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 ב ִּלי לָ חּוש אֲ ָד ָמה,ּכָך אֲ ַנחנּו חַ יִּ ים
לֶׁ נִּינג ָרד
 עֲזר ִּלי הַ לַ יִּל ִּלשרד,ֹלהים
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J. W. Goethe
Neue Liebe, neues Leben
Herz, mein Herz, was soll das geben?
Was bedränget dich so sehr?
Welch ein fremdes, neues Leben!
Ich erkenne dich nicht mehr.
Weg ist alles, was du liebtest,
Weg, warum du dich betrübtest,
Weg dein Fleiß und deine Ruh –
Ach, wie kamst du nur dazu!
Fesselt dich die Jugendblüte,
Diese liebliche Gestalt,
Dieser Blick voll Treu und Güte
Mit unendlicher Gewalt?
Will ich rasch mich ihr entziehen,
Mich ermannen, ihr entfliehen,
Führet mich im Augenblick,
Ach, mein Weg zu ihr zurück.
Und an diesem Zauberfädchen,
Das sich nicht zerreißen lässt,
Hält das liebe lose Mädchen
Mich so wider Willen fest;

*

*
גתה.ו.י

 חיים חֲ דשים,אהֲ בה חֲ דשה
? אֱ מר ִּלי, ִּל ִּבי,ַמה ָק ָרה
? חָ בֵ ר,ַמה אַ ָתה מדאָ ג
!חֲ ָד ִּשים חַ יִּ ים לגַמ ֵרי
.ִּהש ַת ֵני ָת ב ִּלי הֶׁ ּכֵר
,ֶׁנ ֱעלַ ם ַמה ֶׁשאָ הַ ב ָת
- ֶׁש ִּמ ֶׁמנּו ִּהתעַ צַ ב ָת
-  ִּבטחָ ה, ש ִּפיּות,ַשק ָדנּות
?אֵ יך ָּכל ֶׁזה ָק ָרה לך
בעַ צ ַמת ּפָ שּוט הולֶׁ ֶׁמת
חּוטים
ִּ
ִּחיש ָקשרּו אותך
,לגִּ ז ָרה נ ִָּשית משלֶׁ ֶׁמת
.ִּלפ ִּריחַ ת הַ נעּו ִּרים
, ַמ ַנסֶׁ ה אֲ נִּ י ִּלברח
 אֲ בָ ל הָ א ַרח,לסָ ֵרב
לַ ֲעזר ִּלי לא מו ִּאיל
.ואֵ לֶׁ יהָ שּוב מו ִּביל
,חּוטים הָ אֵ לֶׁ ה
ִּ ַועַ ל ה
,אֶׁ פ ָשר-ֶׁש ִּלקרעַ ִּאי
הַ ּפֶׁ לֶׁ א-ב ַרּכּות יַל ַדת
.ִּבי אוחֶׁ זֶׁת לא ִּמּכבָ ר

Muss in ihrem Zauberkreise
Leben nun auf ihre Weise.
Die Verändrung, ach, wie groß!
Liebe! Liebe! Lass mich los!

 ב ַמ ֲעגָל הַ ֶׁקסֶׁ ם,ּכָאן
לנִּ גּון ֶׁשלָ ּה ּכמו עֶׁ לֶׁ ם
!מותי
ִּ לכַרּכֵר ִּלי עַ ד
!אותי
ִּ  ִּשל ִּחי,אַ הֲ בָ ה
1775
גתה.ו.י

J. W. Goethe
Wanderer Nachtlied
Über allen Gipfeln
Ist Ruh',
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vogelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

שיר לילה של נודד
שור ֶׁרת
ֶׁ עַ ל ּפסָ גות
מנּוחָ ה
בכָל צַ ֶׁמ ֶׁרת
ּכבָ ר אֵ ינך
; ַחָ ש ּכִּ מעַ ט ּכָל רּוח
.אֵ ין קול צִּ פ ֳִּרים בח ֶׁרש
,הַ מ ֵתן קצָ ת חֶׁ ֶׁרש
. ַגַם ּכֵן ָתנּוח
1780

Nikolaus Lenau
Das Gedicht “Die Albigenser” (der Anfang)

Daß alles Schöne muß vergehen
Und auch das Herrlichste verwehen,
Die Klage stets auf Erden klingt;
Doch Totes noch lebendig wähnen,
Verwirrt das Weltgeschick und bringt
Das tiefste Leid, die herbsten Tränen.
Nachtgesang

ניקולאּוס לנאּו
)הפואמה "האלביגנזים" (התחלה
, יַחֲ ֹלף הּוא- ִּדין ָּכל ָמה ֶׁש ָיפֶׁ ה
. ָּכמוהּו- ו ָכל הַ מפאָ ר
;ֲעלֵ י הָ אֲ ָדמות נִּ ש ַמעַ ת ִּקי ָנה
,לַ חֲ שב ֶׁש ֵמת הּוא חַ י ֲע ַד ִּין
,ֶׁזה ַרק ִּעּוּות ָגדול ֶׁשל הַ תשמּו ַנה
. ד ָמעות הַ ס ָתיו בעַ ִּין,יָגון
ִׁ ִׁשירִׁלִִׁׁילִׁה
ִׁ

1

1

O gläubger Hohn! o bitterste Satire
Auf diese Welt voll Haß und Feindesnot,
Wenn der Chinese sich dem grimmsten Tiere
Vertraut und sich begibt in seine Hut,
Wenn er für sich, die Seinen, Haus und Feld
Zum Schutzgeist den verstorbnen Tiger wählt.

ירה הַ נִּ מ ֶׁרצֶׁ ת ביו ֵתר
ָ  לסָ ִּט,ֵּכן
.ָמקום יֵש בעולָ ם ִּשנאָ ה ּומצּוקות
הַ ִּסינִּ י ברּוחו הָ עָ ז ֶׁשל הַ ָנ ֵמר
, עַ ל הַ ָשדות,בוחֵ ר ִּלשמר עַ ל נִּ ש ָמתו
, עַ ל ָּכל עֵ ז ו ָכל טָ לֶׁ ה,ו ֲעל הַ בַ ִּית
.ואָ ז הּוא ַמאֲ ִּמין בו ב ִּאמּון ָמלֵ א

Er schläft getrost, wenn still der Tigergeist
Als Hüter Haus und Feld bei Nacht umkreist;
Und wohl mag ihm sein Wahn zum Schutze taugen;
Denn wenn ein Feind sich schleicht in seine Nähen,
Der sieht im Glühwurm rolln des Tigers Augen,
Der spürt im Nachtwind seinen Rachen wehen. –
O wäre solch ein Tiger mir Genosse,
Mit Geisterkrallen, unsichtbarem Rachen
Mir den Gedankenherd treu zu bewachen,
Den Einbruch wehrend meinem Feindestrosse!

ַ ּכ ֶׁשהָ רּוח,והּוא יָ ֵשן ָת ִּמיד ב ֶׁש ֶׁקט
; ַבלַ ילָ ה מסתובֶׁ בֶׁ ת ב ִּמש ָמר בָ טּוח
:ּובאַ שלָ יָתו יֵש הָ ָגיון נִּ ס ָתר
ּכִּ י הָ אויֵב רואֶׁ ה ב ִּהבהּובֵ י תולַ עַ ת
,אֶׁ ת עֵ ין חַ ַית הַ טֶׁ ֶׁרף ֶׁשאֵ לָ יו ּפוסַ עַ ת
– .ּומ ַדמיֵן באפֶׁ ל אֶׁ ת ֵריחָ ּה הַ ַמר
, לּו ָנ ֵָמר ִּיהיֶׁה ִּלי לחָ בֵ ר ִּּפל ִּאי,הו
, הַ לֶׁ סָ תות ִּבל ִּתי נִּ ר ִּאים,ִּעם הַ טפָ ִּרים
חַ יִּ ים-ִּישמר ֶׁנאֱ ָמ ָנה עַ ל הַ מו ֵקד
!ֵמהַ ּפ ִּריצַ ת אויֵב ל ַמחֲ ֵשבות ֶׁש ִּלי

Wenn mein einsames Herz Gedanken hämmert,
Daß ich die Welt und ihren Gram vergesse,
Wenn mir an seiner hellen Feueresse
Die Morgenglut des heilgen Sabbats dämmert,
Ha! Tiger! dann bewache meine Schranken,
Und kommen Störer, schlag in ihre Seelen
Als scharfe Schauer deine luftgen Pranken,
Daß sie sich scheu verzagt von dannen stehlen! –

,ו ַכאֲ ֶׁשר ִּל ִּבי דוהֵ ר ב ַמחֲ ֵשבות
,נִּ ש ָּכח ִּמ ֶׁמנִּ י הָ עולָ ם וצַ ֲערו
, ּוכמו ֶׁשּכּור באֵ ש זו ֵרחַ אֶׁ ת אורו
.ק ָרנות אור הַ ַשבָ ת הָ ִּעלָ ִּאית עולות
,נ ֵָמר! שמר ָנא ֵמאויֵ ִּבים אֶׁ ת אוצרו ַתי
,בַ נ ָשמות הַ ּכה שנּואות ּפ ַגע ִּמ ִּבפנִּ ים
, ָמטָ ר חַ ִּדים- ֶׁשּכמו ֵמי,ואֶׁ ת טָ פ ֵריך
– !נעַ ץ ּכ ֵדי ֶׁש ַינִּ יחּו ִּלי ּכבָ ר אֵ י ָמ ַתי

Wenn Erdenwünsche kommen, mich zu locken,
So spring sie an, daß sie entfliehn erschrocken!
Und kommen klagende Erinnerungen,
Ermorde sie, bevor sie eingedrungen!
Auf eine aber stürze dich vor allen,
Zerreiße schnell mit deinen scharfen Krallen,

,ּכ ֶׁשיפַ תּונִּי ּפַ עַ ם רצונות גּו ִּפי
! ָג ֵרש ָּכל ָמה ֶׁשלא חֲ ִּפי,קפץ ֲעלֵ יהֶׁ ם
, אַ ֵים,ו ִּאם יָבואּו זִּ כרונות ַר ִּעים
!ִּלפ ֵני ֶׁשהֵ ם ּפול ִּשים הַ ש ֵמד ללא ָרחֵ ם
,אַ ך ִּהת ַנּפֵ ל ָנא עַ ל אַחַת ִּלפ ֵני הַ ּכל
-  הַ חַ ִּדים ּובלַ ע או ָתה,ק ַרע בטָ פ ֵריך

Verschling auf immer du in deinen Rachen
Ein Frauenbild, das mich will weinen machen! –

אֶׁ ת הַ תמּו ָנת ֶׁשל הָ ִּא ָשה ֶׁש ַגם עַ ָתה
! ַמּכ ִּריחָ ה או ִּתי ִּלסבל,רו ָדה ִּבי

Send ich ein Lied auf die Tyrannenfratzen,
So hilf ihm, Tiger, nach mit deinen Tatzen!
Schlag ihnen breite Wunden ins Gewissen
Und Höllenträume hauche auf ihr Kissen!
Und wenn sie, aufgeschreckt, die Augen reiben,
Die Kerze zünden, zitternd auf sich setzen,
Blas aus das Licht, daß sie im Finstern bleiben,
Mach vor der Tür Geräusch wie Dolchewetzen!
Und will der Feige dann mit seinem Schrecken
Verkriechen sich, entreiß ihm seine Decken
Und wickle ihn in alle Flüche fest,
Die er getretnen Herzen ausgepreßt!
Sein Eingeweide schlag mit Schmerzensbissen,
Die wie Vergiftung durch den Leib sich ringeln,
Daß er auffährt, nach seinem Arzt zu klingeln,
Du aber hast die Glockenschnur zerrissen.

,אֲ נִּ י שולֵ חַ ִּשיר אֱ לֵ י ּפ ֵני הָ רו ָדן
! ב ַכּפו ֵתיך ב ִּעניָן, ָנ ֵמר,ֲעזר
,ּפצַ ע ָנא אֶׁ ת ַמצּפּונו בלֶׁ סֶׁ ת אַ כ ָז ִּרית
!יהנום עַ ל הַ ָּכ ִּרית
ִּ שלַ ך חֲ לומות ֶׁשל ֵג
,ּוכ ֶׁשבבֶׁ הָ לָ ה ִּיפ ַקח אֶׁ ת הָ עֵ י ַנ ִּים
 תוך ַד ָקה, יֵ ֵשב ב ַרעַ ד,יַד ִּליק לו ֵנר
, ּוגרם לחֲ ֵש ָכה,ַּכבֵ ה אֶׁ ת אור הַ ֵנר
!ֲע ֵשה ש ִּרי ַקת ִּּפגיון חולֶׁ פֶׁ ת ִּבדלָ ַת ִּים
,ימה
ָ ִֵּאם הַ ּפַ ח ָדן ִּירצֶׁ ה ִּלברחַ בא
ַקח ָנא אֶׁ ת הַ ש ִּמי ָכה ִּמ ֶׁמנּו ו ֲעטף
 ִּבנ ָק ָמה,אותו ב ָכל קלָ לות ֶׁשיֵש ּכבָ ר
!עַ ל ּכקל הַ לבָ בות ֶׁשהּוא ִּהס ִּּפיק ִּלרדף
,ו ִּידּפקּו חָ זק ֵמעָ יו בַ ּכאֵ ב הַ חַ ד
;ֶׁשיִּ תּפַ ֵשט ּכמו ַרעַ ל; ֶׁש ַית ִּחיל ִּלירא
, ּכ ֵדי לרופֵ א ִּלקרא,ו ִּאם הּוא יצַ לצֵ ל
.אָ ז שבר אֶׁ ת חּוט הַ ּפַ ֲעמון ֶׁשלו ִּמ ָיד

O Tiger, den Tyrannen quäle! quäle!
Bis er sich bessert, schüttre seine Seele!
Millionen wunde Herzen seh ich bluten,
So viele Tränenströme seh ich fluten,
Von frecher Willkür weit die Welt zerrüttet,
Der Menschheit Freudenschlösser rings verschüttet,
Ich seh gepeitscht von hochgestellten Zwergen
Gefangne Riesen, knirschend ihren Schergen.
O Welt! aus allen Wüsten möcht ich holen
Die Tigergeister dir zu Apostolen! – –
Wohin ließ ich von meinem Haß mich führen!
Ich wünschte mir den Tiger zum Genossen,
Schon ist in meinem Geist sein Hauch zu spüren
Und durch mein Herz sein wildes Blut ergossen!

! עַ ֵנה אֶׁ ת הָ רו ָדן ּוטרף אותו,ָנ ֵמר
!סוף אֶׁ ת נִּ ש ָמתו-עַ ד ֶׁשהּוא י ַת ֵקן סוף
,אֲ נִּ י רואֶׁ ה רוב לבָ בות מ ַד ֵמ ִּמים
רואֶׁ ה ָּכל ָּכך הַ רבֵ ה זִּ ר ֵמי ד ָמעות זולגִּ ים
,יטים הֶׁ חֱ ִּריבָ ה עולָ מות
ִּ חּוצּפַ ת הַ ַש ִּל
,ִּטירות ִּשמחַ ת הָ אֱ נושּות ֶׁנהֱ ָרסות
, ַמ ִּּפיל אַ ּפַ ִּים, ַג ָמד ַמצ ִּליף בשוט-אָ דון
.ו ֲע ָנ ִּקים שבּו ִּיים חור ִּקים ִּבכאֵ ב ִּש ַנ ִּים
: לּו ִּי ֵתן ו ִּתת ַג ֵשם ב ָר ָכה,עולָ ם! הו
!יחים לך
ִּ רּוחות הַ ָנ ֵמ ִּרים ִּיהיּו ש ִּל
! לאָ ן ִּשנאָ ה הו ִּבילָ ה ּכבָ ר או ִּתי,אֲ בוי
,אֲ נִּ י רוצֶׁ ה ֶׁשילַ ֶּּׁוה או ִּתי ָנ ֵמר
,ימתו תר ַגש ִּבנ ִּשי ָמ ִּתי
ָ ו ֶׁשנ ִּש
!ֶׁשב ָד ִּמי ָדמו ֶׁשל ּפֶׁ ֶׁרא ִּיס ַת ֵמר

An die Melancholie

אל המלנּכוליה

Du geleitest mich durchs Leben,
Sinnende Melancholie!
Mag mein Stern sich strahlend heben,
Mag er sinken – weichest nie!

,אֶׁ ת חַ ַיי אַ ת מ ַנהֶׁ לֶׁ ת
,ֶׁמלַ נּכו ִּליָה ֶׁש ִּלי
,ִּאם עוד ּכו ָכ ִּבי ִּבת ֶׁכלֶׁ ת
! אַ ל ַתעַ ז ִּבי- ִּאם ָש ַקע

Führst mich oft in Felsenklüfte,
Wo der Adler einsam haust,
Tannen starren in die Lüfte
Und der Waldstrom donnernd braust.

- ִַּבסלָ ִּעים ִּא ָתך ִּלי נוח
,ָשם הַ ֶׁנ ֶׁשר חַ י בו ֵדד
, ִַּמז ַדק ִּרים עֵ צֵ י אַ שּוח
.ּו ֵמאֶׁ ֶׁשד צּוק רועֵ ד

Meiner Toten dann gedenk ich,
Wild hervor die Träne bricht,
Und an deinen Busen senk ich
Mein umnachtet Angesicht.
Abschied (Lied eines Auswandernden)
Sei mir zum letztenmal gegrüßt,
Mein Vaterland, das, feige dumm,
Die Ferse dem Despoten küßt
Und seinem Wink gehorchet stumm.

,ב ֵמ ִּתים ֶׁש ִּלי נִּ ז ָּכר ִּתי
יקך
ֵ ֵודו ֵמעַ בח
אֶׁ ת ּפַ ַני דו ָמם טָ בַ ל ִּתי
.ביָגון הַ ִּמת ַמ ֵשך
)פרידה מהמולדת (שיר המהגר
, אֶׁ ֶׁרץ מ ַשר ִּתים,ָשלום לָ ך
ִּטּפ ִּשים ּופַ ח ָדנִּ ים; ּכלָ ם
ָּכאן צַ י ָתנִּ ים ֶׁשמ ַנש ִּקים
.אֶׁ ת ַנעַ ל הָ אָ ִּריץ הָ ַרם

Wohl schlief das Kind in deinem Arm,
Du gabst, was Knaben freuen kann;
Der Jüngling fand ein Liebchen warm;
Doch keine Freiheit fand der Mann.

,ָּכאן ל ִּתינוק ֵש ָנה טובָ ה
,ליֶׁלֶׁ ד ִּי ָמצֵ א ִּמשחָ ק
;ִּימצָ א לו ַנעַ ר אַ הֲ בָ ה
.לא ִּימצאּו הֵ ם חפֶׁ ש ַרק

Im Hochland streckt der Jäger sich
Zu Boden schnell, wenn Wildesschar
Heran sich stürzet fürchterlich;
Dann schnaubt vorüber die Gefahr:

ּכ ֶׁשעֵ ֶׁדר חֲ זִּ ִּירים ּפ ָר ִּאים
, ִּמת ַנ ֵשף,דוהֵ ר ביַעַ ר
יחים
ִּ צַ ָיד ִּמ ָיד בֵ ין הַ ִּש
,אַ ּפַ ִּים אַ רצָ ה ִּחיש שו ֵכב

Mein Vaterland, so sinkst du hin,
Rauscht deines Herrschers Tritt heran,

, דחּו ָקה, ָּכך אַ ת,הו מולַ ד ִּתי
,ִּבשמועַ צַ עַ ד ָש ִּליטֵ ך

Und lässest ihn vorüberziehn
Und hältst den bangen Atem an. –

,אַ ּפַ ִּים אַ רצָ ה מחַ ָּכה
– .ימ ֵתך
ָ עוצֶׁ ֶׁרת אֶׁ ת נ ִּש

Fleug, Schiff, wie Wolken durch die Luft,
Hin, wo die Götterflamme brennt!
Meer, spüle mir hinweg die Kluft,
Die von der Freiheit noch mich trennt!

, עּו ִּפי ּכמו עָ ָנן,ס ִּפי ָנ ִּתי
!לאֶׁ ֶׁרץ אֵ ש ֶׁשל הָ אֵ ִּלים
 אֲ ֶׁשר עַ דֲ ִּין, הַ תהום,גּוז ָנא
!ַמּפ ִּריד בֵ ין חפֶׁ ש לבֵ ינִּ י

Du neue Welt, du freie Welt,
An deren blütenreichem Strand
Die Flut der Tyrannei zerschellt,
Ich grüße dich, mein Vaterland!

, עולָ ם חָ פ ִּשי,עולָ ם חָ ָדש
, ַקבלּו או ִּתי,חוף הַ ּפ ָר ִּחים
, סּור ִּמ ַנפ ִּשי,צֵ ל הָ עָ ִּריץ
! הו מולַ ד ִּתי,הֲ ִּיי ָשלום
עֲ רפל

Nebel
Du, trüber Nebel, hüllest mir
Das Tal mit seinem Fluß,
Den Berg mit seinem Waldrevier
Und jeden Sonnengruß.
Nimm fort in deine graue Nacht
Die Erde weit und breit!
Nimm fort, was mich so traurig macht,
Auch die Vergangenheit!
Scheideblick
Als ein unergründlich Wonnemeer
Strahlte mir dein tiefer Seelenblick;
Scheiden mußt ich ohne Wiederkehr,
Und ich habe scheidend all mein Glück
Still versenkt in dieses tiefe Meer.
Frage nicht
Wie sehr ich dein, soll ich dir sagen?
Ich weiß es nicht und will nicht fragen;

 ַתח ִּביא,הו ֲע ָרפֶׁ ל קו ֵדר
,אֶׁ ת יעָ רות בַ הַ ר
,הָ עֵ ֶׁמק ִּעם ַנהַ ר ִּא ִּטי
.ָּכל ֶׁק ֶׁרן ֶׁש ֶׁמש צַ ר
ֶׁשלֵ ילך הָ אָ פר יַס ִּתיר
,אֶׁ ת ָּכל הָ אָ ֶׁרץ ּכבָ ר
אֶׁ ת ֶׁש ָת ִּמיד או ִּתי ִּהש ִּאיר
!עָ צּוב – אֶׁ ת הָ עָ בָ ר
מבט פרידה
ַ הָ ָרגּוע, הַ ָיפֶׁ ה, הָ עָ נּוג,ב ַמבָ טֵ ך הָ עָ מק
.יתי יָם ללא ַקר ַק ִּעית ּוללא גבּולות ֶׁשל א ֶׁשר
ִּ חָ ִּו
: ַָּכנּוע
: ַאַ ך אֶׁ צטָ ֵרך ל ִּהּפָ ֵרד ב ָקרוב ִּמ ֶׁמנּו ָדמּוע
, יֵעָ לֵ ם ָּכל ֶׁק ֶׁשר,הָ א ֶׁשר יַ ֲעזב או ִּתי ל ֶׁנצַ ח
. ַואֶׁ ָשאֵ ר דו ָמם ב ַמ ֲע ַמ ֵקי הַ ָים הַ זֶׁ ה ָשקּוע
אל תשאלי
... אַ ת שואֶׁ לֶׁ ת,עַ ד ַּכ ָמה אֲ נִּ י ֶׁשלָ ך
.ָּכעֵ ת? הַ תשּובָ ה הֲ ֵרי מערּפֶׁ לֶׁ ת

Mein Herz behalte seine Kunde,
Wie tief es dein im Grunde.
O still! ich möchte sonst erschrecken,
Könnt ich die Stelle nicht entdecken,
Die unzerstört für Gott verbliebe
Beim Tode deiner Liebe.
An den Wind
Ich wandre fort ins ferne Land;
Noch einmal blickt′ ich um , bewegt,
Und sah, wie sie den Mund geregt
Und wie gewinket ihre Hand.
Wohl rief sie noch ein freundlich Wort
Mir nach auf meinem trüben Gang,
Doch hört ich nicht den liebsten Klang,
Weil ihn der Wind getragen fort.
Daß ich mein Glück verlassen muß,
du rauher; kalter Windeshauch,
Ist′s nicht genug, daß du mir auch
Entreißest ihren letzten Gruß?
Rainer Maria Rilke
Herbsttag
Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren laß die Winde los.
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.

