
לךמונטוב מ.

איריים
פר5£הפ

 פריז ינ?גף הןם עני על

 צחור. מפרש כחולים אדים בין

 א.ךץז בקצוי לו מה־ןתור

אורו במולדת עזב פה

 גלים, מים1ה שורק, ן<רוס

 עז... ?שאון נע כ׳מו־ן

 ערפלים, בין יתורז אשר לא

*ן הגי מאשר לא אף

 ;הרה, גל דוץזי ?תחתיו

 ז,6 קרן תהל ממעל
 ןזץךה> רק ?שאף הוא הוא, זך

ושנת... חלום בה אלו
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בת־הגלים

 ה?אור תכלת על צפה אט ?ת־גלים

באור; הסהר וסחפה
 מעל לסהר עד לזרק חפצה היא

לגל. הכסף קצף את

2

ם1התה הניעה וסעךה ולשאון
מרום; השקופים העבים
לשיר הקשיבו בת־ו&לים וברן

סלעי־הגיר. עם קחפים

3

התהום ,?עמק בת־גלים: שךה "•
היום; זהרי יימךמו

 בסן .יצאו שם במחולות זהב דגי

הזך. הבדלח בךבירי

4

 סחוף• חול מזהיר, חול מרבדי על ושם

הסייף. למעבה הצללים,
הזר, ק,1הךח הגבור עום לו
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5

 חק גלי מה־גאהב הבחורים בלילות
לסרק; ה^שי קוציה את

בחם מה־גשק ושפתיו ומצחי
חיים. ישחק עת וזרח, עת

6

 מה, על אדע לא ואלם, הוא _קר אך

זע; לא הלהט לנשיקית
כ<שש בןריעית ותנוחי ישן, הוא
האש." מלטיפית ועיר לא

7

 החיף, לסלעי בת־גלים שרה פת

סיף; אין הכמוס ו?עצבד>
 התהים הני^ה וסעךה ובשאין

מרים. השקופים העבים



ג ו ע נ ו מ ר 5 ר.

ציוין דלית

 פלאית, ארץ בת חן, דלי.ת

עלית? אי לי, גא יךי1ןז
 בקעות איזו הרים, 5איז על

;פית? אף ךחת9 שנת,4?י

נהר.< קו אותך קלמף
עזב? עדן העדן, גדות

 קרה רוח הלבנון ?ל או
באף? טלטלה בדיך

 ?ליי צמחת _ןה ותמר

 לרם? עוד ראשו הישא

 צלליו בשפעת עוד הימשך

? חם מגי עלף הלך, עין

 קשים מגעגעים אולי או

לח? ענף כל לו ןבש כבר
הגכמשים העלים ועל
? נח עתה צמא דרכים חול

 קדושה ברגשות :הגידי־נא

 ך,לום? עד אותך הביא מי

 האנושה נפשו המצוקות
חם? בדמעות לך ש?ך הוא



שירים

 חלד ומצוקות הוא נזיר או

 שוא, פהבלי לו מוזרים

 הילד׳ כלבב זך ולבבו

עב. חשפת מצחו תקדיר לא

 חום;ה- את אלוה צל־

 ארון־ לפני ברית וכשומר

 דליה׳ את׳ עומדה הקדש

ולגן? עליו לסוכך

 הנשמה••• נר •• שקופה אפלולית

 זך- סמל - את הברית••• ארון

 דממה נעם עם חלום ושלום

לך• ומסביב עליך
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ההיף

 ?(ר, בהיר, ח^ר תן<,1א אהבתי

 ךממו^3 לי המזהיר חד פלדה סיף

 $וי, נקם למועד דם גרתי לטשף

למלחמה. השחיןף גא ןרקסי

חם לזכרון זכה חבעלת :ד
נוןוז פרדה ברגע לי אותף הגישה
דם, מזרם לא בראשונה נתרטב

ותוןח. כאב פעת זוז אור, נזדמעוז אם ?י

 ר1עיני־שח הביטו גיד בלי בי ןךמם
 מךעיפות ןעצב־רז ד1ם מלאות והן

 האור ערק לפרפור הזאת וכעשתף

ת.1ליפ0 עממו אף העתו, הן

חד׳ סיף נתת, לי לבן־לחדי
 לי תהי ובגדודי אלם! אהבה ת1א

 עד, עדי אהיה ף1כמ כי למופת,

ךןליו5 ידיד קר,זו עז תמיד כמוף
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המ^רר
 נוצצת׳ עוד חניתי פז קשוטי בברק

