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על סרגי יסנין
סרגיי אלכסנדרוביץ' יסנין ) (1925-1895היה משורר לירי רוסי.יסנין נולד כבן בכור למשפחת איכרים בכפר באזור ריאזן ברוסיה 200 ,ק"מ דרומה ממוסקבה.
ילדותו בבית הדתי האדוק של הסבים הייתה מאושרת .הסביבה הכפרית הטביעה חותם משמעותי על זהותו .כל חייו החשיב עצמו יסנין "משורר הכפר" .רבות
מיצירותיו מתייחסות לאדמה ולחיי האיכרים .בגיל חמש כבר ידע סרגיי לקרוא ובגיל תשע גם לכתוב שירים .בגיל  17עבר למוסקבה שם עבד בהתחלה כזבן,
בהוצאת הספרים ,כעוזר מגיה בבית דפוס .כעבור שנה ,החל משנת  1913למד בקורסים של הפקולטה להיסטוריה ולפילוסופיה של האוניברסיטה העממית
העירונית .פקד גם את חוג המשוררים ובשנת  1914פרסם שירים לראשונה בכתב-העת לילדים.משנת  1915עבר להתגורר בבירה פטרבורג ,ששינתה בינתיים את
שמה לפטרוגרד .באותה תקופה כתב שירים בהשראת הפולקלור הרוסי והיה מקורב ל"המשוררים החדשים של הכפר" .משקל רב שקלו בקריירה הספרותית של
יסנין ההיכרות עם גדול משוררי "תור הכסף" של השירה הרוסית ,אלכסנדר בלוק ,כמו כן עם אנה אחמטובה ,ולדימיר מיאקובסקי ,ניקולאי גומיליוב ,מרינה
צווטאייבה שהעריכו את כשרונו .באו תה תקופה הוא התחיל שורה ארוכה של הופעות בערבי שירה בפני קהל .קובץ השירים הראשון של יסנין והאוספים שבאו אחריו
כללו שירים נוגעים ללב אודות האהבה והחיים הפשוטים ,עם ביטוי אמונה פנתאיסטית בטבע ,שהפכו אותו לאחד המשוררים הפופולרים בזמנו .במרץ  1916גויס
יסנין לצבא .מאוחר יותר נשלח לחזית בגדוד עונשין ,לדבריו ,מפני שסירב לכתוב שירים לכבוד הצאר .בעקבות מהפכת אוקטובר  , 1917יצאה רוסיה מהמלחמה וכך
שוחרר המשורר מחובת השרות הצבאי .בהתחלה יסנין תלה תקוות במהפכה שנראתה כי הביאה את האדם הפשוט לשלטון .פרסם שירים לשבח ה"אוונגליון
החדש" ,אך במהרה התאכזב מהמשטר החדש ולעתים ביקר אותו .באותן השנים שינה יסנין את מנהגיו ואימץ יותר ויותר דמות של דנדי ,מרדן ,מפר סדר" ,חוליגן"
או "סקנדליסט" ,הרואה עצמו רע של אנשי השוליים.
ב 1921-ביקר באזור הרי האורל ובמרכז אסיה .
נקן ,הבוגרת ממנו ב 17-שנים ,שהפכה כעבור חצי
אחרי שבשנת  1920נישואיו הראשונים התפרקו ,הכיר יסנין את רקדנית הבלט המפורסמת אמריקנית אַ י ֶזדורה דּו ָ
שנה לאשתו הרשמית השנייה .בני הזוג נסעו למסעות מופעים ברחבי אירופה ,אחר כך הפליגו לארצות הברית .באפריל אותה שנה יצאו שוב למסעות בצרפת
וגרמניה .אך ההשתכרויות והסקנדלים נמשכו .באוגוסט  1923חזר יסנין עם איזדורה למוסקבה והקשר ביניהם התנתק סופית באוקטובר.
בשנתיים האחרונות לחייו יסנין לא חזר להיות כפי שהיה .חיי הוללות והשתכרויות אינסופיות התלוו במשברים גופניים .תפוקתו האמנותית לא ירדה .אך הוא עצמו לא
הרגיש שבע רצון מאיכות שירתו .נימת שיריו נעשתה יותר פרובוקטיבית כמו ב"שירי הסקנדליסט" .בנובמבר  ,1925חודש לפני מותו כתב את הפואמה "האדם
השחור" ששיקפה את יסוריו הנפשיים.
בת הזוג הבאה של יסנין הייתה מעריצה שלו ,עיתונאית .באותה תקופה נולד לו בן מאשה אחרת ,המשוררת .כמו כן הייתה לו מאהבת נוספת אליה כתב שירים
ומכתבים .על מנת להתגבר על המשבר הרגשי המתמשך שפקד בו ,טייל יסנין בשנים  1924-1925בגאורגיה ובאזרבייג'ן .בעת מסע זה היה לו עוד רומן עם
צעירה ארמנית  ,בשם שא ַג ֶנה  ,אותה ואת אהבתו אליה תיאר בקובץ "המנגינות הפרסיות".
באוקטובר  1925,התחתן רשמית בשלישית עם נכדה של לב טולסטוי  .אולם הדיכאון גבר עליו והצטרך להתאשפז במשך חודשיים בקליניקה .עדיין עשה
ניסיונות התאבדות חוזרים .אחרי השחרור מבית החולים ,חסר בית אחרי שנפרד מאשתו ,תיכנן לנסוע ללנינגרד ,להישאר שם עד הקיץ ולנסוע אחר כך לבקר
אצל מקסים גורקי באיטליה .ב 24-בדצמבר התארח בסויטה במלון "אנגלטר" בלנינגרד .החברים שביקרו אצלו מצאו אותו פעיל ובמצב רוח מרומם .לא ראו סימני
שכרות .סיפר שמתכנן הוצאת מהדורה של כל יצירותיו בשלשה כרכים .להפתעת כולם ,בלילה  27- 28בדצמבר  1925התאבד יסנין על ידי תליה בחדרו במלון .היה
רק בן  30במותו .יום קודם לכן מסר בתוך מעטפה שיר אחרון שכתב"( ,להתראות ,ידידי ,להתראות") לידידו ,משורר מקומי.
יסנין הובא לקבורה בבית העלמין במוסקבה .גורקי הצהיר בעצב כי רוסיה איבדה את גדול משורריה.
איכות שירתו של ייסנין  -המוזיקליות והכנות שלה  -ותכניה המעוגנים עמוקות במסורת ובנשמתו של העם הרוסי ,מותו הטראגי בגיל צעיר וסיפור חייו הסוערים גרמו
במהרה להתהוות מיטוס ופולחן סביב דמותו ,בדומה לעוד כמה ממשורריה הגדולים של רוסיה ובראשם פושקין .רוב יצירותיו ראו אור אחרי שנת .1966

בימינו שיריו נלמדים בבתי ספר וחלקם הולחנו על ידי מלחינים רבים בצורת רומנסות .ישנם שירים שזכו ללחן עממי.

סרגיי יסנין
הַ ַשחַ ר ַמ ְׁש ֶקה כְׁ רּוב ְׁו ֶגזֶר
הַ ַשחַ ר ַמ ְׁש ֶקה כְׁ רּוב ְׁו ֶגזֶר
ְׁרּודים ,ו ְִׁתינוק
ְׁב ַמיִם ו ִ
ְׁקטַ נְׁ טַ ן עֶ ֶג ְׁלגַל ֶשל אֵ ם-אֶ ֶדר
יונֵק הָ עָ ִטין הַ ָּירֹק.

Сергей Есенин
*

*

*

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

( 1910בגיל )15
* יסנין בנה מילה חדשה :ל"אֶ ֶדר" הוא הוסיף
סיומת הקטנה וחיבה ,אשר מקובלת בשפה
הרוסית כלפי "עֶ גֶל"

סרגיי יסנין
עֵ ץ ִל ְׁבנֶה
עֵ ץ ִל ְׁבנֶה עַ ל פֶ לֶ ג
ַתחַ ת חַ לונִי
ִה ְׁתכָסָ ה ְׁב ֶשלֶ ג,
כִ ְׁבאָ ִריג כ ְַׁס ִפי.
עַ ל עָ נָף שּולַ יִם
ֶשלֶ ג צַ ח ִה ְׁק ִרים,
ָשם כְׁ עֲגִ ילַ יִם
חורים.
אֶ ְׁשכולות צְׁ ִ
שור ֶרת,
דּומּיָה ֶ
ִ
עֵ ץ ָרדּום ָש ֵקט,

Сергей Есенин
Береза
Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит береза
В сонной тишине,

И горят снежинки
В золотом огне.

לּומה זוהֶ ֶרת
ָ ּופ
ְׁ
.ְׁבזָהָ ב לוהֵ ט

А заря, лениво
Обходя кругом,
обсыпает ветки
Новым серебром.

ָשחָ ר נָע ְׁב ֶרצֶ ף
ְׁס ִביב עַ נְׁ פֵ י אָ ִמיר
וְׁעָ לָ יו עוד כֶסֶ ף
.ְׁבעַ צְׁ לּות ַמ ְׁמ ִטיר
1913

Сергей Есенин
Пороша

סרגיי יסנין
ֶשלֶ ג חָ ָדש

Еду. Тихо. Слышны звоны
Под копытом на снегу.
Только серые вороны
Расшумелись на лугу.

 ִמכָל הָ עֵ בֶ ר.נְׁ ִסיעָ ה
. צְׁ ִליל ְׁפ ָרסות. ֶש ֶקט.ֶשלֶ ג
עור ִבים ְׁבצֶ בַ ע אֶ פֶ ר
ְׁ ַרק
.צועַ ִקים ְׁב ִריק ָשדות

Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна.
Словно белою косынкой
Повязалася сосна.

,יַעַ ר נָם ְׁל ִשיר ְׁבנַחַ ת
.מּוחָ ש-ִשיר קוסֵ ם ִב ְׁל ִתי
 ִמ ְׁטפַ חַ ת:אֹ ֶרן ִמ ְׁת ַק ֵשט
ְׁלבָ נָה ְׁלר ֹאש חָ בַ ש

Понагнулась, как старушка,
Оперлася на клюку,
А под самою макушкой
Долбит дятел на суку.

כְׁ מו זְׁ ֵקנָה ֶש ִמ ְׁת ַק ֶמ ֶרת
.ְׁונִ ְׁשעֶ נֶת עַ ל ַמ ֵקל
ְׁונ ַָקר ְׁברום צַ ֶמ ֶרת
.ְׁלנ ֵַקר עָ נָף הֵ חֵ ל

Скачет конь, простору много.
Валит снег и стелет шаль.
Бесконечная дорога
Убегает лентой вдаль.

,ְׁב ֶמ ְׁרחָ ב סּוסָ ה דוהֶ ֶרת
.פורש
ֵ ֶשלֶ ג ַרך ְׁר ִדיד
ֶד ֶרך ְׁלאֵ ין ֵקץ כְׁ מו סֶ ֶרט
.ִמ ְׁתגַּלָ ה כְׁ ֶד ֶרך נֵס
1914

סרגיי יסנין

Сергей Есенин
*

*

!אֶ ֶרץ אָ הּוב-חֶ בֶ ל

*

חָ צִ יר ֶשל ֶש ֶמש-ע ֲֵר ַמת
...ִב ְׁשדות ַמיִם ִמ ְׁתהַ פֶ כֶת
ְׁל ִאבּוד כ ֵָמהַ חֶ ֶרש
.בֵ ין ְׁדגָנִים ִל ִבי לָ לֶ כֶת

Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.

ַ ִת ְׁל ָתן ָשטּוח,ְׁב ִרכְׁ פָ ה
. ֵמצֶ ר, ִמכְׁ מ ֶֹרת,ְׁלאֲ גַם
ַרּוח-ע ֲָרבָ ה – נָזִ יר ְׁשפַ ל
.חֲ רּוזִ ים ֵמנִיד ְׁב ִלי יֵצֶ ר

По меже, на переметке,
Резеда и риза кашки.
И вызванивают в четки
Ивы - кроткие монашки.
Курит облаком болото,
Гарь в небесном коромысле.
С тихой тайной для кого-то
Затаил я в сердце мысли.

,יתי
ִ עַ ל ִבצָ ה עָ ָשן ָר ִא
.חָ רּוך אֵ סֶ ל הַ ָש ַמיִם
נִיתי
ִ ָ ִאיש ַש ְׁרעָ ף פ-ְׁלאֵ י
.ינְׁתיִם
ַ ֵּומ ְׁס ִתיר בַ לֵ ב ב
ַ

Все встречаю, все приемлю,
Рад и счастлив душу вынуть.
Я пришел на эту землю,
Чтоб скорей ее покинуть.

,אֶ ת נ ְַׁפ ִשי לָ ֵתת ָש ֵמח
.ָשש ִמכָל ָדבָ ר ע ֲֶדני
ַאורח
ֵ ְׁאתי אַ ְׁרצַ ה כ
ִ ָב
.כְׁ ֵדי ַמהֵ ר לָ צֵ את ִמ ֶמנָה
1914
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Сергей Есенин

הַ ְׁס ָתו

Осень
Р.В.Иванову
Тихо в чаще можжевеля по обрыву.
Осень, рыжая кобыла, чешет гривы.
Над речным покровом берегов

איבנוב.ב.לר
 ַש ְׁלוָה ו ֶַש ֶקט-  ִב ְׁסבָ ך עַ ְׁרעָ ר,ְׁב ִמ ְׁדרון
,סור ֶקת
ֶ ְׁס ָתו – סּוסָ ה ַרע ֲָמ ָתה הָ אַ ְׁדמונִית
עַ ל כִ סּוי ִע ְׁש ִבי יָרֹק ֶשל הַ גָדות

Слышен синий лязг ее подков.
Схимник-ветер шагом осторожным
Мнет листву по выступам дорожным
И целует на рябиновом кусту
Язвы красные незримому Христу.

