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אנה אחמטובה
מרוסית: ריטה קוגן

אגדה על נסיך אפל עיניים

ַהְללּוָיּה ִלְכֵאב ַּבָּלהֹות!
ֵמת ַהָּנִסיְך ֶׁשֵעיָניו ֲאֵפלֹות.

ֶעֶרב ְסָתִוי, ֲאַדְמַּדם ּוַמְחִניק
ָׁשב ַּבֲעִלי ִמן ַהַּצִיד ְוִהְמִּתיק:

״ִמַּמַּסע ַצִיד ֵהם ֵהִביאּו אֹותֹו.
ֵּבין ִאיָלנֹות הּוא ָמָצא ֶאת מֹותֹו.

ַצר ַעל ִאְׁשּתֹו. ֲעֻנָּגה, ְצִעיָרה.
ֵעת ֶׁשָּׁשְמָעה, ֶהֱאִפיר ְׂשָעָרּה.״

ֶאת ִמְקַטְרּתֹו הּוא ָנַטל ִמן ָהָאח
ּוְלִמְׁשֶמֶרת ֶׁשל ַלְיָלה ָהַלְך.

ָאִעיר ֶאת ִּבִּתי, ְּכמֹו ְּבָכל ַהֵּלילֹות.
ַאִּביט ְּבֵעיֶניָה ָהֲאֵפלֹות.

ּוַבַחּלֹון ָהֵעִצים נֹוֲהִמים:
״ָהַלְך ְנִסיֵכְך ִלְמנּוַחת עֹוָלִמים.״

1910

שיר הפגישה האחרונה

ְלָבִבי ִּבי ָקָפא ֲחַסר ֶיַׁשע,
ַאְך ִנְּׂשאּו ְצָעַדי ְלֹלא עֹל.

ַיד ָיִמין ֶנֶעְטָפה ְלֹלא ֵּפֶׁשר
ִּבְכָסָיה ֲהפּוָכה ֶׁשל ַיד ְׂשמֹאל.

ּוָבִדיִתי ִלי עֹוד ָועֹוד ֶּגֶרם
ַמְדֵרגֹות — ֵהן ָׁשלֹוׁש, ַיְלָּדִתי.

ֲאָדִרים ָרֲחׁשּו ְסָתו ְוֵחֶרם
ּוִבַּקְׁשָּת: ״ַּתּמּוִתי ִאִּתי.

ּגֹוָרִלי ִּבי ִׁשיָטה ְוֻנַּצְחִּתי —
ּגֹוָרל ַמר ֶׁשל ֵיאּוׁש ּוָבָכא.״

״ֲאהּוִבי, ֲאהּוִבי״ — ִהְזַּדַעְקִּתי —
״ַרק ַהְרֵׁשה ִלי ָלמּות ְלִצְּדָך.״

ֶזהּו ִׁשיר ַהְּפִגיָׁשה ַהחֹוֶתֶמת.
מּול ֵעיַני ַּבִית ָאֵפל ְלֹלא ִאיׁש.

ְלִצָּדּה ֶׁשל ִמָּטה ְמֻיֶּתֶמת
ֵנר ּדֹוֵלק — ּכֹה ָצהֹב ְוָאִדיׁש.

1911

למדתי לחיות פשוט וקל

ָלַמְדִּתי ִלְחיֹות ָּפׁשּוט ְוַקל,
ָלֵׂשאת ְּתִפָּלה ָלֵאל ְוָלָרִקיַע,
ּוְלׁשֹוֵטט ָׁשעֹות ְלֹלא ָעָמל,

ַוֲחָרָדה עֹוֶדֶפת ְלַהְכִניַע.

ְּכֶׁשֵעֶׂשב ַּבר רֹוֵחׁש ְּבֵגָאיֹות,
ָאדֹם־ָצהֹב ִנְתֶלה ֶאְׁשּכֹול ְּפִרי ַיַער,

ֶאְכּתֹב ִׁשיָרה ְׂשֵמָחה ַעל ְּתִהּיֹות,
ְוַעל ִקּיּום ְנטּול ְּכֵאב ְוַצַער.

ָאׁשּוב ַהַּבְיָתה. ְיַלֵּקק ָיִדי
ָחתּול ְנִעים ַּפְרָוה, ְוָאז ִיְנַהם.

ְואֹור ֻיַּצת, ָחָזק ּוִמָּיִדי
ְּבִמְנָסָרה ְׁשֵקָטה ַעל ְׂשַפת ֲאַגם.

ְקִריָאה ֶׁשל ֲחִסיָדה ַעל ַּגג ֵּביִתי
ַאְך ְלִעִּתים ָּתֵפר ֶאת ַהְּדָמָמה.
ְוִאם ַּתִּקיׁש ֵאי ַּפַעם ַעל ַּדְלִּתי,
ִנְדֶמה ִלי, ִּכי ֲאִפּלּו ֹלא ֶאְׁשַמע.

