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Краткая биографическая справка
על אנה אחמטובה
חמטובה הוא שם העט של אנה גורנקו ,משוררת רוסייה ,מגדולי היוצרים בשפה הרוסית במאה ה 20-ומהבולטים שביוצרי המאה הזו .היא הייתה
אַ נָּה אַ ַ
מהדמויות המרכזיות במה שמכונה "תור הכסף" בשירה הרוסית.
יצירתה של אחמטובה כוללת הן שירים ליריים קצרים והן מחזורים שיריים ארוכים ,דוגמת המחזור "רקוויאם" ) ,(1935–1940המגולל את גורלו של העם
הסובייטי תחת שלטון הטרור של סטלין  .שירתה עוסקת במגוון נושאים ,החל מזמן וזיכרון ,עבור דרך גורלה של האישה היוצרת ,וכלה בקורותיו של העם.
היא נולדה באודסה במשפחת קצין צי בדימוס .כבר בשנת  1890עברה המשפחה להתגורר בפטרבורג (לנינגרד בעתיד).
אחמטובה פרסמה את ספר שיריה הראשון "ערב" ב .1912-ספר זה ייצג את זרם האקמאיזם  -לו השתייכה אחמטובה ,יחד עם בעלה הראשון,
המשורר ניקולאי גומיליוב  -בתיאוריו הפסיכולוגיים המינימליסטיים ובהקפדתו על לשון שירית קלאסית .עם זאת ,הוא היה לאחד מספרי השירה החשובים
הראשונים שנכתבו ברוסית על ידי אישה ,והניע נשים רבות לכתוב שירה .עד מהפכת אוקטובר ועליית הבולשביקים לשלטון ב 1917-הספיקה אחמטובה
לפרסם שני קובצי שירה נוספים וקנתה לה שם מרכזי בעולם השירה הרוסי.
לאחר התבססות השלטון הסובייטי בחרה אחמטובה ,בניגוד לרבים מאנשי הרוח ,שלא לעזוב את רוסיה ,ב 1918-היא התגרשה מגומיליוב ובאותה שנה
נישאה למתרגם ,משורר מזרם האקמאיזם והאשורולוג ולדימיר שילייקו .החל מהמחצית הראשונה של שנות ה 20-היא נאלצה לסבול עוינות קשה של המשטר
החדש .בעלה הראשון ,גומיליוב ,הוצא להורג ב 1921-באשמת קשירת קשר נגד השלטונות .היא עצמה הוכרזה כ"אלמנט בורגני" והואשמה בכך ששירתה
נוגדת את רוח הסוציאליזם  .בגלל חוסר היכולת לפרסם את שיריה ,היא נאלצה להתפרנס מתרגומי שירה משפות שונות .במהלך שנות ה 20-התגרשה
משילייקו ונישאה לסופר ניקולאי פונין )ממנו התאלמנה ב 1953-אחרי שמת בגולאג .ב 1938-נעצר בן שלה ,ההיסטוריון לב גומיליוב ,ונשפט לעשר שנות
מאסר במחנות עבודה .ח וויותיה מאותם ימים שימשו בסיס למחזור השירים "רקוויאם" ,שהיה אחד התיאורים הספרותיים הראשונים של תקופת ה"טיהורים"
תחת שלטונו של סטלין  .ב 1940-היא התחילה לכתוב את ה"פואמה ללא גיבור" ,בה ניסתה לשחזר את אווירת "תור הכסף" של ימי נעוריה; על גרסאותיה
השונות של יצירה זו ,היא עתידה לעבוד  -עם הפסקות  -במשך  25שנה ,ולמעשה עד סוף חייה.
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה נשארה אחמטובה בלנינגרד המכותרת על ידי צבא הגרמנים .היא חולצה משם במטוס לפי פקודתו האישית של סטלין -
שעל אף כל הרדיפות החשיב אותה כ"נכס" חשוב של התרבות הרוסית  -ופונתה לטשקנט באוזבקיסטאן ,שם שהתה עד סוף המלחמה.
עם תום המלחמה חזרה אחמטובה ללנינגרד .תחילה נראה היה שהשלטונות עזבו אותה לנפשה ,בייחוד בהתחשב בעובדה שבמהלך המלחמה היא
כתבה שירים פטריוטיים שנועדו להרים את רוח העם .אולם דבר זה השתנה במהרה; ב 1946-היא נפגשה בביתה עם ישעיהו ברלין שעבד באותה עת
בשגרירות הבריטית בברית המועצות .ככל הנראה (כך לפחות טענה אחמטובה עצמה) ,קיומה של פגישה זו ,בלא אישור מהשלטון ,עוררה את חמתו של

סטלין .ב ,1946-יצא צו מיוחד של המפלגה הקומוניסטית ,שתקף בחריפות את יצירתה של אחמטובה .ב 1949-בן שלה ,לב גומיליוב ,נעצר שוב ונשפט ל10-
שנות מאסר במחנות עבודה .בעקבות מעצרו שרפה אחמטובה שירים רבים ,ואף את טיוטת המחזה "אנומה אליש" (על שם המילים שבהן נפתח סיפור
הבריאה הבבלי  .למרות הכול ,אחמטובה לא התחרטה על הפגישה עם ברלין; חלק מהביוגרפים שלה מדברים על יחסה אליו כעל אהבה נכזבת .דמותו של
ברלין מופיעה ככל הנראה בגרסאות המאוחרות של ה"פואמה ללא גיבור" ,ואחמטובה אף הקדישה לו את מחזור השירים "פריחת ורד הבר" .אחמטובה וברלין
היו עתידים להיפגש שוב רק ב 1965-בעת ביקורה של אחמטובה באנגליה.
לאחר מות סטלין ב 1953 -פסקו הרדיפות נגד אחמטובה .ספריה שבו והודפסו בברית המועצות (אם כי בגרסאות מצונזרות) .היא פרסמה קובצי שירה
חדשים .שיריה המאוחרים כתובים בשפה חופשית יותר ,וניכר בהם המאמץ להחיות את קולם של אלה שהיו יקרים לה ואינם עוד בחיים.
כמו כן ,המשיכה אחמטובה להפיק תרגומים לשירים בשפות שונות ,בהם את שירתו של משורר היידיש הסובייטי שמואל הלקין.
ב 1964-הורשתה אחמטובה לבקר באיטליה ,שם הוענק לה פרס טאורמינה היוקרתי .בשנה שלאחר מכן היא ביקרה באנגליה ,שם הוענק לה תואר כבוד
מטעם אוניברסיטת אוקספורד.
אנה אחמטובה נפטרה מהתקף לב בבית מרגוע שבו שהתה .פרסומה המשיך לגדול לאחר מותה .יש ברוסיה אנדרטאות לזכרה ומוזיאונים על שמה.
שירתה המוקדמת של אחמטובה השפיעה על שתיים מהמשוררות המרכזיות בספרות העברית  -רחל ולאה גולדברג .רחל תרגמה כמה שירים של
אחמטובה ,ואילו לאה גולדברג הוציאה ,יחד עם אברהם שלונסקי את האנתולוגיה "שירת רוסיה" ,שבה כלולים גם שיריה של אחמטובה ,שהשפיעה מאוד על
משוררי שנות ה 40-וה 50-בארץ.
המלחינה הישראלית זלטה רזדולינה ביצעה שירים למילותיה של אחמטובה בעברית בתרגומם של שלונסקי ,רחל ,עזרא זוסמן ,אורה רונן ואחרים במופע
שלה "אנה אחמטובה".
(מתוך "ויקיפדיה")