, בע ֶׁמק, ִּבפנִּ ים,ּכִּ י ִּהיא בַ לֵ ב נִּ מצֵ את
. מ ֶׁתק, ַּכמּובָ ן,ו ַגם בַ ֶׁשלָ ך
: חַ ס! ּכִּ י עוד לא בָ רּור ִּלי ֲע ַד ִּין,אַ ך
,ּכ ֶׁשאַ הֲ בָ ֵתך ִּתתּפו ֵגג בֵ ינ ַת ִּים
ַהֲ ִּאם ִּי ָשאֵ ר ִּבי דבָ ר ָמה לא ּפָ גּוע
. ִַּבש ִּביל אֱ ֹל ִּהים? ֶׁזה לא יָדּוע
אל הרּוח
;עָ לַ י אֶׁ ל הַ ֵנכָר לָ צֵ את
אֲ נִּ י ֵמאֲ חו ַרי יָכול
ִּלראות אֵ יך ִּּפיהָ ָזז ב ִּלי קול
.ואֶׁ ת נִּ פנּוף יָ ָדּה ָּכעֵ ת
"הֱ יֵה ָשלום!" הַ ָיד עו ָשה
,ּומבַ ֶׁק ֶׁשת ֶׁשאָ שּוב
אֲ בָ ל הַ צ ִּליל הַ ּכה אָ הּוב
.נִּ סחַ ף בָ רּוחַ הַ ַגסָ ה
.אֲ נִּ י עו ֵזב אֶׁ ת ָּכל אָ ש ִּרי
, הָ רּוחַ הַ צנּו ָנה,ל ָמה
אֶׁ ת הַ ב ָר ָכה הָ אַ חֲ רו ָנה
?חָ טַ פת בכוחַ אַ כ ָז ִּרי
רינר מריה רילקה
יום סתו
. הַ ַק ִּיץ ַרב מאד.ִּהגִּ יעַ ז ַמן
, ֶׁש ֶׁמש- ִּשים אֶׁ ת צִּ לך עַ ל שעון,אֵ ִּלי
.ַשח ֵרר אֶׁ ת הָ רּוחות אֶׁ ל הַ ָשדות
הוסֵ ף יו ַמ ִּים דרו ִּמיִּ ים – הָ עֵ ת
ַלַ ּפ ִּרי הָ אַ חֲ רון ּכ ֵדי ֶׁשיַגִּ יע
ַאותה י ִַּביע
ָ
 אֲ ֶׁשר,ִּלשלֵ מּותו
.ִּמתקו הָ אַ חֲ רון ביַ ִּין ָּכבֵ ד

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

,ל ִּמי ֶׁשאֵ ין לו בַ יִּת –אֵ ין טַ עַ ם ִּלשאף
, לָ עַ ד בו ֵדד לָ לֶׁ כֶׁת- ִּדין הַ ַגלמּוד
,ִּלדגר עַ ל ִּהת ַּכתבּות לָ עַ ד נִּ מ ֶׁשכֶׁת
בתוך ש ֵדרות ִּלתעות הָ לוך וָשוב
. אָ פּוף ַשלֶׁ כֶׁת,בחסֶׁ ר מנּוחָ ה
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Rainer Maria Rilke
Das Lied des Bettlers
Ich gehe immer von Tor zu Tor,
verregnet und verbrannt;
auf einmal leg ich mein rechtes Ohr
in meine rechte Hand.
Dann kommt mir meine Stimme vor
als hätt ich sie nie gekannt.
Dann weiß ich nicht sicher wer da schreit,
ich oder irgendwer.
Ich schreie um eine Kleinigkeit.
Die Dichter schrein um mehr.
Und endlich mach ich noch mein Gesicht
mit beiden Augen zu;
wie's dann in der Hand liegt mit seinem Gewicht
sieht es fast aus wie Ruh.
Damit sie nicht meinen ich hätte nicht,
wohin ich mein Haupt tu.

רינר מריה רילקה
שיר הקבצן
 נִּ ש ַרף ונִּ שחַ ק,אֲ נִּ י נִּ רטַ ב
;עובֵ ר ִּמ ַשעַ ר ל ַשעַ ר
:בַ יָד אֶׁ ת אָ זנַי סָ גַר ִּתי חָ זָק
.ִּמ ֶׁמנָה ִּלשמעַ נִּ בצָ ר
; זָעַ ק,קולי ָמ ָּכה ִּבי
ִּ ואָ ז
.ָּכ ֶׁזה הּוא ִּלי לא מּכָר
: ִּלי לא מּובָ ן,ּו ִּמי זועֵ ק
?ישהּו אַ חֵ ר
ֶׁ  ִּמ,אֲ נִּ י
.אֲ נִּי זועֵ ק עַ ל ָדבָ ר ָקטָ ן
.)שורר
ֵ (לא ּכָך זועֵ ק מ
 ּפָ ַני- הֵ זַז ִּתי אֶׁ ת ַּכף ָי ִּדי
,ִּעם ש ֵתי עֵ י ַני בתו ָכה
ו ַתחַ ת ִּמש ָקלָ ּה הַ ּכָבֵ ד ִּמ ַדי
,אֲ נִּי חָ ש ּכִּ מעַ ט ב ִּבטחָ ה
, אֲ בוי,אשי
ִּ ֶׁשלא יַחשבּו ֶׁשלר
.אֵ ין ָמקום ִּלמנּוחָ ה
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Adelbert von Chamisso

אדלברט פון שאמיסו

Frauen-Liebe und Leben
1.

אהֲ בת אשה וחייה
.1

Seit ich ihn gesehen,
Glaub' ich blind zu sein;
Wo ich hin nur blicke,
Seh' ich ihn allein;
Wie im wachen Traume
Schwebt sein Bild mir vor,
Taucht aus tiefstem Dunkel
Heller nur empor.

- ,יתי
ִּ ֵמאָ ז ֶׁש ָר ִּא
ַרק הּוא בעֵ י ַני
 ּכִּ י,לאָ ן ֶׁשאַ ִּביט
; אּולַ י,ִּע ֶּׁו ֶׁרת
דמּותו מ ַרחֶׁ פֶׁ ת
,מּו ִּלי בחֲ לום
ברּו ָרה וזוהֶׁ ֶׁרת
.ֵמח ֶׁשך לָ רום

Sonst ist licht- und farblos
Alles um mich her,
Nach der Schwestern Spiele
Nicht begehr' ich mehr,
Möchte lieber weinen
Still im Kämmerlein;
Seit ich ihn gesehen,
Glaub' ich blind zu sein.

ֵתבֵ ל ִּמתעַ ֶׁמ ֶׁמת
,ב ִּלי צֶׁ בַ ע ָּכעֵ ת
ֵָמאָ ז בו ִּהבַ ט ִּתי
.ּכ ִּאלּו סּו ֵמאת
ַאֵ ין חֵ ֶׁשק ִּלשמח
,ִּעם הָ אֲ חָ יות
עָ ִּדיף ִּלי ב ֶׁש ֶׁקט
.בחֶׁ ֶׁדר ִּלבּכות

2.
Er, der herrlichste von allen,
Wie so milde, wie so gut!
Holde Lippen, klares Auge,
Heller Sinn und fester Muth.
So wie dort in blauer Tiefe,
Hell und herrlich, jener Stern,
Also er an meinem Himmel,
Hell und herrlich, hoch und fern.
Wandle, wandle deine Bahnen;

.2
,ו ֶׁנה ָדר הּוא ִּמ ָּכל ֶׁגבֶׁ ר
- ו ָּכל ַקו בו ּכה ֶׁנח ָמד
, הַ שפָ ַת ִּים,הָ עֵ י ַנ ִּים
.עוז חָ ָזק ו ֶׁש ֶׁכל חַ ד
ּכמו ּכו ָכב ֶׁשבַ ָש ַמ ִּים
,אור ִּלשֹלחַ ִּלי יָכול
- ָּכך אֶׁ ת ש ֵמי ַנפ ִּשי הֵ ִּאיר הּוא
.ַגם ָרחוק ו ַגם ָגדול
,לֵ ך בַ ֶׁד ֶׁרך ֶׁשבָ חַ ר ָת

Nur betrachten deinen Schein,
Nur in Demuth ihn betrachten,
Selig nur und traurig sein!

,ַרק הַ שאֵ ר ִּלי אֶׁ ת הַ דמּות
- ַרּוח-אֶׁ תבו ֵנן בשפֶׁ ל
.ֶׁזהּו א ֶׁשר ועַ צבּות

Höre nicht mein stilles Beten,
Deinem Glücke nur geweiht;
Darfst mich, niedre Magd, nicht kennen,
Hoher Stern der Herrlichkeit!

אֲ נִּ י חֶׁ ֶׁרש ִּמתּפַ לֶׁ לֶׁ ת
,ָּכל הַ ז ַמן ל ַמעַ נך
 ִּתפאֶׁ ֶׁרת-ּפֵ ן יֵ ַדע ּכו ַכב
.עַ ל ִּקיּום ֶׁשל הַ ִּשפחָ ה

Nur die Würdigste von allen
Soll beglücken deine Wahl,
Und ich will die Hohe segnen,
Segnen viele tausend Mal.

ַרק הָ ראּויָה לא ֶׁשר
,ירה ֶׁשלך ִּתש ַמח
ָ ִּמב ִּח
אֲ בָ ֵרך או ָתה בי ֶׁשר
.אֶׁ לֶׁ ף פעָ ִּמים עַ ל ָּכך

Will mich freuen dann und weinen,
Selig, selig bin ich dann,
Sollte mir das Herz auch brechen,
Brich, o Herz, was liegt daran!

3.

ִּמ ִּשמחָ ה אֶׁ ב ֶּׁכה בסֵ ֶׁת ֶׁר
,מב ֶׁר ֶׁכת עַ ל חֵ ל ִּקי
...אשר יֶׁ ֶׁתר
ֶׁ ו ִּל ִּבי ֵמ
! ִּל ִּבי,ִּה ָשבֵ ר ִּאם ֵּכן
.3

Ich kann's nicht fassen, nicht glauben,
Es hat ein Traum mich berückt;
Wie hätt' er doch unter allen
Mich Arme erhöht und beglückt?

,ָק ֶׁשה ִּלתפס אֶׁ ת הַ ּפֶׁ לֶׁ א
: וַ ַדאי,אֲ נִּ י חולֶׁ ֶׁמת
,הּוא ִּבי בָ חַ ר ִּמ ָּכל אֵ לֶׁ ה
.ִּּפתאום הֵ ִּרים אֶׁ ת יָ ַדי

Mir war's, er habe gesprochen:
Ich bin auf ewig dein Mir war's - ich träume noch immer,
Es kann ja nimmer so sein.

,"ה ֵננִּ י
ִּ ," אָ ַמר ִּלי,"הננִּ י
ִּ
".ָל ֶׁנצַ ח אֲ נִּ י ֶׁשלָ ך
,ִּהננִּ י – אֲ נִּ י עוד חולֶׁ ֶׁמת
.ֶׁזה לא יָכול ִּלהיות ָּכך

O laß im Traume mich sterben
Gewieget an seiner Brust,
Den seligsten Tod mich schlürfen
In Thränen unendlicher Lust.

, ִּתש ֵתנִּ י, ָמוֶׁת בָ רּוך,הו
,ֵתן ִּלי בחֲ לום לָ מּות
 לחָ זו נִּ צ ֶׁמ ֶׁדת,בו ָכה
.סוף ִּהתלַ הֲ בּות-באֵ ין

4.
Du Ring an meinem Finger,
Mein goldnes Ringelein,
Ich drücke dich fromm an die Lippen,
Dich fromm an das Herze mein.

.4
עַ ל אֶׁ צבַ ִּעי טַ בַ עַ ת
,ּכלָ ה ָזהָ ב משבָ ח
אַ צ ִּמיד או ָתך ִּלשפָ ַת ִּים
.ּול ִּל ִּבי אַ חַ ר ָּכך

Ich hatt' ihn ausgeträumet,
Der Kindheit friedlichen Traum,
Ich fand allein mich verloren
Im öden unendlichen Raum.

חֲ לום יַלדּות ב ִּלי עֶׁ צֶׁ ב
,ִּמתוך לבָ ִּבי פנטַ ז
אֲ בָ ל אֶׁ ת עַ צ ִּמי ָמצַ א ִּתי
.אֶׁ ז-לבַ ד ב ֶׁמרחָ ב ַקר אֵ י

Du Ring an meinem Finger,
Da hast du mich erst belehrt,
Hast meinem Blick erschlossen
Des Lebens unendlichen Werth.

,טַ בַ עַ ת עַ ל הָ אֶׁ צבַ ע
,לָ ַמדת או ִּתי לַ חֲ דר
,לָ ַדעַ ת עֵ ֶׁרך חַ ֵיינּו
.ִּּפ ַקחת אֶׁ ת עֵ י ַני לָ אור

Ich werd' ihm dienen, ihm leben,
Ihm angehören ganz,
Hin selber mich geben und finden
Verklärt mich in seinem Glanz.

,אֶׁ היֶׁה לו מ ַש ֶׁר ֶׁתת
,אֵ לָ יו אֶׁ ש ַת ֵיך עַ ָתה
ואֶׁ ת עַ צ ִּמי אֶׁ מצֶׁ א אָ ז
.ִּמּפאֵ רו ִּמש ַת ַנה

Du Ring an meinem Finger,
Mein goldnes Ringelein,
Ich drücke dich fromm an die Lippen,
Dich fromm an das Herze mein.

עַ ל אֶׁ צבַ ִּעי טַ בַ עַ ת
,ּכלָ ה ָזהָ ב משבָ ח
אַ צ ִּמיד או ָתך ִּלשפָ ַת ִּים
.ּול ִּל ִּבי אַ חַ ר ָּכך

5.
Helft mir, ihr Schwestern,
Freundlich mich schmücken,
Dient der Glücklichen heute mir.
Windet geschäftig
Mir um die Stirne

.5
,ָנא לַ ֲעזר ִּלי
! בואּו,אֲ חָ יות
.הַ יום מא ָשר ביו ֵתר
ִּשימּו ַמהֵ ר ָנא
ִּלי עַ ל הַ ֶׁמצַ ח

Noch der blühenden Myrte Zier.

.ּפ ָר ִּחים ֶׁשל הֲ ַדס קלּוע ִּים ֵזר

Als ich befriedigt,
Freudiges Herzens,
Dem Geliebten im Arme lag,
Immer noch rief er,
Sehnsucht im Herzen,
Ungeduldig den heut'gen Tag.

ִַּעם לֵ ב ָש ֵמח
,ּומפ ֶׁיסֶׁ ת
...ּו ִּבזרועו ַתי אֲ הּו ִּבי
הַ ֶׁנפֶׁ ש-אַ ך ּכלות
ִּבל ִּתי מסבֶׁ ֶׁרת
.ִּהר ַגש ִּתי עָ מוק ב ִּל ִּבי

Helft mir, ihr Schwestern,
Helft mir verscheuchen
Eine thörichte Bangigkeit;
Daß ich mit klarem
Aug' ihn empfange,
Ihn, die Quelle der Freudigkeit.

ָנא לַ ֲעזר ִּלי
,אֶׁ ת צֵ ל הַ ּפַ חַ ד
, ל ַג ֵרש,ֶׁשאֵ ין לו ִּסבָ ה
ו ִּלפנות ַמבָ ט
בָ ִּהיר ּכּמו ַשחַ ר
.לעֵ ין הַ ִּשמחָ ה והָ אֵ ש

Bist, mein Geliebter,
Du mir erschienen,
Giebst du, Sonne, mir deinen Schein?
Laß mich in Andacht,
Laß mich in Demuth
Mich verneigen dem Herren mein.

, אֲ הּו ִּבי,בוא ָנא
,הַ גִּ יעַ אֵ לַ י
, ֶׁש ֶׁמש ֶׁש ִּלי,ֵתן אֶׁ ת זִּ יוך
הַ ֵשאר או ִּתי ָנא
,מלֵ אַ ת מ ִּסירּות
.אֶׁ קּד ִּק ָדה לאֲ דונִּ י

ְ ִֹּ
Streuet ihm, Schwestern,
Streuet ihm Blumen,
Bringt ihm knospende Rosen dar.
Aber euch, Schwestern,
Grüß' ich mit Wehmuth,
Freudig scheidend aus eurer Schaar.

6.
Süßer Freund, du blickest
Mich verwundert an,
Kannst es nicht begreifen,

 ָנא,יותי
ַ ָאֲ ח
בנִּ צות וֶׁ ֶׁרד
, ב ִּפרחֵ י חֵ ן,ַּכסּו אותו
אֲ בָ ל בעֶׁ צֶׁ ב
,אֶׁ ת ֶׁכן עו ֶׁזבֶׁ ת
.יוצֵ ת אֲ נִּ י ֵמחֵ ב ַרת ֶׁכן
.6
יַ ִּקי ִּרי צופֶׁ ה ִּבי
:ּומּופ ַתע מאוד
אֵ יך אֲ נִּ י ָּכ ֶׁר ַגע

Wie ich weinen kann;
Laß der feuchten Perlen
Ungewohnte Zier
Freudenhell erzittern
In den Wimpern mir.

?יכולָ ה ִּלבּכות
הַ שאֵ ר ִּלרעד חֶׁ ֶׁרש
,אֶׁ ת ּפנִּ י ֵני לַ חּות
ִּלהיות ֵמרוב א ֶׁשר
.עַ ל ִּריסַ י ִּקשּוט

Wie so bang mein Busen,
Wie so wonnevoll!
Wüßt' ich nur mit Worten,
Wie ich's sagen soll;
Komm und birg dein Antlitz
Hier an meiner Brust,
Will in's Ohr dir flüstern
Alle meine Lust.

,אֲ נִּ י ִּמת ַר ֶׁג ֶׁשת
!ַּכ ָמה ֶׁזה נִּ פלָ א
,אֲ בָ ל לא יו ַדעַ ת
!אֵ יך ִּלמצא ִּמלָ ה
הַ חבֵ א אֶׁ ת ּפָ ֶׁניך
, עַ ל חָ זִּ י,הֵ ָנה
אֶׁ לחש באָ ז ֵנך
.רצונות ֶׁש ִּלי

Hab' ob manchen Zeichen
Mutter schon gefragt,
Hat die gute Mutter
Alles mir gesagt,
Hat mich unterwiesen,
Wie, nach allem Schein,
Bald für eine Wiege
Muß gesorget sein.

:ל ִּא ִּמי אָ ַמר ִּתי
.יֵש ִּלי ַתּס ִּמינִּ ים
ירה
ָ ו ִּא ִּמי ִּהס ִּב
.ָמה הולֵ ך ִּבפנִּ ים
ִּא ָמא ַגם ִּסּפ ָרה ִּלי
:ָמה ִּיהיֶׁה בַ סוף
אֶׁ צטַ ֵרך לעֶׁ ֶׁרש
.ִּלדאג ב ָקרוב

Weißt du nun die Thränen,
Die ich weinen kann,
Sollst du nicht sie sehen,
Du geliebter Mann;
Bleib' an meinem Herzen,
Fühle dessen Schlag,
Daß ich fest und fester
Nur dich drücken mag.

ַּכבָ ר אַ ָתה יו ֵדע
. הַ ד ָמעות,ָמהֵ ן
ַאו ָתן לא ָמנּוע
.ִּאיש אָ הּוב ִּלראות
ִַּהת ַק ֵרב ִּלשמע
,ּפ ִּעימות הַ לֵ ב
, ָש ַמחַ ת,ואותך
.אֲ חַ בֵ ק הֵ יטֵ ב

Hier an meinem Bette
Hat die Wiege Raum,
Wo sie still verberge

ליַד ִּמטָ ִּתי ָּכאן
.עֶׁ ֶׁרש ָקט הכ ַנס
בו הס ַתר ב ֶׁש ֶׁקט

Meinen holden Traum;
Kommen wird der Morgen,
Wo der Traum erwacht,
Und daraus dein Bildniß
Mir entgegen lacht.

;הַ חֲ לום ֶׁשל ּפָ ז
ּכבָ ר מק ָדם בב ֶׁקר
,הּוא יָ ִּקיץ אּולַ י
ונִּ ראֶׁ ה ָּכמוך
.יחַ ֵיך אֵ לַ י
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7.
An meinem Herzen, an meiner Brust,
Du meine Wonne, du meine Lust!
Das Glück ist die Liebe, die Lieb' ist das Glück,
Ich hab' es gesagt und nehm's nicht zurück.
Hab' überglücklich mich geschätzt,
Bin überglücklich aber jetzt.
Nur die da säugt, nur die da liebt
Das Kind, dem sie die Nahrung giebt;
Nur eine Mutter weiß allein,
Was lieben heißt und glücklich sein.
O wie bedaur' ich doch den Mann,
Der Mutterglück nicht fühlen kann!
Du schauest mich an und lächelst dazu,
Du lieber, lieber Engel, du!
An meinem Herzen, an meiner Brust,
Du meine Wonne, du meine Lust!
8.
Nun hast du mir den ersten Schmerz gethan,

 ב ִּל ִּבי,עַ ל הַ חָ ֶׁזה ֶׁש ִּלי
!אַ ָתה ִּלי ע ֶׁנג ו ִּשמחָ ִּתי
. והַ אַ הֲ בָ ה ִּהיא א ֶׁשר,הַ א ֶׁשר הּוא אַ הֲ בָ ה
.אָ ַמר ִּתי אֶׁ ת ֶׁזה ולא אַ חֲ זר ֵמהַ ּפֶׁ שר
,אֲ נִּ י נִּ ר ֶׁג ֶׁשת ֵמא ֶׁשר ַרב
.הּוא ּכה ָגדול אָ ש ִּרי עַ כ ָשיו
יקה
ָ ִַּרק הָ ִּא ָשה ֶׁש ַמנ
,באַ הֲ בָ ה אֶׁ ת ִּתינו ָקּה
יו ַדעַ ת ָמה הּוא הַ ּפֵ רּוש
."ֶׁשל "אַ הֲ בָ ה וגִּ יל לָ חּוש
אוי כמה אני מרחמת על הגבר
!שלא יכול להרגיש אשר של אמהי
,אתה מסתכל עלי ואתה מחייך אליי
!המלאך המתוק והאהוב שלי
 על החזה שלי,בלבי
! אתה האשר שלי, השמחה שלי- אתה
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,ָג ַרמ ָת ִּלי ִּלכאב ל ִּראשו ָנה

Der aber traf.
Du schläfst, du harter, unbarmherz'ger Mann,
Den Todesschlaf.
Es blicket die Verlass'ne vor sich hin,
Die Welt ist leer.
Geliebet hab' ich und gelebt, ich bin
Nicht lebend mehr.
Ich zieh' mich in mein Inn'res still zurück,
Der Schleier fällt,
Da hab' ich dich und mein vergang'nes Glück,
Du meine Welt!

.הַ ּכל ָנ ַדם
, עָ טּוף ֵש ָנה, ִּאיש אַ כ ָז ִּרי,אַ ָתה
.ִּבש ַנת עולָ ם
אֲ נִּ י לבַ ד וחָ ָשה בַ לֵ בָ ב
.ֶׁש ֵריק ִּבפנִּ ים
 אַ ך עַ כ ָשין,יתי
ִּ אָ הַ ב ִּתי וחָ ִּי
אֵ ין עוד חַ יִּ ים
,אֲ נִּ י חו ֶׁז ֶׁרת אֶׁ ל תוכִּ י ש ֵקטָ ה
.הַ צ ִּעיף נופֵ ל
- אָ ז הָ יּו ִּלי א ֶׁשר ואַ ָתה-אֵ י
.עולָ ם ואֵ ל
)1-8( "מחזור השירים "אהבתה של אישה וחייה
למילים של אדלברט פון שאמיסו ולמוסיקה של
רוברט שומאן בביצוע של קתלין פרייר באתר
https://www.youtube.com/watch?v=Xljmp4jvIG4

9.
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Traum der eig'nen Tage,
Die nun ferne sind,
Tochter meiner Tochter,
Du mein süßes Kind,
Nimm, bevor die Müde
Deckt das Leichentuch,
Nimm in's frische Leben
Meinen Segensspruch.

,ידך
ֵ הַ חולֶׁ ֶׁמת עַ ל עָ ִּת
,ָּכעֵ ת ּכה רחו ָקה
, הַ בַ ת ֶׁשל בַ ת ֶׁש ִּלי,אַ ת
, יַל ָדה מתּו ָקה,אַ ת
ִּלפ ֵני ֶׁשי ַכסּו בסוף
,ב ַתכ ִּריכִּ ים או ִּתי
לחַ יִּ ים צ ִּע ִּירים ֶׁשלָ ך
.ק ִּחי ָנא אֶׁ ת ב ָר ָכ ִּתי

Siehst mich grau von Haaren,
Abgezehrt und bleich,
Bin, wie du, gewesen
Jung und wonnereich,
Liebte, wie du liebest,
Ward, wie du, auch Braut,

,ִּהס ַתּכ ִּלי ָנא עַ ל ֵשיבָ ִּתי
,עַ ל סַ ף הַ מנּוחָ ה
 הָ ִּיי ִּתי, ָּכמוך,אַ נִּ י ּפַ עַ ם
,ירה ּוש ֵמחָ ה
ָ צ ִּע
.אָ הַ ב ִּתי ּכמו ֶׁשאַ ת ָּכעֵ ת
...הָ ִּיי ִּתי ָּכמוך ַּכלָ ה

Und auch du wirst altern,
So wie ich ergraut.
Laß die Zeit im Fluge
Wandeln fort und fort,
Nur beständig wahre
Deines Busens Hort;
Hab' ich's einst gesprochen,
Nehm' ich's nicht zurück:
Glück ist nur die Liebe,
Liebe nur ist Glück.

, ִּתז ַדקנִּ י, ִּבז ַמ ֵנך,ַגם אַ ת
. חולָ ה,ִּתה ִּיי תשּו ָשה
תנִּ י ִּלז ַמן לָ עּוף חָ פ ִּשי
,ָרחוק ָרחוק ִּמ ֵמך
 הַ ָנכון,ַרק אֶׁ ת הַ נִּ צ ִּחי
;ִּשמ ִּרי ָנא בחָ ֵזך
אָ ז-ִּמ ָמה ֶׁשאָ ַמר ִּתי אֵ י
:אֲ נִּ י לא אֶׁ חזר ּכבָ ר
,א ֶׁשר יֵש ַרק באַ הֲ בָ ה
.ַרק מאהָ ב מא ָשר

Als ich, den ich liebte,
In das Grab gelegt,
Hab' ich meine Liebe
Treu in mir gehegt;
War mein Herz gebrochen,
Blieb mir fest der Muth,
Und des Alters Asche
Wahrt die heil'ge Gluth.