Сергей Есенин
*

*

*

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.
С алым соком ягоды на коже,
Нежная, красивая, была
На закат ты розовый похожа
И, как снег, лучиста и светла.
Зерна глаз твоих осыпались, завяли,
Имя тонкое растаяло, как звук,
Но остался в складках смятой шали
Запах меда от невинных рук.
В тихий час, когда заря на крыше,
Как котенок, моет лапкой рот,
Говор кроткий о тебе я слышу
Водяных поющих с ветром сот.
Пусть порой мне шепчет синий вечер,
Что была ты песня и мечта,

.ַמ ְׁש ִליכָה ִש ְׁקשּוק כָחֹ ל ֶשל הַ ְׁפ ָרסות
דורכֶת
ֶ ירת ְׁפ ִסיעות
ַ ירה זְׁ ִה
ָ ִ נְׁז, ַרּוח
עַ ל ְׁב ִליטות ְׁד ָרכִ ים ְׁסמויות עָ לֵ י ַשלֶ כֶת
ְׁנוש ֶקת עַ ל ֵמילָ ה ִב ְׁקצֶ ה ִמ ְׁרעֶ ה
ֶ ו
.נִ ְׁראֶ ה-אֶ ת ִפצְׁ עֵ י ָשנִי ֶשל אֵ ל ִב ְׁל ִתי
1914
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ַ ל ֹא ְׁל ַק ֵמט ַמלּוח,ל ֹא ִלנְׁ דֹד
ַ ל ֹא ְׁל ַק ֵמט ַמלּוח,ל ֹא ִלנְׁ דֹד
.יחים ִב ְׁסבָ ך אַ ְׁרגְׁ ָמנִי
ִ בֵ ין ִש
ַ ִשיפון ְׁשעָ ר ָמתּוח-ִעם עָ ִמיר
.לומי
ִ ֲיעי עוד ְׁבח
ִ תופ
ִ
ל ֹא
,עור נִ צְׁ בַ ע ְׁב ִמיץ פֵ רות הַ ּיַעַ ר
,מּומה
ָ  יָפָ ה ְּׁוד,ע ֲִדינָה
,כְׁ מו ְׁשלָ גִ ים – כֻלָ ה ְׁב ִהירּות ְׁוזֹהַ ר
.דומה
ָ ִל ְׁש ִקיעָ ה וְׁרֻ ָדה הָ יִית
,ְׁש ֵמך עָ ִדין עָ בַ ר כְׁ מו גַל ְׁב ַמיִם
,ג ְַׁר ִעינֵי עֵ י ַניך נ ְָׁשרּו ְׁק ֵמ ִלים
י ַָדיִם-ֵריחַ ְׁדבַ ש ֶש ִב ְׁת ִמימּות
.ְׁבצָ ִעיף נִ ְׁשאַ ר ַרק בֵ ין ְׁק ָמ ִטים
עֵ ת ַק ְׁרנֵי ְׁש ִקיעָ ה עַ ל גַג הַ בַ יִת
,ְׁלחָ תּול ִפיו ְׁמנ ֶַקה דומות
 ְׁדבַ ש צְׁ נּועות עָ לַ יִך ְׁב ַקיִט-חַ לות
.ִעם הָ רּוחַ ְׁב ָש ֶדה ָשרות
גַם ִאם ִלי נִ ְׁש ַמע בֵ ין הָ עַ ְׁרבַ יִם
,ֶשהָ יִית ַרק ִשיר וְׁחֲ לומות

Всё ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи К светлой тайне приложил уста.

,ִמי ֶש ִמ ִלבו בָ ָדה כְׁ ָתפֶ יִם
.ישה – י ַָדע הַ סוד
ָ גִ זְׁ ָר ֵתך גְׁ ִמ

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

ַ ל ֹא ְׁל ַק ֵמט ַמלּוח,ל ֹא ִלנְׁ דֹד
.יחים ִב ְׁסבָ ך אַ ְׁרגְׁ ָמנִי
ִ בֵ ין ִש
ַ ִשיפון ְׁשעָ ר ָמתּוח-ִעם עָ ִמיר
.לומי
ִ ֲיעי עַ ד ְׁבח
ִ תופ
ִ
ל ֹא
1916-1915
בזרוקוב באתר.בזרוקוב בביצועו ס.שיר ללחן מלחין ס
https://www.youtube.com/watch?v=1kJa-1geGio
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ל ֹא ִבכְׁ ִדי ְׁבצָ הֳ ַריִם

Не напрасно дули ветры,
Не напрасно шла гроза.
Кто-то тайный тихим светом
Напоил мои глаза.

ל ֹא ִבכְׁ ִדי ְׁבצָ הֳ ַריִם
.ֹאשי עָ לָ ה
ִ סַ עַ ר עַ ל ר
ישהּו נִ ְׁס ָתר עֵ י ַניִם
ֶ ִמ
.ִלי ְׁבאור ָש ֵקט ִמלָ א

С чьей-то ласковости вешней
Отгрустил я в синей мгле
О прекрасной, но нездешней,
Неразгаданной земле.

בָ עֶ ְׁדנָה הַ ְׁמע ְֻׁרפֶ לֶ ת
פָ ג חֲ לום עַ ד ְׁמהֵ ָרה
עַ ל הָ אֶ ֶרץ ְׁל ִת ְׁפאֶ ֶרת
.תּורה
ָ אַ ך ז ָָרה וְׁל ֹא ְׁפ

Не гнетет немая млечность
Не тревожит звездный страх.
Полюбил я мир и вечность
Как родительский очаг.

,ְׁש ִביל חָ לָ ב ִאלֵ ם עָ ז ְַׁב ִתי
,כוכ ִָבים ל ֹא ַמ ְׁד ִאיגִ ים
,כְׁ בָ ר בַ נֶצַ ח ִה ְׁתאַ הַ ְׁב ִתי
.הורים
ִ  ְׁבבֵ ית,ְׁב ֵתבֵ ל

Все в них благостно и свято,
Все тревожное светло.
Плещет рдяный мак заката

,וְׁהַ כֹל יָאֶ ה ִמקֹ ֶדם
, נִ ְׁפלָ א- כָל ַמה ֶש ִה ְׁד ִאיג
אֹ ֶדם-ּוש ִקיעָ ה כְׁ פֶ ֶרג
ְׁ

На озерное стекло.

.עַ ל זְׁ כּוכִ ית אֲ גָם נ ְָׁפלָ ה

И невольно в море хлеба
Рвется образ с языка:
Отелившееся небо
Лижет красного телка.

,ִב ְׁש ֵד ָמה תועָ ה הָ ֶרגֶל
:ּוב ִפי ֵתאּור ַמ ְׁד ִהים
ְׁ
הַ ְׁשחָ ִקים ִה ְׁמ ִליטּו עֵ גֶל
.וְׁאותו ְׁמלַ ְׁק ִקים
1917

Сергей Есенин
Корова
Дряхлая, выпали зубы,
Свиток годов на рогах.
Бил ее выгонщик грубый
На перегонных полях.

סרגיי יסנין
הַ פָ ָרה
, אֵ ין ִש ַניִם,שּושה
ָ ִהיא כְׁ בָ ר ְׁת
.עור ְׁמחֻ ְׁספָ ס ּוצְׁ לָ עות
,גְׁ ִליל הַ ָשנִים עַ ל ַק ְׁר ַניִם
.ֵזכֶר ַמכות נִ ְׁמ ָרצות

Сердце неласково к шуму,
Мыши скребут в уголке.
Думает грустную думу
О белоногом телке.

,ַרעַ ש ְׁבלֵ ב ִהיא בולֶ ֶמת
.ַרחַ ש עַ כְׁ בָ ר ְׁב ַמחֲ סָ ן
 ִהיא חולֶ ֶמת,ִהיא עֲצּובָ ה
.עֲלֵ י עֶ גְׁ לָ ה הַ לָ בָ ן

Не дали матери сына,
Первая радость не прок.
И на колу под осиной
Шкуру трепал ветерок.

,אֵ ם ל ֹא זָכְׁ ָתה ִלגְׁ דֹל יֶלֶ ד
.כָל כָך ְׁקצָ ָרה הַ חֶ ְׁדוָה
 ִמ ְׁתנַפֶ לֶ ת...מוט ִמ ְׁתנ ֵַשא
.רּוחַ עַ ל ֹלבֶ ן פַ ְׁרוָה

Скоро на гречневом свее,
С той же сыновней судьбой,
Свяжут ей петлю на шее
И поведут на убой.
Жалобно, грустно и тоще
В землю вопьются рога...
Снится ей белая роща

ְׁבעֵ ת זְׁ ִריַת הַ כֻסֶ ֶמת
:אותה
ָ
ִדין ְׁבנָה יָדּונּו
בַ לּולָ אָ ה הַ חוסֶ ֶמת
.יובילּוהָ ְׁל ְִׁש ִחיטָ ה
ִ
 חֶ ֶרש,עור ִרים צַ עַ ר
ְׁ ְׁמ
...דוקרות
ְׁ ַק ְׁר ָקע ַק ְׁר ַניִם
לומה ֹלבֶ ן חֹ ֶרש
ָ ְֲׁבח

.ֲש ִבים ְׁב ָשדות
ָ ְׁוע

И травяные луга.

1915
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Мариенгофу

סרגיי יסנין
ֶַק ֶרש ֶג ֶשר ַת ְׁח ַתי גו ֵנח
למריאנהוף

Я последний поэт деревни,
Скромен в песнях дощатый мост.
За прощальной стою обедней
Кадящих листвой берез.

: ֶַשר ַת ְׁח ַתי גונֵח
ֶ ֶק ֶרש ג
!שורר אַ חֲ רון ֶשל כְׁ פָ ר
ֵ ְׁמ
ְַׁשעון עָ שּוי עֵ ץ ֶשל י ֵָרח
ָ ו
.צותי ָמחָ ר
ִ ֲאֲ חַ ְׁרחֵ ר ח

Догорит золотистым пламенем
Из телесного воска свеча,
И луны часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час.

ִעם ִל ְׁבנִים ְׁמ ַק ְׁט ֵרי צַ ֵמ ֶרת
,ְׁל ִמנְׁ חַ ת הַ ְׁפ ֵר ָדה אֲ נִי בָ א
,גּוף ִב ְׁקטֹ ֶרת-אור ֶשל נֵר ִמדונַג
.אור זְׁ הַ ְׁבהַ ב כְׁ בָ ר ַמנְׁ ִמיּך וְׁנִ כְׁ בָ ה

На тропу голубого поля
Скоро выйдет железный гость.
Злак овсяный, зарею пролитый,
Соберет его черная горсть.

צַ חַ ר-ּול ְׁש ִביל ָש ֶדה ִבכְׁ חֹ ל
ִ
.בַ ְׁרזֶל- ַאורח
ֵ ַעוד יַגִ יע
שּועָ ל ֶשל הַ ַשחַ ר-אֶ ת ִשבֹלֶ ת
- ְׁב ָ ֹח ְׁפנו ַמ ַתכְׁ ִתי גוזֵל

Не живые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить!
Только будут колосья-кони
О хозяине старом тужить.

... ַזורע
ֵ  ֶשל,ל ֹא כַפות ֶשל חַ י
!ירי ִא ָתן
ַ ל ֹא י ְִׁחיּו כְׁ בָ ר ִש
ַסּוס ִת ְׁת ַג ֲעגֵע-ַרק ִשבֹלֶ ת
.ָשן
ָ ִל ְׁבעָ ִלים ֶשלָ ה הַ ּי

Будет ветер сосать их ржанье,
Панихидный справляя пляс.
Скоро, скоро часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час!

, ַו ְִׁתינַק צְׁ נִיפָ ָתה הַ רּוח
.ו ְִׁת ְׁרקֹ ד בַ טֶ כֶס הַ ַמר
ְַׁשעון עָ שּוי עֵ ץ ֶשל י ֵָרח
ָ ו
.צותי ָמחָ ר
ִ ֲאֲ חַ ְׁרחֵ ר ח
1920
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Песнь о хлебе

ִשיר עַ ל הַ לֶ חֶ ם

Вот она, суровая жестокость,
Где весь смысл — страдания людей!
Режет серп тяжелые колосья
Как под горло режут лебедей.
Наше поле издавна знакомо
С августовской дрожью поутру.
Перевязана в снопы солома,
Каждый сноп лежит, как желтый труп.
На телегах, как на катафалках,
Их везут в могильный склеп — овин.
Словно дьякон, на кобылу гаркнув,
Чтит возница погребальный чин.

,נִ ְׁסבֶ לת-זוהי אֶ כְׁ זְׁ ִרּיּות ִב ְׁל ִתי
ִ
!כָל ִפ ְׁש ָרה – ִלגְׁ רֹם ְׁלצַ עַ ר ַמר
,ְׁב ָק ָמה ַמגָל שוחֵ ט ִשבֹלֶ ת
.כְׁ בַ ְׁרבּור – ִמ ַתחַ ת ְׁלצַ ּוָאר
כְׁ בָ ר ִמזְׁ ַמן ַמכִ יר ָש ֶדה בָ אָ ֶרץ
.אֶ ת הָ ְׁרעָ ָדה ְׁבב ֶֹקר ְׁס ָתו
, יָבֵ ש כְׁ מו חֶ ֶרש,ַקש שוכֵב ָקשּור
.כָל עָ ִמיר הּוא גּוף ֶשל ֵמת מֻ צְׁ הָ ב
בּורה הָ עֹ ֶמר
ָ  ְׁק-כְׁ מו ְׁב ֶמ ְׁרכָבַ ת
.כּור-עַ ל הָ ֲעגָלָ ה מּובָ ל ְׁלאֹ סֶ ם
:כומר
ֵ דומה ְׁל
ֶ הָ ַרכָב עַ ל סּוס
.הוקיר
ִ בּורה יֵש ְׁל
ָ  ְׁק-כָל ִמנְׁ ָהג

А потом их бережно, без злости,
Головами стелют по земле
И цепами маленькие кости
Выбирают из худых телес.