אנה אחמטובה

Анна Ахматова

מלְך אָּ פר עי ַנים

Сероглазый король

שבח לדוי בלי מֹוצא ּובלי עת!
מלְך אפר העינים הּוא מת.
ערב שני זה ...מחניק האֲ ויר.
שב בעליּ ,וברגע העיר:
"אה ...מהציד הביאּו אֹותֹו,
מּול האּלֹון נמצאה גּופתֹו.
אֹוי למלכה .כה צעיר ּומהין!..
לילה אחד ,שערּה כבר הלבין".
את מקטרתֹו הּוא מצא על האח,
ּולמשמרת הּלילה הלְך.
תיכף אעיר את בתי ,כדי לצפות:
יש לּה עינים יפֹות אֲ פרֹות.

!Слава тебе, безысходная боль
Умер вчера сероглазый король.
Вечер осенний был душен и ал,
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:
«Знаешь, с охоты его принесли,
Тело у старого дуба нашли.
Жаль королеву. Такой молодой!..
За ночь одну она стала седой».
Трубку свою на камине нашел
И на работу ночную ушел.
Дочку мою я сейчас разбужу,
В серые глазки ее погляжу.

А за окном шелестят тополя:
«Нет на земле твоего короля…»

:קֹול צפצפה מסתנן לביתי
"... בתי,"אֹוי כי מלכְך כבר איננּו
1910

Белой ночью
Ах, дверь не запирала я,
Не зажигала свеч,
Не знаешь, как, усталая,
Я не решалась лечь.
Смотреть, как гаснут полосы
В закатном мраке хвой,
Пьянея звуком голоса,
Похожего на твой.
И знать, что все потеряно,
Что жизнь - проклятый ад!
О, я была уверена,
Что ты придешь назад.

בלַ ילָּ ה לָּ בָּ ן
 לא נעלתי את דלתי,הֹו
.ולא הדלקתי נר
אינָך יֹודע איך שנתי
.ברכה בליל מהר
לצפֹות איְך פס שקיעה סגל
,אֹובד בחֲ שכה
להשתכר מצליל הקֹול
.דֹומה לקֹול שּלָך
,לדעת שהכל נגמר
!חּיי – שאֹול שחֹור
 מחר:הייתי בטּוחה
.אתה אלי תחזר
1911

*
Сжала руки под тёмной вуалью…
«Отчего ты сегодня бледна?»
- Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.
Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот…
Я сбежала, перил не касаясь,

?לָּ ָּמה אַ ת כה חורת ָּהערב
? למה את כה חורת הערב.יד קמצתי מתחת לצעיף
, כי השקיתי אֹותֹו ללא הרף.השתכר הּוא מעצב חריף
– !  לא שכחתי- ,והלְך מתנדנד
. ועזב, מי ֻסר,פיו עּות
, דּלגתי,מעֲקה לא חפשתי

Я бежала за ним до ворот.
Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Всё, что было Уйдёшь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

.רצתי עד לשער אחֲ ריו
- ,"התלֹוצצתי" – צעקתי נחנקת
." אמּות אם תלְך:"האֲ מן לי
- ""אל תעמדי כְך ברּוח
. ּובשלוה מחֲ רידה הּוא חּיְך,בשקט
1911

Я научилась просто, мудро жить

 תבּונָּה לי ידּועים כָּעת,פַ שטּות

Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу.

: תבּונה לי ידּועים כעת,פשטּות
,שמימה להביט תפילה אֹומרת
- זמן רב לפני שעת ערב לשֹוטט
.לזעְך חֲ רדתי המי ֻתרת

Когда шуршат в овраге лопухи
И никнет гроздь рябины желто-красной,
Слагаю я веселые стихи
О жизни тленной, тленной и прекрасной.

,שיחי לפה בגיא מרשרשים
,צהֹוב צֹונח-אשכל חֻ גרר אדם
על החּיים יפים וחֲ דלים
.אֲ ני כאן מחברת שיר שמח

Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь
Пушистый кот, мурлыкает умильней,
И яркий загорается огонь
На башенке озерной лесопильни.

 חתּולה רכה.אֲ ני חֹוזרת
, את ידי לי מלקקת,נֹוהמת
בתֹוְך אֲ גם על צריח מנסרה
.אש בהירה בדמדּומים נדלקת

Лишь изредка прорезывает тишь
Крик аиста, слетевшего на крышу.
И если в дверь мою ты постучишь,
Мне кажется, я даже не услышу.

רק לפעמים חֹודרת לדממה
.החֲ סידה מתֹוְך שנה כאּלּו
,אם על דלתי תקיש הרדּומה
.נדמה שּלא אשמע אֹותָך אֲ פּלּו
1912

Вечером

בַ ערב

Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.

- צלילי המּוסיקה בגן
 וריח,יתאר-יגֹון בל
של ים מהצדפֹות בקרח
.הּיה חריף ורעֲנן

Он мне сказал: «Я верный друг!»
И моего коснулся платья.
Как не похожи на объятья
Прикосновенья этих рук.

נגע קמעה ללא משים
. שח העלם-,""אֲ ני מסּור לְך
היה מגע ידים אלה
.כל כְך שֹונה מחבּוקים

Так гладят кошек или птиц,
Так на наездниц смотрят стройных…
Лишь смех в глазах его спокойных
Под лёгким золотом ресниц.