ּכ ֶׁש ִּאיש ֶׁשאָ הַ ב ִּתי אותו
,ל ֶׁקבֶׁ ר צַ ר הּובָ א
נִּ שאַ ר חָ ָזק בתוכִּ י
;ֶׁר ֶׁגש הָ אַ הֲ בָ ה
,הַ לֵ ב ֶׁש ִּלי נִּ שבָ ר
,אַ ך רּו ִּחי נות ָרה גדולָ ה
ואֵ פֶׁ ר ֶׁשל זִּ ק ָנ ִּתי
.ָש ַמר עַ ל הַ זהַ ר ֶׁשלָ ּה

Nimm, bevor die Müde
Deckt das Leichentuch,
Nimm in's frische Leben
Meinen Segensspruch:
Muß das Herz dir brechen,
Bleibe fest dein Muth,
Sei der Schmerz der Liebe
Dann dein höchstes Gut.

ִּלפ ֵני ֶׁשי ַכסּו בסוף
,ב ַתכ ִּריכִּ ים או ִּתי
לחַ יִּ ים צ ִּע ִּירים ֶׁשלָ ך
.ק ִּחי ָנא אֶׁ ת ב ָר ָכ ִּתי
,ִּאם הַ לֵ ב ֶׁשלָ ך ִּי ָשבֵ ר
,הַ ִּ ָשאֲ ִּרי אַ ִּמיצָ ה
אָ ז ּכאֵ ב הָ אַ הֲ בָ ה
.ִּיהֶׁ יה אָ ש ֵרך ּומוצָ א

Andreas Gryphius
Traurklage des verwüsteten Deutschlandes
Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr als ganz verdorben.

אנדראס גריפיוס
בכית האבל של גרמניה השממה
: ֵאין ּכו ַח,אֲ ָנחנו עַ ד ב ִּלי ָדי ועוד ֵרי ִּקים

Der frechen Völker Schar, die rasende Posaun,
Das vom Blut feiste Schwert, die donnernde Kartaun,
Holt’ alles dies hinweg, was mancher saur erworben.
Die alte Redlichkeit und Tugend ist gestorben,
Die Kirchen sind verheert, die Starken umgehaun,
Die Jungfraun sind geschänd’, und wo wir hin nur schaun
Ist Feur, Pest, Mord und Tod. Hier zwischen Schanz und Korben,

, תרּועַ ת ק ָרב מ ַטר ֶׁט ֶׁרת,ּכנּופ ַית עָ ִּמים גַ ִּסים
... ו ַרעֲ ֵמי עופֶׁ ֶׁרת,ַה ֵח ֶׁרב ש ֵמ ַנת ָדם
, ּכָ ל ָהרכּּוש לָ קּו ַח,ּכָ ל ָהעָ ָמל ָאבּוד
. ֵאש בכָ ל ָמקום זָ רּו ַח, ֶׁרצַ ח,ַרק ֶׁד ֶׁבר
, ָהאֲ ִּצילּות נִּ ש ֶׁב ֶׁרת,ַהבתּולות בישּו
, ַהּכ ֵנ ִּסיָ ה בועֶׁ ֶׁרת,ִּמדות טובות ֵמתות
, ִּמבוץ עָ מק ָסרּו ַח,ֵבין ֵחפֶׁ ר לגָ ֵדר

Dort zwischen Maur und Stadt, rinnt allzeit frisches Blut.
Dreimal sind schon sechs Jahr, als unser Ströme Flut
Von so viel Leichen schwer, sich langsam fortgedrungen.

,ֵבין ּכ ֶׁתל ל ִּקר ָיה ּפלָ גִּ ים ֶׁשל ָדם זור ִּמים
;הופכִּ ים ִּלנ ָהרות שֹלש ּפַ עַ ם ֵשש ָשנִּ ים
.ֵהם ִּמת ַק ִּשים לָ ֵשאת ֶׁאת ַהגוִּ יות ו ֶׁרפֶׁ ש

Ich schweige noch von dem, was stärker als der Tod,
Du, Strassburg, weisst es wohl, der grimmen Hungersnot,
Und dass der Seelenschatz gar vielen abgezwungen.

ַאך ֵיש ָד ָבר ֶׁשהּוא ֵמ ַרעַ ב ּו ִּמגֵ ר
- יותר
ֵ  ִּמ ָמ ֶׁות ַרע,)(יו ַדעַ ת סט ַרסבּורג זאת
.ַשי ָהאֱ נו ִּשיּות ִּמז ַמן נִּ ש ַדד ִּמ ֶׁנפֶׁ ש
) (גירסה ראשונה של השיר16ַ37
אנדראס גריפיוס

Andreas Gryphius

דמעות המולדת

Tränen des Vaterlandes
Anno 1636
Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret!
Der frechen Völker Schar, die rasende Posaun,
Das vom Blut fette Schwert, die donnernde Kartaun
Hat aller Schweiss und Fleiss und Vorrat aufgezehret.
Die Türme stehn in Glut, die Kirch ist umgekehret,
Das Rathaus liegt im Graus, die Starken sind zerhaun,
Die Jungfraun sind geschänd’t, und wo wir hin nur schaun
Ist Feuer, Pest, Mord und Tod, der Herz und Geist durchfähret.
Hier durch die Schanz und Stadt rinnt allzeit frisches Blut.

1636 שנת
: ֵאין ּכו ַח,אֲ ָנחנו עַ ד ב ִּלי ָדי ועוד ֵר ִּיקים
, תרּועַ ת ק ָרב מ ַטר ֶׁט ֶׁרת,ּכנּופ ַית עָ ִּמים גַ ִּסים
... ו ַרעֲ ֵמי עופֶׁ ֶׁרת,ַה ֵח ֶׁרב ש ֵמ ַנת ָדם
, ּכָ ל ָהרכּּוש לָ קּו ַח,ּכָ ל ָהעָ ָמל ָאבּוד
. ֵאש בכָ ל ָמקום זָ רּו ַח, ֶׁרצַ ח,ַרק ֶׁד ֶׁבר
, ָהאֲ ִּמיצּות נִּ ש ֶׁב ֶׁרת,ַהבתּולות בישּו
 ַהּכ ֵנ ִּסיָ ה בועֶׁ ֶׁרת, ָאפָ ר- ַה ִּמג ָד ִּלים
. מש ַָמד ּכָ ל לֵ ב ומו ַח,ִּעם ֵבית ָה ִּע ִּיריָ ה
,ֵבין ּכ ֶׁתל ל ִּקר ָיה ּפלָ גִּ ים ֶׁשל ָדם זור ִּמים
;הופכִּ ים ִּלנ ָהרות שֹלש ּפַ עַ ם ֵשש ָשנִּ ים

Dreimal sind schon sechs Jahr, als unser Ströme Flut
Von soviel Leichen schwer, sich langsam fotrgedrungen.
Doch schweig ich doch von dem, was ärger als der Tod,
Was grimmer denn die Pest und Glut und Hungersnot,
Dass auch der Seelenschatz so vielen abgezwungen.

.ֵהם ִּמת ַק ִּשים לָ ֵשאת ֶׁאת ַהגוִּ יות ו ֶׁרפֶׁ ש
,אֲ ָבל אֲ נִּ י עַ ד ּכה עַ ל זֶׁ ה לא מ ַד ֵבר
-  ֵאש ו ֶׁד ֶׁבר ַרע יו ֵתר,ֶׁש ִּמּכָ ל ָמ ֶׁות
.ַשי ָהאֱ נו ִּשיּות ִּמז ַמן נִּ ש ַדד ִּמ ֶׁנפֶׁ ש
) (גירסה שנייה של השיר1643

Federico Garcia Lorca
פדריקו גרסיה לורקה
“Romancero gitano”
""רומנסה צוענית
15
15
Romance de la Guardia Civil Española
רומנסה על המשמר האזרחי הספרדי
A Juan Guerrero.
Cónsul general de la Poesía

לחואן גררו

Los caballos negros son.
Las herraduras son negras.
Sobre las capas relucen
manchas de tinta y de cera.
Tienen, por eso no lloran,
de plomo las calaveras.
Con el alma de charol
vienen por la carretera.
Jorobados y nocturnos,
por donde animan ordenan
silencios de goma oscura
y miedos de fina arena.
Pasan, si quieren pasar,
y ocultan en la cabeza
una vaga astronomía
de pistolas inconcretas.

,סּוסֵ יהֶׁ ם שחו ִּרים ּכמו לַ ילָ ה
,ּפ ָרסות באותו הַ צֶׁ בַ ע
ילים ִּמ ֵדי ּפַ עַ ם
ִּ עַ ל מ ִּע
.דיו ו ַש ֲעוָה ּכ ֶׁכ ֶׁתם
גלגלֶׁ ת ּכלָ ה עופֶׁ ֶׁרת
,)(הּוא לא ִּיב ֶׁכה בשּום אפֶׁ ן
)* .הַ ֶׁנפֶׁ ש ֵמעור מלטֶׁ ֶׁשת
.דו ָמם דוהֲ ִּרים בח ֶׁשך
,בלַ ילָ נִּ ר ִּאים הֵ ם בק ִּשי
–  ּכפּו ִּפים ַמטָ ה,נוש ִּאים – ב ִּלי קול
אֶׁ ת הַ ּכהּות ֶׁשל גּו ִּמי
.ידה
ָ ִּעם הַ ּפַ חַ ד ֵמחול הַ קו ִּר
, ַדוהֲ ִּרים באֵ ין ַמפ ִּריע
, ַ ּכמו הֵ גִּ יג ֵמ ֶׁרע,שומ ִּרים
 ּכ ִּאלּו,אֶׁ ת הָ אֶׁ ק ָד ִּחים
.ּכו ָכ ִּבים ֶׁשסמּויים מעין

)*סמל של המשמר האזרחי הספרדי
(ז'נדרמריה) – כובע שחור משולש עשוי
)עור מצופה לקה (ויקיפדיה
* * *
¡Oh ciudad de los gitanos!
En las esquinas banderas.
La luna y la calabaza
con las guindas en conserva.
¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te recuerda?
Ciudad de dolor y almizcle,
con las torres de canela.
* * *
Cuando llegaba la noche,
noche que noche nochera,
los gitanos en sus fraguas
forjaban soles y flechas.
Un caballo malherido,
llamaba a todas las puertas.
Gallos de vidrio cantaban
por Jerez de la Frontera.
El viento, vuelve desnudo
la esquina de la sorpresa,
en la noche platinoche
noche, que noche nochera.
* * *
La Virgen y San José
perdieron sus castañuelas,
y buscan a los gitanos
para ver si las encuentran.

* * *
! ִּעיר צו ֲענִּ ים ַרב טַ עַ ם,הו
.ד ָג ִּלים ב ָכל צַ עַ ד ו ַשעַ ל
,צהּובות לבָ ָנה ּודלַ עַ ת
.מתּו ִּקים דבדבָ ן ו ַמלָ ָגה
! ִּעיר צו ֲענִּ ים ַרב זהַ ר,הו
. ִּמי ֶׁש ָראָ ה –עָ לַ ִּיך- חולֵ ם
ִּעיר ֶׁשל מּושק וצַ עַ ר
. ַבצֵ ל ִּק ָנמון הַ צ ִּריח
* * *
, ַלֵ יל ָּכל הַ לֵ ילות ִּהגִּ יע
.ּכִּ י חַ ג הַ מולָ ד בָ א בֵ ינ ַת ִּים
הַ צו ֲענִּ ים הֶׁ חֱ ִּשילּו
.ש ָמשות וחֵ צִּ ים לצַ ִּיד
וסּוס ּפָ צּועַ ב ַשעַ ר
,ִּה ִּקיש ו ִּח ָּכה מּול הַ ֶׁדלֶׁ ת
- ֶׁשכ ִּוים ִּמזכּוכִּ ית ִּש ִּירים ָשרּו
.הַ ּכל ל ִּפי הַ ַמס ֶׁרת
ֲַערּו ָמה וחַ ָמה הָ י ָתה רּוח
,ואֶׁ ת הַ ב ִּריות ִּהל ִּהיבָ ה
ָו ָכך בלֵ יל ֶּׁכסֶׁ ף ָרגּוע
. ַלֵ יל ָּכל הַ לֵ ילות ִּהגִּ יע
*
יוסֵ ף הַ ָקדוש ואֵ ם ישּו
,ִּאבדּו ִּּפתאום ַקסטָ ניֶׁטות
,לצו ֲענִּ ים הֵ ם ִּהגִּ יעּו
.ִּבקשּו לחַ ּפֵ ש אַ חֲ ֵריהֶׁ ן

La Virgen viene vestida,
con un traje de alcaldesa
de papel de chocolate
con los collares de almendras.
San José mueve los brazos
bajo una capa de seda.
Detrás va Pedro Domecq
con tres sultanes de Persia.
La media luna, soñaba
un éxtasis de cigüeña.
Estandartes y faroles
invaden las azoteas.
Por los espejos sollozan
bailarinas sin caderas.
Agua y sombra, sombra y agua
por Jerez de la Frontera.
* * *
¡Oh ciudad de los gitanos!
En las esquinas banderas.
Apaga tus verdes luces
que viene la benemérita.
¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te recuerda?
Dejadla lejos del mar,
sin peines para sus crenchas.

,בראש הַ בתּולָ ה הולֶׁ ֶׁכת
.ּו ִּמש ֵק ִּדים לָ ּה ַמחֲ ר ֶׁזת
,ִּהיא ב ִּשמלָ ה מעמלֶׁ ֶׁנת
.בשוקולָ ד ּו ִּבקט ֶׁרת
יוסֵ ף מ ַנפ ֵנף ביָ ַד ִּים
,ִּמתוך ַמ ֲעטֶׁ ה הַ ֶׁמ ִּשי
סוחֵ ר חָ שּוב הולֵ ך יַחַ ד
.ִּעם שלו ָשת קוס ִּמים ֶׁשל ישּו
,סַ הַ ר עָ צַ ר ִּמלֶׁ ֶׁכת-חֲ צִּ י
,ידה ב ִּלי נִּ יעָ ה
ָ עו ֵמד ּכמו חֲ ִּס
ּכ ֶׁשהַ ד ָג ִּלים ב ִּתפאֶׁ ֶׁרת
. ַּכבָ ר ָתפסּו ָּכל ָמקום ָגבוּה
שּו ַרת ַרק ָדנִּ יות ב ִּלי י ֵר ַכ ִּים
...בע ֶׁמק ַמראות ִּמש ַת ֶׁקפֶׁ ת
מבַ ש ִּרים לָ ִּעיר צֵ ל ּו ַמ ִּים
.אֶׁ ת סופָ ה; הָ ִּעיר לא מדאֶׁ ֶׁגת
* * *
 ַּכ ִּבי ָנא, ִּעיר צו ֲענִּ ית,הו
,אֶׁ ת הָ אור הַ ָירק בַ ֶׁדלֶׁ ת
ַ ַמגִּ יע:ַקּפ ִּלי אֶׁ ת ִּדגלַ ִּיך
.הַ ָמ ֳע ָרך ל ִּפי חֶׁ ֶׁרב
 ִּמי ֶׁשּפַ עַ ם, ִּעיר צו ֲענִּ ית,הו
. לא ִּיש ַּכח הּוא,ָראָ ה או ָתך
,ָרחוק ֵמהַ יָם י ֵש ָנה אָ ת
.ו ִּהתּפַ זרּו ַתל ַתלַ ִּיך

* * *
Avanzan de dos en fondo
a la ciudad de la fiesta.
Un rumor de siemprevivas
invade las caִֹ rtucheras.
ְּ
Avanzan de dos en fondo.

* * *
,בזּוגות נִּ כ ָנ ִּסים הֵ ם הָ ִּעי ָרה
.אֲ ֶׁשר ּכלָ ה ִּהיא ִּתפאֶׁ ֶׁרת
ַו ִּאימורטָ ל ַקל הָ ֵריח
.ַמכנִּ יס אותו לאֶׁ ק ָדחֵ יהֶׁ ם

* * *

,בזּוגות נִּ כ ָנ ִּסים הֵ ם הָ ִּעי ָרה
,אֲ ֶׁשר ֲעטּופָ ה בלַ ילָ ה
ּכמו ָדרבָ נִּ ים ִּהב ִּריקּו
.הַ ּכו ָכ ִּבים ב ָש ַמ ִּים
* * *

La ciudad libre de miedo,
multiplicaba sus puertas.
Cuarenta guardias civiles
entran a saco por ellas.
Los relojes se pararon,
y el coñac de las botellas
se disfrazó de noviembre
para no infundir sospechas.
Un vuelo de gritos largos
se levantó en las veletas.
Los sables cortan las brisas
que los cascos atropellan.
Por las calles de penumbra,
huyen las gitanas viejas
con los caballos dormidos
y las orzas de monedas.
Por las calles empinadas
suben las capas siniestras,
dejando atrás fugaces
remolinos de tijeras.

,הָ ִּעיר רווַחַ ת ב ִּלי ּפַ חַ ד
.ּושעָ ֶׁריהָ ּפתּו ִּחים הֵ ם
ַּוגדּוד ּפָ ָר ִּשים ַמגִּ יע
.ִּלש ֶׁדה הַ חָ צִּ יר ֶׁשל ֶׁרצַ ח
;הַ ָשעון עָ צַ ר ִּמלֶׁ ֶׁכת
 הַ ַי ִּין,ביום אֲ ִּבי ִּבי ֶׁזה
,נִּ ראֶׁ ה בבַ קבּוק ּכנובֶׁ מבֶׁ ר
.ּכ ֵדי לא לעו ֵרר שּום חֲ ָשד
ַ ַז ֲעזּוע,ִּּפתאום צ ָרחות
,עָ לּו ֵמעַ ל ל ַשב ֶׁשבֶׁ ת
, ַחֲ ָרבות חותכות אֶׁ ת הָ רּוח
.קסָ דות מ ַרצדות בַ ֶׁשטַ ח
בפֶׁ לֶׁ ץ עָ מק בח ֶׁשך
, ַצו ֲענִּ יות מ ַנסות ִּלברוח
,מושכות אֶׁ ת סּוסֵ יהֶׁ ן ב ֶׁרסֶׁ ן
.מ ַקשקשות ִּבנח ֶׁשת
ִּברחובות תלּו ִּלים ַמעלָ ה
,ר ָש ִּעים ִּבג ִּלימות אַ חֲ ֵריהֶׁ ן
 ִּמסּפָ ַר ִּים-וחֲ ָרבות
.מו ִּתירות מעַ רבלֶׁ ת ל ֶׁר ַגע

En el Portal de Belén
los gitanos se congregan.
San José, lleno de heridas,
amortaja a una doncella.
Tercos fusiles agudos
por toda la noche suenan.
La Virgen cura a los niños
con salivilla de estrella.

ַב ַשעַ ר בֵ ית לֶׁ חֶׁ ם ּפָ תּוח
.ֶׁשל הַ ָק ֶׁתד ָרלָ ה בֶׁ כִּ י
, ַיוסֵ ף הַ ָקדוש ּפָ צּוע
.אַ ך הּוא ַמל ִּביש ִּא ָשה ֵמ ָתה
לא ּפַ ֲעמון – ַתחמ ֶׁשת
.מצַ לצֶׁ לֶׁ ת בלֵ יל ב ִּלי הֶׁ ֶׁרף
בטַ ף ב ֲע ָנוָה אֵ ם ישּו
.ברוק ּכו ָכ ִּבים מטַ ּפֶׁ לֶׁ ת
,עו ֶׁשה ַמשּואות הַ חַ ִּיל

Doble nocturno de tela.
El cielo, se les antoja,
una vitrina de espuelas.

Pero la Guardia Civil
avanza sembrando hogueras,
donde joven y desnuda
la imaginación se quema.
Rosa la de los Camborios,
gime sentada en su puerta
con sus dos pechos cortados
puestos en una bandeja.
Y otras muchachas corrían
perseguidas por sus trenzas,
en un aire donde estallan
rosas de pólvora negra.
Cuando todos los tejados
eran surcos en la tierra,
el alba meció sus hombros
en largo perfil de piedra.

ו ָשם בעָ ָשן ו ַשלהֶׁ בֶׁ ת
ָכעֵ ת נִּ ש ַר ִּפים עַ ד אַ ִּין
.צ ִּע ִּירים בעֵ ירם גּופֵ יהֶׁ ם
, ַגו ַנחַ ת ִּמּכאֵ ב מ ַש ֵגע
:רוז עַ ל הַ סַ ף גווַעַ ת
,חָ תכּו ָש ֶׁדיהָ בלַ הַ ב
.ועַ ל ַמ ָגש או ָתם ָשמּו
צו ֲענִּ יות צ ִּעירות ב ֶׁמ ֶׁרץ
, נִּ תּפַ סות ִּבצמו ֵתיהֶׁ ן,בורחות
,ּוו ָר ִּדים שחו ִּרים ֶׁשל י ִּרי
.ִּמתּפוצצִּ ים ָּכל ֶׁר ַגע
ּכ ֶׁש ָּכל הַ ַגגות אַ רצָ ה
,הּונח ִּו עַ ל יָ ֵדי הַ חַ ִּיל
, ּכמו אֶׁ בֶׁ ן,ָקפָ א נִּ דהָ ם
.ַשחַ ר מו ֵשך ִּבכ ָתפַ ִּים
* * *

* * *
¡Oh ciudad de los gitanos!
La Guardia Civil se aleja
por un túnel de silencio
mientras las llamas te cercan.

! שהיתה גן עדן,הו עיר
,עוזב המשמר יגע
.נכנס למנהרת אלם
.עוד רגע ואת נעלמת

¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te recuerda?
Que te busquen en mi frente.
Juego de luna y arena.

הו עיר צוענים! אם פעם
,אותך יזכרו בדרך
שיחפשו בשרעף פיט
.מלחמת שוורים וירח

Иван Тургенев

איוואן טורגנב

В дороге

בדרך

Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые,

,ב ֲע ָרפֶׁ ל ֵשיבָ ה ָקם שּוב הַ ב ֶׁקר
, ב ֶׁשלֶׁ ג מכסות,ּכָל הַ ש ֵדמות נּוגות

Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.
Вспомнишь обильные страстные речи,
Взгляды, так жадно, так робко ловимые,
Первые встречи, последние встречи,
Тихого голоса звуки любимые.
Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное далекое,
Слушая ропот колес непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.

,ִּמב ִּלי ֵמ ִּסים ִּת ָזּכֵר תמול ֶׁשל א ֶׁשר
,ו ִּת ָזּכֵר ּפָ נִּים ִּמז ַמן ּכבָ ר נִּ ש ַּכחות
ּוקה ּונ ִּשיקות לָ רב
ָ ֶׁשפַ ע ִּמלות תש
,וכָל ֵמבָ ט בַ י ָשן ב ַתאֲ וָה נִּתּפַ ס
,אֶׁ ת ּפגִּ ישות הַ ת ִּחלָ ה ואֶׁ ת ּפגִּ ישות הַ סוף
.צ ִּלילֵ י הַ קול ש ֵק ִּטים הָ אֲ הּו ִּבים ֵמאָ ז
,עוד ִּת ָז ֵּכר ּפ ֵר ָדה ִּמתוך ִּחיּוך ָנבוך
עוד ִּת ָז ֵּכר דבָ ִּרים ַרבֵ י הָ עֵ ֶׁרך
,ִּבשמועַ ֶׁרטֶׁ ן גַל ַגל בנ ִָּתיב אָ רך
.ו ִּתהַ רהֵ ר ִּבראות ֶׁמרחָ ב ב ֶׁד ֶׁרך
1843
 חבורוסטובסקי בכתובת.אבאזא בביצוע ד.שיר ללחן של א
https://www.youtube.com/watch?v=1QEDe2VP_vQ

Иван Тургенев
(из «Стихотворений в прозе»)
Русский язык
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей
родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий,
правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не
впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя
верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!

איוואן טורגנב
)"(מתוך "השירים בפרוזה
השפה הרּוסית
 אַ ת – יחידה לי, בימי הירהורים מעיקים על גורל מולדתי,בימי התלבטויות
! אומרת אמת וחופשית, אדירה, שפה רוסית כבירה, הו,תמיכה ומשענת
אפשר להאמין-בלעדיך איך לא להתייאש למראה כל מה שקורה בבית? אך אי
!שהשפה כזאת ניתנה לעם לא כביר
1882
אפאנאסי פט

Афанасий Фет
 עוד זמן רב אמשיך,הו
О, долго буду я, в молчаньи ночи тайной
О, долго буду я, в молчаньи ночи тайной,

ַ עוד ז ַמן ַרב אַ מ ִּשיך באֶׁ לֶׁ ם לֵ יל רו ֵגע,הו
, ַ ַמבָ ט או ֵרע, ִּחיּוך,רּום
ּ ָאֶׁ ת ִּּפטּפּוטֵ ך ע

Коварный лепет твой, улыбку, взор случайный,
Перстам послушную волос густую прядь
Из мыслей изгонять и снова призывать;
Дыша порывисто, один, никем не зримый,
Досады и стыда румянами палимый,
Искать хотя одной загадочной черты
В словах, которые произносила ты;
Шептать и поправлять былые выраженья
Речей моих с тобой, исполненных смущенья,
И в опьянении, наперекор уму,
Заветным именем будить ночную мглу.