ַ נֹח, ְׁב ִלי זַעַ ם,אותם
ָ
אַ חַ ר כָך
יבים
ִ ִר ֹאש ְׁלר ֹאש עַ ל אֶ ֶרץ ַמ ְׁשכ
ַּובַ ַש ְׁר ָשרות מוצְׁ ִאים ְׁבכֹח
.גּופים ָרזִ ים
ִ עֲצָ מות ִמתוך

Никому и в голову не встанет,
Что солома — это тоже плоть!..
Людоедке-мельнице — зубами
В рот суют те кости обмолоть

ינְׁתיִם
ַ ֵל ֹא עולֶ ה עַ ל ַדעַ ת ִאיש ב
..!כִ י הַ ַקש ְׁלכָל ָדבָ ר ְׁלחּום
אָ ָדם ֵרחַ יִם-ּולפֵ ה אוכְׁ לֵ י
ְׁ
.תוחֲ ִפים לָ דּוש ג ְַׁר ִעין ָשחּום

И, из мелева заквашивая тесто,
Выпекают груды вкусных яств...
Вот тогда-то входит яд белесый
В жбан желудка яйца злобы класть.

, חֹ ֶמץ,יפים ְׁל ֶק ַמח ֶמלַ ח
ִ מוס
ִ
ּול ֵקבָ ה
ְׁ ,ְׁמאַ ִפים חַ לות
אָ ז נִ כְׁ נָס סַ ם ְׁלבַ נְׁ בַ ן כְׁ ֶר ֶמץ
.ְׁלהָ ִטיל בֵ יצִ ים ֶשל הָ אֵ יבָ ה

Все побои ржи в припек окрасив,
Грубость жнущих сжав в духмяный сок,
Он вкушающим соломенное мясо
Отравляет жернова кишок.
И свистят, по всей стране, как осень,
Шарлатан, убийца и злодей...
Оттого что режет серп колосья,
Как под горло режут лебедей.

,הופכִ ים ְׁלסֹ ֶמק
ְׁ ִענּויֵי ִשיפון
...יֶצֶ ר הַ קוצְׁ ִרים – ְׁל ֵריחָ נּות
הַ ַקש ְׁבעֹ ֶמק-ְׁלאוכְׁ לֵ י בָ ָשר
.ֶשל ְׁמ ִעי בָ צֵ ק ַמ ְׁר ִעיל ִמהּות
 כְׁ ַמאֲ כֶלֶ ת,ְׁשור ִקים כִ ְׁס ָתו
ְׁ ו
,ַש ְׁרלָ טָ ן רוצֵ חַ וְׁאַ כְׁ זָר
כִ י ַמגָל שוחֵ ט אֶ ת הַ ִשבֹלֶ ת
.כְׁ בַ ְׁרבּור – ִמ ַתחַ ת ְׁלצַ ּוָאר
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סרגיי יסנין
 פֶ ֶרא,ַמה ִלנְׁ זֹף ִבי? ָכזֶה אֲ נִי

Не ругайтесь! Такое дело!
Не торговец я на слова.
Запрокинулась и отяжелела
Золотая моя голова.

. פֶ ֶרא,ַמה ִלנְׁ זֹף ִבי? ָכזֶה אֲ נִי
.ל ֹא סוחֵ ר אֲ נִי ְׁב ִמ ִלים
חורה
ָ ְָׁשמּוט א
ָ ֲשה כָבֵ ד ו
ֶ ַנע
.ר ֹאש ֶש ִלי עָ טּור זְׁ הַ ב ַת ְׁל ַת ִלים

Нет любви ни к деревне, ни к городу,
Как же смог я ее донести?
Брошу все. Отпущу себе бороду
И бродягой пойду по Руси.

,ּול ֶק ֶרת
ְׁ אַ הֲ בָ ה אֵ ין ִלכְׁ פָ ר
.ָכול ִתי ָמקום לָ ה לָ ֵתת
ְׁ ל ֹא י
, ְׁדמּות אַ חֶ ֶרת.אַ ֲעזֹב אֶ ת הַ כֹל
.רּוסיָה אֵ לֵ ך ְׁלשוטֵ ט
ְׁ אָ ז ְׁב

Позабуду поэмы и книги,
Перекину за плечи суму,
Оттого что в полях забулдыге
Ветер больше поет, чем кому.
Провоняю я редькой и луком
И, тревожа вечернюю гладь,
Буду громко сморкаться в руку

,כָל פואֶ ָמה אֶ ְׁשכַח ְׁוכָל סֶ פֶ ר
.ָשק בַ גַב ְׁואֵ לֵ ך ִלי ְׁבנִיר
ְׁב ֶמ ְׁרחָ ב הַ ָשדות ִמכָל עֵ בֶ ר
.יותר רּוחַ ָת ִשיר
ֵ ְׁל ַש ְׁתיָן
ַ ַמ ְׁס ִריח. בָ צָ ל – כָל הָ אֹ כֶל,צְׁ נּון
,ּוב ִריות
ְׁ עוד אַ ְׁת ִריד נוף ָש ֵקט
ַ לַ יָד וְׁאַ צְׁ ִליח- ֵמהַ חֹ טֶ ם

И во всем дурака валять.
И не нужно мне лучшей удачи,
Лишь забыться и слушать пургу,
Оттого что без этих чудачеств
Я прожить на земле не могу.

.כָל הַ ֶד ֶרך ִלי ְׁל ִה ְׁש ַתטות
, ַכִ י הָ אֹ ֶשר – הַ כֹל ִלי ִל ְׁש ֹכח
. ֶשלֶ ג ִל ְׁשמֹעַ עָ צּום-סַ עַ ר
ַוְׁלָ כֵן כָאן ִל ְׁחיות אֵ ין ִלי כֹח
. אֵ ין ִקּיּום,ְׁלל ֹא כָל ִת ָמהון
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Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.
Дух бродяжий! ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.

סרגיי יסנין
 אֵ ין צַ עַ ר, אֵ ין ְׁבכִ י,אֵ ין ְׁב ִפי ְׁק ִריאָ ה
, אֵ ין צַ עַ ר, אֵ ין ְׁבכִ י,אֵ ין ְׁב ִפי ְׁק ִריאָ ה
.כְׁ מו עָ ָשן ְׁפ ִריחָ ה יָגּוז הַ כֹל
,ל ֹא אֶ ְׁהיֶה כִ ְׁתמול ִש ְׁלשום שּוב נַעַ ר
.ּובזְׁ הַ ב הַ ְׁס ָתו אָ פּוף אֶ נְׁ בֹל
ִ
ֵמעַ כְׁ ָשו ִל ִבי י ְִׁפעַ ם אַ ט יַעַ ן
.כִ י הַ קֹ ר ָנגַע בו וְׁאוכֵף
אֶ ֶרץ ֶשל כ ְֻׁתנַת ִל ְׁבנֶה עוד פַ עַ ם
.אותי ִלנְׁ דֹד יָחֵ ף
ִ ל ֹא ִת ְׁמשֹך
שוטטּות! אֶ ת אֵ ש ְׁשפָ ִַתים
ְׁ
ַרּוח
.אַ ְׁת פָ חות ְׁתכּופות ִבי ְׁמלַ בָ ה
, ְׁפ ִריעַ ת עֵ י ַניִם,חּושים
ִ
 ִש ְׁטפון,הו
!בּודה
ָ ֲַנּותי הָ א
ִ ַר ֲענ

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

.כְׁ בָ ר ָק ַמצְׁ ִתי ַתאֲ וָה ַמ ְׁת ֶמ ֶדת
,ִיתם חֲ לומות
ֵ  חַ ּיַי! הָ י,הו
ּוב ְׁשעַ ת הַ ב ֶֹקר ְׁמהַ ְׁדהֶ ֶדת
ִ
?הֲ ָדהַ ְׁר ִתי עֲלֵ י סּוס וָרֹד

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь…
Будь же ты вовек благословенно,

. בֶ טַ ח,יקיונִי אָ ָדם ְׁבאֶ ֶרץ
ְׁ ִק
...ּומאֶ ֶדר ַרד אָ ָרד ָמרּוט
ֵ
, בָ רּוך ְׁלנֶצַ ח,אָ ז הֱ יֵה בָ רּוך

Что пришло процвесть и умереть.

. ְׁל ְׁפרֹחַ וְׁלָ מּות- גו ָר ִלי
1821
פוקרובסקי באתר.פונומרנקו בביצוע א.שיר ללחן ג
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Пускай ты выпита другим,
Но мне осталось, мне осталось
Твоих волос стеклянный дым
И глаз осенняя усталость.
О возраст осени! Он мне
Дороже юности и лета.
Ты стала нравиться вдвойне
Воображению поэта.
Я сердцем никогда не лгу,
И потому на голос чванства
Бестрепетно сказать могу,
Что я прощаюсь с хулиганством.
Пора расстаться с озорной
И непокорною отвагой.
Уж сердце напилось иной,
Кровь отрезвляющею брагой.
И мне в окошко постучал
Сентябрь багряной веткой ивы,
Чтоб я готов был и встречал
Его приход неприхотливый.

סרגיי יסנין
אותך
ָ
 אַ חֵ ר ָש ָתה,אָ כֵן
,אותך
ָ
 אַ חֵ ר ָש ָתה,אָ כֵן
אַ ך ִלי עוד נִ ְׁשאָ רּו ֲע ַדיִן
 ְׁשעָ ר ֶשלָ ך-זְׁ כּוכִ ית עָ ָשן
.ְׁו ֲעיֵפּות ְׁס ָתוִית הָ עַ יִן
יותר
ֵ  גִ יל הַ ְׁס ָתו! הּוא ִלי,הו
.י ָָקר ִמ ַקיִץ ֶשל הַ נַעַ ר
שורר
ֵ הַ ְׁמ-מוצֵ א ִד ְׁמיון
.בָ ך חֵ ן כָפּול נָטּול הַ סַ עַ ר
לומר אֳ ֶמת
ַ ִל ִבי מּוכַן
, ִה ְׁתבַ ג ְַׁר ִתי:ְׁלקול הַ ַשחַ ץ
 ְׁל ִהפָ ֵרד,מורא
ָ אֵ ין ִבי
,הוללּות כָעֵ ת בָ חַ ְׁר ִתי
ְׁ ֵמ
,סורר
ֵ ְׁל ִהפָ ֵרד ֵמעֹ ז
. ַרותח
ֵ שובבּות ו ְָׁדם
ְׁ ִמ
ְׁביַיִן לֵ ב ָמלֵ א אַ חֵ ר
. ְַׁואֶ ת הַ ָדם הּוא ְׁמפַ כֵח
ּובַ חַ לון ֶש ִלי ָדפַ ק
,ְׁבסוך ֶשל ע ֲָרבָ ה סֶ ְׁפטֶ ְׁמבֶ ר
כְׁ ֵדי ֶשאֶ ְׁהיֶה ַדּיִ י חָ זָק
.ְׁל ִביאָ תו צְׁ נּועַ ת הַ סֵ בֶ ר

Теперь со многим я мирюсь
Без принужденья, без утраты.
Иною кажется мне Русь,
Иными - кладбища и хаты.
Прозрачно я смотрю вокруг
И вижу, там ли, здесь ли, где-то ль,
Что ты одна, сестра и друг,
Могла быть спутницей поэта.
Что я одной тебе бы мог,
Воспитываясь в постоянстве,
Пропеть о сумерках дорог
И уходящем хулиганстве.

עַ כְׁ ָשו ִעם ֹרב אֲ נִי ַמ ְׁש ִלים
. כְׁ ִפּיָה פוכ ֶֶרת,ְׁב ִלי אֲ בֵ ָדה
 בָ ֵתי כְׁ פָ ִרים,בָ ֵתי ְׁקבָ רות
.וְׁרּוס ֶש ִלי נִ ְׁר ִאים אַ חֶ ֶרת
,אֲ נִי רואֶ ה בָ רּור ִמכָאן
: ְַׁביָד עַ ל לֵ ב אֲ נִי קובֵ ע
לָ ך ְׁלבָ ָדה יֵש ְׁלפַ יְׁטָ ן
. ַכֹחות ִל ְׁהיות אָ חות ו ְֵׁרע
,ִיתי אָ ז ַמ ְׁסכִ ים
ִ ַרק לָ ך הָ י
,לּו חָ ְׁש ִתי יְׁצִ יבּות חוֹבֶ ֶקת
,דּומי ְׁד ָרכִ ים
ֵ לַ ִשיר עַ ל ִד ְׁמ
.לּותי הַ ִמ ְׁת ַרחֶ ֶקת
ִ הול
ְׁ
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ִמכְׁ ָתב לָ ִא ָמא

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.
Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто xодишь на дорогу
В старомодном ветxом шушуне.
И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке

?תנֶת
ֹ  ִא ִמי סַ ְׁב,אַ ְׁת עוד בַ חַ ּיִ ים
! ָשלום! ָשלום,עודנִי חַ י
ֶ גַם
תנֶת
ֹ  ְׁבלֵ יל עַ ל הַ ִב ְׁק,ִמי י ִֵתן
.יְׁסֻ פַ ר י ְַׁמ ִשיך ִלזְׁ רֹם-אור ל ֹא
ְׁמסַ ְׁפ ִרים ֶשאַ ְׁת ְׁבסוד נֶחֱ ֶר ֶדת
,ִלי ִמ ְׁת ַג ֲעגַעַ ת אֻ ְׁמלָ לָ ה
יור ֶדת
ֶ ּותקּופות ִל ְׁקצֵ ה הַ כְׁ פָ ר
ְׁ
.ִב ְׁמ ִעיל ֶשלָ ך י ָָשן בָ לָ ה
ּובָ אֹ פֶ ל הַ כָחֹ ל ְׁב ֶד ֶרך
:עודה
ָ אותה ְׁתמּונָה
ָ
אַ ְׁת רואָ ה
, נִ ְׁד ֶמה לָ ך,ִב ְׁקטָ טָ ה אָ ָדם ִשכור

Саданул под сердце финский нож.