,כְך ברֹוכבֹות תמירֹות צֹופים
…כְך יד פרות חתּול לֹוטפת
שלוה בצחֹוק עיניו נשקפת
.מתֹוְך זהב של הריסים

А скорбных скрипок голоса
Поют за стелющимся дымом:
«Благослови же небеса –
Ты первый раз одна с любимым».

,וקֹול כנֹור נּוגה ענה
:שר בעשן המשתטח
 לראשֹונה,"הֹודי לאל
."את כאן עם אהּובְך הרע
1913

Я не любви твоей прошу
Я не любви твоей прошу.
Она теперь в надежном месте.
Поверь, что я твоей невесте
Ревнивых писем не пишу.
Но мудрые прими советы:
Дай ей читать мои стихи,
Дай ей хранить мои портреты,—
Ведь так любезны женихи!
А этим дурочкам нужней
Сознанье полное победы,
Чем дружбы светлые беседы

אֲ ני לא מצַ פָּ ה ממָך לאַ הֲ בָּ ה
אֲ ני לא מצפה ממָך
. היא כבר מוגנת.לאהֲ בה
אֲ ני לכתב לא מתכֹוננת
.מכתב קנאה לכּלתָך
:אְך קח עצה טֹובה כרגע
,תן לּה לקרא את כל שירי
- ,את דיּוקני לשמר מפגע
! ודאי,תהיה חתן חביב
כי לטפשֹות לחּוש חשּוב
תבּוסה של יריבה נשברת
מכל שיחת רעים נזכרת
...באשר צח עם האהּוב

И память первых нежных дней...
Когда же счастия гроши
Ты проживешь с подругой милой
И для пресыщенной души
Все станет сразу так постыло —
В мою торжественную ночь
Не приходи. Тебя не знаю.
И чем могла б тебе помочь?
От счастья я не исцеляю.

ּוכשעם חֲ ברה שבּוּיה
,תֹוציא את כל פרּוטֹות האשר
ּובשביל נפש רוּויה
- ,הכל מאּוס יהיה וקשי
.בליל החג שּלי עֲצר
. אל נא תגיע,אתה לי זר
?ואיְך אּוכל כבר ל ֲעזר
.מרפא מאשר לא המציאּו
1914

Есть в близости людей заветная черта
Есть в близости людей заветная черта,
Ее не перейти влюбленности и страсти,Пусть в жуткой тишине сливаются уста
И сердце рвется от любви на части.
И дружба здесь бессильна и года
Высокого и огненного счастья,
Когда душа свободна и чужда
Медлительной истоме сладострастья.
Стремящиеся к ней безумны, а ее
Достигшие - поражены тоскою...
Теперь ты понял, отчего мое
Не бьется сердце под твоей рукою.

בין אֲ נַשים יש גבּול סֹודי לקרבָּ ָּתם
,בין אֲ נשים יש גבּול סֹודי לקרבתם
,אֹותֹו לא יעֲבר איש בתשּוקֹות שקּוע
גם אם שפתים נצמדֹות בשקט רם
..ולב מאהֲ בה כֻּלֹו קרּוע
הּידידּות חסרת אֹונים כאן וכל שנֹות
, להט אהב,שלהבת אינסֹופית של אשר
אם כבר הנשמה חפשית ולּה זרֹות
.תחּושֹות ערגה אטית כרּוכה בתאב
,הּשֹואפים אליו כֻּלם מטרפים
... ג ֲעגּועים יֹודע- מי שהשיג
- , עכשו אתה מבין- ,ּובגלל זה
.תחת ידָך לבי אינֹו כמּה
1915

Двадцать первое. Ночь. Понедельник

לּוח
ַ  ליל ָּד.ָּהעשרים ואַ ַחת

Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.

, ליל דלּוח.העשרים ואחת
.ּובאבְך הכרְך נעלם

Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.
И от лености или со скуки
Все поверили, так и живут:
Ждут свиданий, боятся разлуки
И любовные песни поют.
Но иным открывается тайна,
И почиет на них тишина...
Я на это наткнулась случайно
И с тех пор все как будто больна.

, רֹועה רּוח,מי בדה מּלבֹו
?שּישנה אהֲ בה בעֹולם
 ש ֲעמּום ֻכּלם יחד,מעצלּות
:האמינּו וכְך הם חּיים
, פחד-  פרדה,כל פגישה היא ששֹון
.ושירי אהֲ בה מזמרים
, יש כאלה,בֹודדים רק תֹופשים
...ועֹוטף אֹותם שקט פתאֹום
באקראי הכבשון התגלה לי
.ּוכאּלּו חֹולה עד הּיֹום
1916

Привольем пахнет дикий мёд

יח מר ַחב ָּיה
ַ בַ ר ר-לדבָּ ש

Привольем пахнет дикий мёд,
Пыль - солнечным лучом,
Фиалкою - девичий рот,
А золото - ничем.
Водою пахнет резеда,
И яблоком - любовь.
Но мы узнали навсегда,
Что кровью пахнет только кровь...

,בר ריח מרחביה-לדבש
, לאבק- של שמש
, לפי ריבה- של סגלית
,ּולזהב – של סרק
,יש ריח מים לרכפה
.לאהב – של תפּוח חם
אְך אנּו מּודעים עתה
...שריח דם יש רק לדם

И напрасно наместник Рима
Мыл руки пред всем народом,
Под зловещие крики черни;
И шотландская королева
Напрасно с узких ладоней
Стирала красные брызги
В душном мраке царского дома...

ּולשוא המֹושל מרֹומא
שטף את ידיו קבל עם ועדה
;לצ ֲעקֹות ההמֹון המבשרֹות רע
ּולשוא המלכה הסקֹוטית
מחתה רסיסים אֲ דֻ מים
מכפֹות ידיה הצרֹות
...בחשְך מחניק של ארמֹון המלּוכה
1934

ַדנטה

Данте
Il mio bel San Giovanni.
Dante
Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянулся,
Этому я эту песнь пою.
Факел, ночь, последнее объятье,
За порогом дикий вопль судьбы...
Он из ада ей послал проклятье
И в раю не мог ее забыть, —
Но босой, рубахе покаянной,
Со свечей зажженной не прошел
По своей Флоренции желанной,
Вероломной, низкой, долгожданной...