יָד צַ י ָתנִּ ית-קוּוצַ ת ֵשעָ ר עָ בָ ה ל ַכף
;ִּמזֶׁ כֶׁר לג ֵַרש וגַם ִּלקרא ֵשנִּית
,ימה נִּ ט ֶׁרפֶׁ ת
ָ  ִּבנ ִּש,לבַ ד ולא נִּ ש ָקף
אֶׁ סמק ֵמאַ כ ָזבָ ה ּו ִּמבּו ָשה שו ֶׁרפֶׁ ת
ואֲ חַ ּפֵ ש לּו ּפָ ן אֶׁ חָ ד עָ מּום ּו ִּמסתו ִּרי
;בתוך ִּמ ִּלים ֶׁשלָ ך שמּורות בזִּ כרונִּ י
אֶׁ לחש ואֲ ַת ֵקן דבָ ַרי בַ הֵ ם נִּ ז ַּכר ִּתי
,ֶׁשבעָ בָ ר ָנבוך ב ִּשיחָ ִּתי אָ ַמר ִּתי
ּוכ ִּשּכור לַ מרות הַ ֶׁש ֶׁכל הַ בָ ִּהיר
.בַ ֵשם הַ מב ָרך אֶׁ ת ש ָנת הַ לֵ יל אַ ִּעיר
חבורוסטובסקי באתר.רחמנינוב בביצוע ד.פט וללחן ס.שיר למילים של א
https://www.youtube.com/watch?v=qi3EVMiUp-s
אפאנאסי פט

Афанасий Фет

אל תעיר אּותּה אנא השּכם

На заре ты её не буди
К.Б.

.ב.ק-ל

На заре ты её не буди,
На заре она сладко так спит;
Утро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит.

אַ ל ַת ִּעיר אּו ָתּה אָ ָנא הַ ש ֵּכם
;לומּה ּכה ָמתוק הּוא ָּכעֵ ת
ָ ֲח
,עַ ל חָ זָּה ב ֶׁקר חֶׁ ֶׁרש נו ֵשם
.עַ ל גּומות לחָ יֶׁיהָ לוהֵ ט

И подушка ее горяча,
И горяч утомительный сон,
И, чернеясь, бегут на плеча
Косы лентой с обеих сторон.

,ו ָכ ִּרית ֶׁשלָ ּה ָּכל ָּכך חַ ָמה
, מעַ ֵיף,לומּה ָּכל ָּכך חַ ם
ָ ֲח
ּולסֶׁ ֶׁרט ָשחור ּכה דו ָמה
..הַ צַ ָמה ֶׁשלָ ּה עַ ל הַ ָּכ ֵתף

А вчера у окна ввечеру
Долго-долго сидела она
И следила по тучам игру,
Что, скользя, затевала луна.
И чем ярче играла луна,
И чем громче свистал соловей,

אֶׁ ֶׁמש ִּהיא מּול חַ לון ל ֶׁמרחָ ק
ב ִּלי לָ נּועַ צָ פ ָתה ז ַמן ַרב דום
ועָ קבָ ה אַ חֲ ֵרי הַ ִּמשחָ ק
.בֵ ין עָ ָנן לַ ָי ֵרחַ בָ רום
ו ָכל עוד הַ ָי ֵרחַ ִּסנוֵר
,ו ָז ִּמיר ב ַגן ָשר בקול ָרם

Все бледней становилась она,
Сердце билось больней и больней.
Оттого-то на юной груди,
На ланитах так утро горит.
Не буди ж ты ее, не буди...
На заре она сладко так спит!

,ַנ ֲעש ָתה ִּהיא ִּח ֶּׁו ֶׁרת יו ֵתר
.ו ִּלבָ ּה ב ַמכאוב ַרב ּפָ עַ ם
אַ ך זוהֵ ר עַ ל לֶׁ חיָּה הַ צָ ִּעיר
,אור הַ ב ֶׁקר ֶׁשבָ א עַ ד הֲ לום
,ולָ ֵכן או ָתּה אַ ל ָנא ַת ִּעיר
!ּכִּ י ב ַשחַ ר ָמתוק הַ חֲ לום
פיסרנקו באתר.ורלמוב בביצוע ג.פט וללחן א.שיר למילים א
https://www.youtube.com/watch?v=CEqb9Mqazc0

Афанасий Фет
Сияла ночь
Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнию твоей.
Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна — любовь, что нет любви иной,
И так хотелось жить, чтоб, звуки не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.
И много лет прошло, томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,
Что ты одна — вся жизнь, что ты одна — любовь.
Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,
А жизни нет конца, и цели нет иной,
Как только веровать в рыдающие звуки,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!

אפאנאסי פט
הליל זרח
 עֲלֵ י הַ ַגן ִּהק ִּשיבּו.הַ לֵ יל ז ַָרח סָ הּור
. בסָ לון י ַָשבנּו ב ִּלי אורות. ַלרּוח
ית ָריו הֵ ִּשיבּו
ָ  ֵמ, ַּפסַ נ ֵתר הָ יָה ּפָ תּוח
.לַ ִּשיר ִּעם לבָ בות ֶׁשלָ נּו אֲ רּוּכות
, ִּמד ָמעות מ ֶׁת ֶׁשת,אַ ת ָשרת עַ ד אור הַ ַשחַ ר
, אַ חֶׁ ֶׁרת לא ִּתהיֶׁה,ֶׁשאַ ת – הָ אַ הֲ בָ ה
,יתי ַרק ִּלחיות ללא ִּמלָ ה נִּ רעֶׁ ֶׁשת
ִּ ִָּרצ
. ִּלבּכות ִּמלֵ ב ָמלֵ א,אותך
ָ
באַ הַ ב לחַ בֵ ק
.ָשנִּים ַרבות עָ ברּו ב ִּש ֲעמּום ועֶׁ צֶׁ ב
שומעַ שּוב
ֵ
 בלֵ יל ָש ֵקט אֲ נִּי,ִּהנֵה
: ּובו אותו הַ ֶׁמסֶׁ ר,אֶׁ ת צ ִּליל קולֵ ך צָ לּול
, ו ַרק אֲ נִּ י אָ הּוב, ּכָל הַ חַ יִּ ים- ֶׁשאַ ת
, עָ ג ָמה אֵ ין מצַ עֶׁ ֶׁרת,גורל
ָ ֶׁשאֵ ין עֶׁ לבון
-  ויַעַ ד מעלֶׁ ה,ּולחַ יִּ ים אֵ ין סוף
,להַ אֲ ִּמין ִּבצ ִּליל ִּבכיָה ִּבל ִּתי נִּ ג ֶׁמ ֶׁרת
! ִּלבּכות ִּמלֵ ב ָמלֵ א,אותך
ָ
באַ הַ ב לחַ בֵ ק
וינוגראדוב באתר.שיריאיב בביצוע ג.פט וללחן נ.שיר למילים של א
https://www.youtube.com/watch?v=Hn6g3FcBa84

Афанасий Фет
Я тебе ничего не скажу

אפאנאסי פט
לא אגיד לך אֲ פלּו דבר

Я тебе ничего не скажу,
И тебя не встревожу ничуть,
И о том, что я молча твержу,
Не решусь ни за что намекнуть.

,לא אַ גִּ יד לָ ך אֲ ִּפלּו ָדבָ ר
,אותך ס ָתם
ָ
ִּבמאּום לא אַ ד ִּאיג
,ועַ ל ַמה שּוב חוזֵר ב ִּלי לו ַמר
.לא אָ עֵ ז ל ַר ֵמז לעולָ ם

Целый день спят ночные цветы,
Но лишь солнце за рощу зайдет,
Раскрываются тихо листы,
И я слышу, как сердце цветет.

,ילי
ִּ ֵָּכל הַ יום י ֵָשן ּפֶׁ ַרח ל
,אַ ך ַרק ֶׁש ֶׁמש ִּתש ַקע בֵ ין עֵ צִּ ים
ּפורחַ ִּל ִּבי
ֵ – אָ ז נִּ ש ָמע ִּלי
.יַחַ ד ִּעם הַ ִּלבלּוב ֶׁשל עָ ִּלים

И в больную, усталую грудь
Веет влагой ночной... я дрожу,
Я тебя не встревожу ничуть,
Я тебе ничего не скажу.

לחָ זִּ י הֶׁ עָ יֵף הַ נִּ פגַם
...נושבֶׁ ת לַ חּות ו ִּלי ַקר
ֶׁ אָ ז
,אותך ס ָתם
ָ
ִּבמאּום לא אַ ד ִּאיג
.לא אַ גִּ יד לָ ך אֲ ִּפלּו ָדבָ ר
אובראזצובה.טולסטיה בביצוע י.פט וללחן ט.שיר למילים של א
https://www.youtube.com/watch?v=1aI5DKHdFW8

Осип Мандельштам
אוסיפ מנדלשטם
* * *
***
Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной.

, אֲ ֶׁשר ֵמעֵ ץ ָנ ַשר,צ ִּליל ּפ ִּרי
 ז ִָּהיר בתוך הַ ֶׁש ֶׁקט,עָ מּום
ּפוסֶׁ ֶׁקת-ימה ִּבל ִּתי
ָ ֶׁשל נ ִּע
.דּומיַת הַ יַעַ ר
ִּ בע ֶׁמק
1908

Осип Мандельштам
אוסיפ מנדלשטם

***

***
Только детские книги читать,
Только детские думы лелеять,
Всё большое далёко развеять,
Из глубокой печали восстать.

,הַ גדולות אֶׁ ל הָ רּוחַ ִּלזרות
, ִַּהרהּו ֵרי ילָ ִּדים לטַ ּפֵ ח
, ַעַ ל ִּספ ֵרי ילָ ִּדים לשוחֵ ח
.ִּמתוך עֶׁ צֶׁ ב עָ מק לַ עֲלות

Я от жизни смертельно устал,
Ничего от неё не приемлю,
Но люблю мою бедную землю
Оттого, что иной не видал.

,יתי ִּלחיות
ִּ ֵאֶׁ ת חַ יַי ּכבָ ר נִּ לא
,למאּום לא זָקּוק ִּאיש ּכַמונִּי
-  אֶׁ ֶׁרץ ענִּ י,אַ ך אוהַ ב אֶׁ ת אֲ רצִּ י
.יתי אֲ ָרצות אֲ חֵ רות
ִּ לא ָר ִּא

Я качался в далёком саду
На простой деревянной качели,
И высокие тёмные ели
Вспоминаю в туманном бреду.

, עֵ ץ עֲשּויָה,ַנדנ ֵָדה ּפשּוטָ ה
ַַגן ָרחוק ואַ שּוחַ ָגבוּה
- ַיעים לפָ נַי ללא נוע
ִּ מו ִּפ
.זִּ כרונות ב ִּערּפּול הֲ ָזיָה
1908

Осип Мандельштам
אוסיפ מנדלשטם
Анне Ахматовой
לאנה אחמטובה
(בהתבונן המחבר בפסלּה
)הלא מושלם של המשוררת
Как чёрный ангел на снегу
Ты показалась мне сегодня,
И утаить я не могу, Есть на тебе печать Господня.
Такая странная печать –
Как бы дарованная свыше, Что, кажется, в церковной нише
Тебе назначено стоять.
Пускай нездешняя любовь
С любовью здешней будут слиты,

אַ ת ּכמו ַמלאָ ך ָשחור נ ִָּדיר
,ּפנֵי שלָ גִּ ים עָ טּוי בנגָּה-עַ ל
- ,ולא יָכל ִּתי להַ ס ִּתיר
. ַ חו ָתם אֱ ֹלּה- הטבַ ע בָ ך ָתו
,חותם מּוזָר הּוא ַשי בָ רּוך
ָ
, ִַּמן הַ מרו ִּמים ַמ ָתת הָ רּוח
, ַ אֲ נִּי בָ טּוח,ִּבכנ ִֵּסיָה
.לָ ך מיעָ ד ָמקום בכּוך
לוָאי ואַ הֲ בָ ה אַ רצִּ ית
עוד ִּתת ַמזֵ ג בזו נִּ שגֶׁבֶׁ ת

Пускай бушующая кровь
Не перейдёт в твои ланиты,
И пышный мрамор оттенит
Всю призрачность твоих лохмотий,
Всю наготу нежнейшей плоти,
Но не краснеющих ланит.

ָד ֵמך הֶׁ חָ ם אָ ז לא יָצִּ ית
,ורבֶׁ ת
ֶׁ זַּכּות ּפַ נַיך באֵ ש צ
ו ַשיִּש מפאָ ר יָדגִּ יש
,בותיִּך
ַ ָּכָל אַ שלָ יָה ֶׁשל סח
ּכָל ע ֲִּדינּות ַמ ֲער ַמיִּך
.וֹלבֶׁ ן לֶׁ חיך הָ אָ ִּדיש
]1914?[ 1913

Осип Мандельштам

אוסיפ מנדלשטם

Импрессионизм

אימפרסיוניזם

Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст, как струпья, положил.
Он понял масла густоту –
Его запекшееся лето
Лиловым мозгом разогрето,
Расширенное в духоту.

ּכָאן הַ צַ יַר לָ נּו ִּהג ִּשים
,חּושי ִּלילָ ך ּוו ֶֶׁׁרד
ֵ
אָ ב ַדן
ועַ ל הַ בַ ד גַסות ּכגֶׁלֶׁ ד
.לּולים
ִּ ָמ ַרח שכָבות צבַ ִּעים צ
,סָ ִּמיך הַ ֶׁש ֶׁמן ִּבכ ָת ָמיו
; ַצָ רּוב הַ ַקיִּץ ֵמהַ רּוח
, ַ סָ גל ּכמח,הּוא מח ָמם
.ועַ ד ּכ ֵדי ַמחֲ נָק מרחָ ב

А тень-то, тень всё лиловей,
Свисток иль хлыст, как спичка, тухнет, Ты скажешь: повара на кухне
Готовят жирных голубей.

, סָ גל הּוא עוד וָעוד- !הַ צֵ ל
,הַ צַ פצֵ פָ ה ּכמו זִּ יק דועֶׁ כֶׁת
ּובַ ִּמטבָ ח ָשם ֶׁנ ֱע ֶׁרכֶׁת
.צַ לַ חַ ת צ ִּלי יונִּים ש ֵמנות

Угадывается качель,
Недомалёваны вуали,
И в этом солнечном развале
Уже хозяйничает шмель.

,)ָּכאן נַדנ ֵָדה (אּולַ י ּכִּ סֵ א
, ַצָ ִּעיף ֶׁשלא עַ ד תם צָ בּוע
, ַ ִּבסבַ ך הָ אור ָשקּוע,ָדבּור
.עושה
ֶׁ
ּכָל ַמה ֶׁשלרּוחו
23.05.1932

Осип Мандельштам

אוסיפ מנדלשטם
* * *

***
Мы живём, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.

, ב ִּלי לָ חּוש אֲ ָד ָמה,ּכָך אֲ ַנחנּו חַ יִּ ים
,בוד ִּדים – ו ִּדבּור לא נִּ ש ָמע
ֵ צעָ ִּדים
,ִּאם עולָ ה לּו ִּמלָ ה ֵמהַ אֶׁ לֶׁ ם
! הַ הָ ִּרים ֵמהַ ק ֵרמ ִּלין- בֵ ן- ֶׁזהּו

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются глазища,
И сияют его голенища.

, גַסות ּוש ֵמנות,תולָ ִּעים לו-אֶׁ צבָ עות
,לותיו ּכ ִּמשקלֶׁ ת ּכבֵ ָדה אֲ ִּמינות
ָ ִּמ
צחוק ַמ ָקק ִּבנ ִּפיחּות הָ עֵ י ָניִּים
. שוקיות ַמגָפַ יִּים
ִּ ּובָ ָרק

А вокруг его сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.

,ילים
ִּ  ַדח ִּל-ּוס ִּביבו אֲ סַ פסּוף ַמנ ִּהיגִּ ים
אֲ נ ִָּשים-הּוא שולֵ ט ב ֵשרּות ֶׁשל חָ צִּ י
 והֵ ָמה,הּוא י ִָּחיד ֶׁשלועֵ ג ּכָאן
.מצַ יצִּ ים ּונוב ִּחים מלֵ אֵ י ֶׁד ַמע

Как подкову, дарит за указом указ –
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз
Что ни казнь для него – то малина
И широкая грудь осетина.

– נותן – מוצִּ יא צַ ו אַ חַ ר צַ ו
ֵ ּכמו ַק ֵמיָע
 בַ ַגב, בַ בֶׁ טֶׁ ן,בַ גַבָ ה ּובַ עַ יִּן
…אֱ נוש ִּבש ִּבילו ּכמו ַמר ִּטינִּי-ָדם
*. וחָ זֶׁהּו ָרחָ ב אוסֵ ִּטינִּי
1933 נובמבר
 הוריו.וקז
ָ בקו
ַ * אוסטינים – שבט
 אוסטיני וגרוזינית- של סטלין

Осип Мандельштам
Ленинград
Я вернулся в мой город, знакомый до слёз,

אוסיפ מנדלשטם
לנינגרד
,ִּהנֵה ַשב ִּתי לַ ִּעיר הַ קרובָ ה עַ ד ד ָמעות

До прожилок, до детских припухлых желёз.

. עַ ד בֲ לּוטות ילָ ִּדים נפּוחות,נִּימים
ִּ עַ ד

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей.

-  אֲ ַזי בלַ ע אותו ּכבָ ר,ִּאם חָ זַר ָת לכָאן
, ָדג ֶׁשל אורות פָ נַסֵ י הַ נָהָ ר-ֶׁש ֶׁמן

Узнавай же скорее декабрьский денёк,
Где к зловещему дёгтю примешан желток.

,אָ ז הַ ּכֵר אֶׁ ת הַ יום הֶׁ חָ ר ִּּפי הַ ָקטָ ן
.ִּעם חֶׁ למון הַ חַ ָמה בתוך שחור הָ ִּעט ָרן

Петербург! Я ещё не хочу умирать;
У тебя телефонов моих номера.
Петербург! У меня ещё есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

;מותי עוד אֵ ינֶׁנִּי מּוכָן
ִּ ּפֶׁ טֶׁ רבּורג! ל
.אותם
ָ
 אַ ת זוכ ֶֶׁׁרת- הַ טֶׁ לֶׁ פונִּים ֶׁש ִּלי
,שּותי
ִּ ּפֶׁ טֶׁ רבּורג! הַ ּכתובות – הֵ ן ע ֲַדיִּן ִּבר
.ל ִּפיהֵ ן אֲ חַ ּפֵ ש אֶׁ ת קולות הַ ֵמ ִּתים

Я на лестнице тёмной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с корнем звонок,

,לּולי אֲ נִּי ָגר
ִּ  ַמד ֵרגות אַ פ-מּול חָ ַדר
.בַ צִּ ד ִּעי מטַ רטֵ ר ּפַ עֲמון ֶׁנע ֱָקר

И всю ночь напролёт жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

,ּואים
ִּ אֲ צַ ּפֶׁ ה ּכָל הַ לֵ יל לאור ִּחים לא קר
.ו ַשר ֶׁש ֶׁרת הַ ֵדלֶׁ ת אַ נִּיד ּכִּ כבָ ִּלים
1930 דצמבר

Осип Мандельштам
***
Помоги, Господь, эту ночь прожить,
Я за жизнь боюсь, за Твою рабу…
В Петербурге жить – словно спать в гробу.

אוסיפ מנדלשטם
* * *
, עֲזר ִּלי הַ לַ יִּל ִּלשרד,ֹלהים
ִּ ֱא
… אֲ נִּי חָ ֵרד, ִּשפחָ תך,ל ַנפ ִּשי
.הַ ֵמת-ִּלחיות ָּכאן – ִּלישן באֲ רון
] פטרבורג [לנינגרד, 1931 ינואר

Борис Пастернак

בוריס פסטרנק

Из книги « Второе рождение»
(1930-1931)
* * *
О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью – убивают,
Нахлынут горлом и убьют!
От шуток с этой подоплёкой
Я б отказался наотрез
Начало было так далёко,
Так робок первый интерес.

"מן הספר "הלידה השנייה
)1931 – 1930(
* * *
, ִּאלּו הַ ָדבָ ר נו ַדע ִּלי,הו
:ּכ ֶׁש ַרק ִּהפלַ ג ִּתי ִּלבכורות
– שּורות הַ ָדם הֵ ן ּכ ִּלי ברּוטָ ִּלי
!סותמות גרונך ואָ ז הורגות
ִּיתי מסַ ֵרב בת ֶׁקף
ִּ הָ י
להֲ לָ צות הָ רות ַתק ִּרית
,הָ הַ תחָ לָ ה הָ י ָתה בָ אפֶׁ ק
.ישנִּית
ָ ַהַ סַ ק ָרנּות ּכה ב

Но старость – это Рим, который
Взамен турусов и колёс
Не читки требует с актёра,
А полной гибели всерьёз.

,רומא
ָ דומה ל
ָ  הַ זִּ קנָה,ב ַרם
,אֲ ֶׁשר ִּבמקום ִּדב ֵרי הַ שטּות
ור ֶׁשת ֶׁש ָמא
ֶׁ ֵמהַ ַשח ָקן ד
.ס ָתם ּכָך יִּק ָרא – ּכִּ י מות יָמּות

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлёт раба,
И тут кончается искусство
И дышат почва и судьба.

-  נֶׁפֶׁ ש ִּמתוך ִּשיר דובֶׁ ֶׁרת,עֵ ת
,שולַ חַ ת עֶׁ בֶׁ ד לַ בָ ָמה
,וכָאן הָ אֳ ָמנּות נִּ ג ֶׁמ ֶׁרת
.גורל ואֲ ָד ָמה
ָ נוש ִּמים

Борис Пастернак
Любить иных тяжелый крест
Любить иных тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.
Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.

בוריס פסטרנק
ישנן ּכאלה
 לֶׁ אֱ הב- יֵשנָן ָּכאֵ לֶׁ ה
, אַ ת – חֵ ן ב ִּלי ד ִּפי,ָק ֶׁשה ִּמנשא
וק ִּשי אֶׁ ת סודו לַ חשף
.ָשוֶׁה ל ָרז חַ יִּ ים וי ִּפי
,ִּעם חֲ ָדשות ואֲ ִּמיתות
. ִַּעם חֲ לומות אָ ִּביב ַמגִּ יע

Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.
Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
И жить, не засоряясь впредь.
Все это — не большая хитрость.
Борис Пастернак
Из книги « Когда разгуляется»
(1956-1959)
* * *
Быть знаменитым некрасиво,
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
Цель творчества – самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.
Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.
И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчёркивая на полях.

.אותם הַ יסודות
ָ אַ ת ֵמ
. ַאותך שּום בֶׁ צַ ע לא ַמנִּיע
ָ
 אַ שּפַ ת ִּמ ִּלים,ַקל להַ ִּקיץ
- ַ ל ִּהתּפַ ֵּכח,ִּלנער ִּמלֵ ב
:ט ִּריק זֶׁה אֵ ינו ּכָל ּכָך ַמר ִּשים
. ַטורח
ֵ ב ִּלי ִּלכלּוכִּ ים ִּלחיות
בוריס פסטרנק
" הספר "כאשר יתבהר
)1959 – 1956(
***
,נודע– זֶׁה לא בסֵ ֶׁדר
ַ ִּלהיות
.מּורם אָ ָדם
ָ לא ב ֶׁשל ּכָך
,יָד ִּלרעד בָ חֶׁ ֶׁדר-אֵ ין עַ ל ּכ ַתב
.בָ אַ רכִּ יון ִּלגנז ִּח ָנם
,הַ יַעַ ד – לא זכִּ ָיה בַ ֶׁד ֶׁרך
.ָשאון – ַרק הַ ק ָרבַ ת ּכחות
-  ִּאם אֵ ין לך שּום עֵ ֶׁרך- בּושה
ָ
.בלַ עַ ג ל ָמ ָשל ִּלהיות
ו ִּה ָש ֵמר ָת ִּמיד ב ֶׁמ ֶׁרץ
,לבַ ל ּפָ נִּ ים להַ ֲע ִּמיד
,אֲ זַי ָתבוא ִּחבַ ת הָ אֶׁ ֶׁרץ
.קול ִּי ָש ַמע ֶׁשל הָ עָ ִּתיד
, לא בַ ֶׁמלֶׁ ל,הַ שאֵ ר ָמקום – ב ָרם
,גורל
ָ ַ ב,אַ ך בחַ יֶׁיך
ּותצַ יֵן ּפ ָר ִּקים ּכָאֵ לֶׁ ה
.עַ ל הַ שּולַ יִּם ּכחָ לָ ל

И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.

ִַּתטבל באַ למונִּ יּות צָ נּוע
,ּכ ֵדי צעָ ֵדיך להַ ס ִּתיר
, ַ בָ ֲע ָרפֶׁ ל ָשקּוע,ּכַנוף
.מותיר
ִּ ימן ּכבָ ר לא
ָ ֶׁשאַ ף ִּס

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.

בותיך
ֵ אַ חֵ ר יֵלֵ ך ב ִּעק
,ּכָל ַשעַ ל – עַ ד הָ אַ חֲ רון
עותיך
ֵ  אַ ל ַתב ִּדיל ב ֵד,ב ַרם
.בֵ ין הַ תבּוסָ ה לַ נִּ צָ חון

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только – до конца.