.ִלי ָת ַקע בַ לֵ ב סַ כִ ין חָ ָדה

Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.

 י ְָׁק ָר ִתי! ע ֲַדיִן,ִה ָרגְׁ ִעי
.ילי ֵמ ִעיק פָ שּוט
ִ ֵזֶה ִסּיּוט ל
,ל ֹא ַש ְׁתיָן אֲ נִי שוכֵב אַ פַ יִם
.אותך עוד ל ֹא אָ מּות
ָ
ְׁב ִלי ִל ְׁראות

Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.

,אֲ נִי בֵ ן עָ ִדין ֶשאַ ְׁת זוכ ֶֶרת
וְׁחולֵ ם ָכל ֶרגַע שּוב וְׁשּוב
ּומ ֶמ ֶרד
ִ כִ י ַמהֵ ר ֵמעֶ צֶ ב
.יתנּו הַ נָמּוך אָ שּוב
ֵ ְֵׁלב

Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.

אַ חֲ זֹר כְׁ ֶשגַן לָ בָ ן ֶשלָ נּו
.ְׁבאָ ִביב י ְִׁפשֹט לו ֲענ ִָפים
, אָ נָא,אותי ִב ְׁשעַ ת הַ ָשחָ ר
ִ ַרק
.אַ ל ַת ִע ִירי כְׁ מו ִל ְׁפנֵי ָשנִים

Не буди того, что отмечалось,
Не волнуй того, что не сбылось,Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

,אַ ל ַת ִע ִירי חֲ לומות ִמ ֶק ֶדם
- ,ַמה ֶש ְׁלהַ גְׁ ִשים אֵ ין אֶ ְׁפ ָשרּות
ִלי ְׁבגִ יל צָ ִעיר נ ְָׁפלּו עַ ל ֶשכֶם
.אֲ בֵ דות ָקשות ְׁו ֲעיֵפּות

И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.

אותי לָ ַקחַ ת
ִ וְׁאֶ ל כְׁ נ ִֵסּיָה
. אֶ ל הֶ עָ בָ ר,אַ ל נָא ְׁתנ ִַסי
,ידה – עֶ זְׁ ָרה ְׁונַחַ ת
ָ אַ ְׁת ִלי י ְִׁח
.ידה ִלי אור ל ֹא יְׁסֻ פַ ר
ָ י ְִׁח

Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не xоди так часто на дорогу
В старомодном ветxом шушуне.

,אַ ל ִת ְׁהיִי ִמשום ָדבָ ר נֶחֱ ֶר ֶדת
,אַ ל ִת ְׁהיִי ֵמעֶ צֶ ב אֻ ְׁמלָ לָ ה
ו ְִׁל ְׁקצֵ ה הַ כְׁ פָ ר ִח ְׁשכִ י לָ ֶר ֶדת
.ִב ְׁמ ִעיל ֶשלָ ך י ָָשן בָ לָ ה
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https://www.youtube.com/watch?v=QMaUUaknK2Q

Сергей Есенин

סרגיי יסנין

Низкий дом с голубыми ставнями…

יסים ֶשל ְׁתכֶלֶ ת
ִ בַ יִת ָקט ִעם ְׁת ִר

Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда,Слишком были такими недавними
Отзвучавшие в сумрак года.

,יסים ֶשל ְׁתכֶלֶ ת
ִ בַ יִת ָקט ִעם ְׁת ִר
:אותָך ל ֹא אֶ ְׁשכַח
ְׁ ְׁלעולָ ם
ל ֹא ִמכְׁ בָ ר ַרק סָ ג ְַׁר ִתי ֶדלֶ ת
.אורן ָדעַ ך
ָ ְׁל ָשנִים ֶש

До сегодня еще мне снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые сереньким ситцем
Этих северных бедных небес.

עוד רואֶ ה כְׁ ֶשעוצֵ ם עֵ י ַניִים
 אֲ פָ ִרים, יַעַ רות, ָשדות,כְׁ פָ ר
 בַ ד ָש ַמיִם- ַתחַ ת ְׁש ֵמי הַ צָ פון
. רּור ִים
ִ ִמכ ְֻׁתנָה ַדלָ ה אֲ ְׁפ

Восхищаться уж я не умею
И пропасть не хотел бы в глуши,
Но, наверно, навеки имею
Нежность грустную русской души.

,ל ֹא מֻ ְׁקסַ ם ִמ ָדבָ ר כְׁ בָ ר ְׁבעֶ צֶ ם
,ל ֹא אֶ ְׁחיֶה ְׁבסֻ ָכה עוד כְׁ פָ ִרית
,ִש ְׁארּו ִבי הָ עֶ צֶ ב
ָ אַ ך לָ עַ ד י
.רּוסית
ִ ָע ֲִדינּות נִ ְׁש ַמ ִתי ה

Полюбил я седых журавлей
С их курлыканьем в тощие дали,
Потому что в просторах полей
Они сытных хлебов не видали.

,ֲגּורים גַם אוהֵ ב
ִ ְׁשיבַ ת ע
ֵ ו
.צְׁ עָ ְׁקות ֶשלָ הֶ ם ָשם ְׁבגֹ בַ ה
כִ י ִב ְׁשדות ְׁלל ֹא ָקצֶ ה ַדלֵ י גֵו
ל ֹא ָראּו הֵ ם ְׁתבּואָ ה ְׁלשבַ ע

Только видели березь да цветь,
Да ракитник, кривой и безлистый,
Да разбойные слышали свисты,
От которых легко умереть.

,ּופ ָר ִחים ְׁלאור יום
ְׁ ַרק ִל ְׁבנִים
ִשיחֵ י ר ֶֹתם עָ קּום ְׁב ַשלֶ כֶת
- שוד ִדים כְׁ מו ַמ ֶתכֶת
ְׁ ּוש ִריקות
ְׁ
.יָכולות הֵ ן ְׁל ָמוֶת ִלגְׁ רֹם

Как бы я и хотел не любить,
Все равно не могу научиться,
И под этим дешевеньким ситцем
Ты мила мне, родимая выть.

ִילי
ִ ו ְִׁעם כָל ְׁרצונִי אֱ ו
- ָכול ִתי ִל ְׁשכֹחַ ְׁב ֶד ֶרך
ְׁ ל ֹא י
 ֻכ ְׁת ָנה ְׁפחּו ַתת עֵ ֶרך-ַתחַ ת זו בַ ד
. מולֶ ֶדת ֶש ִלי,חֲ ִביבָ ה אַ ְׁת

Потому так и днями недавними

,כָל ָשנָה אֶ ת חַ ּיַי ְׁמטַ ְׁלטֶ לֶ ת

Уж не юные веют года...
Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда.

...הֶ עָ בָ ר ְׁמע ְֻׁרפָ ל ֶנעֱלַ ם
,יסים ֶשל ְׁתכֶלֶ ת
ִ בַ יִת ָקט ִעם ְׁת ִר
.אותָך ְׁלעולָ ם
ְׁ ל ֹא אֶ ְׁשכַח
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Сергей Есенин
Сукин сын

סרגיי יסנין
בֵ ן כֶלֶ ב

Снова выплыли годы из мрака
И шумят, как ромашковый луг.
Мне припомнилась нынче собака,
Что была моей юности друг.

,שּוב צָ פות הַ ָשנִים ֵמהַ ֶר ַקע
.כָך הָ ַרעַ ש ְׁבאָ חּו עובֵ ר
ְׁונִזְׁ כ ְָׁר ִתי בַ כֶלֶ ב כ ֶָרגַע
.ֶשהָ יָה ִלי ְׁבנֹעַ ר חָ בֵ ר

Нынче юность моя отшумела,
Как подгнивший под окнами клен,
Но припомнил я девушку в белом,
Для которой был пес почтальон.

עּורי כְׁ בָ ר ִא ְׁבדּו אֶ ת הַ תֹאַ ר
ַ ְׁנ
,כְׁ מו הָ אֶ ֶרד ָרקּוב מּול חַ לון
,דֹאַ ר- הָ יָה הּוא כְׁ ִלי:אַ ך נִזְׁ כ ְַׁר ִתי
.וְׁנִ ְׁמעָ ן – ַנע ֲָרה ְׁבלָ בָ ן

Не у всякого есть свой близкий,
Но она мне как песня была,
Потому что мои записки
Из ошейника пса не брала.

- , חָ ַש ְׁב ִתי,ל ֹא ִלכְׁ לָ ל ִאיש ָקרוב יֵש
,ִהיא הָ י ְָׁתה ִלי ִשיר ִב ְׁל ִתי נִ גְׁ ָמר
כִ י פָ שּוט הַ ְׁפ ָת ִקים ֶשכ ַָת ְׁב ִתי
.ל ֹא לָ ְׁקחָ ה ִמקולָ ר הַ ַדּוָר

Никогда она их не читала,
И мой почерк ей был незнаком,
Но о чем-то подолгу мечтала
У калины за желтым прудом.

,ֵמעולָ ם ל ֹא ִמלֵ א צַ ו הַ כֶלֶ ב
,ירה ִבכְׁ לָ ל
ָ ִי ִָדי ל ֹא ִהכ-כְׁ ַתב
אַ ך חָ ְׁל ָמה אֲ רֻ כות ִמ ֵדי עֶ ֶרב
.מורן ְׁמע ָֻקל
ָ ְַׁליַד עֵ ץ ה

Я страдал... Я хотел ответа...
Не дождался... уехал... И вот
Через годы... известным поэтом

, ְׁתשּובָ ה ל ֹא ִהגִ יעַ ה...כֹה סָ בַ ְׁל ִתי
...וְׁעָ ז ְַׁב ִתי נִ כְׁ לָ ם וְׁעָ צּוב
ַ כְׁ פַ יְׁטָ ן כְׁ בָ ר יָדּוע,זְׁ ַמן עָ בַ ר

Снова здесь, у родимых ворот.
Та собака давно околела,
Но в ту ж масть, что с отливом в синь,
С лаем ливисто ошалелым
Меня встрел молодой ее сын.

.אֲ נִי שּוב בַ ַשעַ ר הֶ אָ הּוב
-  אַ ך ְׁלפֶ ַתע.ֶכלֶ ב זֶה ִה ְׁתפַ גֵר
גון פַ ְׁרוָה כָחֹ ל ל ֹא הֵ ִמיר
וְׁנובֵ חַ כְׁ פֶ ֶרא ְׁב ִלי ֶר ַתע
.אותי ְׁבנו הַ צָ ִעיר
ִ כָאן פוגֵש

Мать честная! И как же схожи!
Снова выплыла боль души.
С этой болью я будто моложе,
И хоть снова записки пиши.

!ֹלהים! בֵ י ֵניהֶ ם אֵ ין פַ עַ ר
ִ ֱא
,שּוב ִל ִבי כֹה נִ ְׁרגָש ְׁוכָאּוב
ִעם הַ כְׁ אֵ ב אֲ נִי חָ ש כְׁ נַעַ ר
וְׁמּוכַן הַ ְׁפ ָת ִקים ִלכְׁ תֹב שּוב

Рад послушать я песню былую,
Но не лай ты! Не лай! Не лай!
Хочешь, пес, я тебя поцелую
За пробуженный в сердце май?

.ָשש לַ ִשיר ֶש ְׁ ָש ַֹמ ְׁע ִתי קֹ ֶדם
! ְׁשתֹק ַמהֵ ר, כֶלֶ ב,אַ ל ִתנְׁ בַ ח
הֲ ִת ְׁרצֶ ה ֶשאֶ ַשק ְׁלָך חֹ טֶ ם
?עורר
ֵ עַ ל ֶש ַמאי ְׁב ִל ִבי ִה ְׁת

Поцелую, прижмусь к тебе телом
И, как друга, введу тебя в дом...
Да, мне нравилась девушка в белом,
Но теперь я люблю в голубом.

, ַ ִת ְׁהיֶה ֵרע,יתי
ִ ֵוְׁאַ כְׁ נִיס ְׁלב
... אֲ ַק ֵרב, ְׁאצָ ֵמד,ואֶ ַשק
, ִַיתי כ ֵָמה
ִ ְׁללָ בָ ן אָ ז הָ י
.וְׁעַ כְׁ ָשו אֲ נִי ְׁת ֶכלֶ ת אוהֵ ב
1924

Сергей Есенин
*

*

*

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.
Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник Пройдет, зайдет и вновь покинет дом.

סרגיי יסנין
חָ ְׁדלָ ה חֻ ְׁר ַשת הַ פָ ז הַ ִמ ְׁת ַקלֶ פֶ ת
חָ ְׁדלָ ה חֻ ְׁר ַשת הַ פָ ז הַ ִמ ְׁת ַקלֶ פֶ ת
,לָ ִשיחַ ְׁבלָ שון ִל ְׁבנֶה ְׁש ֵמחָ ה
ֲגּורים חולֶ פֶ ת
ִ ְׁולַ הֲ ַקת הָ ע
. ְׁב ִלי קול צְׁ ָרחָ ה,ישּות נּו ָגה
ִ ְׁבע ֲִד
: ַאורח
ֵ – עַ ל ִמי לַ ְׁחמֹל? ִאיש ְׁבעולָ ם
. נִ כְׁ נַס וְׁשּוב עָ זַב ִמ ְׁשכָן,עָ בַ ר

О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом.

ַַרק ַקנָבוס ַָעלָ יו ִעם הַ ּי ֵָרח
.חול ִמים ע ֲַדיִן כָאן
ְׁ ֵמעַ ל אֲ גָם כָחֹ ל

Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветром в даль,
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.