מלהבות! הוא נפלא ולהבה
 העשת נחשלה כמוסה רזים בחכמת

ת•1קךב למוד מזרח מורשת

 ;מים הרבה עבדה גאה הרים לפרש

שכרה; לדרש ובלי ?אמון
 דמים׳ כתבת כתבה גויות הרבה הרבה על

קרעה• אשר ת1השךיונ ורבים

 ושעשעים בשמחות גם חלק לקחה היא

למתגרים• ענתה ובצלצל
ך ועדןים פתוחים נחשבו לה במה

ומוזרים! נבזים קשוטים

 ויחלל גי מעל פשטה לבב עז קוזק

 במלחמה׳ הטרק׳ גדות על

 השלל, את מכר ארמיני ובחנות

שמה. תנוח ניד ומבלי

 הרעוע, נדנה כבר השלך החוצה

קשתה, כי במלחמה שנשבר
כצעצע תנוצץ פז ,ובעדן

ותהלתהז מוראה ואי
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 ו־גילא ;ד תגע לא איש, עוד לה ידאג *ל

באהבה; תה1א ללטף יצהצחה,
 התפלת, כעלות שחר, עם איש יקרא לא

להבה... על אשר הרז כתב את

 ךגוו1ד של המשורר ערכך, גם מך ק

עמוס... נקלות בדאגות רך, זיור
 נפשנו, בי הכנעת האש, דבר דברך, אי

ז כמום ברטט לו הקשבנו

 הגאיתת שירתך וצליל זמן דרה הן

עץ; בכל הצית קרבות אש
 לבונה, בלי כתפלה עם דרה ביעדיו

ן?ן. *מכל עליזים כחג

 ההמונים ראשי על אלהים כרוה

 הנאצלים, רחפו גיביך

 וביגונים בשמחות ;עז צלצלו הם

המגדלים. פעמון כצלצל

 הנאצלה, בשפתך הדור קץד עתה אך

מבטיו... כל השקר לברק
 בלה זנונים וכאשת כבר זקן העולם

קמטיו. יכסה ושרק בכחל

 רהב, מהתלות שבע הנביא, עוד, ר1התע

יעודה? סרבך ולנקם
הלהב. את תשלף לא לעד מהנדן או

וחלוךה?... רקב שכסה



(

עננים

תדים, כ>נעים קוחקים ן;י3
ם!5ןנר שדות תכלת עי פנינים ת1^ךשר

;סךךים< מצפון כמו;/ לים1ג
ם•1ךר לןךכהי $שוטו הךאו,

מןלז ?ד 5הרן ךפכם?1ר $ה טי
 נכהריסן תככים 1א שנאה או קנאה

גזלו מךגעכם נחם אולי 1א
ן,קךיםז של־ך־עים רעל ךבת 1א

 5 השממה בערב־ת .קצתם כי לק לא!

מוזרה... הוגה אף חשק, לכם ןר
ברכיו/ הנ&או וחפשים קרים
מרה גלות ובלי מולדת נוף }לי
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הקבר חנכת

1

 צוקלת כף ?תחיאת גיל, תרועות ?סערת

 של־גבורה, עצמותיו פו־גצןה תקדם

לשלשלת תרתק דם 1נפש ^גסח
אוךד- קךן? בלי ר,1ךר תקות ??י

2

 כלה תבל מתנכלת ,קד חיגף ןתד.?ת

 הך־שע׳ על לכפר קרס, על ת1לספא

 בקמולה מתעלם ריק, בער, ן1ןהמ

ןע.?6מ כסף ןב, מעשה קעושה

3

 ן:1חר יקמר ?לבבי אש, תבער קך?י אך
 ות!3הך עם ת1ההרוע החג, כל תה־גבער

 ן:1בגר לה ואקרא ל1ק ארים ולצרפת
לא־בינות! י1ג י1ה אויל, עם הוי

4

 נך,1וגא ךך1ה ותהלתך, ךך1כב את
 ;חלד פת משגב כל ש,1הקד את־כל

 ברגליך, ךמסת ריק ספק ?לעג
י,לד. צעצעיו את כנןץ
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5

 הקנפים, לאתנן לך היתד. התהלה

 התלעים, למרךצת —החפש

 ענפים אילנית־עד דורות־הוד, ומסורות

ומפנים. מאחור בה סע?ת

6

 5כליון לך שן לטש כבר אבדת!