)סן ג'ובאני שלי היפה (אטלקית
דנטה
,גם לאחר מֹותֹו לא שב אליה
.לפירנצה עיר שּלֹו לשעבר
, לא הסתכל עליה,כשעזב
.לכבֹודֹו השיר הזה מּושר
, חבּוק ורטט, הּליל,הּלפיד
...ז ֲעקת גֹורל פראית עלתה
את עירֹו קּלל הּוא מן התפת
- ,ובעדן לא שכח אֹותה
,בכֻתונת הּודּוי מֻ טלת
עם נרֹות דֹולקים הּוא לא עבר
,בפירנצה הכמּוהה ולא מֹוחלת
...  נבזית ּומי ֻחלת,בֹוגדנית
1936

Приговор
И упало каменное слово
На мою ещё живую грудь.
Ничего, ведь я была готова
Справлюсь с этим как-нибудь.
У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.
А не то… Горячий шелест лета
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.

 ַהדין-גזַר
ּומּלת האבן לּה צפיתי
. עֹודנּו חי,בבשרי הלמה
, כבר מּוכנה הייתי,אין דבר
.אתגבר על זה ודאי
: אְך הּיֹום מלאכה רבה עלי מֻ טּלת
,להרג את זכרֹוני סֹופית
,כדי שתתאבן נפשי כמלט
.וללמד לחיֹות עכשו שנית
.ואם לא… החג בחּוץ כאּלּו
.שם לֹוהט הקיץ ּומרעיש
לבי מזמן הֹופיעּו-בנבּואֹות
.יֹום בהיר כזה ּובית ריק מאיש

1939
Мужество
Мы знаем, что' ныне лежит на весах
И что' совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова, И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки!

В ту ночь мы сошли друг от друга с ума
(Ташкентские страницы)
В ту ночь мы сошли друг от друга с ума,
Светила нам только зловещая тьма,
Свое бормотали арыки,
И Азией пахли гвоздики.
И мы проходили сквозь город чужой,
Сквозь дымную песнь и полуночный зной,—
Одни под созвездием Змея,
Взглянуть друг на друга не смея.
То мог быть Стамбул или даже Багдад,
Но, увы! не Варшава, не Ленинград,

רּוח
ַ עז ָּה
אֲ נחנּו יֹודעים מה מֻ נח על הכף
,ּומה מתרחש בזמננּו
:רּוח בקרב-לכן לא יטשנּו עז
.עז צלצלה בשעֹוננּו-שעת
,למּות מכדּור איש בעיר לא יירא
.לחיֹות ללא בית בסבל
, שפת הגבּורה, עליְך נשמר אנּו
.רּוסית – הגדֻ ּלה והסמל
,  טהֹורה וחפשית,נשא אֹותְך הלאה
-  לנכדינּו נֹושיט,משבי נציל
! לנצח
1942 פברואר

בַ לַ ילָּ ה ַההּוא הש ַתגַענּו פתאֹום
)(דפי טשקנט
בלילה ההּוא השתגענּו פתאֹום
,יחדיו זה מזה לאֹור חשְך אּים
שלחים שרּו אפטי-מימי
.בריח פרחים אסּיתי
הלכנּו בלי הגה לשיר אפלּולי
.בעיר הזרה ּובחֹום הּלילי
,לב להשיח-ללא אמץ
.מבט זה על זה להניח
, אֲ פּלּו בגדד,אּולי איסטנבּול זאת
,אֲ בֹוי! רק לא ורשה ולא לנינגרד

И горькое это несходство
Душило, как воздух сиротства.
И чудилось: рядом шагают века,
И в бубен незримая била рука,
И звуки, как тайные знаки,
Пред нами кружились во мраке.
Мы были с тобою в таинственной мгле,
Как будто бы шли по ничейной земле,
Но месяц алмазной фелукой
Вдруг выплыл над встречей-разлукой...
И если вернется та ночь и к тебе
В твоей для меня непонятной судьбе,
Ты знай, что приснилась кому-то
Священная эта минута.

וכה היה מר זה הפער
.כמֹו חנק יתמּות מלאת צער
כאּלּו דֹורֹות הלכּו יחד בטּור
,ויד נעלמת הכתה בטמבּור
, כמֹו אֹותֹות סֹוד רב ערְך,צלילים
.בלי אֹור סחרחרּו על הדרְך
,היינּו בתֹוְך ֲערפל מתקדר
,כאּלּו ֲעלי אֲ דמת ההפקר
ארבה יהֲ לֹום – הּירח
...פרדתנּו לֹוקח-פגישה
ואם יחֲ זר עֹוד אליָך זה הּליל
,בתֹוְך גֹורלָך שגם הּוא ֲערפל
, מישהי יש שנרדמת:דע
.על רגע קדֹוש זה חֹולמת
1942

Эхо
В прошлое давно пути закрыты,
И на что мне прошлое теперь?
Что там? – окровавленные плиты
Или замурованная дверь,
Или эхо, что ещё не может
Замолчать, хотя я так прошу…
С этим эхом приключилось то же,
Что и с тем, что в сердце я ношу.

ַההד
לעבר כבר נעּולה הדלת
- ? מה יש שם,אְך לי אין בֹו צֹורְך
,מחסֹומים מּלבנים ּומלט
? שמֻ כתמים בדם,אֹו לּוחֹות
 אֲ שר כל כְך בקשתי,הד אּולי
…שּידם לגמרי בקרבי
גֹורלֹו דֹומה למה שחשתי
.ותמיד נשאתי בלבי
1960

* * *

ָּראיתי נֹוף נָּכרי בַ דרְך

Земля хотя и не родная,
Но памятная навсегда,
И в море нежно-ледяная
И несолёная вода.

,ראיתי נֹוף נכרי בדרְך
.אְך אזכירנּו לעֹולם
-שם מים עֲדינים כמֹו קרח
.קרים ולא מלּוחים בים

На дне песок белее мела,
А воздух пьяный, как вино,
И сосен розовое тело
В закатный час обнажено.

,שם משכר אֲ ויר כּיין
,לבן החֹול בקרקעית
גּוף ארנים חשּוף לעין
.ורד בשעת שקיעה אטית

А сам закат в волнах эфира
Такой, что мне не разобрать,
Конец ли дня, конец ли мира,
Иль тайна тайн во мне опять.