,שומ ֶמת
ֶ
 ְׁשפֵ לָ ה.עומד ְׁלבַ ד
ֵ אֲ נִי
.ֲגּורים ִעם רּוחַ גָזּו כְׁ בָ ר
ִ ְׁוע
,ְׁב ַש ְׁרעַ ִפים עַ ל צְׁ ִעירּות שובֶ בֶ ת
- ִלי ל ֹא חֲ בָ ל עַ ל כְׁ לּום ֵמהֶ עָ בָ ר

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.

,עַ ל ֶשהָ יָה אֶ ְׁפ ָשר ִל ְׁחיות אַ חֶ ֶרת
...שומם
ֵ
עַ ל ֶש ִלילָ ך נ ְַׁפ ִשי ָק ַמל
,ְׁבאֵ ש אָ דֹם ֵמילָ ה ְׁבגַן בועֶ ֶרת
.אֲ בָ ל ל ֹא יָכולָ ה ִאיש ְׁלחַ ֵמם

Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава,
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

, ִַש ְׁרפּו עַ נְׁ פֵ י ֵמילָ ה ִמ ְׁפ ִריה
ָ ל ֹא י
.ל ֹא יִפָ גַע הָ עֵ ֶשב ִמצְׁ ִהיבּות
, ַכְׁ מו ֶש ִאילָ ן ַמ ִשיר עָ ִלים יָגֵע
.אֲ נִי ַמ ִפיל ִמ ִלים ְׁמלֵ אֵ י עַ צְׁ בּות

И если время, ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный ком...
Скажите так... что роща золотая
Отговорила милым языком

 ִאם הָ רּוחַ הַ חולֶ פֶ ת,הַ גִ ידּו
:אותן ְׁבבּוז ְׁלע ֲֵר ָמה
ָ
ִתגְׁ רֹף
חָ ְׁדלָ ה חֻ ְׁר ַשת הַ פָ ז הַ ִמ ְׁת ַקלֶ פֶ ת
.ימה
ָ לָ ִשיחַ בַ לָ שון הַ נְׁ ִע
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Сергей Есенин
Письмо к женщине
Вы помните,
Вы всё, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене,

סרגיי יסנין
ִמכְׁ ָתב ְׁל ִא ָשה
,גְׁ ִב ְׁירתי
...אַ ְׁת ְׁבו ַַדאי הַ כֹל זו ֶכ ֶרת
ָקרוב ְׁל ִקיר
,עָ ַמ ְׁד ִתי אָ ז זָקּוף

Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне.
Вы говорили:
Нам пора расстаться,
Что вас измучила
Моя шальная жизнь,
Что вам пора за дело приниматься,
А мой удел Катиться дальше, вниз.
Любимая!
Меня вы не любили.
Не знали вы, что в сонмище людском
Я был как лошадь, загнанная в мыле,
Пришпоренная смелым ездоком.

,ֶשת ִה ְׁתהַ לַ כְׁ ְׁת ְׁלאֹ ֶרך חֶ ֶדר
ֶ נִ ְׁרג
ִמ ִלים ָקשות חָ דות
.ז ַָר ְׁק ְׁת ִלי בַ פַ ְׁרצּוף
 ִהגִ יעַ עֵ ת:אָ ַמ ְׁר ְׁת
,ִל ְׁקרֹעַ ֶר ֶשת
ְׁשחַ ּיִ ים ְׁפ ָר ִאים ֶש ִלי
ֶ ו
,אותך
ָ
ִענּו
,ֶשת
ֶ ֶשאַ ְׁת צְׁ ִריכָה ְׁל ִענְׁ יָנִים לָ ג
- ּומנַת חֵ ְׁל ִקי
ְׁ
.ְׁל ִה ְׁתג ְַׁלגֵל לַ פַ ח
!אֲ הּובָ ִתי
. ְׁבעֶ צֶ ם,אָ ז ל ֹא אָ הַ ְׁב ְׁת
וְׁל ֹא י ַָד ְׁע ְׁת כִ י ְׁבהָ מון עָ ִריץ
ִיתי סּוס אֲ ֶשר מֻ ְׁדהָ ר ְׁב ֶקצֶ ף
ִ אֲ נִי הָ י
.ּומדֻ ְׁרבָ ן ְׁביָד פָ ָרש אָ ִמיץ
ְׁ

Не знали вы,
Что я в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь, что не пойму Куда несет нас рок событий.

וְׁל ֹא י ַָד ְׁע ְׁת
,כִ י ְׁבעָ ָשן סָ ִמיך
,יום ְׁמע ְֻׁרבָ ִבים ְׁבסַ עַ ר-ְׁבתוך חַ ּיֵי יום
מוליך
ִ גורל אַ כְׁ זָר
ָ אותי
ִ ְׁלאָ ן
.ְׁשנִ ְׁשבַ ר ִמצַ עַ ר
ֶ אֵ ינִי ֵמ ִבין ו

Лицом к лицу
Лица не увидать.
Большое видится на расстоянье.
Когда кипит морская гладь Корабль в плачевном состояньи.

– פָ נִים אֶ ל מּול פָ נִים
.אֵ ין סֵ בֶ ר ְׁלהַ ְׁפנִים
, ִמגֹ בַ ה,ָדבָ ר גָדול נִ ְׁראֶ ה ִמ ֶמ ְׁרחָ ִקים
– רות ִחים
ְׁ ְׁוכַאֲ ֶשר ֵמי יָם
.יתנֵי הַ טֶ בַ ע
ָ ְֵׁס ִפינָה ל ֹא ַת ֲעמֹד מּול א

Земля - корабль!
Но кто-то вдруг
За новой жизнью, новой славой
В прямую гущу бурь и вьюг
Ее направил величаво.

!אַ ְׁרצֵ נּו – ִהיא ְׁס ִפינָה
ישהּו ִפ ְׁתאֹ ם
ֶ אַ ך ִמ
, ְׁת ִהילָ ה ִל ְׁרכֹש ְׁבעֵ ֶרב,כְׁ ֵדי ְׁלחַ ֵדש חַ ּיִ ים
ּותהום
ְׁ י ָָשר ִל ְׁסבָ ך הַ ְׁסעָ רות
.ְׁשגֶב
ֶ אותה ְׁבהוד ו
ָ
כִ ּוֵן

Ну кто ж из нас на палубе большой
Не падал, не блевал и не ругался?
Их мало, с опытной душой,
Кто крепким в качке оставался.

ּומי בֵ ין נוכְׁ ִחים עֲלֵ י ִספּון גָדול
ִ
?ּופיק ִב ְׁר ַכיִם
ִ  ְׁקלָ לות,נִ צַ ל ִמ ְׁב ִחילָ ה
ַרק בַ עַ ל נֶפֶ ש ְׁמנֻסָ ה יָכול
.נּודי הַ ַמיִם
ֵ ְׁל ִה ָשאֵ ר חָ זָק ְׁבנִ ְׁד

Тогда и я,
Под дикий шум,
Но зрело знающий работу,
Спустился в корабельный трюм,
Чтоб не смотреть людскую рвоту.
Тот трюм был Русским кабаком.
И я склонился над стаканом,
Чтоб, не страдая ни о ком,
Себя сгубить
В угаре пьяном.

אָ ז גַם אֲ נִי
,ְׁב ַרעַ ש ַמחֲ ִריש
,ְׁב ִלי לָ ַדעַ ת עַ ד תֹם הַ סֵ ֶדר
ְׁלבֶ טֶ ן הַ ְׁס ִפינָה י ַָר ְׁד ִתי ִחיש
.כְׁ ֵדי ל ֹא ִל ְׁראות ִקיא ְׁבנֵי הָ עֵ ֶדר
הַ בֶ טֶ ן ִה ְׁתג ְַׁל ָתה
.רּוסית
ִ כְׁ ִמ ְׁסבָ אָ ה
ֵמעַ ל ְׁלכוס ִה ְׁרכַנְׁ ִתי עַ יִן
כְׁ ֵדי ְׁב ִלי ְׁל ִה ְׁתיַסֵ ר עַ ל הַ ַת ְׁק ִרית
ְׁל ִהסָ פות
.ְׁב ֶק ַדח יַיִן

Любимая!
Я мучил вас,
У вас была тоска
В глазах усталых:
Что я пред вами напоказ
Себя растрачивал в скандалах.

!אֲ הּובָ ִתי
ִב ְׁדאָ גָה
עֵ י ַניִך ִה ִביעּו
, ַכְׁ אֵ ב ְׁו ַגעֲגּוע
כְׁ ֶשאָ ז אֲ נִי ְׁלהַ צָ גָה
.ִבזְׁ בַ זְׁ ִתי אֶ ת עַ צְׁ ִמי כָל כָך גָרּוע

Но вы не знали,
Что в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь,
Что не пойму,
Куда несет нас рок событий...
Теперь года прошли.
Я в возрасте ином.
И чувствую и мыслю по-иному.
И говорю за праздничным вином:
Хвала и слава рулевому!

וְׁל ֹא י ַָד ְׁע ְׁת
,כִ י ְׁבעָ ָשן סָ ִמיך
,יום ְׁמע ְֻׁרבָ ִבים ְׁבסַ עַ ר-ְׁבתוך חַ ּיֵי יום
מוליך
ִ גורל אַ כְׁ זָר
ָ אותי
ִ ְׁלאָ ן
אֵ ינִי ֵמ ִבין
.ְׁשנִ ְׁשבַ ר ִמצַ עַ ר
ֶ ו
.ָשנִים עָ ְׁברּו
.אֲ נִי ְׁבגִ יל אַ חֵ ר
.ַש ְׁרעָ ף ו ְֶׁרגֶש ִבי ִשנּו הַ ֶד ֶרך
:אומר
ֵ ְׁוכָך ִעם כוס ֶשל חַ ג אֲ נִי
!ְׁשבַ ח
ֶ  ְׁת ִהילָ ה ְׁלָך ו,הַ גַאי

Сегодня я
В ударе нежных чувств.
Я вспомнил вашу грустную усталость.
И вот теперь
Я сообщить вам мчусь,
Каков я был,
И что со мною сталось!
Любимая!
Сказать приятно мне:
Я избежал паденья с кручи.
Теперь в Советской стороне
Я самый яростный попутчик.

,הַ ּיום אֲ נִי עָ ִדין
. אוהֵ ב,ָרגִ יש
.ּובצַ עַ ר
ְׁ ְׁבלֵ אּו ֵתך נִזְׁ כ ְָׁר ִתי
:לומר ִמ ֶק ֶרב לֵ ב
ַ אֲ נִי נ ְֶׁחפָ ז
בֵ ינִי ֵדאָ ז
- ְׁלבֵ ין עַ צְׁ ִמי הָ עֶ ֶרב
!אֵ יזֶה פַ עַ ר
!אֲ הּובָ ִתי
נ ִָעים ִלי לַ הֲ גות
.ֶש ִמהַ ְׁתהום הַ הּוא נִ צַ ְׁל ִתי
כָעֵ ת אֲ נִי ִב ְׁב ִרית הַ מועָ צות
. ְׁלוָיָה נִ ְׁלהָ ב ִה ְׁתחַ ְׁל ִתי-ִל ְׁהיות בֶ ן

Я стал не тем,
Кем был тогда.
Не мучил бы я вас,
Как это было раньше.
За знамя вольности
И светлого труда
Готов идти хоть до Ла-Манша.

,עַ כְׁ ָשו אֲ נִי שונֶה
,יתי אֶ ת ַנ ְׁפ ִשי
ִ נִק
ִ
ִיתי ְׁמעַ נֶה
ִ וְׁל ֹא הָ י
.אותך דועֶ ֶכת
ָ
ִעם ֶדגֶל ֶשל חֵ רּות
ְׁשל עַ ַמל חָ ְׁפ ִשי
ֶ ו
.מּוכַן עַ ד ְׁללָ ַמנְׁ ש לָ לֶ כֶת

Простите мне...
Я знаю: вы не та Живете вы
С серьезным, умным мужем;
Что не нужна вам наша маета,
И сам я вам
Ни капельки не нужен.

...ּומבַ ֵקש ְׁס ִליחָ ה
ְׁ
,אַ ְׁת כַמּובָ ן שונָה
– ּובַ עַ לֵ ך
; ַ ִפ ֵקח,ִאיש ְׁרצִ ינִי
,קּוקה ְׁלאֶ ֶרץ ְׁמ ֻענָה
ָ ְׁאַ ְׁת ל ֹא ז
ְׁשגַם ִבי
ֶ ו
.ל ֹא ִת ַמצְׁ ִאי שּום עֵ ֶרך

Живите так,
Как вас ведет звезда,
Под кущей обновленной сени.
С приветствием,
Вас помнящий всегда

הַ ְׁמ ִשיכִ י ְׁב ַד ְׁרכֵך
,גורל ָשלַ ח
ָ אֲ ֶשר
, ִהנְׁ נִי.ִמ ַתחַ ת ְׁלכוכָב חָ ָדש
ישת ָשלום
ַ כָאן ִעם ְׁד ִר
אותך
ָ
ָת ִמיד זוכֵר

ַמכָר ֶשלָ ך
.סֶ ְׁרגֵי יֶסֶ נִין

Знакомый ваш
Сергей Есенин.
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Сергей Есенин
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Несказанное, синее, нежное...
Тих мой край после бурь, после гроз,
И душа моя - поле безбрежное Дышит запахом меда и роз.
Я утих. Годы сделали дело,
Но того, что прошло, не кляну.
Словно тройка коней оголтелая
Прокатилась во всю страну.