1912

אנה אחמטובה )1966-1889( - מגדולות משוררות רוסיה 
של המאה העשרים. חברה לחוג האקמאיסטים בראשותו 
של ניקולא גומילב שהיה לבעלה. שירתה של אחמטובה 
זכתה בתהילה רבה, והיא עוסקת בנושאים מגוונים - זמן 
הרוסי.  קורות העם  ואף  יוצרת,  גורלה של אשה  וזיכרון, 
כתיבתה משלבת פשטות עם ברק לשוני, מדויקת במשקל 
ובמקצב, פיוטית אף כי לא נעדר ממנה סרקזם עדין. לאחר 
ונרצח, אף שכבר לא היה בעלה, נאלצה  גומילב  שנעצר 
לחדול מכתיבה ועסקה בתרגום לפרנסתה; ובכל זאת נפלה 
קורבן למסע הטיהורים של ז׳דנוב, נחשבה אלמנט בורגני 
ושירתה הוחרמה באשמת נשיאת מוטיב דתי. אחמטובה, 
וזכתה  גורשה מאיגוד הסופרים  נרצחו,  ששלושת בעליה 
שבו  אז  ב־1953.  סטלין  מות  לאחר  רק  לרהביליטציה 
לה.  ראויה  שהיתה  לתהילה  זכתה  והיא  והודפסו  ספריה 
גיבור״  ללא  ״פואמה  הן  הידועות  מיצירותיה  שתיים 
ו״תפילת אשכבה״ מתארות את ימי הטיהורים של סטלין.
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כאן כולנו סובאים ופרוצות

ָּכאן ֻּכָּלנּו סֹוְבִאים ּוְפרּוצֹות
ְוֹלא טֹוב ָלנּו ֶׁשֶבת ַּגם ַיַחד.

ַעל ַהִּקיר ַּפְרָּפִרים ְונֹוצֹות
ִמְתַאִּוים ֶלָעָנן ַחְסֵרי ַנַחת.

ֵּבין ְׂשָפֶתיָך — ִמְקֶטֶרת ְׁשחָֹרה.
ֶהָעָׁשן ִמְתַעֵּות ַּבּׁשּוַלִים.

ֲחָצִאית ִלי ְקָצָרה ְוָצָרה —
ְלַהְראֹות, ִּכי ָרִזיִתי ִּכְפַלִים.

ַהְּפָתִחים ֲחסּוִמים ָּכאן ָּתִמיד.
ָמה ַּבחּוץ: ְּכפֹור? סּוָפה ִמְׁשּתֹוֶלֶלת?

ְׁשֵּתי ֵעיֶניָך ּדֹומֹות ְלַהְפִליא
ְלֵעיֵני ֲחתּוָלה ְמבֶֹהֶלת.

מּוָעָקה, מּוָעָקה ַעל ִלִּבי —
ְמַבֶּׂשֶרת ֶאת ּבֹוא ַהַּגְרּדֹום,

ְוַהִהיא, ֶׁשרֹוֶקֶדת מּוִלי,
עֹוד ַּתִּגיַע ַלֵּגיִהּנֹם.

1913

 אורח

ַהּכֹל ָרִגיל, ְּכמֹו ָאז, ְּכמֹו ְּתמֹול־ִׁשְלׁשֹום,
ְוֶׁשֶלג — ִמְסַּתְחֵרר ּוְתָזִזיִתי.

ֲאִני ֹלא ִהְתַחַּדְׁשִּתי ְּכָלל ַהּיֹום,
ַאְך ֶּגֶבר ָּבא ַהַּלְיָלה ֶאל ֵּביִתי.

אֹותֹו ָׁשַאְלִּתי: ״ַמהּו ְרצֹוְנָך?״
— ״ִאָּתְך ְּבֵגיִהּנֹם ְלִהְתָראֹות.״

ָצַחְקִּתי — ״ִהָּזֵהר ִּבְלׁשֹוְנָך,
״ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך ְמַבְּׂשרֹות ָרעֹות.״

ְוֶאת ָידֹו ָהֲאִציִלית ֵהִרים,
ְּבֶפַרח ַּדל ָנַגע — ָעֵצל, חֹוֵׁשק.

״ַסְּפִרי ִלי ֵאיְך ִנְּׁשקּו אֹוָתְך ְּגָבִרים,
ַסְּפִרי ֵאיְך ַאְּת אֹוֶהֶבת ְלַנֵּׁשק.״

ְוֶאת ֵעיָניו ָהֲאֵפלֹות ָקַבע
ַעל ְּפֵני ַטַּבַעת ֶׁשַעל ֶאְצָּבִעי,

ְוֶאת ָּפָניו ְלֶרַגע ֹלא ִעָּוה,
ַאְך ַּכַעס ַמר ְּבַמָּבטֹו ֶהְחִּביא.

