֶ ס פֶ ֵרירו

Da plötzlich wird Mynheer van Koek
Aus seinen Gedanken gerissen;
Der Schiffschirurgius tritt herein,
Der Doktor van der Smissen.

ְואָ ז ִפ ְתאום ִמינְ הֶ ר וָאן קּוק
:ַמ ְפ ִסיק ִל ְב ֹדק אֶ ת הַ חֹ סֶ ן
,בָ א הַ ְמ ַנ ֵתחַ הַ ְס ִפי ָנ ִתי
.הַ ד"ר וָאן ֶדר ְס ִמיסֶ ן

Das ist eine klapperdürre Figur,

,דומה ְל ַמ ֵקל
ָ ְדמּותו הָ ָר ָזה

Die Nase voll roter Warzen »Nun, Wasserfeldscherer«, ruft van Koek,
»Wie geht's meinen lieben Schwarzen?«
Der Doktor dankt der Nachfrage und spricht:
»Ich bin zu melden gekommen,
Daß heute nacht die Sterblichkeit
Bedeutend zugenommen.
Im Durchschnitt starben täglich zwei,
Doch heute starben sieben,
Vier Männer, drei Frauen - Ich hab den Verlust
Sogleich in die Kladde geschrieben.

- אַ פו ְבשּומות אֹ ֶדם
- , קו ֵרא וָאן קּוק- ," הָ רופָ אן,"ּו ְב ֵכן
"? כְ מו קֹ ֶדם,"מה ְשלום הַ ְשחו ִרים
ַ
:הָ רופֵ א עו ֶנה עַ ל הַ ְשאֵ לָ ה
ַאתי ְל ָכאן ְלהו ִדיע
ִ ָ"ב
כִ י ְתמּו ָת ָתם הַ לַ ְילָ ה עָ ְל ָתה
. ְַב ִשעּור ַדי ַמ ְפ ִתיע
.ָשוֶה ִל ְש ַנ ִים ֵמ ִתים ִמ ֵדי יום
,אבָ ל ִש ְבעָ ה הַ יום ֵמתּו
-  אַ ְרבָ עָ ה גְ בָ ִרים,ֶשלש ָנ ִשים
.בַ סֵ פֶ ר ָרשּום הֶ ְפסֵ ד ֶנטו

Ich inspizierte die Leichen genau;
Denn diese Schelme stellen
Sich manchmal tot, damit man sie
Hinabwirft in die Wellen.

,ידה
ָ בָ חַ נְ ִתי אֶ ת הַ גְ ִויות ִב ְק ִפ
 ְוהֵ ָמה,כִ י יֵש ַגם נוכְ ִלים
,ַמע ִמ ִידים פָ נִ ים ֶשל ֵמ ִתים
.כְ ֵדי ֶשיִ זְ ְרקּו או ָתם יָ ָמה

Ich nahm den Toten die Eisen ab;
Und wie ich gewöhnlich tue,
Ich ließ die Leichen werfen ins Meer
Des Morgens in der Fruhe.

הֵ סַ ְר ִתי ֵמהֶ ם אֶ ת הַ ַש ְר ָשרות
, אַ ח ֵרי הַ חֵ ֶקר,ְואָ ז
הו ֵרי ִתי ִלזְ ֹרק אֶ ת הַ גְ ִויות
.ְב ָשעות מ ְק ָדמות הַ ֹב ֶקר

Es schossen alsbald hervor aus der Flut
Haifische, ganze Heere,
Sie lieben so sehr das Negerfleisch;
Das sind meine Pensionäre.

ִמ ָיד עלֵ יהֶ ם ִה ְת ַנ ְפלָ ה ִמן הַ ָים
; צְ בָ א ֶקבַ ע,ישים
ִ לַ ה ַקת כְ ִר
.הֵ ם אוהֵ ִבים ְב ַשר כּו ִשי ְמאֹ ד
.טֶ בַ ע-אנִ י דואֵ ג ִל ְב ֵני

Sie folgten unseres Schiffes Spur,
Seit wir verlassen die Küste;
Die Bestien wittern den Leichengeruch
Mit schnupperndem Fraßgelüste.

הֵ ם נִ ְמ ַשכִ ים ְב ִע ְקבות הַ ְס ִפי ָנה
;ֵמאָ ז ָש ִטים א ָנ ְחנּו
הַ חַ יות ַמ ִריחות אֶ ת הַ גְ ִו ָיה
.כְ מו ְשא ְמצָ ה הֵ ַר ְחנּו

Es ist possierlich anzusehn,
Wie sie nach den Toten schnappen!