סרגיי יסנין
..? ַ אֵ יך אַ ִביע... הֶ עָ ִדין,הַ כָחֹ ל
..? ַ אֵ יך אַ ִביע... הֶ עָ ִדין,הַ כָחֹ ל
,אַ חֲ ֵרי סַ עַ ר אֶ ֶרץ ְׁש ֵקטָ ה
, ַיודע
ֵ  גְׁ בּול ל ֹא,נִ ְׁש ָמ ִתי – יַגַב
.שותה
ָ
 ֵריחַ ו ֶֶרד,ֵריחַ ְׁדבָ ש
, לַ זְׁ ַמן יֵש לו ֶקסֶ ם,ִה ְׁש ַתכַכְׁ ִתי
.הֶ עָ בָ ר אֲ נִ י ל ֹא ְׁמ ַקלֵ ל
,סּוסים חַ ְׁס ֵרי ֶרסֶ ן
ִ ַ ה,לוש ָתם
ְׁ כְׁ מו ְׁש
.הַ ָשנִים ָדהֲ רּו ְׁב ֵתבֵ ל

Напылили кругом. Накопытили.
И пропали под дьявольский свист.
А теперь вот в лесной обители
Даже слышно, как падает лист.

,הַ עֲלּו אָ בָ ק ֵמעַ ל הַ טֹ הַ ר
.יקה ָשטָ נִית
ָ ֶנע ְֱׁלמּו ִעם ְׁש ִר
וְׁעַ כְׁ ָשו בַ ִמ ְׁשכָן ֶש ְׁביַעַ ר
.קֹ ול נִ ְׁש ַמע ֶשל ַשלֶ כֶת ִא ִטית

Колокольчик ли? Дальнее эхо ли?
Все спокойно впивает грудь.
Стой, душа, мы с тобой проехали
Через бурный положенный путь.

?פַ עֲמון או אּולַ י הֵ ד ָש ַמ ְׁענּו
. ל ֹא ִמצְׁ טַ עֵ ר,הֶ חָ זֵה סופֵ ג
, כְׁ בָ ר ִהגַענו, נ ְַׁפ ִשי, ִע ְׁמ ִדי נָא,הֵ י
. נִ ְׁשלַ ם הַ ַמ ְׁסלּול הַ סועֵ ר,ָתם

Разберемся во всем, что видели,
Что случилось, что сталось в стране,
И простим, где нас горько обидели
По чужой и по нашей вине.

,ַנ ֲעמֹד עַ ל כָל ַמה ֶש ָר ִאינּו
, ַמה אֵ ַרע,ַמה ָק ָרה בַ ְׁמ ִדינָה
– וְׁנִ ְׁסלַ ח כָל עֶ ְׁלבון ֶשחָ וִינּו
. אֵ ין ְׁב ֵר ָרה,ל ֹא חָ שּוב ִמי אָ ֵשם

Принимаю, что было и не было,
Только жаль на тридцатом году -

,ּוב ִלי צַ עַ ר
ְׁ אֲ ַקבֵ ל אֶ ת הַ ֹכל
,לושים
ִ  עַ כְׁ ָשו בֵ ן ְׁש,ַרק חֲ בָ ל ִלי

Слишком мало я в юности требовал,
Забываясь в кабацком чаду.
Но ведь дуб молодой, не разжелудясь,
Так же гнется, как в поле трава...
Эх ты, молодость, буйная молодость,
Золотая сорвиголова!

כִ י ְׁמעַ ט ַרק ָד ַר ְׁש ִתי כְׁ נַעַ ר
.אּודים
ִ ָה-ִמ ְׁש ַתכֵר ְׁבעָ ָשן
אַ ך אַ לון ִמ ְׁתכופֵ ף הּוא כְׁ מו עֵ ֶשב
...לּוטים
ִ ִַאם בַ זְׁ ַמן ל ֹא ִה ִשיר ב
, צַ הַ ל ְׁב ִלי עֶ צֶ ב,עּורי ֶש ִלי
ַ ְׁנ
.זָהָ ב ֶשחָ ְׁסרּו לו ְׁבלָ ִמים-ר ֹאש
1925

Сергей Есенин
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Не криви улыбку, руки теребя,Я люблю другую, только не тебя.
Ты сама ведь знаешь, знаешь хорошо Не тебя я вижу, не к тебе пришел.
Проходил я мимо, сердцу все равно Просто захотелось заглянуть в окно.

סרגיי יסנין
ְׁלעַ ֵקם ְׁשפָ ַתיִם ְׁב ִחּיּוך אֻ ְׁמלָ ל
,ְׁלעַ ֵקם ְׁשפָ ַתיִם ְׁב ִחּיּוך אֻ ְׁמלָ ל
! ו ְִׁל ְׁבכות – חֲ בָ ל,ו ְִׁלכְׁ ְׁ ֹרך י ַָדיִם
:יודעַ ת ְׁבעַ צְׁ ֵמך הֵ יטֵ ב
ַ הֲ ֵרי אַ ְׁת
.אותך אוהֵ ב
ָ
 ל ֹא,ְׁב ִל ִבי אַ חֶ ֶרת
, אֵ לֵ ך-  עוד ְׁשנִ ּיָה,אתי
ִ ָל ֹא אֵ לַ יִך ב
.ְׁלהַ צִ יץ ְׁס ָתם בָ א ִלי אֶ ל תוך חַ לונֵך
1925

Сергей Есенин
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*

Клен ты мой опавший, клен заледенелый,
Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой?
Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел
И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу,

סרגיי יסנין
אֶ ֶדר עָ טּוף ֶק ַרח
,אֶ ֶדר עָ טּוף ֶק ַרח וְׁעָ רֹם צַ ֶמ ֶרת
?לָ ָמה ִה ְׁתכופַ ְׁפ ָת ְׁבסּופָ ה צוחֶ ֶרת
?ית? ַמ ֶשהּו ָש ָמ ְׁע ָת
ָ ַמ ֶשהּו ָר ִא
,או ִמכְׁ פָ ר כְׁ ִאלּו ְׁלטַ ּיֵל יָצַ ְׁא ְׁ ָת
,שומר ְׁבלַ יְׁלָ ה סָ ר ָשתּוי ִמ ֶד ֶרך
ֵ
כְׁ מו

Утонул в сугробе, приморозил ногу.
Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий,
Не дойду до дома с дружеской попойки.

. קֹ ר ִה ָכה ַבבֶ ֶרך,ִב ְׁשלָ גִ ים טָ בַ ְׁע ָת
,אתי גַם כֵן ַדי ְׁלצ ֶֹרך
ִ ָל ֹא יָצִ יב יָצ
.ִמ ִמ ְׁש ֶתה ִעם חֶ ְׁב ֵר'ה ל ֹא מוצֵ א ִלי אֹ ַרח

Там вон встретил вербу, там сосну приметил,
Распевал им песни под метель о лете.

, ע ֲָרבָ ה ִב ַק ְׁר ִתי,כְׁ בָ ר פָ ג ְַׁש ִתי אֹ ֶרן
.ְׁמ ֻלּוֶה ְׁב ֶשלֶ ג עַ ל הַ ַקיִץ ָש ְׁר ִתי

Сам себе казался я таким же кленом,
Только не опавшим, а вовсю зеленым.

,ּוכְׁ מו אֶ ֶדר חָ ְׁש ִתי ְׁב ִעטּור צַ ֶמ ֶרת
. אַ ך יָרֹק אַ ֶד ֶרת,ל ֹא עָ טּוף ְׁב ֶק ַרח

И, утратив скромность, одуревши в доску,
Как жену чужую, обнимал березку.

, כָל צְׁ נִיעּות ִאבַ ְׁד ִתי,ְׁמע ְֻׁרפָ ל ְׁלג ְַׁמ ֵרי
. ִאיש ִחבַ ְׁק ִתי- ִל ְׁבנֶה כְׁ ִאלּו אֵ ֶשת-עֵ ץ
1925
סליצ'נקו באתר.ליפטוב בביצוע נ.שיר ללחן ו

https://www.youtube.com/watch?v=GALut06QIdI
Сергей Есенин
Мой путь (отрывок)

סֶ ְׁר ֵגיי יֶסֶ נִ ין
)ַד ְׁרכִ י (קטע

… Жизнь входит в берега.
Села давнишний житель,
Я вспоминаю то,
Что видел я в краю.
Стихи мои,
Спокойно расскажите
Про жизнь мою .

. ְׁוהַ חַ ִּיים חוזְׁ ִרים ְׁל ַמ ְׁסלּולָ ם...
 ִמ ֶנ ֶגד,תו ָשב הַ כְׁ פָ ר ְׁל ֶשעָ בָ ר
 אֲ נִ י רואֶ ה אֶ ת ָמה,עֵ י ַני
. אֶ ת הַ הֲ ַּוי,ֶשאָ ז הָ יָה
,ִש ִירים ֶש ִלי
סַ ְׁפרּו ְׁב ֶש ֶקט
.ִספּור חַ ַּיי

Изба крестьянская.
Хомутный запах дегтя,
Божница старая,
Лампады кроткий свет.
Как хорошо,

.ִב ְׁק ָתה ֶשל ִא ָכ ִרים
,ִס ְׁמלון ְׁב ֵריַח ֹדהַ ן מּול הַ ֶדלֶ ת
,ִפ ַנת ִאיקונִ יות
.אור ְׁמנורות פָ חּות
 ַכ ָמה טוב,הו

Что я сберег те
Все ощущенья детских лет .
Под окнами
Костер метели белой.
Мне девять лет.
Лежанка, бабка, кот...
И бабка что-то грустное,
Степное пела ,
Порой зевая
И крестя свой рот .
Метель ревела.
Под оконцем
Как будто бы плясали мертвецы.
Тогда империя
Вела войну с японцем,
И всем далекие
Мерещились кресты .
Тогда не знал я
Черных дел России.
Не знал, зачем
И почему война.
Рязанские поля,
Где мужики косили,
Где сеяли свой хлеб,
Была моя страна.

,ֶשנִ ְׁש ְׁמרּו ָכל אֵ לֶ ה
.הַ ְׁר ָגשות ִמן הַ ַּי ְׁלדּות
ִמ ַתחַ ת לַ חַ לון
.סּופַ ת ְׁשלָ גִ ים ְּׁכִ אֵ ש צְׁ חו ָרה בועֶ ֶרת
.אֲ נִ י בֶ ן ֶת ַשע
... חָ תּול ְׁוהַ ִמטָ ה,סָ בָ ִתי
ְׁוהַ זְׁ ֵק ָנה ִהיא ַמ ֶשהּו עָ צּוב
ֲע ָרבָ ִתי ָשרה הָ עֶ ֶרב
,ּו ְׁמפַ הֶ ֶקת
.ְׁמצַ לֶ בֶ ת אֶ ת הַ פֶ ה עַ ָתה
רועֵ ם הַ סַ עַ ר הַ ְׁפ ָר ִאי
,ִמבַ עַ ד לַ חַ לון בֵ ינְׁ ַת ִים
.כְׁ ִאלּו ָשם רו ְׁק ִדים ֵמ ִתים
אָ ז הָ ִא ְׁי ְׁמפֶ ְׁריָה
,נִ ְׁלחֲ ָמה ִעם הַ ָּי ָּפנִ ים
ְׁואֲ ָנ ִשים ָראּו ְׁבחֲ לומות
.צְׁ לָ ִבים ַר ִבים
אָ ז ל ֹא יָ ַד ְׁע ִתי
ַעַ ל הַ חֵ ְׁטא ֶשל רּו ְׁסיָה ּו ַמדּוע
- פָ ְׁרצָ ה הַ ִמ ְׁלחָ ָמה
:ֶזה ל ֹא ִענְׁ ֵּין או ִתי
)*
,אַ ְׁד ַמת ִריאָ ָזאן
, ֶָש ִא ָכ ִרים ִפ ְׁלחּוה
, ָקצְׁ רּו,ָז ְׁרעּו
.הָ ְׁי ָתה ִהיא ְׁמ ִדי ָנ ִתי
 עיר ואיזור לא רחוק ממוסקבה- *) ִריאָ ָזאן

Сергей Есенин
*

*

*

До свиданья, друг мой, до свиданья.

סרגיי יסנין
! ֵר ִעי,הֱ יֵה ָשלום
, ֵר ִעי! ע ֲַדיִן,אָ ז הֱ יֵה ָשלום

Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей,В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

. אַ ָתה בַ לֵ ב ֶש ִלי,יבי
ִ חֲ ִב
, ִדין ֵמהַ ָש ַמיִם- גְׁ זַר,ידה
ָ הַ ְׁפ ִר
.ַמ ְׁב ִטיחָ ה לָ נּו ִמ ְׁפגָש ִפ ְׁל ִאי
. ַ ֵרע, ְׁבלי ֶמלֶ ל,אָ ז ָשלום – ְׁב ִלי יָד
.קודר
ֵ אַ ל ַת ְׁד ִאיב גַבות וְׁאַ ל ִת ְׁהיֶה
, ַיודע
ֵ כִ י לָ מּות הַ חַ י ִמזְׁ ַמן
.יותר
ֵ אַ ך ִל ְׁחיות – זֶה ל ֹא חָ ָדש
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Из Персидских мотивов
Сергей Есенин
*

*

*

Улеглась моя былая рана Пьяный бред не гложет сердце мне.
Синими цветами Тегерана
Я лечу их нынче в чайхане.
Сам чайханщик с круглыми плечами,
Чтобы славилась пред русским чайхана,
Угощает меня красным чаем
Вместо крепкой водки и вина.