, לּו ִּמשנֶׁה הּוא,עַ ל גזִּ יז ּפָ נֶׁיך
אַ ל תו ֵַתר בַ שּום ָמקום
,עָ לֶׁ יך ַרק ִּלחיות וזֶׁהּו
. עַ ד הַ תם,ִּלחיות וזֶׁהּו
בוריס פסטרנק

Борис Пастернак
Из книги « На ранних поездах»
(1936-1944)
Единственные дни

"מן הספר "רכבות ההשכמה
)1959 – 1956(
* הימים המיוחדים

На протяженьи многих зим
Я помню дни солнцеворота,
И каждый был неповторим
И повторялся вновь без счёта.

,עוד ח ֶׁרף לפָ ַני עובֵ ר
,הַ ֶׁש ֶׁמש- יום ִּמפנֶׁה,ִּהנֵה הּוא
,חוזֵר-אֲ ֶׁשר ָת ִּמיד ִּבל ִּתי
.אַ ך שּוב ושּוב חוזֵר לו חֶׁ ֶׁרש

И целая их череда
Составилась мало-помалу
Тех дней единственных, когда
Нам кажется, что время стало.

בהַ ד ָרגָה ִּעם הַ ָשנִּים
שּורה שלֵ ָמה זו ֶׁנע ֱֶׁרכֶׁת
ָ
,ֶׁשל הַ י ִָּמים הַ י ִּח ִּידים
.עומד ִּמלֶׁ כֶׁת
ֵ בָ הֵ ם הַ ז ַמן

Я помню их наперечёт:
Зима подходит к середине,
Дороги мокнут, с крыш течёт,
И солнце греется на льдине.

:כּורים
ִּ אֶׁ חָ ד אֶׁ חָ ד הֵ ם ִּלי ז
, ַהַ ח ֶׁרף ל ִּשאיו ַמגִּ יע
, ִּבצַ ת ד ָרכִּ ים,ִּטפטּוף גַגות
. ֵַקן זַרזִּ ִּירים ֵמחם ֵמזִּ ּיע

נּומה
הַ אוהֲ ִּבים ּכבּולֵ י ת ָ
ִּחיש מחַ ּפ ִּשים ביָד נִּ ר ֶׁד ֶׁמת
ִּאיש אֶׁ ת ֵרעֵ הּו  ,הַ חַ ָמה
עַ לּ-פנֵי הַ ֶׁק ַרח ִּמתחַ ֶׁמ ֶׁמת.
ואֵ ין שּום חֵ ֶׁשק לַ מחוגִּ ים
בחּוג עַ לּ-פנֵי ָשעון לָ לֶׁ כֶׁת
הַ יום אָ רך ֵמהַ חַ יִּ ים,
ּול ִּטיפָ ה לָ עַ ד נִּ מ ֶׁשכֶׁת.

И любящие, как во сне,
Друг к другу тянутся поспешней,
И на деревьях в вышине
Потеют от тепла скворешни.
И полусонным стрелкам лень
Ворочаться на циферблате,
И дольше века длится день,
И не кончается объятье.

*מניסיון רב שנים ,ידוע כי ברוסיה ,בכל חורף ,ישנו יום
חמים ושקט במיוחד ,והוא נקרא בפי העם "יום מפנה
השמש לאביב"
איליה ארנבּורג
על אהֲ בה של נעּורים יש בכל ספר
עַ ל אַ הֲ בָ ה ֶׁשל נעּו ִּרים יֵש ב ָכל סֵ פֶׁ ר- ,
ִּלדמות לאֳ ֹל ִּהים ַמח ִּמיא ֶׁזה ל ָכל ֶׁגבֶׁ ר:
ִּליצר עולָ ם חָ ָדש ּול ַגלות בחֶׁ ֶׁרס
תכּונות ֶׁשל הָ אֵ לָ ה ֶׁשלא ָזכּו ל ֵתפֶׁ ש.
אַ ך אֶׁ ת ֵמ ִּחיר הַ חֶׁ ֶׁרס ַרק אּו ָמן יו ֵדעַ -
בעֶׁ ֶׁרב ס ָתיו סָ ג ִּריר ֶׁש ָּכל ָּכך מיַ ֵגעַ ,
ּכ ֶׁשּכבָ ר הַ ּכל הָ יָה ושּוב אותו אֵ רּועַ ,
*)
ּכ ֶׁשלצ ָרצַ ר ָקטָ ן אֶׁ ת מקומו יָדּועַ ,
יקה ,אֲ ֶׁשר ֵשנִּ ית ּפו ַרחַ ת,
ּכ ֶׁשאֲ ָד ָמה ֵר ָ
יוצֶׁ ֶׁרת ֶׁר ֶׁגש אֱ מּו ָנה טפֵ לָ ה נִּ ש ַּכחַ ת,
ּכ ֶׁשלא ִּמלים ּכבָ ר חֲ שּו ִּבים ,ו ַגם לא ּפֶׁ ֶׁשר,
ּוכ ֶׁשהַ ּכל נִּ ג ַמר ,אַ ך ִּמתחַ ֵדש הָ א ֶׁשר.

Илья Эренбург
Про первую любовь писали много
— Про первую любовь писали много,
Кому не лестно походить на Бога,
Создать свой мир, открыть в привычной глине
?Черты еще не найденной богини
— Но цену глине знает только мастер
В вечерний час, в осеннее ненастье,
Когда все прожито и все известно,
Когда сверчку его знакомо место,
Когда цветов повторное цветенье
Рождает суеверное волненье,
Когда уж дело не в стихе, не в слове,
Когда все позади, а счастье внове.

*) פתגם רוסי :דע ,צרצר ,את מקומך (אל תתערב בעיניינים חשובים לא שלך)
איליה ארנבּורג

Илья Эренбург

Последняя любовь
Календарей для сердца нет,
Все отдано судьбе на милость.
Так с Тютчевым на склоне лет
То необычное случилось,
О чем писал он наугад,
Когда был влюбчив, легкомыслен,
Когда, исправный, дипломат,
Был к хаоса жрецам причислен.
Он знал и молодым, что страсть
Не треск, не звезды фейерверка,
А молчаливая напасть,
Что жаждет сердце исковеркать.
Но лишь поздней, устав искать,
На хаос наглядевшись вдосталь,
Узнал, что значит умиратьָֹ
Не поэтически, а просто.
Его последняя любовь
Была единственной, быть может.
Уже скудела в жилах кровь
И день положенный был прожит,
Впервые он узнал разор,
И нежность оказалась внове…
И самый важный разговор
Вдруг оборвался на полслове.

אהֲ בה אחֲ רונה
,ללֵ ב אֵ ין שּום לּוחות ָש ָנה
. ַַרק הַ גו ָרל ָת ִּמיד ַמכ ִּריע
)* אֶׁ ת ִּטיּוטצֵ 'ב ָּכך לעֵ ת זִּ ק ָנה
, ַָדבָ ר חָ ִּריג ָּכ ֶׁזה ִּהפ ִּתיע
עַ ל ָמה ֶׁשעַ ל ִּע ֵּור ּכִּ מעַ ט
, ַקל ַדעַ ת ו ַרב אֶׁ רוס,ָּכ ַתב
, ִּאיש הָ גּון ו ִּדיּפלו ָמט,הּוא
.נִּ מ ַנה ִּעם ּכהֲ ֵני הַ ָּכאוס
 ֶׁשתשּו ָקה,אֲ בָ ל ִּהּכִּ יר ּכבָ ר
, ַ ִּּפצּוח,אֵ י ֶׁנ ָנּה זִּ יקּו ִּקים
,אֶׁ לָ א צָ ָרה ב ִּלי צ ֲע ָקה
. ֶַׁשמעַ ֶּׁו ֶׁתת לֵ ב ורּוח
ֲ ּפָ שּוט,ַרק מאּוחָ ר יו ֵתר
,ּכ ֶׁשאֶׁ ת הַ ָּכאוס חָ ש בעצֶׁ ם
לָ ַמד ָמה ֶׁזה או ֵמר לָ מּות
. אֶׁ לָ א בעֶׁ צֶׁ ם,לא ּכפַ יטָ ן
,אַ הֲ בָ תו הָ אַ חֲ רו ָנה
, ָקר ָתה לו,ידה
ָ אּולַ י הַ י ִּח
,ּכ ֶׁש ִּבו ִּר ִּידים הַ ָדם הכ ַנע
,יומו הֶׁ ח ִּליק ּכבָ ר ִּמל ַמעלָ ה
,ל ִּראשו ָנה הָ יָה ָנבּוב
... ל ֶׁג ַגע...הָ רוך נִּ ראַ ה חָ ָדש ּכפֶׁ צַ ח
הַ ִּשיחַ ֶׁש ָּכל ָּכך חָ שּוב
.ב ִּלי הֶׁ ֶׁגה
.ָתם בחֲ צִּ י ִּמלָ ה ל ֶׁנצַ ח
)*) פיודור טיוטצ'ב – משורר רוסי (ראה באתר זה את "אהבה אחרונה" שלו

Илья Эренбург

איליה ארנבּורג

В лесу деревьев корни сплетены

ביער שרשי עצים שזּורים

В лесу деревьев корни сплетены,
Им снятся те же медленные сны,
Они поют в одном согласном хоре,

ביַעַ ר ָש ָר ֵשי עֵ צִּ ים שזּו ִּרים
,בחֲ לומו ֵתיהֶׁ ם הָ ִּא ִּט ִּיים
- ָש ִּרים ב ַמקהֵ לָ ה אַ חַ ת ב ֶׁמ ֶׁרץ

Зеленый сон, земли живое море.
Но и в лесу забыть я не могу:
Чужой реки на мутном берегу,
Один как перст, непримирим и страстен,
С ветрами говорит высокий ясень.
На небе четок каждый редкий лист.
Как, одиночество, твой голос чист!
Илья Эренбург
Да разве могут дети юга
Да разве могут дети юга,
Где розы блещут в декабре,
Где не разыщешь слова «вьюга»
Ни в памяти, ни в словаре,
Да разве там, где небо сине
И не слиняет ни на час,
Где испокон веков поныне
Все то же лето тешит глаз,
Да разве им хоть так, хоть вкратце,
Хоть на минуту, хоть во сне,
Хоть ненароком догадаться,
Что значит думать о весне,
Что значит в мартовские стужи,
Когда отчаянье берет,
Все ждать и ждать, как неуклюже
Зашевелится грузный лед.
А мы такие зимы знали,
Вжились в такие холода,
Что даже не было печали,
Но только гордость и беда.
И в крепкой, ледяной обиде,
Сухой пургой ослеплены,
Мы видели, уже не видя,
Глаза зеленые весны.

. יָם חַ י ֶׁשל אֶׁ ֶׁרץ,חֲ לום יָרק אֶׁ חָ ד
אַ ך ַגם ביַעַ ר לא אֶׁ ש ַּכח לָ עַ ד
ָנהָ ר ָנכ ִּרי; עַ ל שפַ ת ג ָדתו עָ ַמד
ַ בעַ צמו בָ טּוח,בו ֵדד ּכמו אֶׁ צבַ ע
. ַעֵ ץ אֵ פֶׁ ר ֶׁש ִּדבֵ ר בקול ִּעם רּוח
.בָ לַ ט מּול הַ ָש ַמ ִּים ָּכל עָ לֶׁ ה
! קולֵ ך צָ לּול עולֶׁ ה, הַ ב ִּדידּות,אֵ יך
איליה ארנבּורג
האם ילדי ארצות הנגב
,הַ ִּאם יַל ֵדי אַ רצות הַ ֶׁנ ֶׁגב
"ָשם אֵ ין ִּבטּוי "סּופַ ת שלָ גִּ ים
ּוב ֶׁדצֶׁ מבֶׁ ר ב ָכל ֶׁש ֶׁגב
,ב ָכל ָמקום ּפור ִּחים ו ָר ִּדים
,ו ָכל הַ ז ַמן ּכחּו ִּלים ָש ַמ ִּים
,ל ֶׁר ַגע לא דו ִּהים ִּּפתאום
ָנ ִּעים הַ ַק ִּיץ לעֵ י ַנ ִּים
,אשית ועַ ד הַ יום
ִּ ֵמהַ ֵר
הַ ִּאם יַצ ִּליחּו הֵ ם אֲ ִּפלּו
ַרק לחַ וות חֲ לום ַמכ ִּאיב
או ּפַ עַ ם ל ַנחֵ ש ּכ ִּאלּו
,"ַמה ֶׁזה "לַ חשב עַ ל הֵ אָ ִּביב
ַּכ ֶׁשהַ יאּוש אותך לו ֵקח
באֶׁ מצַ ע ֶׁמרץ ִּעם ּכפור ֶׁשל צבָ ת
עוד לחַ ּכות ִּלז ַמן בו ֶׁק ַרח
.יַת ִּחיל לָ נּועַ ב ִּמקצָ ת
,ָּכאֵ לֶׁ ה חֳ ָר ִּפים ִּה ַּכרנּו
- , ָּכזו זוָעָ ה,וקור ָּכ ֶׁזה
 נִּ שאַ רנּו,אֲ ִּפלּו עֶׁ צֶׁ ב ָתם
.ִּעם מצּו ָקה ו ַגאֲ וָה
, ִּבמקום הָ עֶׁ צֶׁ ב,ּובעֶׁ לבון
,סּו ִּמים ִּמיבֶׁ ש הַ סּופות
, ב ִּלי ִּלראות בעֶׁ צֶׁ ם,ָר ִּאינּו
.עֵ י ֵני אָ ִּביב י ַרק ַרקות

Самуил Маршак
Есть женщина в мире одна
— Есть женщина в мире одна.
Мне больше, чем все, она нравится.
Весь мир бы пленила она,
Да замужем эта красавица.
— А в мужа она влюблена?
— Как в чёрта, — скажу я уверенно.
— Ну, ежели так, старина,
Надежда твоя не потеряна!
Пускай поспешит развестись,
Пока её жизнь не загублена.
А ты, если холост, женись
И будь неразлучен с возлюбленной.
— Ах, братец, на месте твоём
И я бы сказал то же самое…
Но, знаешь, беда моя в том,
Что эта злодейка — жена моя.
Самуил Маршак
Все умирает на земле и в море
Все умирает на земле и в море,
Но человек суровей осужден:
Он должен знать о смертном приговоре,
Подписанном, когда он был рожден.
Но, сознавая жизни быстротечность,
Он так живет — наперекор всему,—
Как будто жить рассчитывает вечность
И этот мир принадлежит ему.

סמּואיל מרשק
יש רק אשה אחת בכל העולם
, יֵש ַרק ִּא ָשה אַ חַ ת ב ָכל הָ עולָ ם.הָ אֲ הּובָ ה עָ לַ י ִּמ ָנ ִּשים אַ חֵ רות
, ּכלָ ם,יכולָ ה ִּלכבש אֶׁ ת הַ גבָ ִּרים
. הַ יפֵ ה ִּפ ָיה הַ זאת,אַ ך ִּהיא נשּואָ ה
? הֲ ִּאם ִּהיא מאהֶׁ בֶׁ ת בבַ ֲעלָ ּה." אֲ נִּ י טועֵ ן ּכעּוב ָדה,"ּכמו בָ ֲע ָזא ֵזל
: אֵ ין ָּכאן שּום שאֵ לָ ה, חָ בֵ רי, ִּאם ֵּכן!הַ ִּתקוָה הַ גדולָ ה ֶׁשלך לא אֲ בּו ָדה
,ֶׁש ִּתת ָג ֵרש ֵמהַ ָשטָ ן הַ ִּמס ֵּכן
,ִּלפ ֵני ֶׁש ָּכל חַ ֶׁייהָ יהַ רסּּו ּכמו ַּכד
 ִּתתחַ ֵתן, ִּאם אַ ָתה ַר ָּוק ָּכעֵ ת,אָ ז
.ולא ִּתּפָ ֵרד ֵמאֲ הּובָ תך לָ עַ ד
, אָ ח, בַ ָמקום ֶׁשלך, ַגם אֲ נִּ י, אֲ בוי... יתי או ֵמר ִּלי אֶׁ ת אותו הַ ָדבָ ר
ִּ הָ ִּי
,אֲ בָ ל הַ בעָ יָה ֶׁש ִּלי ִּהיא ב ָכך
.ֶׁשהַ ִּמר ַשעַ ת ִּהיא ִּאש ִּתי ִּמ ֶׁשּכבָ ר
סמּואיל מרשק
ּכל בריה ביבשה ּובים גוועת
,ָּכל ב ִּר ָיה ביַבָ ָשה ּוביָם גווַעַ ת
:אָ ָדם נִּ דון הַ רבֵ ה יו ֵתר חָ מּור-אֲ בָ ל בֶׁ ן
, ִּדין הַ ָמוֶׁת הּוא חַ ָיב לָ ַדעַ ת-עַ ל ג ַזר
.ֶׁשהֲ ֵרי ִּבשעַ ת הלֶׁ ֶׁדתו הָ יָה ָגמּור
, ַעַ ל אֲ ָר ִּעיּות חַ ָייו אָ ָדם יו ֵדע
- ,אֲ בָ ל הּוא ַממ ִּשיך ִּלחיות ָשלֵ ו לַ מרות הַ ּכל
, ַ הּוא תובֵ ע,הָ עולָ ם הַ זֶׁ ה ַש ָיך לו
.ולָ ֵכן ִּלחיות לָ ֶׁנצַ ח בו אָ ָדם יָכול

ָ Самуил Маршак
Порой часы обманывают нас
Порой часы обманывают нас,
Чтоб нам жилось на свете безмятежней.
Они опять покажут тот же час,
И верится, что час вернулся прежний.
Обманчив дней и лет круговорот:
Опять приходит тот же день недели,
И тот же месяц снова настает —
Как будто он вернулся в самом деле.
Известно нам, что час невозвратим,
Что нет ни дням, ни месяцам возврата.
Но круг календаря и циферблата
Мешает нам понять, что мы летим.
Самуил Маршак
Как призрачно мое существованье!..
Как призрачно мое существованье!
А дальше что? А дальше — ничего…
Забудет тело имя и прозванье, Не существо, а только вещество.
Пусть будет так. Не жаль мне плоти тленной,
Хотя она седьмой десяток лет
Бессменно служит зеркалом вселенной,
Свидетелем, что существует свет.
Мне жаль моей любви, моих любимых.
Ваш краткий век, ушедшие друзья,
Исчезнет без следа в неисчислимых,
Несознанных веках небытия.
Вам все равно, взойдет ли вновь светило,
Рождая жизнь бурливую вдали,

סמּואיל מרשק
עובד עלינּו שעוננּו לפעמים
,עובֵ ד עָ לֵ ינּו שעו ֵננּו ִּלפעָ ִּמים
.ּכ ֵדי ֶׁשנִּ חיֶׁה ָת ִּמיד שלֵ ִּוים בתוך ַּכ ֶּׁו ֶׁרת
,או ָתה ָשעָ ה ָמחָ ר הּוא שּוב לָ נּו יַדגִּ ים
.ואָ נּו בטּו ִּחים ֶׁש ָּכל ָשעָ ה חו ֶׁז ֶׁרת
 יָ ִּמים ו ָשבּועות,ִּמ ַמחֲ זור ָשנִּ ים
,נִּ שאָ ר אובֵ ד עֵ צות ּו ִּמתבַ לבֵ ל הַ טַ עַ ם
- ושּוב או ָתן ָשעות ֶׁשל י ָמ ָמה חוזרות
.ּכ ִּאלּו באֱ ֶׁמת חָ זרּו ִּלחיות עוד ּפַ עַ ם
,מּובָ ן ֶׁשהַ ָשעָ ה ִּהיא ִּבל ִּתי הֲ ִּפי ָכה
,אֵ ין חֲ ָז ָרה ל ָכל ַד ָקה אֲ ֶׁשר חולֶׁ פֶׁ ת
 ּול ִּפי ָּכך,אַ ך מחוגִּ ים עָ ִּפים ַמהֵ ר
.לא חָ ש אָ ָדם ֶׁשהַ ִּטיסָ ה אותו סוחֶׁ פֶׁ ת
סמּואיל מרשק
..!ּכמה קיּום שלי משלה הּוא והזּוי
!ַּכ ָמה ִּקיּום ֶׁש ִּלי ַמשלֶׁ ה הּוא והָ זּוי
...  ּכלּום- ּו ַמה אַ חַ ר ָּכך? ואַ חַ ר ָּכך
- , אֶׁ ת הַ ּכִּ נּוי,הַ גּוף ִּיש ַּכח סו ִּפית אֶׁ ת שמו
. ַרק מאּום, ַרק ח ֶׁמר,ּכבָ ר לא יֵשּות
 עַ ל הַ בָ ָשר אֵ ינִּ י חו ֵמל.ֶׁש ָּכך ִּיהיֶׁה
יעי
ִּ  ִּאם ּכִּ י עָ שור ש ִּב,הַ ִּמת ַּכלֶׁ ה
ָת ִּמיד עַ ל ִּקיּו ָמּה ֵריאָ ִּלי ֶׁשל ֵתבֵ ל
.ִּש ֵמש הּוא ִּלי ּכעֵ ד וכִּ ר ִּאי
,עַ ל אֲ הּו ִּבים ֶׁש ִּלי אֲ נִּ י ַרק מ ַרחֵ ם
,עַ ל חֲ בֵ ַרי אֲ ֶׁשר הָ לכּו לבור
ב ִּלי ֲע ֵקבות ז ַמנ ֶׁכם הַ ָקט עוד יֵעָ לֵ ם
.אֶׁ פ ָשר ִּלסּפר-ביָם ָשנִּ ים ֶׁש ִּאי
 ִּאם ָשבָ ה הָ או ָרה:ולא ִּאכּפַ ת לָ ֶׁכם
,לָ לֶׁ ֶׁדת שּוב חַ יִּ ים ָּכאן סו ֲע ִּרים

Иль наше солнце навсегда остыло,
И жизни нет, и нет самой земли…
Здесь, на земле, вы прожили так мало,
Но в глубине открытых ваших глаз
Цвела земля, и небо расцветало,
И звездный мир сиял в зрачках у вас.
За краткий век страданий и усилий,
Тревог, печалей, радостей и дум
Вселенную вы сердцем отразили
И в музыку преобразили шум.
Самуил Маршак
Старайтесь сохранить тепло стыда
Старайтесь сохранить тепло стыда.
Все, что вы в мире любите и чтите,
Нуждается всегда в его защите
Или исчезнуть может без следа.
Самуил Маршак
Цветная осень - вечер года

,או ֶׁשהַ ֶׁש ֶׁמש ּכבָ ר לָ עַ ד ִּהת ָקר ָרה
... הָ אֶׁ ֶׁרץ ֶׁנעֶׁ ל ָמה ואֵ ין חַ יִּ ים
,יתם ּכה מעַ ט
ֶׁ ֲעלֵ י הָ אֲ ָדמות חֲ ִּי
אֲ בָ ל בעֵ י ֵני ֶׁכם אֲ ַזי ּפקּוחות
,הָ אֲ ָד ָמה ּפָ רחָ ה ויום עָ בַ ר לאַ ט
.ּוב ִּאישון ָזרחּו הַ ַמזָ לות
,ִּבז ַמן ָקצָ ר ֶׁשל ַמאֲ ָמץ וסֵ בֶׁ ל ַרב
 ש ָמחות ו ֶׁשל ִּבי ָנה,ֶׁשל חֲ רדות
,אֶׁ ת הָ עולָ ם ּכלו ִּש ַקפ ֶׁתם בלֵ בָ ב
.הֲ פַ כ ֶׁתם רעָ ִּשים ל ַמנגִּ י ָנה
סמּואיל מרשק
שקדּו לשמר על חֲ מימּות של בּושתכם
.ִּשקדּו ִּלשמר עַ ל חֲ ִּמימּות ֶׁשל בּו ַשת ֶׁכם
, אָ הּוב ֲעלֵ י ֶׁכם,ָּכל ָמה ֶׁשבָ עולָ ם נִּ כבָ ד
,ָזקּוק להֲ ָג ָנה ֶׁשלָ ה ו ַגם ל ֶׁש ֶׁכם
.וָלא ב ִּלי ֲע ֵקבות עָ לּול ל ִּהעָ לֵ ם
סמּואיל מרשק
סתיו צבעוני

Цветная осень - вечер года –
Мне улыбается светло.
Но между мною и природой
Возникло тонкое стекло.

, ס ָתיו צֶׁ בַ ע- הּוא עֶׁ ֶׁרב הַ ָשנָה
.הּוא מחַ ֵיך אֵ לַ י ַד ָקה
אֲ בָ ל בֵ ינִּי לבֵ ין הַ טֶׁ בַ ע
.זכּוכִּ ית הֵ גִּ יחָ ה ַדקד ָקה

Весь этот мир - как на ладони,
Но мне обратно не идти.
Еще я с Вами, но в вагоне,
Еще я дома, но в пути.

, נִּ רחֶׁ בֶׁ ת, ּכָל הַ ס ִּביבָ ה קרובָ ה
.סתם
ָ ִּחורה ש ִּביל נ
ָ ָאַ ך ִּלי א
, אַ ך ב ַרּכֶׁבֶׁ ת,ע ֲַדיִּן ִּאת ֶׁכם
. אַ ך לא ָשם,ֲע ַדיִּן בַ בַ יִּת

Самуил Маршак

סמּואיל מרשק

Сегодня старый ясень сам не свой
Сегодня старый ясень сам не свой,—
Как будто страшный сон его тревожит.
Ветвями машет, шевелит листвой,
А почему,— никто сказать не может.
И листья легкие в раздоре меж собой,
И ветви гнутые скрипят, друг с другом споря.
Шумящий ясень чувствует прибой
Воздушного невидимого моря.