:ַמ ְראֶ ה ַמצְ ִחיק אֵ יְך תו ְפ ִסים הַ ֵמת
, ַגודע
ֵ  אֶ ת ר ֹאשו- אֶ חָ ד

Die faßt den Kopf, die faßt das Bein,
Die andern schlucken die Lappen.

,הַ ֵשנִ י תופֵ ס אֶ ת הָ ֶר ֶגל ֶשלו
. ַישי ְסחָ בו ָתיו בולֵ ע
ִ הַ ְש ִל

Ist alles verschlungen, dann tummeln sie sich
Vergnügt um des Schiffes Planken
Und glotzen mich an, als wollten sie
Sich für das Frühstück bedanken.«

 ִמ ְשתו ְב ִבים,ּוכְ ֶשהַ ֹכל נִ ְבלַ ע
,ְס ִביב הַ ְספ ִי ָנה הָ עובֶ ֶרת
כְ ִאלּו רוצִ ים ְלהַ גִ יד ִלי תו ָדה
".עַ ל הַ ָמ ָנה הַ ֶּנ ְה ֶד ֶרת

Doch seufzend fällt ihm in die Red'
Van Koek: »Wie kann ich lindern
Das Übel? wie kann ich die Progression
Der Sterblichkeit verhindern?«

: ֶנאֱ ָנח,קוטֵ עַ אותו וָאן קּוק
? ַ"אֵ יְך ְל ַרסֵ ן אֶ ת הָ ֹרע
 כֵיצָ ד אנִ י יָכול,הַ ֵגד
"? ַאֶ ת הָ אבַ דון ִל ְמ ֹנע

Der Doktor erwidert: »Durch eigne Schuld
Sind viele Schwarze gestorben;
Ihr schlechter Odem hat die Luft
Im Schiffsraum so sehr verdorben.
Auch starben viele durch Melancholie,
Dieweil sie sich tödlich langweilen;
Durch etwas Luft, Musik und Tanz
Läßt sich die Krankheit heilen.«

 "א ֵש ִמים:עו ֶנה הָ רופֵ א ְלוָאן קּוק
; ַ יֵש ְלהַ ּנִ יח,הַ ְשחו ִרים עַ צְ ָמם
ְבבֶ טֶ ן הַ ְס ִפי ָנה ִה ְת ַק ְל ֵקל
. ַהָ א ִויר ִמגֹ עַ ל הָ ֵריח
אבָ ל ִד ָכאון ְו ַגם ִשעמּום
;אֶ ת ִשעּור הַ ְתמּו ָתה ִהגְ ִדילּו
יקה ְו ִרקּו ִדים
ָ  ְקצָ ת מּו ִס,ְקצָ ת א ִויר
."לַ ַמחלָ ה יו ִעילּו

Da ruft van Koek: »Ein guter Rat!
Mein teurer Wasserfeldscherer
Ist klug wie Aristoteles,
Des Alexanders Lehrer.

! "עֵ צָ ה טובָ ה:וָאן קּוק ָק ָרא
, ַ ִפ ֵקח, הָ רופֵ א,אַ ָתה
 הַ מו ֶרה הַ ָדגּול,יסטו
ְ כְ מו אַ ִר
.ֶשל אלֶ כְ סַ ּנְ ֶדר הַ ֶמלֶ ְך

Der Präsident der Sozietät
Der Tulpenveredlung im Delfte
Ist sehr gescheit, doch hat er nicht
Von Eurem Verstande die Hälfte.

 ַגם נְ ִשיא הָ ִאגּוד הַ ֶד ְל ְפ ִטי,אָ ֵכן
, ַ ִאיש ַמ ְפ ִתיע,ְל ִשפּור צִ ְבעונִ ים
, הָ רופֵ א, ַגם הּוא,חָ ָכם ְמאֹ ד
. ְַלגֹ ֶדל ֶש ְלָך ל ֹא ַמגִ יע

Musik! Musik! Die Schwarzen soll'n
Hier auf dem Verdecke tanzen.
Und wer sich beim Hopsen nicht amüsiert,

יקה! הַ ְשחו ִרים
ָ יקה! מּו ִס
ָ מּו ִס
;צְ ִריכִ ים ִל ְרקֹ ד ָכאן ְב ֶמ ֶרץ
,ְלאֵ לֶ ה ֶשל ֹא ִי ְרצּו לֵ הָ נות

."הַ שּוט יו ִסיף ְקצָ ת חֵ פֶ ץ

Den soll die Peitsche kuranzen.«

II

II
Hoch aus dem blauen Himmelszelt
Viel tausend Sterne schauen,
Sehnsüchtig glänzend, groß und klug,
Wie Augen von schönen Frauen.