ֲאִני יֹוַדַעת — ָּכל ָאְׁשרֹו ָּגלּום
ַּבְּיִדיָעה ֶׁשל ַלַהט ְוֶׁשל סֹוד — 

ִמֶּמִּני הּוא ֵאינֹו רֹוֶצה ְמאּום,
ְוֵאין ָּדָבר ֶׁשֲאָסֵרב לֹו עֹוד.

1914

מתוך פואמה ללא גיבור )הקדשה(

ְנָירֹוַתי ָאְזלּו, ַעל ֵּכן רֹוֶׁשֶמת 
ַעל ַּגב ַּדֵּפי ַהְּטיּוָטה ֶׁשְּלָך.

ִמָּלה ָזָרה ִנְגֵלית ּוִמְתַּגֶּׁשֶמת — 
ְּפִתית ֶׁשֶלג ֶׁשָנֵמס ַעל ָיד ַלָחה

ְּבִהְתַמְּסרּות ְּתִמיָמה, ֹלא ִמַּתֶּמֶמת.

1940

אה כן, זה שוב אתה

ָאה ֵּכן, ֶזה ׁשּוב ַאָּתה. ֹלא ַנַער ְמאָֹהב,
ִּכי ִאיׁש נֹוֵקם, ּכֹוֵאב, ָקֶׁשה ּוְמֻאְכָזב.
ִנְכַנְסָּת ֶאל ֵּביִתי, ַמִּביט ִּבי ַּבֶחְרָּפה.  
ַנְפִׁשי ְּבֶבָהָלה ֶׁשל ֶׁשֶקט ְטרֹום סּוָפה.

ּדֹוֵרׁש ָלַדַעת, ָמה ֲאִני ְלָך עֹוַלְלִּתי,
ֶׁשְּלַאֲהָבְתָך, ְלִקְרָבְתָך ִּפַּלְלִּתי.
ָּבַגְדִּתי ְּבָך. ִאּלּו ּתּוַכל ַלְחּדֹל

לֹוַמר זֹאת ׁשּוב ָוׁשּוב, ַאְך ֵאין ַאָּתה ָיכֹול.

ָּכְך ְמַדֵּבר ִנְרַצח, טֹוֵרף ֶאת ְׁשַנת רֹוֵצַח.
ָּכְך ָמֶות ְּבַעְצמֹו אֹוֵרב ְלגּוף קֹוֵדַח.

ִּתְסַלח ִלי. ַּגם ָהֵאל ִלֵּמד ַמִהי ְסִליָחה.
ּגּוִפי ָׁשרּוי ָּכֵעת ָּבֶעֶצב, ְּדִעיָכה.

ֲאָבל רּוִחי ָחְפִׁשית, ְׁשֵלָוה ּוִמְתּכֹוֶנֶנת.
ְּבִזְכרֹוִני ַאְסִּפיד ִּגָּנה ָחְרִּפית צֹוֶנֶנת,

ִמְדָּבר ָאֵפל ְוַדל ִמַּתַחת ָלַרְגַלִים.
ָהֲאָדָמה ִאְּתָך ִהְמִתיָקה ִלי ִּכְפַלִים.

1916

אבן

ְּכמֹו ֶאֶבן ְלָבָנה ְׁשקּוָעה ְּבֵמי ְּבֵאר,
ִּבי ִזָּכרֹון ֶאָחד ׁשֹוֵכן ְוֹלא ִנְרָּגע.

אֹותֹו ֵאיִני יֹוַדַעת ִלְמחֹק אֹו ְלַבֵער.
הּוא ֵסֶבל ְוָקלֹון, הּוא אֶֹׁשר ְוֶעְרָּגה.

ִנְדֶמה, ִּכי ָּכל ֶאָחד ֶׁשַּמָּבטֹו ִיֵּתן
ָעמֹק ֶאל ּתֹוְך ֵעיַני ִיְרֶאה ַהִּזָּכרֹון.

ְוֶעֶצב ַיֲעטֹף אֹותֹו ַמִּביט ִמְסֵּכן,
ְּכמֹות ֶׁשֶהֱאִזין ִלְבׂשֹורֹות ָאסֹון.

ֲאִני יֹוַדַעת, ִּכי ֵאִלים ָהְפכּו ְּבִרּיֹות
ַלֲחָפִצים, ִמְּבִלי ִלְׁשֹלל ַהּתֹוָדָעה.

ְּכֵדי ִלְנצֹר ָלַעד ּתּוגֹות ּוְתִהּיֹות
ָהַפְכִּתי ִלי אֹוְתָך ְלִזָּכרֹון ְּגֵריָדא.

1916