היום עץ המילה הסב לא נים
- ,הַ יום עֵ ץ הַ ֵמילָ ה הַ סָ ב לא נִּים
. ַנורא ִּמז ַד ֲעזֵע
ָ ּכמו ֵמחֲ לום
, עָ לָ יו ִּמתנַדנ ִֵּדים,בַ ָדיו ִּמתנופ ִּפים
. ַיודע
ֵ  אַ ף אֶׁ חָ ד אֵ ינו- ולָ ָמה
,והֵ עָ ִּלים ָר ִּבים בֵ ינָם לבֵ ין עַ צ ָמם
. ַוהַ בַ ִּדים חור ִּקים בתוך וִּּכּוח
עֵ ץ הַ ֵמילָ ה חָ ש אֶׁ ת נַחשול הַ ָים
. ֶַׁשל הֵ אֲ ִּויר הַ צַ ח ואֶׁ ת הָ רּוח

Самуил Маршак

סמּואיל מרשק

Бремя любви тяжело

נטל האהֲ בה

Бремя любви тяжело, если даже несут его двое.
Нашу с тобою любовь нынче несу я один.
Долю мою и твою берегу я ревниво и свято,
Но для кого и зачем - сам я сказать не могу.
Самуил Маршак

.  גַם לָ ֵשאת אותו יַחַ ד,אֵ יך נֶׁטֶׁ ל הָ אַ הֲ בָ ה הּוא ָק ֶׁשה
אֶׁ ת אַ הֲ בָ ֵתנּו אֲ נִּי ָשמ ִּתי ּכָעֵ ת עַ ל ּכ ָתפַ י
, ַלוקח
ֵ דּושה ּכָאן
ָ  ִּבק,לקי ִּעם חֵ ל ֵקך ב ִּקנאָ ה
ִּ ֵואֶׁ ת ח
. ל ֵשם ָמה – אֵ ין ִּלי ִּמ ִּלים להַ ס ִּביר,אַ ך ִּבש ִּביל ִּמי
סמּואיל מרשק

Мы знаем: время растяжимо

 הזמן לא אבן:אנּו יודעים

Мы знаем: время растяжимо.
Оно зависит от того,
Какого рода содержимым
Вы наполняете его.

: הַ ז ַמן לא אֶׁ בֶׁ ן:אָ נּו יוד ִּעים
,נִּתן להַ רחָ בָ ה
ֵ ,ג ִָּמיש
ָתלּוי באֵ י ֶׁזה סּוג ֶׁשל תכֶׁן
. בהַ קצָ בָ ה,ִּמלאּו אותו

Бывают у него застои,
А иногда оно течет
Ненагруженное, пустое,
Часов и дней напрасный счет.
Пусть равномерны промежутки,

,יֵש לו תקּופות ֵריקות ֶׁשל ֶׁשפֶׁ ל
 ו ִּלפעָ ִּמים,ֶׁשל ִּקּפָ און
-  ב ִּלי נֶׁטֶׁ ל,זורם הּוא ב ִּלי ִּמטעָ ן
ֵ
. י ִָּמים לַ ָשוא נִּ מנִּים,ָשעות
ִּאם ּכִּ י עַ ל הַ ָשעון ּכָל ֶׁרוַח

Что разделяют наши сутки,
Но, положив их на весы,
Находим долгие минутки
И очень краткие часы.
Николай Заболоцкий

, ֶַׁשל י ָמ ָמה ָשוֶׁה נוכֵח
אַ ך ב ִּמבחָ ן הַ תוצָ אות
יֵש בֵ ינֵיהֶׁ ם ַדקות ֶׁשל נֶׁצַ ח
.וגַם ָשעות קצָ רות מאד
ניקולאי זבולוצקי

Не позволяй душе лениться

!אל תאפשר עצלּות לנפש

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

!אַ ל תאַ פ ֵשר עַ צלּות לַ ֶׁנפֶׁ ש
,ּכ ֵדי ֶׁק ַמח לא ִּלטחן טָ חּון
ֶׁש ַת ֲעמל ָק ֶׁשה בֹלי חפֶׁ ש
! ללא ִּרטּון,יו ָמם וַלֵ יל

Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому
Через сугроб, через ухаб!
Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!
Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвет.

,ַג ֵרש או ָתּה ִּמבַ ִּית לבַ ִּית
גרר ּכמו ל ֶׁכלֶׁ א אֲ ִּס ִּיריִּם
-  ִּבסבָ ך – ּכעַ ִּיט,ב ֶׁשטַ ח ֵריק
!ב ֶׁשלֶׁ ג ּובאֲ בָ נִּ ים
מק ָדם בַ ב ֶׁקר ַקח בַ א ֶׁזן
,הַ חּוצָ ה אֶׁ ת הָ עַ צלָ נִּ ית
ֶׁש ִּת ָשאֵ ר ָת ִּמיד ב ֶׁרסֶׁ ן
! ִּעניָנִּ ית, נִּ מ ֶׁרצֶׁ ת,ָר ָזה
,ִּאם הַ ָקלָ ה ִּת ֵתן לַ גבֶׁ רת
,ות ַשח ֵרר ֵמהַ ג ֵז ָרה
אֶׁ ת חלצָ תך ֶׁש ַרק נִּ שאֶׁ ֶׁרת
.ב ִּלי ַרחֲ ִּמים ִּממך ִּתק ַרע

А ты хватай ее за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.

, ָּותפס או ָתּה בעור ּכ ֵתפֶׁ יה
, ֲענִּ י עַ ד ָמחֳ ָרת,לַ ֵמד
ַ ּכמו ֵרע,ּכ ֵדי ֶׁשּכמו בֶׁ ן אָ ָדם
.ִּלחיות ִּאתך ִּהיא שּוב ִּתל ַמד

Она рабыня и царица,

,ִּהיא ַגם ִּשפחָ ה ו ַגם בַ ת ֶׁמלֶׁ ך

Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

,ו ִּהיא ִּבתך ו ַגם ּפועֵ ל
חַ ֶׁיבֶׁ ת לַ ֲעבד בפֶׁ ֶׁרך
! יו ָמם וַלֵ יל,יו ָמם וַלֵ יל

Николай Заболоцкий
ניקולאי זבולוצקי
Во многом знании — немалая печаль
Во многом знании — немалая печаль,
Так говорил творец Экклезиаста.
Я вовсе не мудрец, но почему так часто
Мне жаль весь мир и человека жаль?

יוסיף דעת יוסיף מכאוב
 וזאת,יו ִּסיף לו ַדעַ ת הּוא יו ִּסיף ַמכאוב
.אָ ַמר הָ ִּאיש אֲ ֶׁשר יָצַ ר קהֶׁ לֶׁ ת
, אֲ בָ ל תקּופות ַנפ ִּשי סובֶׁ לֶׁ ת,אֵ ינִּ י חָ ָכם
.אֲ נִּ י חָ ש צַ עַ ר עַ ל ֵתבֵ ל ועַ ל ב ִּריות

Природа хочет жить, и потому она
Миллионы зерен скармливает птицам,
Но из миллиона птиц к светилам и зарницам
Едва ли вырывается одна.

 לָ ֵכן הּוא מפַ זֵ ר,הַ טֶׁ בַ ע אָ ץ ִּלחיות
, ַ ו ָכל צִּ ּפור ַמש ִּביע,בַ ֶׁשפַ ע ַגר ִּעינִּ ים
ַאָ ז ַתג ִּביּה-אֲ בָ ל סָ פֵ ק אַ חַ ת ֵמהֶׁ ן אֵ י
.אֶׁ ל הֶׁ בהֵ ִּקים וכו ָכ ִּבים ַרבֵ י ּפאֵ ר

Вселенная шумит и просит красоты,
Кричат моря, обрызганные пеной,
Но на холмах земли, на кладбищах вселенной
Лишь избранные светятся цветы.

,ֵתבֵ ל רועֶׁ ֶׁשת ודו ֶׁר ֶׁשת נוף ַמק ִּסים
,ָּכל הַ ַי ִּמים מלֵ ִּאים בקול ו ֶׁקצֶׁ ף
אַ ך בבָ ֵתי עָ ל ִּמין ֶׁשל הָ עולָ ם בעֶׁ צֶׁ ם
.יֵש ּכה מעַ ט ּפ ָר ִּחים מ ַנצנצִּ ים

Я разве только я? Я — только краткий миг
Чужих существований. Боже правый,
Зачем ты создал мир, и милый и кровавый,
И дал мне ум, чтоб я его постиг!

אֲ נִּ י? אֲ נִּ י ַרק ֶׁר ַגע ָקט ִּמ ִּקיּומו
ַ ַמדּוע, הו אֱ ֹל ִּהים,ֶׁשל אֲ חֵ ִּרים
- , ַ שבַ ָדם טָ בּוע,אֶׁ ת הָ עולָ ם בָ ַרא ָת
!או ִּתי ִּל ַמד ָת להָ ִּבין אותו

Николай Заболоцкий
Слепой
С опрокинутым в небо лицом,

ניקולאי זבולוצקי
העּור
.אֶׁ ת ּפָ ָניו הּוא ל ַמעלָ ה ַמפ ֶׁנה

С головой непокрытой,
Он торчит у ворот,
Этот проклятый Богом старик.
Целый день он поёт,
И напев его грустно-сердитый,
Ударяя в сердца,
Поражает прохожих на миг.
А вокруг старика
Молодые шумят поколенья.
Расцветая в садах,
Сумасшедшая стонет сирень.
В белом гроте черемух
По серебряным листьям растений
Поднимается к небу
Ослепительный день…
Что ж ты плачешь, слепец?
Что томишься напрасно весною?
От надежды былой
Уж давно не осталось следа.
Чёрной бездны твоей
Не укроешь весенней листвою,
Полумёртвых очей
Не откроешь, увы, никогда.
Да и вся твоя жизнь —
Как большая привычная рана.
Не любимец ты солнцу,
И природе не родственник ты.
Научился ты жить
В глубине векового тумана,
Научился смотреть
В вековое лицо темноты…
И боюсь я подумать,

חָ שּוף ראש עַ ד הָ עֶׁ ֶׁרב
- הּוא בַ ַשעַ ר בולֵ ט
.הֲ זָ ֵקן מקלָ ל אֱ ֹל ִּהים
,ָשם הּוא ָשר ָּכל הַ יום
נִּ גּונו ֵמרוב ַּכעַ ס ועֶׁ צֶׁ ב
ב ַמ ַּכת לבָ בות
.ל ַד ָקה עוב ֵרי א ַרח ַמד ִּהים
ִּמסָ ִּביב לַ זָ ֵקן
.הַ דורות הַ בָ ִּאים עו ִּשים ַרעַ ש
מלַ בלֵ ב ב ַגנִּ ים
. בטֵ רּוף ִּמתיַסֵ ר,הַ ִּלילָ ך
בנִּ ק ָרה עַ נ ִּביָה לבָ ָנה
 ב ִּלי ָּכל ַרחַ ש,בעָ ִּלים מכסָ ִּפים
ל ָש ַמ ִּים ּכח ִּלים
...עולֶׁ ה יום מסַ נוֵר
, הָ ִּע ֵּור,אָ ז ַמדּועַ ִּלבּכות
? ַבאָ ִּביב ָּכך ל ִּהת ַג ֲע ֵגע
ִּמ ִּתקוות הֶׁ עָ בָ ר
.ַגם הַ זֵ ֶׁכר ּכלו ֶׁנ ֱעלַ ם
אֶׁ ת תהומך הַ שחו ָרה
, ַבעַ לוָה ל ַכסות אֵ ין יו ֵדע
,עֵ י ֵניך ֵמתות ל ֶׁמחֱ צָ ה
.והֵ ן לא ִּיפקחּו לעולָ ם
,לחַ ֶׁייך אַ ָתה
-  ִּהת ַר ַגל ָת,ּכמו לפֶׁ צַ ע ָגדול
לַ חַ ָמה לא חָ ִּביב
.ולַ טֶׁ בַ ע לא קרוב ִּמשּפָ חָ ה
ּובתוך ֲע ָרפֶׁ ל אֵ ינסו ִּפי
כבָ ר ִּלחיות ִּהש ַת ַדל ָת
ולָ ַמד ָת ִּלצפות
..אֶׁ ל הַ ֶׁנצַ ח ֶׁשל הַ חֲ ֵש ָכה
ואֲ נִּ י מפַ חֵ ד ַרק לַ חשב

Что где-то у края природы
Я такой же слепец
С опрокинутым в небо лицом.
Лишь во мраке души
Наблюдаю я вешние воды,
Собеседую с ними
Только в горестном сердце моём.

 ָשם ב ָקצֶׁ ה ֶׁשל הַ טֶׁ בַ ע-ֶׁשאֵ י
,ַגם אֲ נִּ י הּוא ִּע ֵּור באו ָתּה הַ ִּמ ָדה
.ִּעם ּפָ נִּ ים ֶׁשל ַמעלָ ה מפנות
ַגם בח ֶׁשך ַנפ ִּשי
,באָ ִּביב הָ אורות יֵש ב ֶׁשפַ ע
ַרק בצַ עַ ר ִּל ִּבי
.הֵ ן ֲע ַד ִּין ִּא ִּתי מ ַדברות

О, с каким я трудом
Наблюдаю земные предметы,
Весь в тумане привычек,
Невнимательный, суетный, злой!
Эти песни мои —
Сколько раз они в мире пропеты!
Где найти мне слова
Для возвышенной песни живой?

ַּכ ָמה ִּלי מסבָ ך
! ַחֲ פָ צִּ ים אַ רצִּ ִּיים לפַ ע ֵנח
,מערּפָ ל הֶׁ ר ֵג ִּלים
! ִּמתפַ ֵרע לַ ָשוא,לא ָקשּוב
והשרּו ּכבָ ר ַרבות
! ַירי ֶׁשבָ הֶׁ ם ִּמתאַ ֵנח
ַ ָּכל ִּש
אֵ יך אֶׁ מצָ א ִּלי ִּמ ִּלים
?ל ִּש ִּירי ֶׁשיִּ היֶׁה חַ י נש ָגב

И куда ты влечёшь меня,
Тёмная грозная муза,
По великим дорогам
Необъятной отчизны моей?
Никогда, никогда
Не искал я с тобою союза,
Никогда не хотел
Подчиняться я власти твоей, —
Ты сама меня выбрала,
И сама ты мне душу пронзила,
Ты сама указала мне
На великое чудо земли…
Пой же, старый слепец!
Ночь подходит. Ночные светила,
Повторяя тебя,
Равнодушно сияют вдали.

,ּולאָ ן אַ ת לו ַקחַ ת או ִּתי
,ַמח ִּמי ָרה ּומלֵ אַ ת אפֶׁ ל מּו ָזה
,ב ַדר ֵּכי הַ מולֶׁ ֶׁדת
?לאֵ י ֶׁזה ָקצֶׁ ה או ִּּפ ָנה
יתך ֵמעולָ ם
ֵ אֶׁ ת ב ִּר
- לא ִּחּפַ ש ִּתי – הַ ּכאֵ ב והַ ֶׁי ַזע
ואֲ נִּ י לא רוצֶׁ ה
- ,לכוחֵ ך הָ ַרע ל ִּה ָּכ ַנע
אַ ת בָ חַ רת ִּבי ֵמאָ ז בעַ צ ֵמך
,ו ִּפלַ חת אֶׁ ת ַנפ ִּשי ּוק ָרבַ ִּים
ו ִּהצבַ עַ ת בָ רּור בעַ צ ֵמך
... עַ ל ּפלָ ִּאים,עַ ל הַ ֵנס ֶׁשל אַ רצִּ י
! הָ ִּע ֵּור,הָ בָ ה ָשר
 ו ַגר ֵמי הַ ָש ַמ ִּים,בָ א הַ לֵ יל
,אַ חֲ ֶׁריך חוז ִּרים
.ישים
ִּ זוהֲ ִּרים ֵמ ָרחוק אֲ ִּד
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Признание
Зацелована, околдована,
С ветром в поле когда-то обвенчана,
Вся ты словно в оковы закована,
Драгоценная моя женщина!
Не веселая, не печальная,
Словно с темного неба сошедшая,
Ты и песнь моя обручальная,
И звезда моя сумашедшая.
Я склонюсь над твоими коленями,
Обниму их с неистовой силою,
И слезами и стихотвореньями
Обожгу тебя, горькую, милую.
Отвори мне лицо полуночное,
Дай войти в эти очи тяжелые,
В эти черные брови восточные,
В эти руки твои полуголые.
Что прибавится — не убавится,
Что не сбудется — позабудется…
Отчего же ты плачешь, красавица?
Или это мне только чудится?

ניקולאי זבולוצקי
אהֲ בה-גלּוי
,מנ ֶׁש ֶׁקת ּומכ ֶׁשפֶׁ ת ּכלָ ּה
,אָ ז-נשּו ָיה לרּוחַ ב ָש ֶׁדה אֵ י
,אַ ת ּכ ִּאלּו בזּוג אֲ זִּ ִּקים ּכבּולָ ה
! י ָק ָרה ִּמּפָ ז, ִּא ָשה ֶׁש ִּלי,אַ ת
,לא ש ֵמחָ ה ָּכעֵ ת ו ַגם לא נּו ָגה
,ּכ ִּאלּו יָ ַרדת ֵמ ָר ִּקיעַ אֲ פ ִּלי
,אַ ת דו ָמה מאד לכו ָכב מש ָגע
.אֵ ירּו ִּסין ֶׁש ִּלי-לנִּ גּון ֶׁשל ִּשיר
,אֶׁ תּכופֵ ף ֵמעַ ל ל ִּבר ַּכ ִּים ֶׁשלָ ך
,אֶׁ חַ בֵ ק או ָתן ב ִּחבּוק עַ צ ָמ ִּתי
, הַ ַמלאָ ך,ִּבד ָמעות ּוב ִּש ִּירים ֶׁש ִּלי
. ָמ ָר ִּתי ָנאָ ִּתי,אֶׁ ַכ ֶּׁוה או ָתך
, ִּּפת ִּחי אֶׁ ת ּפ ֵני הַ חָ צות ּכמו צֵ ל,הו
,תנִּ י ִּלצֹלל ִּלי לעֵ י ַנ ִּיך הַ ּכבֵ דות
,לַ ַגבות הַ שחורות ּכפַ רוַת צובֵ ל
.ליָ ַד ִּיך ִּלמ ִּחצָ ה ֲערמות
, ִּית ַג ֵמד,ָמה ֶׁשלא ִּית ַג ֵשם – ִּי ָש ַכח
...ּכל ָמה ֶׁשיִּ ג ֵדל לא ִּיקטַ ן לעולָ ם
? ָּכעֵ ת, ַמלאָ ך י ִּפי,לָ ָמה אַ ת בו ָכה
?או ֶׁש ָּכל ֶׁזה ּפ ִּרי ִּדמיון ֶׁש ִּלי ס ָתם
1957
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Некрасивая девочка
Среди других играющих детей
Она напоминает лягушонка.
Заправлена в трусы худая рубашонка,
Колечки рыжеватые кудрей
Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы,

ניקולאי זבולוצקי
ילדה לא יפה
בֵ ין הַ ילָ ִּדים אֲ ֶׁשר מ ַשחֵ ִּקים
. ַדו ָמה יַלד ֶׁנת זו קצָ ת ִּלצפַ ר ֵדע
ַאשּה ִּמת ַנ ֲע ֵנע
ָ  ר,ִּהיא לבּו ָשה ּפָ שּוט
.ו ַתל ַת ִּלים אֲ ַדמ ַד ִּמים ּפזּו ִּרים
, ִּש ֶׁניהָ ֲעקמות,הַ ּפֵ ה אָ רך

Черты лица остры и некрасивы.
Двум мальчуганам, сверстникам её,
Отцы купили по велосипеду.
Сегодня мальчики, не торопясь к обеду,
Гоняют по двору, забывши про неё,
Она ж за ними бегает по следу.
Чужая радость так же, как своя,
Томит её и вон из сердца рвётся,
И девочка ликует и смеётся,
Охваченная счастьем бытия.
Ни тени зависти, ни умысла худого
Ещё не знает это существо.
Ей всё на свете так безмерно ново,
Так живо всё, что для иных мертво!
И не хочу я думать, наблюдая,
Что будет день, когда она, рыдая,
Увидит с ужасом, что посреди подруг
Она всего лишь бедная дурнушка!
Мне верить хочется, что сердце не игрушка,
Сломать его едва ли можно вдруг!
Мне верить хочется, что чистый этот пламень,
Который в глубине её горит,
Всю боль свою один переболит
И перетопит самый тяжкий камень!
И пусть черты её нехороши
И нечем ей прельстить воображенье, Младенческая грация души
Уже сквозит в любом её движенье.
А если это так, то что есть красота
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Николай Заболоцкий

.חַ ִּדים ָתוֵי ּפָ ֶׁניהָ ֶׁשאֵ י ָנן יָפות
. ּכִּ ב ֵני גִּ ילָ ּה,הו ִּפיעּו ש ֵני בָ ַנים
.אֲ בו ֵתיהֶׁ ם ָקנּו זּוג אופַ ַנ ִּים
,הֵ ם לא חָ ִּשים לאֲ רּוחָ ה בֵ ינ ַתים
,ִּמסתובֵ ִּבים ולא ָש ִּמים לֵ ב לָ ּה
.ִּהיא ָרצָ ה אֲ חַ ֵריהֶׁ ם ּכ ַגדיָא
,ו ַגם ב ִּשמחָ ָתם ִּהיא רוּויָה
, ּכה חָ סֵ ר לָ ּה ֶׁש ֶׁקט,ִּהיא ּכה נִּ סעֶׁ ֶׁרת
,אַ ך הַ ַיל ָדה ש ֵמחַ ה ו ִּהיא צוחֶׁ ֶׁקת
.ִּהיא מא ֶׁש ֶׁרת ֵמהַ הֲ וָיָה
 לא ַּכ ָּו ָנה ָרעָ ה,שּום צֵ ל ַקל ֶׁשל ִּקנאָ ה
.לא בָ אּו לַ יצּור הַ זֶׁ ה ֲע ַד ִּין
,ָּכל הָ עולָ ם הַ זֶׁ ה חָ ָדש הּוא ִּבש ִּבילָ ּה
.הַ ּכל ֶׁשאֲ חֵ ִּרים חוש ִּבים לאַ ִּין
ולא רוצֶׁ ה אֲ נִּ י ָּכ ֶׁר ַגע ל ַדמיֵן
, ִּמתיַּפַ חַ ת, ֶׁשבו ִּהיא,ֶׁשיום יָבוא
ִּתראֶׁ ה ֶׁשבֵ ין חֲ בֵ רו ֶׁתיהָ ּכמו ֶׁשהֵ ן
!ִּהיא ַרק יַל ָדה ֶׁשלא יָפָ ה ּוקצָ ת מז ַנחַ ת
, לא צַ ֲעצּועַ ַנחַ ת-  הַ לֵ ב:אֲ נִּ י רוצֶׁ ה להַ אֲ ִּמין
!ו ַרק בק ִּשי יכו ִּלים ִּלשבר אותו ִּּפתאום
, הַ לַ הֲ בָ ה הַ זאת:אֲ נִּ י רוצֶׁ ה להַ אֲ ִּמין
,אֲ ֶׁשר עָ מק בתוך תו ָכּה בועֶׁ ֶׁרת
,ל ָכל הַ ּכאֵ ב ֶׁשלָ ּה ִּתמצָ א אָ ז רפּואות
!ִּת ַמס ָּכל אֶׁ בֶׁ ן ב ַנפ ָשּה ֶׁשמיַסֶׁ ֶׁרת
, ִָּאם לא ָּכל ָּכך טו ִּבים ַתוֵי ּפָ ֶׁניה
- ,אֵ ין ּכלּום ּכ ֵדי לפַ תות ִּדמיון עַ ָתה
הַ חֶׁ סֶׁ ד ּכמו ֶׁשל הַ ִּתינוק בנִּ ש ָמ ָתּה
. ָזוהֵ ר ב ָּכל אַ חַ ת ִּמתנּועו ֶׁתיה
? אֵ י ֶׁזה סּוג ֶׁשל וֶׁ ֶׁרד,אָ ז ַמהּו י ִּפי
?ולָ ָמה אֲ ָנ ִּשים ַמ ֲע ִּריצִּ ים אותו ָּכל ָּכך
,ידך
ָ  ֵמ ִּא,הּוא ּכ ִּלי ֶׁש ֵריק ִּבפנִּ ים או
?הּוא אֵ ש אֲ ֶׁשר ִּבכ ִּלי ִּהיא מהַ בהֶׁ בֶׁ ת
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В этой роще березовой…

… בחרשת עֲ צי הלבנה הזו

В этой роще березовой,
Вдалеке от страданий и бед,
Где колеблется розовый
Немигающий утренний свет,
Где прозрачной лавиною
Льются листья с высоких ветвей, —
Спой мне, иволга, песню пустынную,
Песню жизни моей.