יקים ִמ ָמֵרֹּום
ִ אַ ְלפֵ י כו ָכ ִבים ַמ ְב ִר
,עַ ל הַ ְס ִפינָה ִמ ְתבַ טֶ לֶ ת
,דומים ְלעֵ י ֵני ָנ ִשים יָפות
ִ
.ְמלֵ אות ִבינָה וְתוחֶ לֶ ת

Sie blicken hinunter in das Meer,
Das weithin überzogen
Mit phosphorstrahlendem Purpurduft;
Wollüstig girren die Wogen.

יטים עַ ל הַ ָים הַ כָחֹ ל
ִ הֵ ם ַמ ִב
, ְַבאור ז ְַרחָ נִי ִמ ְש ָת ֵרע
יבים ְל ַרעַ ש הַ גַל
ִ ּומ ְק ִש
ַ
. ֵַמחֵ ֶשק ִמ ְתבַ ְעבֵ ע
,עַ ל ת ֶֹרן ִמ ְפ ָרש ָתלּוי כִ ְס ַמ ְרטּוט
,וְהָ אנִ יָה ל ֹא ָזזָה
 וְעָ לָ יו,אבָ ל הַ ִספּון מאָ ר
.יקה ֶשל אֶ ְק ְסטָ זָה
ָ מּוס
ִ ַה

Kein Segel flattert am Sklavenschiff,
Es liegt wie abgetakelt;
Doch schimmern Laternen auf dem Verdeck,
Wo Tanzmusik spektakelt.

,עַ ל הַ כִ ּנור מו ִביל הַ הַ ַגאי
, ַחָ ִליל הַ טַ בָ ח ְמ ַשגֵע
, ַמלָ ִחים ְמתופֵ ף-שּוליַת
ְ
ְב ִלי הֶ ֶרף
. ַתוקע
ֵ הַ דו ְקטור ְב ֶק ֶרן

Die Fiedel streicht der Steuermann,
Der Koch, der spielt die Flöte,
Ein Schiffsjung' schlägt die Trommel dazu,
Der Doktor bläst die Trompete.

, גְ בָ ִרים ְו ָנ ִשים,ֵמאות ְשחו ִרים
,מּודים ִב ְקבּוצָ ה צוהֶ לֶ ת
ִ ְצ
וְאַ חַ ֵרי ָכל ְק ִפיצַ ת הָ ַר ְק ָדן
.ַש ְר ֶש ֶרת בַ ְרזֶל ְמצַ ְלצֶ לֶ ת

Wohl hundert Neger, Männer und Fraun,
Sie jauchzen und hopsen und kreisen
Wie toll herum; bei jedem Sprung
Taktmäßig klirren die Eisen.

הֵ ם נִ ְדחָ ִפים ִמן הַ ִספּון
,ְב ַתאוָה ְמטֹ ֶרפֶ ת
הפיָה ְשחו ָרה ִעם גְ נִ יחות
ִ ֵּו ְיפ
.אֶ ת עֵ י ֹרם שּו ָתפָ ּה עוטֶ פֶ ת

Sie stampfen den Boden mit tobender Lust,
Und manche schwarze Schöne
Umschlinge wollüstig den nackten Genoß Dazwischen ächzende Töne.
Der Büttel ist Maître des plaisirs,
Und hat mit Peitschenhieben

)**

Maïtre des plaisirs אֶ ת הַ ַת ְפ ִקיד
, ַעַ כְ ָשו ְמגַלֵ ם הַ ַמ ְשגִ יח

Die lässigen Tänzer stimuliert,
Zum Frohsinn angetrieben.
Und Dideldumdei und Schnedderedeng!
Der Lärm lockt aus den Tiefen
Die Ungetüme der Wasserwelt,
Die dort blödsinnig schliefen.
Schlaftrunken kommen geschwommen heran
Haifische, viele hundert;
Sie glotzen nach dem Schiff hinauf,
Sie sind verdutzt, verwundert.

וְהּוא ֵמ ִאיץ אֶ ת הָ ַר ְק ָדנִ ים
. ְַבשּוט ֶשבָ הֶ ם ַמ ְש ִליח
!Schnedderedeng - ו,Dideldumdei -ו
ושְך ִמן הַ ַמיִם
ֵ הָ ַרעַ ש מ
ִמ ְפלָ צות הַ יָם א ֶשר ִב ְתהום
.ינְתיִם
ַ ֵיָ ְשנּו ְב ִט ְמטּום ב
 ְפנֵי הַ ג ִַלים-יעים עַ ל
ִ מופ
ִ יַ ְשנּונִ ים
ַאורע
ֵ ּוב ַמה ֶש
ְ ,ישים
ִ כְ ִר
,עַ ל הַ ְס ִפי ָנה הֵ ם ִמ ְס ַתכְ ִלים
. ָ מ ְפ ַת ִעים ִמ ַמ ְראֶ ה,נְ בוכִ ים

Sie merken, daß die Frühstückstund'
Noch nicht gekommen, und gähnen,
Aufsperrend den Rachen; die Kiefer sind
Bepflanzt mit Sägezähnen.