והשקיעה בגל האתר
: כזֹו היא שקשה לראֹות
 סֹוף כל הּיתר,זה סֹוף הּיֹום
.אֹו בתֹוכי סֹודי סֹודֹות
1964

Цикл «Шиповник цветёт»
Стихи из сожженной тетради *)
And thou art distant in humanity.
Keats
И твоё искусство далеко от человечества. (англ.)
Китс
50. Сожженная тетрадь
Уже красуется на книжной полке
Твоя благополучная сестра,
А над тобою звездных стай осколки,
И под тобою угольки костра.
Как ты молила, как ты жить хотела,

" ַבָּ ר פֹורח-הַ ַמחזֹור "ורד
)* שירים ממחברת שרופה
And thou art distant in humanity.
Keats
) (אנגלית.והאמנות שלך רחוקה מהאנושות
קיטס
 ַמחברת שרּופָּ ה.50
,על המדף כבר מתיפה הספר
,אחֹות שּלְך מֻ צלחת הֲ דּורה
,ומעליְך רק כֹוכבי האתר
.תחתיְך גחֲ לי המדּורה
 וכמה, רצית לחיֹות,איְך התחננת

Как ты боялась едкого огня!
Но вдруг твое затрепетало тело,
А голос, улетая, клял меня.
И сразу все зашелестели сосны
И отразились в недрах лунных вод.
А вкруг костра священнейшие весны
Уже вели надгробный хоровод.
1961
51. Вместо посвящения
Вместо праздничного поздравленья
Этот ветер, жесткий и сухой,
Принесет вам только запах тленья,
Привкус дыма и стихотворенья,
Что моей написаны рукой.
52. Наяву
И время прочь, и пространства прочь,
Я все разглядела сквозь белую ночь:
И нарцисс в хрустале у тебя на столе,
И сигары синий дымок,
И то зеркало, где, как в чистой воде,
Ты сейчас отразиться мог.
И время прочь, и пространство прочь...
Но и ты мне не можешь помочь.
1946

!פחדת כֻּלה מּלהב מאכל
,אֲ בל פתאֹום גּופְך פרפר בדמע
.וקֹול שּלְך עף ואֹותי קּלל
ביחד רשרשּו האֹורנים בחרש
.והשתקפּו בתֹוְך אֲ גם הּלבנה
סביב המֹוקד כל אֲ ביבי הקדש
.ערכּו כבר את רקּוד הּלויה
1961
 במקֹום ַהק ָּד ָּשה.51
במקֹום ברכה לחג לפי מנהג ונעם
, הּיבשים,משבי הרּוח הקשים
תביאּו ריח רמץ חם וטעם
,שרידי עשן וגם שירים של פעם
.אז כתּובים-שבידי היּו אי
 בַ מציאּות.52
!הרחק החלל וגש הלאה הזמן
:הבחנתי בכל בתֹוְך לילה לבן
,בבדלח נרקיס אצלָך על שֻ לחן
,מסיגרָך עשן מרחף
, כמֹו במי המעין, שבּה,המראה
.פה יכֹולת להשתקף
..!הרחק החלל וגש הלאה הזמן
.גם אתה לא לעזר לי כּאן
1946

53. * * *

 הס ַתת ָּרה לבָּ נָּה נֹוכלת.53

И увидел месяц лукавый,
Притаившийся у ворот,
Как свою посмертную славу
Я меняла на вечер тот.
Теперь меня позабудут

הסתתרה לבנה נֹוכלת
:  ועיניה ראּו,בשער
אלמות-אֲ ני את תהילתי בת
.אז לערב המרתי ההּוא
,אֹותי ימהֲ רּו לשכח

И книги сгниют в шкафу, Ахматовской звать не будут
Ни улицу, ни строфу.
1946
54. Во сне

,בארֹון ירקיבּו ספרי
,בשמי לא יקראּו שּום ארח
.שיר בודאי-שּום צּורת בית
1946
 בחֲ לֹום.54

Черную и прочную разлуку
Я несу с тобою наравне.
Что ж ты плачешь?
Дай мне лучше руку,
Обещай опять прийти во сне.
Мне с тобою как горе с горою...
Мне с тобой на свете встречи нет.
Только б ты полночною порою
Через звезды мне прислал привет.
1946

על פרּוד שחֹור ּומיגע
.בשוה אנּו נֹושאים הּיֹום
?מה אתה בֹוכה
, רע,תן יד לי
.והבטח לבֹוא שּוב בחֲ לֹום
 אין קשר... לנּו כמֹו להר עם הר
.אין לי בעֹולם פגישה אתָך
:לּו בשעת חֲ צֹות יגיע מסר
.דרְך כֹוכבים תשלח ברכה
1946

55. * * *

 כָּאּוב, במחיר י ָָּּקר ולא צָּ פּוי.55

Дорогою ценой и нежданной
Я узнала, что помнишь и ждешь.
А быть может, и место найдешь
Ты — могилы моей безымянной.
1946.Август.Фонтанный Дом
56. * * *
За тебя я заплатила
Чистоганом,
Ровно десять лет ходила
Под наганом.
Ни налево, ни направо
Не глядела,
А за мной худая слава
Шелестела.

, כאּוב,במחיר יקר ולא צפּוי
, אתה נמשְך אלי:לי נֹודע
פעם אּולי-מחכה לי ותמצא אי
. עליו שמי לא כתּוב,את קברי
1946
 בעַ דָך את ַהמחיר.56
בעדָך את המחיר
,מלא הקרבתי
בדּיּוק עשֹור כאסיר
.הסתֹובבתי
 לשמאל,ּולצד ימין
,לא הבטתי
מאחֹור רשרּוש רכיל
.רק שמעתי

1955. Красная Конница
57. Первая песенка
Таинственной невстречи
Пустынны торжества,
Несказанные речи,
Безмолвные слова.
Нескрещенные взгляды
Не знают, где им лечь.
И только слезы рады,
Что можно долго течь.
Шиповник Подмосковья,
Увы! при чем-то тут...
И это все любовью
Бессмертной назовут.
58. Другая песенка
Как сияло там и пело
Нашей встречи чудо,
Я вернуться не хотела
Никуда оттуда.
Горькой было мне усладой
Счастье вместо долга,
Говорила с кем не надо,
Говорила долго.
Пусть влюбленных страсти душат,
Требуя ответа,
Мы же, милый, только души
У предела света.
1956
59. Сон
Сладко ль видеть неземные сны?