 הא.לקת לצרפת הוא הופיע אז אך

 וגאון עז ובעיניו אדני ?משיח

ןהצלה. ובעיו-ו־וח

7

 הקדומים" און אליכם שב 1שךביט ובצל

 ונסערת רועדת יהז תבל נחבט

 הערומים, כסכם, בם ד1קה מחלצות על
התפארו! מנצחונות }"רקומות

8

 בשמים, כנשר וגא עז נ״׳א הוא
 שפז! כל על שמעו עולם, מלאת תהלתו

 מצולם, במדברות וין. כתלי חרבות תוך
הנשרפת. רוסית בירת שרגי ין3

9

 פעלתם, אזי מה אתם, עשיתם ומה

 במרחקים! נ;בק עת בכף, שם שו?1 עת

 נגאלתם בו אשר־ 1נ1שלט ת ז ערעךתם
במחשכים. ה\תכם ותלטשו
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10

 ופודים מוזיל אז שונאיו, סבוהו ועת

 ן?ם1קל תן־או בל עד בסנורים, הכיתם
 וכעבדים ,1ב כאשת נת^גדר

גאונכנג את האויב אל הסגךתט

1׳

 רוסףזם אז נו5 אזרח משפט גם את־פל,

 4העטךו הסיר ראשו מעל ומדו

 הסגן־^ם, אז לשונא הרך ?נו את גם אף

למשמרו לכם שמסר ,1בנ את

12

 נמים למרחקי הגלה והאזיקים

 הלגיונות... ,קשרו לגבור מר ומספד

גשמים אי סלעי בין כגר דם ניךעך
וזקרונות• ןגונים לחום

13

 קמה,יולנ למשטמה חלל נפל הוא

 ונסתרים עמקים אש געגועי ;אכיל
 המלחמה, בגלימה בור הורד ו?ןד

האכזרים. שומךיו רק 1ל וסביב

14

 נפתלים, עם ,1ןעמ תיש עברו שנים אך

 עפרו! את נשיןה הוא! ,לט מתגעש:

 הלולים, פרי שעשה ךז< גרעין נצפינו,

מהדרו!'. ןגהו אשר בחומות
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15

 ההמונים שנית הגבור. שב ולאו־צו

 תשאות, המלאה בעיר ירעשו מסביבו

 האחרונים שרידיו את ההוד, כליל ובארון,

ובתרועות. בתשבחות טומנים הם

16

 קתם,7תשו נמלאה נמלא, העצם הגה אך

 אחרת, כבר לקחה מקומה את ובלבם

 שפתם, על אויל בצחוק וכה כה ו;םץלם

התפארת. שרידי רומסים הם

17

 עפרו, שעוררו מאד, עד לי ןצר

 הדמןה קדושת שהפריעו לי, וצר

 במדברו שחלם לענק, מסביב

ונש;ה. שנת על עד, של!ת על

 הצבאות שר ורוח יום עיע ואם

 מוח, בו עפרו .זה, חדש קבר אל

 - להתראות, בואזי ?מרחק
לרוח! אז ומה־חזר מה־יער

19

 מאסרי אי על בכאב אז געגע1ומה־?ר

 זרים שחקים מתחת ם,זי א?סי3 הגם

 נאדרי, גא, כמוהו ם,זהי שם ששמרו

המשבריס נצחם שיר לו ושרו
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הים מ?כת

?;ם, סוסו את הנסיך חץ1ר
מ?ם. קורא קול נשמע לו ?האם

באף, המ?ם את הסום מכה
צף. הוא והלאה וצוהל נוחר

 נ/1תה ־ת מל "אני קורא: קול ;שמע
.*בחם■ אשקך עמדי, ;א בוא

 ר,1צח ד2 הופיעה גלים בין הנה
העור. של־רסן הגדילים צדה

פאר ראש הן, ראש אחריה נראה
כזר; עכרוהו מעמקים דשאי

 למאד, עמוקה תכלת, עין עינה,

?קוד. הצית בה שלהבת חשק

השן צואר על משברים ן!גלי
החן• כפניני ?גהו דו, ע ?ך

במעטו' ,חכי אז: הנסיך ןושב
ד.;3 צמתה ותפש מהר
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 הקרב. למודת אמיצה, 11;

לשןא. בפיה אך המלכה, בוקה

 ה;ם, גלי בין ה?בור מפליג

בע;ם: חקו־א 1חפ אל יצא

 הלום, ובואו ?ומיתי, ,חושו,

היום... הבאתי מה־שלל שורו,

 ן פה תפתחו לא תחשו, _ןה למת
כזה?" מיפי הנךהמו?ם או

 העז, ר1הגב ר1לאח ןקו־

וגז. ששונו ןנח,-חךעך

 קול, צלי בךממה, לפניו ראה:

בחול; תפרפר פלאי סי_ת־;ם

 הגו, חרק נחש זנב ץנבה
מפאב. תרטט תתפתל, חדש

 הצחור, קצף יז משפתותיה
הבור. קדרות את ?ניניה לבשו

 בחול, החורות ;דיה ת1פר1ח

ל...1ק בלי נעלמה תוכחה תלחש

דם... לו ומוזךהר הנסיך רוכב
התהום... מלכת את לנצח .יוכר
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 וליל, יום אתגעגע לך לא לך, לא

 {אןרי!5 ;פ!ך ברק לי לא לי, לא
 עבךי עמת את אוהב בך אני

 כצל, נ;ןדו איבר מעורי

 נח עליך דש מבטי ןעת
 הזנבלו/ עיניך וךתוש ונוקב

 אב^וג ד1ס שיסת לבי לוחש אז

טת דמם לבי אל.יך לא אך

אז, יס*א דש אבי ר?:ת ?ש
 בפניך, פניה את וזפש5$

 בשפתיך, - שנדפו שבתית

שבבר עי;ןם, ב!־ק - ובעינך
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* *

 פניך את שכסה ,קר, לטקווה מבעד

 כחלום, הנעים לי, צלצל עדן ל1ק

 שפתותיך שושני שחקו ולעךמה
תהום. עיני ומשכו צצו1ןנ

 ד<ןפה, אז, ראיתי הלוט לדק מבעד

 לחיך־חן; אביבות ?וארך־שש, ?חור את

 נש,קפו^ אזי לי שובבה קוצת־קוחור גם

השן. גב על לבד ^תעתה

ברא לי אז האלה סוד רמזי ומני
 ד1ה קסמי מלאת ,יפתי, פני דטלף
 הנהו־ה, חזון את תמיד אשא וללבי

סוד. בגזגגעי אשיחנו אצרנו,

 רגש רבות ת1שיח אל לי: נדמה יתמיד

 שר, לי דים מסתרים קול אף כבר; שמעתי

 נפגש עוד אנחנו 1ז פגישה אחר כי

שמכבר. כידידים חם דעות ברטט
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תמר

 $ריס עומד סלע־שחור צוק על

 יחל של הצר בעמק

 הטרק שם במקום

הגל. באפל ונוהם

חתה, המלכה תמר שם
הזאת, הצרה בחומה
 דמתה, ?;?;ה למלאך

הוות... מלאה כשטן

בערפל ליל מדי ושם
פי, אור קטן,־ אור התל.קח

בשפל, לעוברים רמז הוא
ושנת. מךגוע הבטיון

זמר, קול תמר, קול ןצל$ל
דן1אש־ם חשק, אש כלו הוא
 כחמר, ומשכר צודה הוא

והוד. וגבורה שלטון בו

נער בא התעלמות ולקול
שר, בא עבד, בא גבור, כא
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 השער בדממה ויפתח

וסר. הזועף הסריס

 ןרכה רבודה ערש על

 ומר אהלות הגופה

 מחכה, לאורחת המלכת

עיני־השחור. לשוחקות

רווןח, בגביעים לן*ה
 בגו, נאחזת הדו.גף

 לודפח הליל ובחשכת

וכאב; זלשר קול פרא, קול

 מאהבת שכורים כאלו

 ספור כלי ובתולות בחורים

 ת.אוה, חג נאדו־י, כלולות חג

השחור. בצו־יח יחגו

 מרמה שסר קו ואולם

 ההר, רכסי את פזזי כי

 וךממה ז^פל לשתררו

הצד. הקודר, בזודיח

 המצרים, בין בא כי לשאג, רק

 לחל׳ בנקרת הטרק

 משברים לאנחו ובכו,

גל, לרדף וגל ב&פל,



לרמינטוב ר. 464

 מחרישה קךיךה,ז וגחה

 לתהום; ?במה ישאו הם

 אשת ךמות תלבין אז בחלון

מרם. פרדה קול ןצלצל

 מה־נעים; ה?ךךה קול ויהי

 סוד, קסמי וטלא ענג מה

 נפלאים תענגות כמבשר

?קוד. ת3אך< ^ל ולטיפות

ישמעונובק, ד *!רגם