,זְ ַמן ארּוחָ ה ע ַד ִין ל ֹא בָ א
;וְעוד ל ֹא הגַש לָ הֶ ם עֵ בֶ ד
 כְ מו ַמסור,פו ְת ִחים ְב ִפהּוק ְלסָ תות
.י ְשבות ִש ַּנ ִים ֶשל פֶ לֶ ד

Und Dideldumdei und Schnedderedeng Es nehmen kein Ende die Tänze.
Die Haifische beißen vor Ungeduld
Sich selber in die Schwänze.

!Schnedderedeng -- ו,Dideldumdei -ו
.אֵ ין סוף ְל ִרקּוד הַ ַתאַ ב
ישים נו ְשכִ ים חַ ְס ֵרי סַ ְבלָ נּות
ִ כְ ִר
.אֶ ת זְ ָנבו ֵתיהֶ ם ֵמ ַרעַ ב

Ich glaube, sie lieben nicht die Musik,
Wie viele von ihrem Gelichter.
»Trau keiner Bestie, die nicht liebt
Musik!« sagt Albions großer Dichter.
Und Schnedderedeng und Dideldumdei Die Tänze nehmen kein Ende.
Am Fockmast steht Mynheer van Koek
Und faltet betend die Hände:
»Um Christi willen verschone, o Herr,
Das Leben der schwarzen Sünder!
Erzürnten sie dich, so weißt du ja,

, כַּנִ ְראֶ ה,ִלכְ נ ְפיָ ָתם ל ֹא ָנ ִעים
. ַכָל צְ ִליל ְלחַ יָה ַמ ְפ ִריע
- "! אַ ל ַתא ִמין,ילים
ִ " ְלזו ֶששונֵאת צְ ִל
)***
. ַפַ יְ טָ ן אַ ְל ִביון ַמצִ יע
! Schnedderedeng - וDideldumdei -ו
. ִַרקּוד ַתאבָ ה ל ֹא ָשבֵ ע
,ת ֶרן עו ֵמד
ֹ ִַמינְ הֶ ר וָאן קּוק מּול ה
: ַיָ ָדיו ִב ְת ִפילָ ה ַמגְ בֵ ּה
 חסֵ ה, אדו ָני,דושים
ִ "בַ ֵשם הַ ְק
!עַ ל חַ ֵיי הַ חו ְט ִאים הָ אֵ לֶ ה
 כִ י הֵ ם,ְואַ ל ִתכְ עַ ס עלֵ יהֶ ם

.ִט ְפ ִשים כְ מו חַ יות פֶ ֶרא

Sie sind so dumm wie die Rinder.

, ִבנְ ָך-ַרחֵ ם עלֵ יהֶ ם ִלכְ בוד יֶשּו
!ֶש ֵמת ְל ַמעַ ן כלָ נּו
,ִשאֵ רּו ְשֹלש ֵמאות
ָ ִאם ל ֹא י
."גָמּור הָ עֵ סֶ ק ֶשלָ נּו

Verschone ihr Leben um Christi will'n,
Der für uns alle gestorben!
Denn bleiben mir nicht dreihundert Stück,
So ist mein Geschäft verdorben.«

 אנגלית) נוסחSupercargo) –  מיסטר; סופרקרגו, מר- ) נדרלנדיתMynheer( – *) מינהר
 וכן מעקב אחר מצב החזקתם בבטן הספינה; בדרך, האחראי על קבלת ומסירת מטענים:ימי
.חובל-כלל חבר שני של רב
 (צרפתית) – מנהל הנשףMaïtre des plaisirs )**
 אלביון – אנגליה.***) מתוך "הסוחר מוונציה" של שייקספיר

Jung-Katerverein für Poesiemusik
Der philharmonische Katerverein
War auf dem Dache versammelt
Heut nacht – doch nicht aus Sinnenbrunst;
Da ward nicht gebuhlt und gerammelt.
Es paßt kein Sommernachthochzeitstraum,
Es passen nicht Lieder der Minne
Zur Winterjahrzeit, zu Frost und Schnee;
Gefroren war jede Rinne.
Auch hat überhaupt ein neuer Geist
Der Katzenschaf sich bemeistert;
Die Jugend zumal, der Jung – Kater ist
Für höheren Ernst begeistert.
Die alte frivole Generation
Verröchelt; ein neues Bestreben,
Ein Katzenfrühling der Poesie
Regt sich in Kunst und Leben.