1955
 ַהשיר ָּהראשֹון.57
פגישה נסתרת-של אי
,החֲ גיגֹות ריקֹות
,מּלה לא נאמרת
.שיחֹות לא מֻ שמעֹות
:מבט נשאר בקשי
.אין לֹו מקֹום לשכב
:דמעֹות באשר
ּ רק ה
.אפשר לזרם זמן רב
זקה להיֹות חּיבת
.בר-בין זה לורד
,אלמות-זה אהב בן
.כְך הם יאמרּו מחר
נֹוסף
ָּ  שיר.58
איְך הכל זרח ושר
!בנס פגישתנּו
לא רציתי לחֲ זר
.לעֹולם ממנה
חשתי אשר מר בפנים
,ואֹותֹו חסכתי
קשּורים-כאֲ שר עם לא
.אֲ רֻ כֹות דברתי
,אם חֹונקים התאֲ וֹות
,אז תשּובה נדרשת
אנּו רק זּוג נשמֹות
.על הגבּול של קשת
1956
 חֲ לֹום.59
?האם נעים לראות חלומות לא מהעולם הזה

А. Блок
Был вещим этот сон или не вещим...
Марс воссиял среди небесных звезд,
Он алым стал, искрящимся, зловещим, —
А мне в ту ночь приснился твой приезд.
Он был во всем... И в баховской Чаконе,
И в розах, что напрасно расцвели,
И в деревенском колокольном звоне
Над чернотой распаханной земли.
И в осени, что подошла вплотную
И вдруг, раздумав, спряталась опять.
О август мой, как мог ты весть такую
Мне в годовщину страшную отдать!
Чем отплачу за царственный подарок?
Куда идти и с кем торжествовать?
И вот пишу, как прежде без помарок,
Мои стихи в сожженную тетрадь.
1956

60.
По той дороге, где Донской
Вел рать великую когда-то,
Где ветер помнит супостата,
Где месяц желтый и рогатый, —
Я шла, как в глубине морской...
Шиповник так благоухал,
Что даже превратился в слово,
И встретить я была готова
Моей судьбы девятый вал.
1956
61. Воспоминание
Ты выдумал меня. Такой на свете нет,

 בלוק.א
....היה חֲ לֹום זה נבּואי אֹו כמֹו כל חֲ לֹומֹות
,עלה אז מאדים בין כֹוכבים באֹון זריחה
- , נֹוצץ ּומבשר רעֹות,הפְך לארגמן
.ּובאֹותֹו הּליל חלמתי על הגעתָך
, גם בפריחה לשוא ורדים... והיא היתה בכל
, ברגּושּה,גם בצ'קֹונה נפלאה של באְך
ּובקֹולֹות פעֲמֹונים בכפר מצלצלים
,מעל לשחר האדמה החֲ רּושה
 פתאֹום נמלְך בדעתֹו,בסתו שהתקרב
. עֹוד לא הגיעה עת.והתחבא כלא היה
 איְך הצלחת מסר לי שאין כמֹותֹו, אֹוגּוסט,הֹו
!ביֹום של השנה הנֹוראה ההיא לתת
? איְך לי לגמל על המתן המלכּותי,הגד
? למי ללכת כדי לחג שעה יפה,לאן
הנה אֲ ני כֹותבת בלי תקּון במחברתי
. במחברת השרּופה... שירים כמֹו קדם
1956
 ָּשם- בעֲ ָּרבָּ ה שבָּ ּה אי.60
שם-בעֲרבה שבּה אי
)** ,דֹונסקֹוי עם חיל רב דש דרְך
,שם רּוח את קרבֹו זֹוכרת
- ,קרנים הּירח-צהב
...הלכתי כמֹו בתֹוְך הּים
,בר כה ריחני-שם ורד
;שּלמּלה הפְך כאּלּו
הייתי מּוכנה אֲ פּלּו
.לגל תשיעי של גֹורלי
1956
 ַהזכָּרֹון.61
, כזאת אין בעֹולם,בדיתני

Такой на свете быть не может.
Ни врач ни исцелит, не утолит поэт, —
Тень призрака тебя и день и ночь тревожит.
Мы встретились с тобой в невероятный год,
Когда уже иссякли мира силы,
Все было в трауре, все никло от невзгод,
И были свежи лишь могилы.
Без фонарей как смоль
был черен невский вал,
Глухая ночь вокруг стеной стояла...
Так вот когда тебя мой голос вызывал!
Что делала — сама еще не понимала.
И ты пришел ко мне, как бы звездой ведом,
По осени трагической ступая,
В тот навсегда опустошенный дом,
Откуда унеслась стихов сожженных стая.

62. В разбитом зеркале
Непоправимые слова
Я слушала в тот вечер звездный,
И закружилась голова,
Как над пылающею бездной.
И гибель выла у дверей,
И ухал черный сад, как филин,
И город, смертно обессилен,
Был Трои в этот час древней.
Тот час был нестерпимо ярок
И, кажется, звенел до слез.
Ты отдал мне не тот подарок,
Который издалека вез.
Казался он пустой забавой
В тот вечер огненный тебе.
И стал он медленной отравой

.כזאת בעצם לא קּימת
- , פּיטן ישיר לֹו סתם,רֹופא לא ירפא
.רפאים עליָך מאימת-צל רּוח
,אפשרית-נפגשנּו בשנה הבלתי
, מצרֹות שחּוח,הכל היה באבל
,אזלּו כֹוחֹות תבל והיא כלתה סֹופית
.מה שהיה טרי – הקבר הפתּוח
כאּלּו זפת
,את מי הנבה מרחה
...ואת הּליל כמֹו קיר אטּום ראיתי
!ּובשעה הזאת קֹולי קרא לָך
.ולא הבנתי מה אֲ זי עשיתי
, מּובל כאּלּו בקרני כֹוכב,אתה
תֹוְך דרמת סתו אלי הגעת הנה
,לבית זה שכבר לעד חרב
.שעפה להֲ קת שירים ממנּו
1956
 בראי ַהנשבָּ ר.62
 נפשי,בערב מכֻכב
הקשיבה למּלה נשארת
 ונסתחרר ראשי,בלי תקנה
.כאּלּו על סף תהֹום בֹוערת
,יּלל מדלת אֲ בדֹון
,גן לֹו כתנשמת-ענה שחר
היה כרכי תשּוש עד מות
.מטרֹוּיה עֲתיקה קדמֹון
,שעת האֹורה שאין לשאתּה
.שעת צליל שעד דמעה עמק
,מתת אחר אז לי נתת
.לא שהבאת מרחֹוק
לָך נראה הּוא צעֲצּוע
- ,אש הכה פלאי-בערב
לרעל הּוא הפְך גרּוע