מתוך מנגינות פרסיות
סרגיי יסנין
נִ ְׁרג ִָעים ִפצְׁ עֵ י עָ בָ ר בַ ֶק ֶרב
,נִ ְׁר ָג ִעים ִפצְׁ עֵ י עָ בָ ר בַ ֶק ֶרב
.הַ ָז ַּית ִשכְׁ רּות הֵ נִיחָ ה כָאן
,אותם ְׁב ֵתה הָ עֶ ֶרב
ָ
אֲ ַרפֵ א
.ִב ְׁפ ָר ִחים כְׁ חֻ ִלים ֶשל ִעיר טֶ ְׁה ָראן
ַגּוף הַ ְׁמאַ ֵרח- ְׁב ִריא, ֵתה-בַ בֵ ית
,ישה ִת ְׁהיֶה יָפָ ה
ָ ִכְׁ ֵדי ֶשהַ ְׁפג
ַרותח
ֵ ְׁמכַבֵ ד ְׁב ֵתה אָ דֹם
.ווד ָקה חֲ ִריפָ ה
ְׁ ִב ְׁמקום כוס ֶשל

Угощай, хозяин, да не очень.
Много роз цветет в твоем саду.
Незадаром мне мигнули очи,
Приоткинув черную чадру.

.ינְׁתיִם
ַ ֵ ב,יבי
ִ  חֲ ִב, כ ְַׁב ֵדנִי,טוב
.ירה
ָ בַ גַנְׁ ָך ו ְָׁר ִדים יֵש ִל ְׁב ִח
ל ֹא ִבכְׁ ִדי ָק ְׁרצּו ִלי זּוג עֵ י ַניִם
.הּוס ָרה
ְׁ
ֵמהַ פָ ָרנְׁ גָ'ה ֶש ְׁקצָ ת

Мы в России девушек весенних
На цепи не держим, как собак,
Поцелуям учимся без денег,

,קוש ִרים ְׁבאָ ִביבָ ן ְׁב ֶרסֶ ן
ְׁ ל ֹא
;רּוסיָה נְׁ עָ רות
ְׁ  ְׁב,סּוסים
ִ כְׁ מו
,לומ ִדים כֻלָ ם ְׁב ִלי כֶסֶ ף
ְׁ נְׁ ִשיקות

Без кинжальных хитростей и драк.

.ּוב ִלי ִתגְׁ רות
ְׁ עורמות ִפגְׁ יון
ְׁ ְׁב ִלי

Ну, а этой за движенья стана,
Что лицом похожа на зарю,
Подарю я шаль из Хороссана
И ковер ширазский подарю.

ַ ָשכִ יח- ְׁלזו ִעם גּוף ִב ְׁל ִתי,נּו
,ְׁופָ נִים כְׁ מו ַשחַ ר ְׁבגִ נָה
ִַעם ְׁר ִדיד ֵמחורוסָ אן ָש ִטיח
.ירז אֶ ֵתן ְׁב ַמ ָתנָה
ָ ִמ ִש

Наливай, хозяин, крепче чаю,
Я тебе вовеки не солгу.
За себя я нынче отвечаю,
За тебя ответить не могу.

! ַ ֵתה ָרתּוח, ַ ְׁמאַ ֵרח,ְׁמזֹג ִלי
: ֵר ִעי,ְׁול ֹא אֶ ַש ֵקר ְׁלָך
, ְַׁבעַ צְׁ ִמי אֲ נִי הַ ּיום בָ טּוח
.ל ֹא אֶ ְׁהיֶה עָ לֶ יָך אַ ְׁח ָר ִאי

И на дверь ты взглядывай не очень,
Все равно калитка есть в саду...
Незадаром мне мигнули очи,
Приоткинув черную чадру.

:עַ ל הַ ֶדלֶ ת אַ ל ִת ְׁשמֹר בֵ ינְׁ ַתיִם
...יִפָ ַתח ִפ ְׁשפָ ש עַ ד ְׁמהֵ ָרה
ל ֹא ִבכְׁ ִדי ָק ְׁרצּו ִלי זּוג עֵ י ַניִם
.הּוס ָרה
ְׁ
ֵמהַ פָ ָרנְׁ גָ'ה ֶש ְׁקצָ ת
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סרגיי יסנין
ֵמחַ ְׁלפָ ן ִב ַק ְׁש ִתי ִלי הַ לַ יְׁלָ ה

Я спросил сегодня у менялы,
Что даёт за полтумана по рублю,
Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное "люблю"?

,ֵמחַ ְׁלפָ ן ִב ַק ְׁש ִתי ִלי הַ לַ יְׁלָ ה
:טּומן י ִַקח
ָ
ֶשעַ ל כָל רּובָ ל חֲ צִ י
לומר ִלי ְׁבפַ ְׁר ִסית ְׁללֵ יְׁלָ ה
ַ אֵ יך
"!אותך
ָ
 "אֲ נִי אוהֵ ב:הַ ּיָפָ ה

Я спросил сегодня у менялы,
Легче ветра, тише Ванских струй,
Как назвать мне для прекрасной Лалы
Слово ласковое "поцелуй"?

- ֵמחַ ְׁלפָ ן ִב ַק ְׁש ִתי ִלי הַ לַ יְׁלָ ה
- זורם
ֵ ַקל ֵמרּוחַ ּוכְׁ מו וָאן
מושכֶת לֵ יְׁלָ ה
ֶ
אֵ יך ְׁל ַנע ֲָרה
?ָכול ִתי ְׁל ַת ְׁרגֵם
ְׁ יקה" י
ָ "נְׁ ִש

И ещё спросил я у менялы,
В сердце робость глубже притая,
Как сказать мне для прекрасной Лалы,

וְׁאותו ָשאַ ְׁל ִתי עוד הַ לַ יְׁלָ ה
: )(בַ ְׁי ָשנּות ִה ְׁט ַמנְׁ ִתי ְׁב ִל ִבי
מושכֶת לֵ יְׁלָ ה
ֶ
אֵ יך ְׁל ַנע ֲָרה

Как сказать ей, что она "моя"?
И ответил мне меняла кратко:
О любви в словах не говорят,
О любви вздыхают лишь украдкой,
Да глаза, как яхонты, горят.
Поцелуй названья не имеет,
Поцелуй не надпись на гробах.
Красной розой поцелуи рдеют,
Лепестками тая на губах.
От любви не требуют поруки,
С нею знают радость и беду.
"Ты - моя" сказать лишь могут руки,
Что срывали чёрную чадру.

?""ש ִלי
ֶ ְׁלהַ גִ יד ְׁבע ֲִדינּות
:הַ חַ ְׁלפָ ן עָ נָה ְׁב ִלי ֶמלֶ ל י ֶֶתר
;אֵ ין לָ אַ הֲ בָ ה ִמ ִלים ָשוות
,חול ִמים ְׁבסֵ ֶתר
ְׁ עַ ל הָ אַ הֲ בָ ה
.בורקות
ְׁ וְׁעֵ י ַניִם כְׁ מו סַ ִפיר
,נְׁ ִשיקות ִמלָ ה ל ֹא ְׁמ ַתאֶ ֶרת
.ַרק עַ ל ֶקבֶ ר ֵשם ִבכְׁ ָתב נִ ְׁד ָרש
,נְׁ ִשיקות הֵ ן אֲ דֻ מות כְׁ מו ו ֶֶרד
.עַ ל ְׁשפָ ַתיִם נְׁ ַמסות כִ ְׁדבַ ש
,ְׁבעַ ְׁרבּות לָ אַ הֲ בָ ה אֵ ין טַ עַ ם
. גַם צָ ָרה,יוד ִעים גַם אֹ ֶשר
ְׁ בָ ה
פַ עַ ם-"אַ ְׁת – ֶש ִלי" ַתגִ יד הַ ּיָד אֵ י
.חורה
ָ ירה פַ ָרנְׁ גָ'ה ְׁש
ָ ֶשהֵ ִס
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Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.
Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому, что я с севера, что ли.
Я готов рассказать тебе поле,

סרגיי יסנין
!ָש ָגנֶה ֶש ִלי
! ָש ָגנֶה, אור ֶש ִלי,ָש ָגנֶה
 אֶ סַ פֵ ר לָ ך.הַ צָ פון-אֲ נִי ִאיש
, ַפורח
ֵ ַסופי ה
ִ ְׁעַ ל ָש ֵדה אֵ ינ
, עַ ל ִל ְׁבנֶה,עַ ל ִשיפון ג ִַלינִי
! ָש ָגנֶה, אור ֶש ִלי,ָש ָגנֶה
:ְׁדומני
ַ הַ צָ פון ו-אֲ נִי ִאיש
.ְׁלבָ נָה ָשם גְׁ דולָ ה ִפי ֵמאָ ה
,ימה
ָ ירז ַמ ְׁק ִס
ָ אֵ ין סָ פֵ ק ֶש ִש
)* .יותר נִיר ִריָזָאנִי
ֵ אַ ך חָ ִביב ִלי
.הַ צָ פון ֶש ָשבַ נִי-אֲ נִי ִאיש
. ַפורח
ֵ אֶ סַ פֵ ר עַ ל ָש ֶדה ֶש

Эти волосы взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе поле.

.ְׁשעָ ִרי כְׁ ִשיפון ַקל ו ְַׁרך
- לַ פֵ ִפי אותו עַ ל אֶ צְׁ בַ עֲך
. ַ ל ֹא גונֵח,ל ֹא ַמ ְׁרגִ יש אֲ נִי כְׁ אֵ ב
. ַפורח
ֵ אֶ סַ פֵ ר עַ ל ָש ֶדה ֶש

Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне.

עַ ל ִשיפון י ְֵׁר ִחי ג ִַלינִי
.נִיחי
ִ ַפָ ז ה-ְׁל ַמ ְׁראֶ ה ַת ְׁל ַתלַ י
, ְׁלבַ ֵדחַ הַ ְׁמ ִשיכִ י,ירה
ָ י ִַק
אַ ל הָ ִע ִירי ַרק נָא זִ כְׁ רונִי
.עַ ל ִשיפון י ְֵׁר ִחי ג ִַלינִי

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне...
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

! ַשי ָדרום, ָש ָגנֶה,ָש ָגנֶה
– דומה לָ ך
ָ  כֹה,ְׁבצָ פון יֵש עַ ְׁל ָמה
.אַ ְׁת כְׁ ִפילָ ה לָ ה כְׁ מו פֶ ַרח ְׁלפֶ ַרח
...ִהיא אּולַ י ִבי נִזְׁ כ ֶֶרת ִפ ְׁתאֹ ם
! ַשי ָדרום, ָש ָגנֶה,ָש ָגנֶה
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Ты сказала, что Саади
Целовал лишь только в грудь.
Подожди ты, Бога ради,
Обучусь когда-нибудь!
Ты пропела: «За Ефратом
Розы лучше смертных дев».
Если был бы я богатым,
То другой сложил напев.
Я б порезал розы эти,
Ведь одна отрада мне —

סרגיי יסנין
אַ ְׁת עָ ַק ְׁמ ְׁת אֶ ת הַ ְׁשפָ ַתיִם
:אַ ְׁת עָ ַק ְׁמ ְׁת אֶ ת הַ ְׁשפָ ַתיִם
"!"סַ ע ֲִדי נ ַָשק ְׁל ָשד
, ְׁל ֵשם ָש ַמיִם,אָ ז חַ כִ י
.ּומ ַתי ֶשהּוא אָ ְׁל ַמד
ָ
,"כֹל עַ ְׁל ַמת הַ ְׁפ ָרת ִהיא פֶ ַרח
".יותר
ֵ אַ ך ו ְָׁר ִדים י ִָפים
,ִיתי גְׁ ִביר או ֶמלֶ ך
ִ לּו הָ י
.לָ ך כ ַָת ְׁב ִתי ִשיר אַ חֵ ר
,כָל ו ְָׁר ִדים אָ ִדין ְׁל ֶרצַ ח
:ו ְָׁדבָ ר אֶ חָ ד רוצֶ ה

Чтобы не было на свете
Лучше милой Шаганэ.

לּו כְׁ מו ָש ָגנֶה ְׁלנֶצַ ח
.ַנע ֲָרה ל ֹא ִת ָמצֵ א

И не мучь меня заветом,
У меня заветов нет.
Коль родился я поэтом,
То целуюсь, как поэт.

,ְׁב ִרית אַ ל ְׁתבַ ְׁק ִשי ִמ ֶמנִי
.כִ י כָל ְׁב ִרית אֲ נִי ֵמפֵ ר
,שורר ִהנְׁ נִי
ֵ ִאם הַ ְׁמ
.שורר
ֵ ְׁמנ ֵַשק כְׁ מו ְׁמ
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סרגיי יסנין
ִיתי
ִ בוספור אַ ף פַ עַ ם ל ֹא הָ י
ְׁ ְׁב

Никогда я не был на Босфоре,
Ты меня не спрашивай о нем.
Я в твоих глазах увидел море,
Полыхающее голубым огнем.

,ִיתי
ִ בוספור אַ ף פַ עַ ם ל ֹא הָ י
ְׁ ְׁב
.אותי ִל ְׁשאֹ ל
ִ ל ֹא כְׁ ַדאי עָ לָ יו
יתי
ִ ְׁבעֵ י ַניִך יָם עָ מֹק ָר ִא
.הַ בועֵ ר ְׁבאֵ ש זוהֵ ר כָחֹ ל

Не ходил в Багдад я с караваном,
Не возил я шелк туда и хну.
Наклонись своим красивым станом,
На коленях дай мне отдохнуть.

,י ְָׁחנּונָה ו ְֶׁמ ִשי ל ֹא הֶ חֱ לַ ְׁפ ִתי
.אתי ְׁלבַ גְׁ ָדד
ִ ָאורחָ ה ל ֹא ב
ְׁ ִעם
, עָ י ְַׁפ ִתי.חֵ ן ֶשלָ ך נְׁ ִטי-גִ זְׁ ַרת
.ְׁתנִי לָ נּוחַ עַ ל ִב ְׁר ַכיִך ְׁקצָ ת

Или снова, сколько ни проси я,
Для тебя навеки дела нет,
Что в далеком имени - Россия Я известный, признанный поэт.