תּולים הַ צְ ִע ִירים
ִ יק ִלית ֶשל הַ ח
ָ מּוס
ִ -יּוטית
ִ אג ָדה ִפ
)*
ילהַ ְרמונִ ית ֶשל חתּו ִלים
ְ אג ָדה ִפ
- נִ ְתאַ ְספָ ה עַ ל הַ ַגג הַ לַ ְילָ ה
:אַ ְך ל ֹא ִמתוְך ִה ְתפַ ְרצּות ַתאוָה
.הַ ָגסּות ל ֹא ְקרובָ ה ו ַַדאי לָ ּה
)**

,חלום לֵ יל ַק ִיץ ל ֹא בָ א ְבחֶ ְשבון
,ְשבַ ח
ֶ ִש ִירים ֶשל נֹעַ ם ו
,כְ ֶש ָכל עָ רוץ ָקפָ א עַ ד ַת ְח ִתית
.ִמסָ ִביב ַרק ֶשלֶ ג ו ְֶק ַרח
שור ֶרת שונָה ְלג ְַמ ֵרי
ֶ
ַהָ רּוח
:ְב ֶק ֶרב חֶ ְב ָרה ִמ ְתחַ ֶד ֶשת
 כָל חָ תּול ִב ְפ ָרט,הַ ּנֹעַ ר ִבכְ לָ ל
.ימה ְמ ַר ֶג ֶשת
ָ אחּוזִ ים ְמ ִש
,דור הָ אָ בות ַקל ַדעַ ת ִפגֵר
, ַצומח
ֵ וְדור רּוחָ נִי
ירה חתּו ִלית ְבחַ יִ ים
ָ א ִביב ִש
. ַּו ְבא ָמנּות פו ֵרח

Der philharmonische Katerverein,
Er kehrt zur primitiven
Kunstlosen Tonkunst jetzt zurück,
Zum schnauzenwüchsig Naiven.

ילהַ ְרמונִ ית רוצָ ה
ְ הָ אג ָדה הַ ִפ
יבית
ִ יט
ִ ימ
ִ יקה ְפ ִר
ָ ְלמּו ִס
,אֶ ְמצָ ִעית-לַ ח ֹזר – ִב ְל ִתי
.יבית
ִ ירה ְו ָנ ִא
ָ  י ְִש,ַגסָ ה

Er will die Poesiemusik,
Rouladen ohne Triller,
Die Instrumental- und Vokalpoesie,
Die keine Musik ist, will er.

:רּושה א ָמנּות ִמסּוג חָ ָדש
ָ ְד
,פורץ כָל סֶ כֶר
ֵ ִס ְלסּול ֶש
קו ִליִים ֶשבָ הֶ ם-יּוטים כְ ִליִים
ִ ִפ
.יקה ֵזכֶר
ָ מּוס
ִ כְ בָ ר אֵ ין ְל

Er will die Herrschaft des Genies,
Das freilich manchmal stümpert,
Doch in der Kunst oft unbewußt
Die höchste Staffel erklimpert.
Er huldigt dem Genie, das sich
Nicht von der Natur entfernt hat,
Sich nicht mit Gelehrsamkeit brüsten will
Und wirklich auch nichts gelernt hat.
Dies ist das Programm des Katervereins,
Und voll von diesem Streben
Hat er sein erstes Winterkonzert
Heut nacht auf dem Dache gegeben.
Doch schrecklich war die Exekution
Der großen Idee, der pompösen –
Häng dich, mein teurer Berlioz,
Daß du nicht dabeigewesen!
Das war ein Charivari, als ob
Einen Kuhschwanzhopsaschleifer
Plötzlich aufspielten, branntweinberauscht,
Drei Dutzend Dudelsackpfeifer.
Das war ein Tauhu-Wauhu, als ob