,בחר ַשת ֲעצֵ י הַ ִּלב ֶׁנה הַ זו
,ּכה ָרחוק ִּמ ָיגון וצָ רות
בָ ּה בב ֶׁקר זו ֵרם ב ָכל עזו
,ּכִּ מעַ ט ב ִּלי ל ַנצ ֵנץ אור וָרד
בָ ּה עָ ִּלים ב ַמּפלֶׁ ת שקּופָ ה
,ֵמ ֲע ָנ ִּפים גבו ִּהים נוש ִּרים ל ַגיא
, ִּשי ַרת חל יָפָ ה, ַזהֲ בָ ן,ִּשיר ִּלי
.ִּשיר ִּלי ִּשיר ֶׁשל חַ ַיי

Пролетев над поляною
И людей увидав с высоты,
Избрала деревянную
Неприметную дудочку ты,
Чтобы в свежести утренней,
Посетив человечье жилье,
Целомудренно бедной заутреней
Встретить утро мое.

,ב ָמעופך ֵמעַ ל לַ ַיעַ ר עַ ָתה
,ִּבראותך אֲ ָנ ִּשים ִּממרו ִּמים
ילית עֵ ץ ּפשּוטָ ה
ִּ בָ חַ ר ָת בחֲ ִּל
,ִּמבֵ ין ּכלֵ י נגִּ י ָנה שונִּ ים
,ּכ ֵדי ֶׁשב ַר ֲע ָננּות בָ ק ָרּה
,בַ ִּבקּור בַ בַ ִּית ֶׁשל אָ ָדם ָרגִּ יל
ִּבת ִּפילַ ת ַשחֲ ִּרית ַדלָ ה טהו ָרה
.אֶׁ ת בָ ק ִּרי להַ ת ִּחיל

Но ведь в жизни солдаты мы,
И уже на пределах ума
Содрогаются атомы,
Белым вихрем взметая дома.
Как безумные мельницы,
Машут войны крылами вокруг.
Где ж ты, иволга, леса отшельница?
Что ты смолкла, мой друг?
Окруженная взрывами,
Над рекой, где чернеет камыш,
Ты летишь над обрывами,
Над руинами смерти летишь.
Молчаливая странница,
Ты меня провожаешь на бой,
И смертельное облако тянется

. צָ בָ א, חַ ִּיל- אֲ בָ ל בַ חַ יִּ ים אָ נּו
 ֵמעֶׁ בֶׁ ר לַ גבּול,ּכבָ ר ִּמחּוץ ל ֵש ֶׁכל
,רו ֲע ִּדים הָ אָ טו ִּמים ִּמג ֶׁדל אֵ יבָ ה
.נִּ ג ָר ִּרים בָ ִּתים בּ ַמבּול
 בטֵ רּוף ַמר, ַּוּכמו טַ חֲ נות רּוח
.נופפות ַּכנפֵ י ִּמלחָ ָמה נו ָר ִּאית
? ָנזִּ יר הַ ַיעַ ר, ַזהֲ בָ ן,אֵ יפה אַ ָתה
?ַיָ ִּדיד,ַמה ָנ ַדמ ָת
,ּובֵ ין ִּּפצּוצִּ ים ֶׁששור ִּפים אֶׁ ת הַ נוף
,ֵמעַ ל לַ ָנהָ ר ִּבשחור ק ֵני סּוף
,אַ ָתה עָ ף ֵמעַ ל ִּמדרו ֵני הַ חוף
.ֶׁנאֱ לָ ץ ֵמעַ ל לַ ָמוֶׁת לָ עּוף
אַ ָתה מלַ ֶּׁוה או ִּתי יָ ָשר לַ ק ָרב
הַ נו ֵדד הַ ָש ֵקט; ִּמתּפַ ֵזר ִּלרוָחָ ה
עָ ָנן ַקטלָ נִּ י בָ ָר ִּקיעַ וצָ ף

Над твоей головой.

.ַגם ֵמעַ ל לראשך

За великими реками
Встанет солнце, и в утренней мгле
С опаленными веками
Припаду я, убитый, к земле.
Крикнув бешеным вороном,
Весь дрожа, замолчит пулемет.
И тогда в моем сердце разорванном
Голос твой запоет.

יום יָבוא ועַ ל חוף הַ ָנהָ ר הַ ָגדול
, בתוך ֲע ָרפֶׁ ל,עוד בַ ב ֶׁקר
,יֵחָ רכּו עַ פעַ ּפַ י ּובַ ֶׁש ֶׁקט אֶׁ ּפל
. עַ ל הָ אָ ֶׁרץ בצֵ ל,ֶׁנהֱ ַרג
,ּו ַמקלֵ עַ ִּיצעַ ק ּכמו עו ֵרב מש ָגע
.ידם ִּעם הַ ק ָרב הָ אַ ִּדיר
ַ ו ִּי
,ואֲ ַזי ּכבָ ר ִּל ִּבי הַ נִּ ק ַרע יֵ ָר ַגע
.וקולך בו יָ ִּשיר

И над рощей березовой,
Над березовой рощей моей,
Где лавиною розовой
Льются листья с высоких ветвей,
Где под каплей божественной
Холодеет кусочек цветка, —
Встанет утро победы торжественной
На века.

,ּובחר ַשת ֲעצֵ י הַ ִּלב ֶׁנה הַ זאת
,חר ַשת ֲעצֵ י הַ ִּלב ֶׁנה הַ שרּופָ ה
,בָ ּה בַ ב ֶׁקר זו ֵרם אור בָ ִּהיר וָרד
,הָ עָ ִּלים ִּיינ ָשרּו ב ַמּפלֶׁ ת שקּופָ ה
ואָ ז ִּמ ַתחַ ת ל ִּטּפָ ה אֱ ֹל ִּהית
- ,חֲ ִּתי ַכת ּפֶׁ ַרח ִּמקו ָרּה תּו ַקם
ירת נִּ צָ חון ַת ֲעלֶׁ ה חֲ גִּ יגִּ ית
ַ ִּש
.לָ עולָ ם
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Всё, что было в душе

ּכל מה שהיה בנשמתי

Всё, что было в душе, все как будто опять потерялось,
И лежал я в траве, и печалью и скукой томим.
И прекрасное тело цветка надо мной поднималось,
И кузнечик, как маленький сторож, стоял перед ним.

, ֶׁנ ֱעלַ ם, ַּכנִּ ראֶׁ ה שּוב אָ בַ ד,ּכל ָמה ֶׁשהָ יָה בנִּ ש ָמ ִּתי
. ּו ַמש ִּמים ונּו ֶׁגה ִּמתיַסֵ ר,ו ָש ַכב ִּתי ב ֶׁד ֶׁשא יָרק
,גּוף ֶׁשל ּפֶׁ ַרח יָפֶׁ ה ֵמעָ לַ י ִּהתרו ֵמם ב ִּלי תנּועָ ה ֶׁנאֱ לָ ם
. מּול הַ ּפֶׁ ַרח עָ ַמד ּכמו שו ֵמר, ּכעֶׁ ֶׁשב ַקל,וחָ ָגב ָקטָ ן

И тогда я открыл свою книгу в большом переплете,
Где на первой странице растения виден чертеж.
И черна и мертва, протянулась от книги к природе
То ли правда цветка, то ли в нем заключенная ложь.

,אָ ז ּפָ ַתח ִּתי אֶׁ ת ַדף הַ ּכ ִּרי ָכה הַ ָגדול ועָ בֶׁ ה ֶׁשל הַ סֶׁ פֶׁ ר
.ֶׁש ִּבפנִּ ים ֶָׁבעַ מּוד הָ ִּראשון גּוף ֶׁשל צֶׁ ַמח נִּ ראַ ה מצ ָיר
)ּכאֱ ֶׁמת ֶׁשבַ ּפֶׁ ַרח הַ חַ י (או אּולַ י ֶׁזה הָ יָה ַדו ָקא ֶׁש ֶׁקר
.ִּמן הַ סֶׁ פֶׁ ר לַ טֶׁ בַ ע ִּּפתאום ִּהת ַמ ֵתחַ ָשחור ַקו יָ ָשר

И цветок с удивленьем смотрел на свое отраженье
И как будто пытался чужую премудрость понять.
Трепетело в листах непривычное мысли движенье,
То усилие воли, которое не передать.
И кузнечик трубу свою поднял, и природа внезапно проснулась.
И запела печальная тварь славословье уму,
И подобье цветка в старой книги моей шевельнулось
Так, что сердце мое шевельнулось навстречу ему.

תקפּותו עַ ל הַ ַדף
ַ והַ ּפֶׁ ַרח ִּה ִּביט ּכמפ ַתע ִּמן הַ ִּהש
.ּוכ ִּאלּו נִּ סָ ה להָ ִּבין אֶׁ ת הַ סוד ֶׁש ָק ֶׁשה להַ ב ִּהיר
, בָ ה נִּ ראָ ה ִּלי מת ָקף,ּותנּועַ ת ִּה ָגיון ִּּפרּפ ָרה בָ עָ ִּלים
.ֶׁזה הָ יָה ַמאֲ ָמץ ֶׁשל ָרצון ֶׁשאותו ִּאי אֶׁ פ ָשר להַ ס ִּביר
. ּו ִּפתאום ִּהתעו ֵרר ָּכל הַ טֶׁ בַ ע,הַ חָ ָגב הֵ ִּרים אֶׁ ת שופָ רו
,הַ יִּ צּור הֶׁ עָ צּוב ָשר הַ לֵ ל לאָ ָדם ּולרב חוח ָמתו
,ּודמּותו ֶׁשל הַ צֶׁ ַמח הַ ֵמת ב ִּספ ִּרי הַ ָי ָשן לָ בַ ש צֶׁ בַ ע
.ָּכך ֶׁש ַגם הַ לֵ בָ ב בתוכִּ י ִּהת ַנ ֲע ַנע ִּמת ַר ֵגש ִּלק ַראתו
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О красоте человеческих лиц

על היופי של פרצּופים אנושיים

Есть лица, подобные пышным порталам,
Где всюду великое чудится в малом.
Есть лица — подобия жалких лачуг,
Где варится печень и мокнет сычуг.
Иные холодные, мертвые лица
Закрыты решетками, словно темница.
Другие — как башни, в которых давно
Никто не живет и не смотрит в окно.
Но малую хижинку знал я когда-то,
Была неказиста она, небогата,
Зато из окошка ее на меня
Струилось дыханье весеннего дня.
Поистине мир и велик и чудесен!
Есть лица — подобья ликующих песен.
Из этих, как солнце, сияющих нот
Составлена песня небесных высот.

,יֵש ָנם ּפַ רצּו ִּפים ּכמו ּפורטָ ל ַרך ו ָרם
.ּכ ִּאלּו יֵש הוד ב ָכל ָתו ָקטָ ן ָשם
,יתן ב ִּלי קורטוב
ָ ֵויֵש ּפַ רצּו ִּפים ּכמו ב
. הַ ּכל ָשם ָרטב,ָּכבֵ ד מבַ ש ִּלים ָשם
, מפַ זרות קור עָ מוק,ּפָ נִּ ים יֵש ֵמתות
. ּכמו ב ֶׁכלֶׁ א צִּ ינוק,סגּורות בסו ֵרג
,יֵש ּכמו ִּמג ָד ִּלים ֶׁשבַ הֵ ם ִּאיש לא חַ י
.אֵ ינו ִּמס ַת ֵּכל ֵמחַ לון עַ ל הַ ַגיא
, הָ י ָתה זו ִּבק ָתה...אַ ך ּפַ עַ ם ִּה ַּכר ִּתי
, לא יָפָ ה נִּ ראֲ ָתה,ירה
ָ ֶׁשלא ֲע ִּש
ימה
ָ אַ ך ֵמחַ לו ָנּה עָ לַ י הַ נ ִּש
. מלֵ אַ ת נעַ ם ָזר ָמה,יבי
ִּ ֶׁשל יום אָ ִּב
! הָ עולָ ם הוא ֲע ָנק ּו ַמד ִּהים,אָ ֵכן
. ּכמו ִּש ִּירים צוהֲ ִּלים- יֵש ָנם ּפַ רצּו ִּפים
 ֵמאו ָרם,ֵמאֵ לֶׁ ה ַתוֵי הַ ּפָ נִּ ים
.הַ ִּשיר ֶׁשל ָגבהֵ י הַ ָש ַמ ִּים חבַ ר

1955
Николай Заболоцкий

1955
ניקולאי זבולוצקי

Метаморфозы

מטמורפוזות

Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь,
На самом деле то, что именуют мной, —
Не я один. Нас много. Я — живой.
Чтоб кровь моя остынуть не успела,
Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел
Я отделил от собственного тела!
И если б только разум мой прозрел
И в землю устремил пронзительное око,
Он увидал бы там, среди могил, глубоко
Лежащего меня. Он показал бы мне
Меня, колеблемого на морской волне,
Меня, летящего по ветру в край незримый,
Мой бедный прах, когда-то так любимый.

!אֵ יך ִּמש ַת ֶׁנה הַ ּכל! ואֵ יך ַגם ִּהש ַת ֵני ִּתי
,ּכִּ י ַרק הַ ֵשם ֶׁש ִּלי נִּ שאָ ר או ֶׁתנ ִּטי
, וַ ָדאי,ּו ָמה ֶׁשהֵ ם קור ִּאים בַ ֵשם הַ ֶׁזה
. אֲ נִּ י עוד חַ י. הַ רבֵ ה.אֵ ינִּ י לבַ ד
 ּכבָ ר ַמת ִּתי,ּכ ֵדי ֶׁש ָד ִּמי לא ִּית ָק ֵרר
 יֵש גּופות ַרבות, הו.לא ּפַ עַ ם בחַ ַיי
!ֶׁש ֵמהַ גּוף ֶׁש ִּלי אֲ נִּ י ִּהפ ַרד ִּתי
,ִּאם ַרק מו ִּחי הָ יָה יָכול ִּלראות
,הָ יָה תו ֵקעַ לתוך ַקר ַקע עַ ִּין נו ֶׁקבֶׁ ת
 בַ ַממלָ ָכה ֶׁשל ָמוֶׁת, וַ ָדאי,הָ יָה רואֶׁ ה
 והּוא הָ יָה ַמראֶׁ ה ִּלי ָשם.או ִּתי שו ֵכב
, הַ ִּמת ַנד ֵנד לאַ ט עַ ל ַגל הַ ָים,או ִּתי
, הָ עָ ף לָ אָ ֶׁרץ ֶׁש ִּמז ַמן עָ ַזב ִּתי,או ִּתי
. ֶׁשּפַ עַ ם ּכה אָ הַ ב ִּתי,גּו ִּפי הַ ַדל

А я все жив! Все чище и полней
Объемлет дух скопленье чудных тварей.
Жива природа. Жив среди камней
И злак живой и мертвый мой гербарий.
Звено в звено и форма в форму. Мир
Во всей его живой архитектуре —
Орган поющий, море труб, клавир,
Не умирающий ни в радости, ни в буре.

אֲ נִּ י ֲע ַד ִּין חַ י! רּו ִּחי עַ כ ָשיו ַמפנִּ ים
.אֶׁ ת ג ֶׁדש יצּו ֵרי הַ ּפֶׁ לֶׁ א בַ פלָ ֶׁנטָ ה
 חַ יִּ ים בֵ ין אֲ בָ נִּ ים.הַ טֶׁ בַ ע חַ י
. ִּעש ִּב ָי ִּתי הַ ֵמ ָתה,ָד ָגן יָרק
. ַשר ֶׁש ֶׁרת ח ִּליות,צּו ָרה אֶׁ ל הַ צּו ָרה
-  ִּמב ֶׁנה ֶׁשל הַ חַ יִּ ים וזהַ ר- עולָ ם
, יָם חֲ צוצרות, עּו ַגב,אביר
ִּ ָהּוא ּכמו קל
.אֲ ֶׁשר לא ֵמת ִּמתוך ִּשמחָ ה או סַ עַ ר

Как все меняется! Что было раньше птицей,
Теперь лежит написанной страницей;
Мысль некогда была простым цветком,
Поэма шествовала медленным быком;
А то, что было мною, то, быть может,
Опять растет и мир растений множит.
Вот так, с трудом пытаясь развивать
Как бы клубок какой-то сложной пряжи,

- ,אֵ יך ִּמ ֶׁש ַת ֶׁנה הַ ּכל! צִּ ּפור הָ י ָתה ִּהיא ּפַ עַ ם
;מ ַנחַ ת ּכבָ ר ּכ ַדף ָמלֵ א בטַ עַ ם
,והָ ַרעיון הָ יָה נִּ צָ ן ּפָ שּוט
;הַ ִּשיר הָ לַ ך ּכמו שור באֲ ִּדישּות
,יתי
ִּ ִּאָ ָדם הַ י- ֶׁשּפַ עַ ם בֶׁ ן,אֲ נִּ י
.יתי
ִּ עַ כ ָשיו לצֶׁ ַמח פֶׁ ֶׁרא ַנעַ ֵש
ּוכ ֶׁש ִּמּפ ַקעַ ת ּכבָ ר ִּלמשך ִּתרצֶׁ ה
-  לָ ַדעַ ת אָ ן ִּה ַגענּו,חּוט הַ ָשנִּ י

Вдруг и увидишь то, что должно называть
Бессмертием. О, суеверья наши!
1937 г.
Леонид Мартынов
Вода

. ַרק ִּתראֶׁ ה, ָמה צָ ִּריך ִּלקרא אַ ל ָמוֶׁת,אָ ז
! ָּכל הָ אֱ מּונות לַ ָשוא ֶׁשלָ נּו,הו
1937
לאוניד מרטינוב
מים

Вода
Благоволила
Литься!

ּובחָ ס ָדם
הואילּו
ִּ
ַמיִּם

Она
Блистала
Столь чиста,

.ִּלזרם
הָ יָה ז ָר ָמם
,ּכה צַ ח

Что - ни напиться,
Ни умыться,
И это было неспроста.
Ей
Не хватало
Ивы, тала
И горечи цветущих лоз.

,ֶׁשאֵ ין ִּלשתות
.ִּלרחץ יָ ַדיִּם
:הָ יּו דבָ ִּרים בגו לכָך
חָ סרּו לָ הֶׁ ם
אַ צות
וטַ עַ ם
ַמר ֶׁשל ש ִּריגֵי הָ ֲע ָרבות

Ей
водорослей не хватало
И рыбы, жирной от стрекоз.

חָ סרּו
,עָ ִּלים ָש ִּטים הַ ּפַ עַ ם
.ָדגִּ ים ש ֵמנִּים ִּמ ִּ ַשּ ִּּפ ִּיריות

Ей
Не хватало быть волнистой,
Ей не хватало течь везде.

הֵ ם
,לא זָרמּו לכָל הָ עֶׁ בֶׁ ר
.הֵ ם לא הָ יּו גַליָנִּ יִּ ים

Ей жизни не хватало Чистой,

חָ סרּו לָ הֶׁ ם
– חַ יִּ ים וסֶׁ בֶׁ ר

Дистиллированной
Воде!

לַ ַמיִּם
!הַ מז ָק ִּקים
1946

Леонид Мартынов
Первый снег
Ушел он рано вечером,
Сказал:- Не жди. Дела...
Шел первый снег. И улица
Была белым-бела.

לאוניד מרטינוב
השלג הראשון
: ָּכ ַרת,ך7בעֶׁ ֶׁרב הּוא הָ ל
". אֵ ין ז ַמן,"אֲ נִּ י עָ סּוק
,הַ ֶׁשלֶׁ ג הַ ִּראשון יָ ַרד
.הָ יָה רחוב לָ בָ ן

В киоске он у девушки
Спросил стакан вина.
"Дела...- твердил он мысленно,И не моя вина".

,הּוא יַ ִּין ב ִּקיוסק ִּב ֵקש
:הָ ָגה ִּהרהּור ִּא ִּטי
 ֶׁזה ַמה ֶׁשיֵש... עָ סּוק,"עָ סּוק
."ולא באַ ש ָמ ִּתי

Но позвонил он с площади:
-Ты спишь?
-Нет, я не сплю.
-Не спишь? А что ты делаешь?Ответила:
-Люблю!

:אַ ך ִּהת ַק ֵשר ִּמן הַ ּכִּ ָּכר
"?"אַ ת י ֵש ָנה
"..?"אַ ָתה
"..."מה אַ ת עו ָשה? ּכבָ ר מאחָ ר
ַ
– "!"אוהֶׁ בֶׁ ת
.ִּהיא עָ נ ָתה

...Вернулся поздно утром он,
В двенадцатом часу,
И озирался в комнате,
Как будто бы в лесу.
В лесу, где ветви черные
И черные стволы,
И все портьеры черные
И серые углы,
И кресла чернобурые,
Толпясь, молчат вокруг...

,חָ ַזר בצָ הֳ ֵרי הַ יום...
 הֲ ִּאם:ִּה ִּביט מפ ָתע
,הּוא ב ַדרּכו ָתעָ ה ִּּפתאם
?ביַעַ ר בֵ ין עֵ צִּ ים
ּכמו ג ָז ִּעים הַ ּוִּ ילונות
,מכרבָ ִּלים ִּבשחור
ּכמו ֲע ָנ ִּפים ָּכל הַ ִּּפנות
.בַ חֶׁ ֶׁדר – באָ פר
הַ ּכִּ סָ אות ּכלַ הֲ ָקה
...ִּמצטופ ִּפים דּו ָמם

Она склонила голову,
И он увидел вдруг:
Быть может, и сама еще
Она не хочет знать,
Откуда в теплом золоте
Взялась такая прядь!
Он тронул это милое
Теперь ему навек
И понял,
Чьим он золотом
Платил за свой ночлег.

Борис Слуцкий
*

 ִּּפל ִּאי,בַ ּפַ ס לָ עַ ד אָ הּוב
,ָנ ַגע בַ לָ אט ָגחּון
הֵ ִּבין הּוא
בב ָזהָ ב ֶׁשל ִּמי
.בלֵ יל ִּשלֵ ם חֶׁ שבון
– "?"מה ֶׁזה הָ יָה
ַ
.שואֶׁ לֶׁ ת ִּהיא
"!"הַ ֶׁשלֶׁ ג הָ ִּראשון

Она спросила:
-Что это?
Сказал он:
-Первый снег!

*

. ָשת ָקה, ִּהרּכִּ י ָנה ראש,יָשבָ ה
:והּוא רואֶׁ ה נִּ דהָ ם
אּולַ י ֲע ַד ִּין ִּהיא עַ ֱצ ָמה
לָ ַדעַ ת לא רוצָ ה
אֵ יך ִּמזָ הָ ב ֶׁשל הַ צַ ָמה
!ּפַ ס ֶׁש ָּכ ֶׁזה יָצָ א

*

Мужья со своими делами, нервами,
чувством долга, чувством вины
должны умирать первыми, первыми,
вторыми они умирать не должны.
Жены должны стареть понемногу,
хоть до столетних дойдя рубежей,
изредка, впрочем, снова и снова
вспоминая своих мужей.
Ты не должна была делать так,
как ты сделала. Ты не должна была.
С доброй улыбкою на устах
жить ты должна была,

בוריס סלוצקי
 עסּוקיו שקּוע,בעל בעֲ צביו
ַסּוקיו ָשקּוע
ָ  ִּע,בַ עַ ל בעֲצַ בָ יו
-  אַ ש ָמתו,ִּעם ִּרג ֵשי חובָ תו
, ָ לפָ ֶׁניה,זּוגו-ֶׁשיָמּות ִּלפנֵי בַ ת
.אָ סּור ֶׁשיָמּות אַ חֲ ֵרי ִּאשתו
ִּא ָשה צ ִּרי ָכה לאַ ט ל ִּהז ַד ֵקן
,עַ ד ֵמאָ ה ועֶׁ ש ִּרים לפַ חות
ּול ִּע ִּתים ב ָכל זאת ל ִּה ָז ֵּכר
. ל ִּע ִּתים רחוקות,אֶׁ ת בַ עַ לָ ּה
,אֶׁ ת ַמה ֶׁשעָ ִּשית אָ סּור הָ יָה לָ ך
.ּכמו ֶׁשעָ ִּשית אָ סּור הָ יָה לַ עֲשות
ִּעם ִּחיּוך טּוב לֵ בָ ב עַ ל שפָ ַת ִּיך
,הָ יִּית חַ יֶׁבֶׁ ת ִּלחיות

ִּלחיות אֲ רּכות...

долго должна была.

ִּלחיות עַ ד זִּ קנָה ,עַ ד ֵשיבָ ה
לכָל ִּא ָשה – הֶׁ כ ֵרחַ  ,חובָ ה.
לַ עֲשות בַ בַ יִּת דבָ ִּרים נחּוצִּ ים,
לֵ בָ בות גבָ ִּרים ִּלשבר בֵ ינ ַתיִּם,
ו-מה ֶׁשיִּ היֶׁה יִּהיֶׁה -להַ ִּרים
ּכוסית ל ֵזכֶׁר הַ בַ עַ ל – "לחָ ִּים!".
ִּ

Жить до старости, до седины
жены обязаны и должны.
Делая в доме свои дела,
чьи-нибудь сердца разбивая
— или даже — была не была
чарку — в память мужей — распивая.

1977
בוריס סלוצקי

Борис Слуцкий

ירגזי קטנה

*

*

*

*)
הָ י ָתה ִּלי בַ יָד אֵ יּ-פַ עַ ם צִּ ּפור –
צִּ ּפור קטַ ָנה ּכלָ ה תכֵלֶׁ ת,
יַר ָגזִּ י קטַ ָנה מיחֶׁ לֶׁ ת.
אותי בקור.
ירה ִּ
ֶׁנעֱל ָמה ו ִּהש ִּא ָ

Небольшая синица была в руках,
небольшая была синица,
небольшая синяя птица.
Улетела, оставив меня в дураках.