או לַ ְׁמרות בַ ָק ָש ִתי נואֶ ֶשת
,ל ֹא י ְִׁהיֶה ִאכְׁ פַ ת לָ ך ְׁלעולָ ם
רּוסיָה הָ רועֶ ֶשת
ְׁ  ְׁב,כִ י ָרחוק
?שורר אֲ נִי יָדּועַ ֵשם
ֵ ְׁמ

У меня в душе звенит тальянка,
При луне собачий слышу лай.
Разве ты не хочешь, персиянка,
Увидать далекий синий край?

,פּוחית ִמלֵ א ִלי נֶפֶ ש
ִ צְׁ ִליל הַ ַמ
.שומעַ יְׁבָ בות
ֵ
ְׁבלֵ ילות
 אֵ ין חֵ ֶשק, לַ פַ ְׁר ִסּייָה,הָ אֻ ְׁמנָם
?חוקה כְׁ חּולָ ה ִל ְׁראות
ָ אֶ ֶרץ ְׁר

Я сюда приехал не от скуки Ты меня, незримая, звала.

– ל ֹא ִמ ִשעֲמּום ִהג ְַׁע ִתי הֵ נָה
,אַ ְׁת ָק ָראת ִמכָאן ִלי כְׁ עָ גּור

И меня твои лебяжьи руки
Обвивали, словно два крыла.

גּופי ע ֲֶדנּו
ִ ְׁוי ַָדיִך ְׁס ִביב
.ע ֲִדינות כִ ְׁש ֵתי כַנְׁ פֵ י בַ ְׁרבּור

Я давно ищу в судьбе покоя,
И хоть прошлой жизни не кляну,
Расскажи мне что-нибудь такое
Про твою веселую страну.

, ַגורל ִמזְׁ ַמן ִחפַ ְׁש ִתי נּוח
ָ ְׁב
.אַ ך ל ֹא ְׁמ ַקלֵ ל חַ ּיַי עָ בָ ר
ַאָ ז ִס ְׁפ ִרי ִלי ַמ ֶשהּו ָש ֵמח
. גַם ִאם ִהיא ֵנכָר,עַ ל הָ אָ ֶרץ

Заглуши в душе тоску тальянки,
Напои дыханьем свежих чар,
Чтобы я о дальней северянке
Не вздыхал, не думал, не скучал.

ַּוב ֶקסֶ ם ַר ֲענָן שופֵ ע
ְׁ
,בּוקה
ָ פּוחית ְׁד
ִ יקי ִבי ַמ
ִ הַ ְׁש ִת
ַכְׁ ֵדי ֶשל ֹא אֶ ְׁחשֹב ִמ ְׁת ַג ֲעגֵע
.חוקה
ָ עַ ל צְׁ פונִית הַ ִהיא הָ ְׁר

И хотя я не был на Босфоре Я тебе придумаю о нем.
Все равно - глаза твои, как море,
Голубым колышутся огнем.

,ִיתי
ִ בוספור אַ ף פַ עַ ם ל ֹא הָ י
ְׁ ְׁב
.ִב ְׁש ִבילֵ ך אֶ ְׁב ֶדה עָ לָ יו הַ כֹל
יתי
ִ ְׁבעֵ י ַניִך יָם עָ מֹק ָר ִא
.הַ בועֵ ר ְׁבאֵ ש זוהֵ ר כָחֹ ל
1924

Сергей Есенин
*

*

*

В Хороссане есть такие двери,
Где обсыпан розами порог.
Там живет задумчивая пери.
В Хороссане есть такие двери,
Но открыть те двери я не мог.
У меня в руках довольно силы,
В волосах есть золото и медь.
Голос пери нежный и красивый.
У меня в руках довольно силы,
Но дверей не смог я отпереть.

סרגיי יסנין
יֵש בַ חורוסָ ן ְׁדלָ תות ָכאֵ לֶ ה
– יֵש בַ חורוסָ אן ְׁדלָ תות כָאֵ לֶ ה
.עַ ל הַ סַ ף ו ְָׁר ִדים עַ ד אֵ ין ָמקום
)* .פֶ ִרי ָשם ְׁשקּועַ ת ִה ְׁרהּור עַ ל פֶ לֶ א
.יֵש בַ חורוסָ ן ְׁדלָ תות כָאֵ לֶ ה
.אותם ִל ְׁשתֹם
ָ
ָכול ִתי ִלי
ְׁ ל ֹא י
, ַל ֹא ְׁמעַ ט ְׁביָד ֶש ִלי יֵש כֹח
.ְׁשעָ ִרי – נְׁ חֹ ֶשת ְׁוזָהָ ב
. ַאֶ ְׁפ ָשר ִל ְׁש ֹכח-קול הַ פֶ ִרי ִאי
, ַל ֹא ְׁמעַ ט ְׁביָד ֶש ִלי יֵש כֹח
.אַ ך ל ֹא ַדי – נִ ְׁשאָ ְׁר ִתי עַ ל הַ סַ ף

Ни к чему в любви моей отвага.
И зачем? Кому мне песни петь?Если стала неревнивой Шага,
Коль дверей не смог я отпереть,
Ни к чему в любви моей отвага.

 ֶרגַע-ּובן
ִ ,אֵ ין ְׁל ִמי לָ ִשיר ִלי
.ֶנעֱלַ ם כָל עֹז ֶשל ְׁמאֹ הָ ב
, ַקנ ִָאית נִ ְׁשאֶ ֶרת ָשגָה-ִאם ל ֹא
,דּומם נִ ְׁשאַ ְׁר ִתי עַ ל הַ סַ ף
ָ ִאם
. ֶרגַע-עֹז ֶשל ְׁמאֹ הָ ב נ ַָמס ִבן

Мне пора обратно ехать в Русь.
Персия! Тебя ли покидаю?
Навсегда ль с тобою расстаюсь
Из любви к родимому мне краю?
Мне пора обратно ехать в Русь.

.זְׁ ַמן ִהגִ יעַ ִלי לָ רּוס לָ צֵ את
? אַ ְׁת ִלי אובֶ ֶדת, פָ ַרס,הַ אֻ ְׁמנָם
,ְׁלעולָ ם נִ ְׁפ ַר ְׁדנּו ְׁבאֱ ֶמת
?כִ י אוהֵ ב אֲ נִי אֶ ת הַ מולֶ ֶדת
.זְׁ ַמן ִהגִ יעַ ִלי לָ רּוס לָ צֵ את

До свиданья, пери, до свиданья,
Пусть не смог я двери отпереть,
Ты дала красивое страданье,
Про тебя на родине мне петь.
До свиданья, пери, до свиданья.

. פֶ ִרי,אָ ז הֲ יִי ָשלום! נִ ְׁפ ַר ְׁדנּו
,גַם ִאם כָאן נִ ְׁשאַ ְׁר ִתי עַ ל הַ סַ ף
.אַ ְׁת נ ַָת ְׁת ִלי סֵ בֶ ל ְׁל ִת ְׁפאֶ ֶרת
.עוד אָ ִשיר עָ לַ יִך ְׁבחֵ פֶ ץ ַרב
. פֶ ִרי,וְׁהֲ יִי ָשלום! נִ ְׁפ ַר ְׁדנּו
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Руки милой - пара лебедей В золоте волос моих ныряют.
Все на этом свете из людей
Песнь любви поют и повторяют.
Пел и я когда-то далеко
И теперь пою про то же снова,
Потому и дышит глубоко
Нежностью пропитанное слово.

סרגיי יסנין
בּורים
ִ  צֶ ֶמד בַ ְׁר- ָזּוג י ָָדיה
בּורים
ִ  צֶ ֶמד בַ ְׁר- ָזּוג י ָָדיה
. ַשוקע
ֵ
ְׁבזָהָ ב ֶשל ְׁשעָ ִרי
עּורים
ִ ְְׁׁבעולָ ם כָל ִאיש ִמנ
. ַיודע
ֵ ַרק עַ ל אַ הֲ בָ ה לָ ִשיר
ָש ְׁר ִתי גַם אֲ נִי ָשנִים ַרבות
,ירה נִ ְׁמ ֶשכֶת
ָ בַ צָ פון וְׁעוד ִש
נוש ֶמת עֲמּוקות
ֶ וְׁלָ כֵן
.מושכֶת
ֶ
כָל ִמלָ ה ְׁספּו ַגת עֶ ְׁדנָה

Если душу вылюбить до дна,
Сердце станет глыбой золотою.
Только тегеранская луна
Не согреет песни теплотою.

ִאם ִמנֶפֶ ש אַ הַ ב וְׁעֶ ְׁדנָה
,עַ ד ַת ְׁח ִתית ִל ְׁדלות – ִמקֹ ר סובֶ לֶ ת
אַ ך ְׁב ִעיר טֶ ְׁה ָראן הַ ְׁלבָ נָה
.ְׁלחַ ֵמם ִש ִירים ל ֹא ְׁמסֻ גֶלֶ ת

Я не знаю, как мне жизнь прожить:
Догореть ли в ласках милой Шаги
Иль под старость трепетно тужить
О прошедшей песенной отваге?

 ִעם לֵ ב בועֵ ר:אֵ יך ִלגְׁ מֹר חַ ּיִ ים
,ִמ ִלטּוף ֶשל ָשגָה ּובָ ֶר ֶדם
או ְׁביום זִ ְׁקנָה ְׁל ִהצְׁ טַ עֵ ר
?עַ ל אָ ְׁב ָדן ֶשל עֹז ִש ִירי ִמ ֶק ֶדם

У всего своя походка есть:
Что приятно уху, что - для глаза.
Если перс слагает плохо песнь,
Значит, он вовек не из Шираза.

:טַ עַ ם יֵש ְׁלכָל ָדבָ ר אַ חֵ ר
. זֶה ְׁלעַ יִן,זֶה נ ִָעים ְׁלאֹ זֶן
– ִאם פַ ְׁר ִסי ִשיר ל ֹא יָפֶ ה ִחבֵ ר
.ירז ע ֲַדיִן
ָ ל ֹא לָ ַמד הּוא ְׁב ִש

Про меня же и за эти песни
Говорите так среди людей:
Он бы пел нежнее и чудесней,
Да сгубила пара лебедей.

וְׁעַ לַ י ִבזְׁ כּות ִש ִירים הָ אֵ לֶ ה
:כָך אּולַ י יַגִ ידּו אֲ נ ִָשים
,הּוא הָ יָה יָכול לָ ִשיר ְׁלפֶ לֶ א
.בּורים
ִ אַ ך נִ ְׁספָ ה ִמצֶ ֶמד בַ ְׁר
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סרגיי יסנין
! ֶשכֶל- ַדל, אַ ל ִת ְׁפעֹ ם,לֵ ב

Глупое сердце, не бейся!
Все мы обмануты счастьем,
Нищий лишь просит участья...
Глупое сердце, не бейся.

! ֶשכֶל- ַדל, אַ ל ִת ְׁפעֹ ם,לֵ ב
. ַיודע
ֵ אֹ ֶשר ִל ְׁבגֹ ד
... ַַרק ָמך שואֵ ל לו ֵרע
! ֶשכֶל- ַדל, אַ ל ִת ְׁפעֹ ם,לֵ ב

Месяца желтые чары
Льют по каштанам в пролесь.
Лале склонясь на шальвары,
Я под чадрою укроюсь.

ֶַקסֶ ם צָ הֹ ב ֶשל י ֵָרח
.עַ ל עַ ְׁרמונִים נָח ְׁבלַ יְׁלָ ה
ַַתחַ ת צָ ִעיף אֶ ְׁת ַרּוֵח
.עַ ל הַ ַש ְׁרוָאל ֶשל לֵ ילָ ה

Глупое сердце, не бейся.

! ֶשכֶל- ַדל, אַ ל ִת ְׁפעֹ ם,לֵ ב

Все мы порою, как дети.
Часто смеемся и плачем:
Выпали нам на свете
Радости и неудачи.
Глупое сердце, не бейся.

:כְׁ מו יְׁלָ ִדים כֻלָ נּו
.נֶפֶ ש ְׁברום או ְׁב ֶשפֶ ל
- נופ ִלים ְׁבחֵ ְׁל ֵקנּו
ְׁ יַחַ ד
.ֶשל
ֶ  גַם כ,גַם ע ֲִליצּות
! ֶשכֶל- ַדל, אַ ל ִת ְׁפעֹ ם,לֵ ב

Многие видел я страны.
Счастья искал повсюду,
Только удел желанный
Больше искать не буду.
Глупое сердце, не бейся.

,כ ַָמה נ ַָד ְׁד ִתי! חֶ סֶ ד
!אֹ ֶשר ִל ְׁמצ ֹא חָ ַש ְׁב ִתי
חֵ ְׁל ִקי נִ כְׁ סֶ פֶ ת-אֶ ת ְׁמנַת
. עָ י ְַׁפ ִתי,ל ֹא אֲ חַ פֵ ש
! ֶשכֶל- ַדל, אַ ל ִת ְׁפעֹ ם,לֵ ב

Жизнь не совсем обманула.
Новой напьемся силой.
Сердце, ты хоть бы заснуло
Здесь, на коленях у милой.
Жизнь не совсем обманула.
Может, и нас отметит
Рок, что течет лавиной,
И на любовь ответит
Песнею соловьиной.
Глупое сердце, не бейся.

. ַל ֹא כָל חַ ּיִ ים – ִקפּוח
!כֹחַ חָ ָדש נַגְׁ ִדילָ ה
ַ זְׁ ַמן אּולַ י לָ נּוח,לֵ ב
.עַ ל הַ ִב ְׁר ַכיִם ֶשל לֵ ילָ ה
. ַל ֹא כָל חַ ּיִ ים – ִקפּוח
וְׁעוד נִ ְׁראֶ ה כִ י ּיַהַ ב
, ַגורל שולֵ ח
ָ לָ נּו
ְׁויַ ֲענֶה עַ ל אַ הַ ב
. ְַׁב ִשיר ז ִָמיר ָש ֵמח
! ֶשכֶל- ַדל, אַ ל ִת ְׁפעֹ ם,לֵ ב
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