,ַמ ְמ ִליכִ ים ָגאון בַ עַ ל הַ שפָ ה
,ִאם כִ י ִל ְפעָ ִמים ִעלֶ גֶת
אַ ְך ִמ ֵדי פַ עַ ם ְב ִלי ַמא ָמץ
.עַ ל כָל ַמ ְד ְרגות ְמ ַדלֶ גֶת
 א ֶשר,נותנִים ָכבוד ְל ָגאון
ְ
,ל ֹא ִמ ְת ַרחֵ ק ֵמהַ טֶ בַ ע
ל ֹא ִמ ְתפַ אֵ ר ְבלַ ְמ ָדנּות
.ְואָ כֵן ל ֹא לָ ַמד ִמגִ יל ֶשבַ ע
,זו ִהי ָתכְ נִ ית ֶשל הָ אג ָדה
ּול ֵשם כְָך ְבתֹם הָ עֶ ֶרב
ְ
עַ ל גַג הַ ִבנְ יָן ִה ְת ַקיֵם הַ קונְ צֶ ְרט
.הָ ִראשון ְבעונַת הַ חֹ ֶרף
הָ יָה ֶזה ִבצּועַ אָ יֹֹ ום ְונו ָרא
- ַלַ ַר ְעון הַ ִפ ֵקח
 אֶ ת עַ צְ ְמָך, בֶ ְר ִליוז יָ ָקר,ְתלֵ ה
! ִַית נוכֵח
ָ ֶשל ֹא הָ י
,הָ יָה ֶזה קונְ צֶ ְרט חתּו ִלי ְבאֱ ֶמת
,כלָ ם ָק ְפצּו ְלל ֹא סֵ ֶדר
וְח ִלילָ נִים ִשכו ִרים ִלּוּו
.ירת הָ עֵ ֶדר
ַ אֶ ת ְד ִה
,הָ ַרעַ ש הָ יָה ֶשל ֹא ְיתֹאַ ר

ַכְ ִאלּו ְבתוְך ֵתבַ ת ֹנח
זּוגות חַ יות אֶ ת הַ ַמבּול
. ִַה ְללּו יַ ְח ָדיו ְבכָל כוח

In der Arche Noäh anfingen,
Sämtliche Tiere unisono
Die Sündflut zu besingen.

,ְשאגּו
ָ כלָ ם ְי ְָבבּו ו
!"רּודים " ִמיָאּו
ִ ְִה ְש ִמיעּו צ
ַנ ָגנֵי עּוגָב ִלכְ ֵנ ִס ְ ָיה
.ְללַ וות ְבקול ִמ ְשנֶה בָ אּו

Oh, welch ein Krächzen und Heulen und Knurr'n,
Welch ein Miau'n und Gegröle!
Die alten Schornsteine stimmten ein
Und schnauften Kirchenchoräle.
Zumeist vernehmbar war eine Stimm',
Die kreischend zugleich und matte
Wie einst die Stimme der Sontag war,
Als sie keine Stimme mehr hatte.

)***

,בָ לַ ט ָשם צְ ִליל צַ וְחָ נִי וְסָ חּוט
,נִיקה
ָ ֶש ְדמּות אַ חַ ת הֶ ֱע
 כְ ֶש ִהיא,דומה ְלקולָ ּה ֶשל זונְ טָ ג
ֶ
.יקה
ָ חַ ְס ַרת קול לָ ִשיר ִה ְפ ִס

Das tolle Konzert! Ich glaube, es ward
Ein großes Tedeum gesungen,
Zur Feier des Siegs, den über Vernunft
Der frechste Wahnsinn errungen.

 זֶה הָ יָה,קונְ צֶ ְרט ֶנ ְה ָדר! כַּנִ ְראֶ ה
)****
ַ גָדול בַ ִבצּועTe Deum
ֶשבו עַ ל הַ ֵשכֶל חָ גַג נִ צָ חון
. ַטֵ רּוף ְמטֹ ָרף ּופָ רּוע

Vielleicht auch ward vom Katerverein
Die große Oper probieret,
Die Ungarns größer Pianist
Für Charenton komponieret.

או הָ י ְָתה זו אּולַ י ח ָז ָרה ִראשונָה
- !ְלאופֵ ָרה – יֹ ִפי ֶשל אַ ְריָה
)***** א ֶשר ִחבֵ ר ְל ַדי ֵָרי ַש ַרנְ טון
)****** .הַ ְפסַ נְ ְת ָרן הַ ָדגּול ֵמהּונְ ַג ְריָה

Es hat bei Tagesanbruch erst
Der Sabbat ein Ende genommen;
Eine schwangere Köchin ist dadurch
Zu früh in die Wochen gekommen.

.ְו ַרק ִעם ַשחַ ר הַ תֹפֶ ת נ ַָדם
, ִא ָשה ְמעבֶ ֶרת,טַ בָ ִחית
- י ְָל ָדה מ ְק ָדם ְב ַכ ָמה ְשבּועות
.כָל כְָך ִה ְת ַרגְ ָשה הַ גְ בֶ ֶרת

Die sinnebetörte Wöchnerin
Hat ganz das Gedächtnis verloren;
Sie weiß nicht mehr, wer der Vater ist
Des Kindes, das sie geboren.