В моей загадочной судьбе.
И он всех бед моих предтеча, —
Не будем вспоминать о нем!..
Несостоявшаяся встреча
Еще рыдает за углом.
1956

.במסתֹורין של גֹורלי
- ,לכל צרה סלל הּוא דרְך
..! אנא,ובֹו לא נזכר
פגישה רבת הערְך-האי
.עֹוד מתּיפחת בפנה
1956

Ты опять со мной, подруга осень!
Ин. Анненский

 יש מי שנֹופש בַ ָּדרֹום.63
! הסתו רעי,ושוב אתה אתי
אננסקי.א

Пусть кто-то еще отдыхает на юге
И нежится в райском саду.
Здесь северно очень — и осень в подруги
Я выбрала в этом году.
Живу, как в чужом, мне приснившемся доме,
Где, может быть, я умерла,
Где странное что-то в вечерней истоме
Хранят для себя зеркала.
Иду между черных приземистых елок,
Там вереск на ветер похож,
И светится месяца тусклый осколок,
Как старый зазубренный нож.
Сюда принесла я блаженную память
Последней невстречи с тобой —
Холодное, чистое, легкое пламя
Победы моей над судьбой.
1956

,טעם- עדין,יש מי שנֹופש בדרֹום
.עדן טבעי-בענג גן
 והפעם,אצלנּו הכל כה צפֹוני
.בחרתי בסתו לרעי
כרּוח אּולי רפאים מתגֹוררת
,חֲ לֹומֹות-אֲ ני כאן בבית
זרה לדברים משּונים שאֹוגרת
.לשוא חֲ בּורת המראֹות
,הֹולכת בשחר של עצי האשּוח
,כל שיח ברּוח פרּוץ
 רסיס הּירח,עּור ועמּום הּוא
.דֹומה לסכין עם חרּוץ
פגישה הנשגבת-כזכר על האי
עכשו מרחפת מעל
-  טהֹורה וקרה השלהבת,קּלה
.אש של נצחֹוני על גֹורל
1956

63.

64. * * *
Лебядь тешится моя!
Пушкин
Ты напрасно мне под ноги мечешь
И величье, и славу, и власть,

 לחנָּם ל ַרגלַ י אַ ָּתה ב ַטח זֹורק.64
!ברבורה שלי משתעשעת
פושקין
לחנם לרגלי אתה בטח
, תהילה ּושררה,זֹורק שגב

Разве этим и вправду излечишь
Песнопения светлую страсть.

האֻ מנם אפשרי לרפא כְך
?לרנּון תאֲ וה טהֹורה

Разве этим развеешь обиду,
Или золотом лечат тоску,
Может быть, я и сдамся для виду,
Не притронусь я дулом виску.

,בזהב מעלבֹון לא הצילּו
.לא פזרּו דכאֹון בסגידה
,ואּולי אכנע עֹוד כאּלּו
.לא אגע באקדח לצדע

Смерть стоит все равно у порога,
Ты гони ее или зови.
А за нею темнеет дорога,
По которой ползла я в крови,

,כְך אֹו כְך כבר המות בפתח
. להניס – לחנם,לּה לקרא
, מחשיכה שם הדרְך,אֲ רֻ כה
.בּה זחלתי לא פעם בדם

А за нею десятилетья
Скуки, страха и той пустоты,
О которой могла бы пропеть я,
Да боюсь, что расплачешься ты.

עֲשרֹות שנים מאֲ חֹוריה
, נשּיה, שעמּום,של מֹורא
,שיר לשיר עֹוד יכֹולתי עליה
.אְך פֹוחדת – תפרץ בבכיה

Что ж прощай! — Я живу не в пустыне,
Ночь со мной и всегдашняя Русь.
Так спаси же меня от гордыни,
В остальном я сама разберусь.
Москва
65. Сонет-эпилог
Против воли я твой, царица,
берег покинул.
«Энеида», песнь 6,460
Ромео не было. Эней, конечно, был.
А.
Не пугайся, — я еще похожей
Нас теперь изобразить могу.
Призрак ты — иль человек прохожий,
Тень твою зачем-то берегу.
Был недолго ты моим Энеем, —

 היה שלֹום! מחּוץ לחדר,נּו
.כמֹו תמיד ליל ורּוסיה עמי
,אז תצילני מגאֲ ות יתר
.השאר כבר אבהיר בעצמי
מוסקבה
 סֹונ ַטת ַהסּיּום.65
בנגוד לרצוני עזבתי
 המלכה,את חופך
460 ,6  שיר,""איניאדה
. היה, כמובן, איניאס.רומיאו לא היה
.א
 כבר יש לי כֹוח,אל נא תבהל
.את צּיּור פנינּו לעֲשֹות
- רפאים אֹו עֹובר ארח-רּוח
.את צּלָך שֹומרת בכל זאת
, זמן קט אצלי נשארת,איניאס

Я тогда отделалась костром.
Друг о друге мы молчать умеем.
И забыл ты проклятый мой дом.
Ты забыл те, в ужасе и муке,
Сквозь огонь протянутые руки
И надежды окаянной весть.
Ты не знаешь, что тебе простили...
Создан Рим, плывут стада флотилий,
И победу славословит лесть.
1962
66. Через много лет
...Men che dramma
Di sangue m'e rimasa, che non tremi.
Purg.XXX

Ты стихи мои требуешь прямо...
Как-нибудь проживешь и без них.
Пусть в крови не осталось и грамма,
Не впитавшего горечи их.
Мы сжигаем несбыточной жизни
Золотые и пышные дни,
И о встрече в небесной отчизне
Нам ночные не шепчут огни.
И от наших великолепий
Холодочка струится волна,
Словно мы на таинственном склепе
Чьи-то, вздрогнув, прочли имена.
Не придумать разлуку бездонней,
Лучше б сразу тогда — наповал...
И, наверное, нас разлученней
В этом мире никто не бывал.
1962
Москва