אותי לבַ ִּדי.
ירה ִּ
ֶׁנעֱל ָמה ו ִּהש ִּא ָ
זָעַ מ ִּתי עָ צּוב ו ָת ֵמּהַ .
ירה ִּלי ,ו ִּהיא
אּומה לא ִּהש ִּא ָ
מ ָ
ֲגּורים ב ָר ִּקיעַ .
ִּעם ע ִּ

Улетела, оставив меня одного
в изумленье, печали и гневе,
не оставив мне ничего, ничего,
и теперь — с журавлями в небе.

1977
*) פתגם רוסי" :טוב ירגזי ביד מעגור בשמים" (מה שבטוח –
בטוח) .ברוסית ירגזי נקרא "ציפור כחולה"

בוריס סלוצקי
מה שלי היה הפקד ,לשמר קּויתי

Борис Слуцкий
*

*

*

То, что было вверено, доверено,
выпускать из рук не велено,
вдруг
выпустил из рук.
Звук прервали, свет потух.
То, что было на меня записано,
от чего вся жизнь моя зависела,
отлетело, легкое как пух.
Улетело тихо, как душа,
имя, что душа моя вытверживала,
то, что на плаву меня поддерживало
до конца. Даже чуть-чуть дыша.

,יתי
ִּ ִּ ִּלשמר ִּקּו,ַמה ֶׁש ִּלי הָ יָה הפ ַקד
- ִּיתי
ִּ ַמה ֶׁשלהַ חזִּ יק צָ ִּריך ביָד הָ י
בבַ ת אַ חַ ת
.ִּמי ִָּדי ּפָ לַ ט
.נִּ פסקּו צ ִּליל וָאור ִּמיַד
,כּותי הָ יָה ָרשּום לָ ֶׁנצַ ח
ִּ ַמה ֶׁש ִּלז
,ּובו ּכָל חַ ַיי הָ יּו תלּויִּים בעֶׁ צֶׁ ם
...ַקל ּכמו ּפּוך ִּהמ ִּריא וגָז לָ עַ ד
, ָש ֵקט ּכמו נ ָש ָמה,עָ ף וגָז
, אֲ ֶׁשר הָ יָה בַ לֵ ב ועַ ל שפָ ַתיִּם,ֵשם
לֶׁ הַ ִּרים עָ זַר ִּלי ראש ֵמעַ ל הַ ַמיִּם
.ימה
ָ  עַ ד ּכלות הַ נ ִּש.עַ ד הַ סוף
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Борис Слуцкий
Переобучение одиночеству
Я обучен одиночеству,
Я когда-то умел это делать,
знал эту работу:
встать пораньше, лечь попозже,
никому не мешая
и не радуясь
никому.
Долгий день в промежутке от утра и до вечера
провести, никому не мешая
и никому не радуясь.
Я забыл одиночество.
Точно так же, как, проучившись лет восемь игре на рояле
и дойдя до «Турецкого марша» Моцарта
в харьковской школе Бетховена,
я забыл весь этот промфинплан,

בוריס סלוצקי
חנּוך מחדש לבדידּות
,אֲ נִּי מא ָמן ִּבב ִּדידּות
,ּפַ עַ ם י ַָדע ִּתי לַ עֲשות אֶׁ ת זֶׁה
:ֲבודה הַ זאת
ָ ִּה ַּכר ִּתי אֶׁ ת הָ ע
,יותר מאחָ ר
ֵ  לָ לֶׁ כֶׁת ִּלישן,לָ קּום מק ָדם
ב ִּלי להַ פ ִּריעַ ל ִּאיש
ַּוב ִּלי ִּלשמח
.ל ִּאיש
יום אָ רך ב ִּמרוָח בֵ ין ב ֶׁקר לעֶׁ ֶׁרב
לבַ לות ב ִּלי להַ פ ִּריעַ ל ִּאיש
.ּוב ִּלי ִּלשמחַ ל ִּאיש
.ָשכַח ִּתי אֶׁ ת הַ ב ִּדידּות
,ב ִּדיּוּק ּכמו ֶׁשאַ חֲ ֵרי שמונֶׁה שנות ִּלמּו ֵדי ּפסַ נ ֵתר
לֶׁ כֶׁת תּורּכִּ י" ֶׁשל מוצַ רט-"שיר
ִּ ַּכ ֶׁשּכבָ ר ִּהגַע ִּתי ל
,בבֵ ית הַ סֶׁ פֶׁ ר עַ ל ֵשם בֶׁ טהובֶׁ ן בחַ רקוב
,שנ ִָּתית הַ זאת-ָשכַח ִּתי אֶׁ ת ָּכל הַ ָתכנִּית הָ ַרב

эту музыку, Бетховена с Моцартом
и сейчас не исполню даже «Чижика-пыжика»
одним пальчиком,—
точно так же я позабыл одиночество.
Точно так же, как, выучив некий древний язык
до свободного чтения текста,
забыл алфавит —
я забыл одиночество. Надо все это вспомнить, восстановить,
перевыучить.
Помню, как-то я встретился
с составителем словарей того древнего,
мною выученного и позабытого
языка.
Оказалось, я помню два слова: «небеса» и «яблоко».
Я бы вспомнил все остальное —
все, что под небесами и рядом с яблоками,—
нужды не было.
Подхожу к роялю и тычу пальцами в клавиши:
о-ди-но-че-ство!
Выбиваю мотив одиночества.
У меня есть нужда
вспомнить, восстановить, реставрировать,
вновь освоить,
перечувствовать до конца
одиночество.

, אֶׁ ת בֶׁ טהובֶׁ ן ואֶׁ ת מוצַ רט,יקה הַ זאת
ָ מּוס
ִּ ַאֶׁ ת ה
ועַ כ ָשו לא מסגָל ל ַנגֵן ַמנגִּ ינָה הֲ כִּ י ּפשּוטָ ה
- ,באֶׁ צבַ ע אַ חַ ת
.ּכָך גַם ָשכַח ִּתי אֶׁ ת הַ ב ִּדידּות
יקה ּכָל ֶׁש ִּהיא
ָ ב ִּדיּוק ּכמו ֶׁשאַ חֲ ֵרי ִּלמּוד ָשפָ ה ע ֲִּת
,עַ ד ִּלק ִּריאָ ה חָ פ ִּשית בטֶׁ קס ִּטים
– בֵ ית ֶׁשלָ ּה-ָשכַח ִּתי אֶׁ ת הָ אָ לֶׁ ף
, ל ַשחזֵר, עָ לַ י ל ִּה ָזּכֶׁר.ּכָך ָש ַכח ִּתי אֶׁ ת הַ ב ִּדידּות
.ִּללמד הַ ּכל ֵמחָ ָדש
זָכּור ִּלי ּכִּ י ּפָ ַגש ִּתי ּפַ עַ ם
,יקה
ָ אֶׁ ת מחַ בֵ ר הַ ִּמלון ֶׁשל הַ ָשפָ ה הָ ע ֲִּת
אֲ ֶׁשר או ָתה לָ ַמד ִּתי
.ו ָשכַח ִּתי
." ַ"תּפּוח
ַ "ש ַמ ִּים" ו
ָ :ִּהתבָ ֵרר ִּלי ּכִּ י אֲ נִּי זו ֵכר ש ֵתי ִּמ ִּלים
- יָכול ִּתי ל ִּה ָזּכֵר בַ ּכָל הַ שאָ ר
- ,ּפּוחים
ִּ ּכָל ַמה ֶׁש ַתחַ ת הַ ָש ַמ ִּים ּוליַד הַ ַת
.אַ ך לא הָ יָה בַ זֶׁ ה צ ֶׁרך
:תוקעַ אֶׁ צבַ עו ַתי ִּבק ִּל ִּידים
ֵ ,אֲ נִּי נִּ גָש ִּלפסַ נ ֵתר
!ת-ו-ד-י-ד-ב
.מ ַתק ֵתק אֶׁ ת לַ חַ ן הַ ב ִּדידּות
יֵש ִּלי צ ֶׁרך
, ל ַשחזֵר, לַ עֲלות עַ ל זִּ כרונִּי,ל ִּה ָזּכֵר
,ִּלקֹלט ֵמחָ ָדש
שּוב לָ חּוש עַ ד הַ סוף
.אֶׁ ת הַ ב ִּדידּות
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Наум Коржавин
Гейне
Была эпоха денег,
Был девятнадцатый век.
И жил в Германии Гейне,
Невыдержанный человек.

נאּום קורז'אבין
הינה
,הַ ִּע ָדן ֶׁשל ִּמסחָ ר וַ ֶּׁכסֶׁ ף
.עֵ ש ֵרה-הַ ֵמאַ ה הַ ת ַשע
הָ ֶׁרסֶׁ ן- ַוהַ ינֶׁה שלּוח
.ּומורה
ֵ
סורר
ֵ – חַ י אָ ז

В партиях не состоявший,
Он как обыватель жил.
Служил и нашим, и вашим –
И никому не служил. *)
Был острою злостью просоленным
Его романтический стих.
Династии Гогенцоллернов
Он страшен был, как бунтовщик,
А в эмиграции серой
Ругали его не раз
Отпетые революционеры,
Любители догм и фраз.
Со злобой необыкновенной,
Как явственные грехи,
Догматик считал измены
И лирические стихи.
Но Маркс был творец и гений,
И Маркса не мог оттолкнуть
Проделываемый Гейне
Зигзагообразный путь.
Он лишь улыбался на это
И даже любил. Потому,
Что высшая верность поэта –
Верность себе самому.

,בלא ִּמפלָ גָה מאָ ַרחַ ת
,עַ מך ב ִּלי ַמע ֲָמד-ִּאיש
מ ָשר ָתם ֶׁשל ש ַנ ִּים ביַחַ ד
)* .לא ֵש ֵרת בֶׁ אֱ ֶׁמת אַ ף אֶׁ חָ ד
ב ַזעַ ף חָ ִּריף ו ִּאירונִּי
.רומנ ִּטית ספּוגָה
ַ ָירתו ה
ַ ִּש
ָראּו בו בבֵ ית הוהֶׁ נצולֶׁ רן
.מּועָ ָקה-מורד ּומקור
ֵ
,בַ גָלּות אֲ פ ָרה ּומגבֶׁ לֶׁ ת
גִּ דפּוהּו ללא הֲ פּוגות
,ַמהּפכָנִּים ִּקיצונִּים ב ִּלי תועֶׁ לֶׁ ת
.חובבֵ י דוגמות ֵריקות
- ידותיו ָראּו הֵ ם
ָ
ִּ בג,יריו
ָ ּכָל ִּש
-  ָרגִּ יל-בזַעַ ם ִּבל ִּתי
, ַּכצַ עַ ד נִּ בזֶׁה ּופָ רּוע
.ּומב ִּהיל
ַ נורא
ָ ּכחֵ טא
–  ַמעַ ש-אַ ך ָמרקס – גָאון ו ִּאיש
הּוא לא נִּ ר ַתע ּכלָ ל ּוכלָ ל
,ִּמ ַדרּכו ֶׁשל הַ יינ ִּריך הַ יי ֶׁנה
. ע ֲַקל ַקל,ִּמשעול ִּמתּפַ ֵתל
,גִּ לָ ה ִּחבָ תו הַ חַ ָמה לו
,ו ִּחלֵ ק ִּחיּוכִּ ים ִּעמו
–שורר חק ֶׁשל ַמעֲלָ ה
ֵ ּכִּ י ִּלמ
.היות נֶׁאֱ ָמן לעַ צמו
1944

1944
*) Возможно, это - намёк на то, что Гейне, будучи приятелем
Маркса, не разделял его убеждений, будучи заядлым либералом,
резко критиковал двуличие и бездеятельность либералов в
Германии и за границей, будучи крещённым евреем, до конца дней
остался атеистом.
Владимир Харитонов

,*) ייתכן ורמז הוא לכך שהיינה בהיותו חבר של מרקס לא הסכים לרעיונותיו
בהיותו ליברל מובהק ביקר בחריפות את צביעותם ואת חוסר מעשיהם של
 ובהיותו יהודי מתנצר נשאר עד סוף ימיו אפיקורוס,הליברלים בגרמניה ובגלות
.גמור

ולדימיר חריטונוב

День Победы
День Победы, как он был от нас далёк,
Как в костре потухшем таял уголёк.
Были вёрсты обгорелые, в пыли
Этот день мы приближали, как могли.

יום הנצחון
, נִּ צחונֵנּו אָ ז הָ יָה ָרחוק ּכָל ּכָך
.אורּה ּכִּ מעַ ט ָדעַ ך
ָ ּכמו גַחֶׁ לֶׁ ת ֶׁש
לֵ ב-ֲשנות בא ֶׁמץ
ֵ בַ ד ָרכִּ ים הָ ע
.אֶׁ ת הַ יום הַ זֶׁ ה ִּב ַקשנּו ל ָק ֵרב
:פזמון

Припев:
Этот день Победы порохом пропах,
Это – праздник с сединою на висках,
Это – радость со слезами на глазах –
День Победы, День Победы, День Победы!
Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша родина очей,
Дни и ночи битву трудную вели –
Этот день мы приближали, как могли.

 יום הַ נִּ צָ חון,ֵריחַ ק ָרב ָרּוּוי הּוא
,זֶׁהּו חַ ג ִּעם הַ ֵשיבָ ה עַ ל הָ ַרקות
זאת ִּשמחָ ה ִּעם הָ עֵ י ַניִּם הַ בוכות
... ּכָך נִּ צַ חנּו, ָּכך נִּ צַ חנּו,ּכָך נִּ צַ חנּו
ּכּורי–הַ הַ ָתכָה
ֵ יום וַלַ ילָ ה מּול
,הַ מולֶׁ ֶׁדת אֶׁ ת עֵ ינֶׁיהָ לא עָ צ ָמה
,לֵ ב-ִּבק ָרבות ָק ִּשים גִּ ִּלינּו א ֶׁמץ
.אֶׁ ת הַ יום הַ זֶׁ ה ִּב ַקשנּו ל ָק ֵרב
...פזמון

Припев
Здравствуй, мама! Возвратились мы не все.
Босиком бы пробежаться по росе.
Полевропы прошагали, пол земли –
Этот день мы приближали, как могли.

. ִּאמא! לא ּכלָ נּו שוב נָשּוב,ָשלום
...לּו בַ טַ ל יָחֵ ף לָ רּוץ יָכל ִּתי שּוב
,עולָ ם חָ רשּו-חַ יָלֵ ינּו ּכַחֲ צִּ י
.לֵ ב ֵקרבּו-אֶׁ ת הַ יום הַ זֶׁ ה בא ֶׁמץ
...פזמון

Припев

שיר ללחן של דוד טוחמנוב בביצוע של לב לסצ'נקו באתר
https://www.youtube.com/watch?v=qijZwhmhNvo
Семён Надсон (1862-1887)
Отрывок

(1887-1862) סמיון (שמעון) נדסון
קטע

Не говорите мне «он умер» - он живёт!
+Пусть жертвенник разбит – огонь ещё пылает,
Пусть роза сорвана – она ещё цветёт,
Пусть арфа сломана – аккорд ещё рыдает.

!עודנּו חַ י
ֶׁ ואַ ל תאמרּו "הּוא ֵמת" – הֲ ֵרי
,גַם בלַ ִּּפיד ָשבּור הָ אֵ ש אֵ י ָנּה דועֶׁ כֶׁת
,ּפורחַ בי ַָדי
ֵ הַ ּו ֶֶׁׁרד הַ ָקטּוף
.יקה נִּ מ ֶׁשכֶׁת
ָ מּוס
ִּ ַבַ נֵבֶׁ ל הַ נּפַ ץ ה
(לפי בקשתה של המשפחה השכולה
)התרגום נחרת על האנדרטה לזכרו של החייל

Николай Гумилёв

ניקולאי גּומיליוב

Музы, рыдать перестаньте

 בכיה נא האטּו,מּוזות

Музы, рыдать перестаньте,
Грусть свою в песнях излейте,
Спойте мне песню о Данте
Или сыграйте на флейте.

, בכִּ יָה נָא הָ אֵ טּו,מּוזות
. ַלעַ צבּותכֶׁן ַדי ִּלדמע
ֵשר ָנה ִּלי ִּשיר עֲלֵ י ַדנטֶׁ ה
. ָאו בחָ ִּליל ִּלי נַגנּוה

Прочь, беспокойные фавны,
Музыки нет в вашем кличе!
Знаете ль вы, что недавно
Бросила рай Беатриче,
Странная белая роза
В тихой вечерней прохладе…
Что это? Снова угроза
Или мольба о пощаде?
Жил беспокойный художник.
В мире лукавых обличий —
Грешник, развратник, безбожник,
Но он любил Беатриче.
Тайные думы поэта
В сердце его беспокойном
Сделались вихрями света

, לֵ ך בָ הּול הַ לאָ ה,פָ אּונּוס
.ִּבק ִּריאַ תך אֵ ין שּום טַ עַ ם
 בֵ יאַ ט ִּריצֶׁ 'ה עָ זבָ ה לָ ּה:ַדע
.עֵ ֶׁדן הַ ּפַ עַ ם-אֶׁ ת אור גַן
ַו ֶֶׁׁרד לָ בָ ן זֶׁה – ַמדּוע
?עֶׁ ֶׁרב רוחֶׁ ֶׁשת-ִּבק ִּרירּות
ַַמה זֶׁה – ִּאיּום בו ַתמּוּה
?או ִּהיא חֶׁ מלָ ה מבַ ֶׁק ֶׁשת
ַרּוח-ורר קצַ ר
ֵ  מש,חָ י צַ יָר
, דמּות נִּ להֶׁ בֶׁ ת, ּכופֵ ר,נואֵ ף
ַ ִּאיש סָ רּוח,אַ ך הּוא אָ הַ ב
.אֶׁ ת בֵ יאַ ט ִּריצֶׁ 'ה עַ ד ָמוֶׁת
ּכָל ַשרעַ פָ יו הָ פכּו חֶׁ ֶׁרש
ַקודח
ֵ ַבתוך ִּלבו ה
,לסּופַ ת אור ֶׁשל הַ ֶׁש ֶׁמש

Полднем горящим и знойным.
Музы, в сонете-брильянте
Странную тайну отметьте,
Спойте мне песню о Данте
И Габриеле Россетти.

. ַרותח
ֵ אור צָ הֳ ַריִּם
 עַ כ ָשו אֶׁ ת הַ ֶׁש ִּלי,מּוזות
,ִּשימּו לי ִּפי סונֶׁטָ ה
ֵשרנָה ִּלי ִּשיר עַ ל הַ ּפֶׁ לֶׁ א
.גַב ִּריאֵ ל ַדנטֶׁ ה רוסֶׁ ִּטי
1909
*) גבריאל דנטה רוסטי – משורר וצייר אנגלי
 אשתו האהובה.עשרה-מהמאה התשע
אליזבת מתה בהיותה צעירה משחפת
שיר ללחן של אלכסנדר סמירנוב באתר
https://www.youtube.com/watch?v=vmiU6-vWKYQ

Семён Липкин

סמיון ליפקין

Странники

נודדים

Горе нам, так жили мы в неволе!

!אוי לָ נּו ּולחַ יִּ ים בַ ֶׁש ִּבי

С рыбой мы сравнялись по здоровью,

ּכמו ָדג ֵמת ִּביאור ָרדּוד הָ ִּיינּו

С дохлой рыбой в обмелевшем Ниле.

,ִּבב ִּריאּות ֶׁשלָ נּו ּובש ִּוי

Кровью мы рыдали, черной кровью,

, בַ ָדם ָשחור בָ כִּ ינּו,דם
ּ ָ ַּוב

Черной кровью воду отравили.

.דם ִּהרעַ לנּו אֶׁ ת הַ ַמ ִּים
ּ ָ ַּוב

Горе нам, так жили мы в Египте!

!ֲעבָ ִּדים הַ ִּיינּו ב ִּמצ ַר ִּים

Из воды, отравленной слезами,

, ִּמתוך רוש הַ בֶׁ כִּ י,ֵמהַ ַמ ִּים

Появился, названный Мойсеем,

ִַּאיש בַ ֵשם מ ֶׁשה ִּּפתאום ִּהגִּ יע

Человек с железными глазами.

, עובֵ ר ָּכל ֶׁד ִּחי,ִּעם עֵ י ֵני בַ ר ֶׁזל

Был он львом, и голубем, и змеем.

. ַ ָנחָ ש הו ִּפיע, יו ָנה,ּכאַ ריֵה

Вот в пустыне мы блуждаем сорок

ָגזּו אַ רבַ ִּעים ָש ָנה ּכ ִּאלּו

Лет. И вот небесный свод задымлен

, ואַ פלּו ִּלית זוחֶׁ לֶׁ ת,ב ִּמדבָ ר

Сорок лет. Но даже тот, кто зорок,

אַ ך עַ ל אֶׁ ֶׁרץ הַ ּפ ִּלש ִּתים אֲ ִּפלּו

Не глядит на землю филистимлян.

.עַ ִּין חַ ַדת ר ִּא ָיה לא ִּמס ַת ֶּׁכלֶׁ ת

Ибо идучи путем пустынным,
Научились мы другим желаньям,
Львиным рыкам, шепотом змеиным,

ּכִּ י ב ֶׁד ֶׁרך נדּו ִּדים ל ֶׁשפַ ע
:ש ִּאיפות ַרבות שונות לָ ַמדנּו
, ִּרשרּוש ֶׁשל צֶׁ פַ ע,שאָ ַגת אַ ריֵה

Голубиным жарким воркованьям.

.קול יו ָנה בתוך ש ָמ ָמה ָקלַ טנּו

Научились вольности беспечной,

,לחֵ רּות ב ִּלי דאָ גות ָש ַמחנּו

Дикому теплу верблюжьей шеи...

... ַּולחום צַ ּואָ ר ָג ָמל ּפָ רּוע

Но уже встают во тьме конечной

:אַ ך באפֶׁ ק ּכבָ ר רו ִּאים אֲ ָנחנּו

Будущие башни Иудеи.

. ַָקם ִּמג ָדל ֶׁשל יהּו ָדה ָרבּוע

Горе нам, не будет больше странствий!

! ּכִּ י ִּהס ַתי ָמה הַ ֶׁדרך,אוי לָ נּו

1942
Роман Баранчук

רומן באראנצ'ּוק

Помолитесь

אמרּו תפילה

Птица за окном защебетала,
Пробудив над городом рассвет.
Помолитесь за солдат ЦАХАЛа,
Просьб важней сегодня к Богу нет.
Помолитесь люди, помолитесь,
На каком угодно языке,
Достучитесь к Богу, достучитесь,
Он как раз oт нac невдалеке.
В чуть от солнца выгоревшей форме
Дети в дом спешат на выходной.
Шутками заглушим сердца стоны,
А слезу тайком смахнём рукой.
В комнатах светлеет от улыбок,
Этот вечер выше всех наград.
Господи, храни их от ошибок,
Помоги вернуться им назад!
Мы рaстили их не для сражений,
Bоспитали их не для войны.
Мы ни чьих не просим одолжений,
Дай нам только мирной тишины!
В солнца бликах море засверкало,
Наступил безоблачный рассвет
Защити Господь солдат ЦАХАЛа!
У меня важнее просьбы нет! (2 paзa)

צִּ ּפור עַ ל עֵ ץ ליַד הַ ַנחַ ל
.ָש ָרה ִּשיר; הַ ַשחַ ר ּכבָ ר ָק ֵרב
ֲעבּור ילָ ֵדינּו ֶׁשבַ צַ הַ ''ל
.ת ִּח ָנ ִּתי לָ אֵ ל ֵמע ֶׁמק לֵ ב
, ִּמלָ ה סו ֶׁג ֶׁדת,ִּאמרּו ת ִּפילָ ה
,לָ אֵ ל הַ טוב ֶׁש ִּבמרו ִּמים
,ִּדפקּו ב ַשעַ רי ַגן עֵ ֶׁדן
.ב ָכל ָשפָ ה אֶׁ ת ֶׁכם יָ ִּבין
ב ַמ ִּדים בלּו ִּיים ִּמ ֶׁש ֶׁמש
.חוז ִּרים הַ בַ י ָתה ל ַשבָ ת
,ִּבב ִּדיחּות ַנס ִּתיר חֲ ָשש וָ ֶׁר ֶׁגש
.ד ָמעות נִּ מחַ ק בהֵ י ֶׁנף יָד
,ֶׁזה הָ עֶׁ ֶׁרב – גמּול הּוא לָ נּו
.ִּמת ַמלֵ א הַ ָּכל באור
, עַ ל חַ ָילֵ ינּו, אֵ ִּלי,שמר
!ֵתן הַ בַ י ָתה לַ חֲ זר
,ותם ִּלק ָרב הֵ ן לא גִּ ַדלנּו
ָ ּכִּ י א
. ָשם ִּּפתאום-לא ִּלּפל אֵ י
,מּול אוי ִּבים בעז עָ ַמדנּו
!אָ ז ֵתן ַרק ֶׁש ֶׁקט ו ָשלום
, ַַשחַ ר צַ ח עולֶׁ ה ָגבוּה
.ו ָכל ֶׁר ַגע אור גובֵ ר
, ַשמר ִּמ ָּכל ִּמש ֶׁגה וָרע
!אֵ ין ת ִּחי ָנה גדולָ ה יו ֵתר
– וידאו
https://youtu.be/zgtL7D1O4pU