ִהיא ְמאַ בֶ ֶדת אֶ ת זִ כְ רונָּה
,ִמעָ צְ ָמתו ֶשל הָ ֶר ַתע
ְול ֹא יְכולָ ה לַ ענות ִמי הּוא אָ ב
.הַ ִתינוק ֶשּנולַ ד ְלפֶ ַתע

»War es der Peter? War es der Paul?
Sag, Liese, wer ist der Vater?«

? ִמי הּוא הָ ִאיש, ִלי ָזה,"הַ ִג ִידי
"? הַ ְש ַניִם, פֶ ְטרּוס,פָ אּולּוס

אַ ְך ִלי ָזה לוחֶ ֶשת ְבאור הַ ִחיּוְך:
יסט! חָ תּול הַ ָש ַמ ִים! "
"הוִ ,ל ְ

Die Liese lächelt verklärt und spricht:
«!»Oh, Liszt! du himmlischer Kater

*) סאטירה על המלחין ריחרד וגנר ועל יצירותיו התיאורטיות המוסיקליות "מוסיקה של
העתיד" ו"אופרה ודרמה "
**) רמז ל"חלום ליל קיץ" של המלחין פליקס מנדלסון ,אשר וגנר מתח עליו ביקורת חריפה
***) הנרייטה גרטרוד ולפורגיס זונטג  -זמרת האופרה הגרמנית
****) ( Te Deumלטינית" :לָך ,אלוהים ,שבח")  -המנון נוצרי
*****)  - Charentonמקום ליד פריז שבו נמצא בית משוגעים גדול
******) הרמז למלחין-פסנתרן פרנץ ליסט

Miserere
*)
אֵ ין ִבי ִקנְ אָ ה ִב ְב ֵני-אֹ ֶשר ִחּנָם
עַ ל חַ ֵייהֶ ם ְב ִלי שּום אֶ בֶ ל,
אנִ י ְמ ַק ֵּנא ַרק עַ ל ִחיש מו ָתם,
עַ ל ה ִליכ ָָתם ְלל ֹא סֵ בֶ ל.
בּושי ִת ְפאֶ ֶרת יו ְש ִבים
כְ ֶשהֵ ם ְל ֵ
ִעם ִש ְמחָ ה עַ ל ְפנֵיהֶ ם שובֶ בֶ ת,
ִעם ֵזר עַ ל הָ ר ֹאש ְב ִמ ְש ֵתה הֵ חַ יִ ים,
ֹאשיהֶ ם הַ ָמוֶת.
קוצֵ ר אֶ ת ר ֵ

Miserere
Die Söhne des Glückes beneid ich nicht
Ob ihrem Leben, beneiden
Will ich sie nur ob ihrem Tod,
Dem schmerzlos raschen Verscheiden.
Im Prachtgewand, das Haupt bekränzt
Und Lachen auf der Lippe,
 Sitzen sie froh beim LebensbankettDa trifft sie jählings die Hippe.

ְבבֶ גֶד ֶשל חַ גִ ,עם וֶ ֶרד ְביָד,
ְב ִשיא ְפ ִריחָ ָתם ע ֶדּנָּה
הו ְלכִ ים ְלעולָ ם הַ צְ לָ ִלים ִמיָד
פורטּונָה,
ָכל נִ ְבחָ ֵרי ְ

Im Festkleid und mit Rosen geschmückt,
Die noch wie lebend blühten,
Gelangen in das Schattenreich
Fortunas Favoriten.

ל ֹא ְמכעָ ִרים ִמ ְפאַ ת ַמחלות,
ִעם הַ בָ עַ ת הַ פָ נִ ים ְמא ֶש ֶרת,
לו ַקחַ ת או ָתם ְלאַ ְרמון נְ פָ שות
ְפרוז ְֶר ִפינָהַ ,מ ְל ָכה ִחּו ֶֶרת.

Nie hatte Siechtum sie entstellt,
Sind Tote von guter Miene,
Und huldreich empfängt sie an ihrem Hof
Zarewna Proserpine.

זְ ַמן ַרב אנִ י ְמ ַק ֵּנא ְ ָבהֶ ם כְ בָ ר!

!Wie sehr muß ich beneiden ihr Los

Schon sieben Jahre mit herben,
Qualvollen Gebresten wälz ich mich
Am Boden und kann nicht sterben!

ֶַשבַ ע ָשנִ ים ל ֹא ַמּנִיח
,ְבכָל אֵ יבָ ר הַ ַמכְ אוב הָ אַ כְ ָזר
! ְַולָ מּות אנִ י ל ֹא ַמצְ ִליח

O Gott, verkürze meine Qual,
Damit man mich bald begrabe;
Du weißt ja, daß ich kein Talent
Zum Martyrtume habe.