.זה עלה לי במֹוקד בלבד
,את ביתי המ ֻקּלּל שכחת
.זה על זה נשתק עתה לעד
איְך הייתי בענּוי ופחד
את ידי שם אליָך שֹולחת
.לבשּורה האֲ רּורה להתפּלל
, רֹומא קמה..!ועל זה נסּלחת
עֲדרי ספינֹות הגיעּו שמה
.והחנף שר לָך הּלל
1962
 עברו שנים רבות.66
...Men che dramma
Di sangue m'e rimasa, che non tremi.
Purg.XXX

...ואתה את שירי עֹוד תֹובע
.בלעדם איכשהּו תתקּים
גם אם כל גרם דמי כבר שבע
.וספּוג במרּות שּלהם
 עֲדין,פז חּיינּו-את ימי
, אנּו שֹורפים,בלי ממש בהם
על פגישה במֹולדת שמים
.אֹורֹות ליל לנּו לא רֹוחשים
ּומזֹו תפארה משגעת
,גל הרּוח זֹורם קר וזר
כמֹו לפתע קראנּוּ ברעד
.מרתף לא מֻ כר-שם על קבר
,אל סף תהֹום בפרדה כבר הגענּו
...טֹוב יֹותר לאבד במקֹום
בכזֹו הפרדה כמֹו שּלנּו
.בעֹולם לא היה איש יתֹום
1962
מוסקבה

67. Приморский сонет
Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни,
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет.
И голос вечности зовет
С неодолимостью нездешней,
И над цветущею черешней
Сиянье легкий месяц льет.
И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда...
Там средь стволов еще светлее,
И все похоже на аллею
У царскосельского пруда.
1958. Комарово
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- הכל יחיה כאן אחֲ רי בנּוח
,שֹובְך הזרזירים ישן יתֹום
וגם אֲ ויר אביב שעד הֲ ֹלם
. נשא ברּוח,מעל לּים נדד
:לקֹול הנצח לסרב אין כֹוח
,קֹול הגֹורל קֹורא אלי פתאֹום
ירח את אֹורֹו שֹופְך כתם
.על חרש של עצי לילְך פֹורח
 פשּוטה בֹוהקת,היא לבנה
בתֹוְך חֻ רשה בגֹון ברקת
, לא אגיד לאן,הדרְך
,שביל בין גזעים באֹור שקּוע
:שמעֹורר בי געֲגּוע
.ארמֹון הקיץ והגן
1958
יקה
ָּ  ַהמּוס.68

68. Музыка
Д.Д.Ш.
В ней что-то чудотворное горит,
И на глазах ее края гранятся.
Она одна со мною говорит,
Когда другие подойти боятся.
Когда последний друг отвел глаза,
Она была со мной в моей могиле
И пела, словно первая гроза,
Иль будто все цветы заговорили.
1958
69. Летний сад

.ש.ד.ד
,פלאים בֹוער-בּה איזה מעֲשה
.סתּות לֹובשת-לעיני כל קצוי
והיא אתי המשיכה לדבר
.כשאֲ חרים פחדּו אלי לגשת
,כשסר מבט רעי האחֲ רֹון
היא לּותני בקברי בלי פחד
'ושרה בדֹומה לסער הראשֹון
.ללהֲ קת פרחים שחים ביחד
1958
 גַ ן ַה ַקיץ.69

Я к розам хочу, в тот единственный сад,
Где лучшая в мире стоит из оград.

נמשכת אֲ ני לורדים שבגן
. אין שנּיה בעֹולם,בֹו גדר נאה

Где статуи помнят меня молодой,
А я их под невскою помню водой.

,אֲ ני צעירה שם בזכר פסלים
.במי הנבה בזכרי הם טבּוּיים

В душистой тиши между царственных лип
Мне мачт корабельных мерещится скрип.

שם צל ריחני של שיחים ותרזֹות
.וקֹול חֲ ריקה של תרני הספינֹות

И лебедь, как прежде, плывет сквозь века,
Любуясь красой своего двойника.

,ברבּור שכמֹו קדם שנים שם שֹוחה
.מזין את עיניו בכפילֹו הּיפה

И замертво спят сотни тысяч шагов
Врагов и друзей, друзей и врагов.

- אלפי צעדים בשנתם המפחיד
. לידיד,שנת עד לכֻּלם – לאֹויב

А шествию теней не видно конца
От вазы гранитной до двери дворца.

צללים שם הֹולכים ללא סֹוף בהמֹון
.ארמֹון-שחם לדלת-מאֲ גרטל

Там шепчутся белые ночи мои
О чьей-то высокой и тайной любви.

לילֹות לבנים לֹוחֲ שים שם יחדיו
.עֲלי איזה אהב נסתר ונשגב

И все перламутром и яшмой горит,
Но света источник таинственно скрыт.
1959

, בישפה,הכל שם בצדף בֹוער
?אך איפה מקֹור של האֹור הּיפה
1959

70. Портрет автора в молодости

רּותּה
ָּ ֲיֹוקנָּּה של ַהמ ַחברת בבַ ח
ָּ  ד.70

Он не траурный, он не мрачный,
Он почти как сквозной дымок,
Полуброшенной новобрачной
Черно-белый легкий венок,
А под ним тот профиль горбатый.
И парижской челки атлас.
И зеленый, продолговатый,
Очень зорко видящий глаз.

,זר פרחים לא של צער ואבל
,כמֹו תמירת העשן השקּופה
לבן קל כמֹו הבל-זר שחֹור
.עֲזּובה-של כּלה שחֲ צי
 מטֻ פחת,ותחתיו אף גבן
,הבלּורית הפריזאית
,עין ירקרקת ּומאֻ רכת
.עין חדה עד מאד בצדּודית

1958
*** לז ַמן שלטֹון וספָּ סיאָּ ן
לזמן שלטֹון וספסיאן
עֹוד ייחסּו שנה שּלנּו,
אְך היא גרמה רק פצע לנּו,
ענּוי למעלה כענן.
 18דצמבר  .1964לילה
רומא
*) המחזור מתאר את הרגשות ואת האירועים הקשורים לפגישות של
אנה אחמטובה עם הדיפלומט הבריטי ישעיהו ברלין (ראה ב"ויקיפדיה").
מספרי השירים רשומים לפי מקומם בספר "ריצת הזמן" ()1965
**) נסיך מוסקבה דמיטרי פיקד על הצבא הרוסי אשר הביס
את גיס הטטרים והמונגולים בשנת  1380בקרב ליד הנהר דון

1958
***
И это станет для людей
Как времена Веспасиана,
А было это — только рана
И муки облачко над ней.
18 декабря 1964. Ночь
Рим