, ַקצֵ ר אֶ ת הַ ָיגון,הו אֱ ֹל ִהים
;ַת ְר ֶשה ִלי ְל ֶקבֶ ר לָ לֶ כֶת
 אֵ ין ִלי כִ ָשרון: ַאַ ָתה יו ֵדע
.ְלמות הַ ְקדו ִשים ִמ ְת ַמ ֶשכֶת

Ob deiner Inkonsequenz, o Herr,
Erlaube, daß ich staune:
Du schufest den fröhlichsten Dichter, und raubst
Ihm jetzt seine gute Laune.
Der Schmerz verdumpft den heitern Sinn
Und macht mich melancholisch;
Nimmt nicht der traurige Spaß ein End,
So werd ich am Ende katholisch.
Ich heule dir dann die Ohren voll,
Wie andre gute Christen O Miserere! Verloren geht
Der beste der Humoristen!

, ְסלַ ח ִלי נָא,ֵמחֹ סֶ ר ִע ְק ִביּו ְתָך
: ַמ ְפ ַתעַ ִשכְ ִלי הַ פָ תּוח
,יָצַ ְר ָת פַ יְטָ ן ְל ִש ְמחָ ה ו ְִרּנָה
. ַהורס לו ַמצַ ב הָ רּוח
ֵ ְו
הַ כְ אֵ ב ַמ ְח ִליש אֶ ת אָ ְפ ִיי הֶ עָ ִליז
;ְועו ֶשה או ִתי ֵמלַ נְ כו ִלי
, ְלהַ כְ ִעיס,ִאם ל ֹא ַת ְפ ִסיק ְלהַ ֵתל
.אֶ הַ פֹ ְך ְלבַ סוף ְל ָקתו ִלי
,אַ ְת ִחיל ִל ְבכות ְבאָ זְ ֵניָך לָ עַ ד
- כְ מו נוצְ ִרים טו ִבים ְל ִת ְפאֶ ֶרת
! אָ ז יַאָ בַ דMiserere ,הו
!יסט הַ טוב בַ חֶ לֶ ד
ְ הּומו ִר
) – חון! (לטיניתMiserere )*

Ich seh im Stundenglase schon
Ich seh im Stundenglase schon
Den kargen Sand zerrinnen.
Mein Weib, du engelsüße Person!
Mich reißt der Tod von hinnen.
Er reißt mich aus deinem Arm, mein Weib,
Da hilft kein Widerstehen,

הַ חול ְב ָשעון אוזֵל וְהולֵ ְך
,הַ חול ְב ָשעון או ֵזל וְהולֵ ְך
.הַ זֶ ֶרם ָקרוב ְלנ ֶֶתק
,הַ ָמוֶת הַ ַמר תו ְל ֵשנִ י ִמ ֵמְך
!מ ֶתק
ֹ  ַמ ְלאָ כִ י ּו,ִא ְש ִתי
, ִא ְש ִתי,הּוא מו ֵשְך או ִתי ִמ ָי ַד ִיְך
;שּום ִה ְת ַנגְ דּות ל ֹא מצְ לַ חַ ת

Er reißt die Seele aus dem Leib Sie will vor Angst vergehen.
Er jagt sie aus dem alten Haus,
Wo sie so gerne bliebe.
Sie zittert und flattert - Wo soll ich hinaus?
Ihr ist wie dem Floh im Siebe.
Das kann ich nicht ändern, wie sehr ich mich sträub,
Wie sehr ich mich winde und wende;
Der Mann und das Weib, die Seel und der Leib,
Sie müssen sich trennen am Ende.

,הּוא מוצִ יא ִמגּו ִפי אֶ ת נִ ְש ָמ ִתי
.א ֶשר ִמ ְת ַכ ֶּוצֶ ת ִמפַ חַ ד
,ְמג ֵָרש או ָתה ֵמהַ בַ ִית הַ ָי ָשן
.בו ְל ִה ָשאֵ ר ִמ ְתאַ ֶמצֶ ת
- "? ְלאָ ן, "לָ לֶ ֶכת:נִ ְש ָמ ִתי רועֶ ֶדת
.כְ פַ ְרעוש ְבנָפָ ה ִמ ְתרוצֶ צֶ ת
, ל ֹא אּוכַל לַ עקֹ ף,גַם ִאם אֶ ְת ַק ֶשה
; שּום סַ חֶ בֶ ת,ְק ָרב ל ֹא יַעזֹר
, ּובֵ ין ֶנפֶ ש ְלגּוף,בֵ ין ִאיש ְל ִא ְשתו
.יַ ְפ ִריד ְלבַ סוף הַ ָמוֶת

