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            מאיאקובסקימאיאקובסקימאיאקובסקימאיאקובסקי    ולדימירולדימירולדימירולדימיר

        

        

    מאיאקובסקימאיאקובסקימאיאקובסקימאיאקובסקי    לוולדימירלוולדימירלוולדימירלוולדימיר    שאירעשאירעשאירעשאירע    הבלתי־ייאמןהבלתי־ייאמןהבלתי־ייאמןהבלתי־ייאמן    המקרההמקרההמקרההמקרה
        הקיטהקיטהקיטהקיט    במושבתבמושבתבמושבתבמושבת

        
  ,ט של רומיינצבבית הקי, "כריש"הר , פושקינו(

  ) וורסטאות ממסילת הרכבת היארוסלאבית27

  

  ל ְׁשָמׁשֹות ָּדְלָקה ְׁשִקיָעה "ְּבקָ 

  , ָּתמּוָזה ָזב ַהַּקִיץ

  , ַהֹחם ָנַזל

  ֹּכה ַחם ָהָיה 

  . ִמחּוץ ְלֵבית ַהַּקִיט

  ִנְקַּפל ' ּפּוְׁשִקינוֹ 'ַּגְבנּון ֵּתל 

  ְּכֶקֶמט ' ָּכִריׁש'ַעל ַהר 

   –ָתיו ַהְּכָפר ּוְלַמְרְּגלוֹ 

  . ְקִלַּפת ַּגּגֹות ַעֶּקֶמת

  ִנְפַער , ּוְבַיְרְּכֵתי ַהְּכָפר

  , ַהֹחר ְוֶאל ַהֶּפַתח

  ַהֶּׁשֶמׁש ָסר־הּוא ְלֶמְחָּפר 

  . ְלַאט אּוָלם ָלֶבַטח

  ּוְלָמֳחָרת 

  הּוא ׁשּוב 

  נֹוֵזל 

  . ְּבֹאֶדם ַעל ַהֶחֶלד

  יֹום ְּביֹומֹו 

  ָּכל ֶזה ֵהֵחל 

  ִלְזֹרַע 

  ִּבי 

  . ֹרב־ֶחֶרד
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  , ִּבְסֹפק ָיַדי, ְוָכ ִּפְתאֹום

 ,ְּבַכַעס ְמא ַהֹחֶפן
 :ָקָראִתי ֶאל ַהֶּׁשֶמׁש

 ,ַּדי"
 "ְלִהְסּתֹוֵבב ַּבֹּתֶפת

 :ָצַעְקִּתי לוֹ 
 !ַּבְטָלן הֹוֵלל"

 ,ְּבַתְפנּוִקים ִהְרֵּביתָ 
  א יֹום א ֵליל–ְוִאּלּו ָּכאן 

*!"הֵׁשב ּוְכָרזֹות ַׁשְרֵּבטָ 
2 

  : ָצַעְקִּתי לוֹ 

  ַהְמֵּתן , ֲעֹצר"

  ְוַהְסֵּכת־ָנא , ְזֹהב־ֵמַצח

 ִּבְמקֹום
  , ְלִהְתַהֵּל ָּבֵטל

  ּבֹוא ְׁשֵתה ִאִּתי 

  !" ּכֹוס ֵּתה ָּכאן

  ! ַא ַמה עֹוַלְלִּתי

  ! ֶזה סֹוִפי

  , ִּבְנֹהר ְּפָסָעיו ְּבֶזֶלף

  , ְוִאּוּוָייו ַהִּנְכָסִפים

  . ַּבֶּׁשֶלףַהֶּׁשֶמׁש ָּבא 

   –ְּכֵדי ְלַהְסִּתיר ֶאת ַהֲחָׁשׁש 

  , ֲאִני ָנסֹוג ָאחֹוָרה

  , ּוְכָבר ֵעיָניו ַּבַּגן ַמָּמׁש

  . ְלָכל ָהֹאֶר, ַּבְּׁשִביל

  , ִמָּכל ַחּלֹון ְוֶסֶדק־ִקיר

  , ַהֶּׁשֶמׁש ִמְׁשּתֹוֵחחַ 

  ; ָקַרס

                                                         

 הטלגרף סוכנות עבור תעמולה כרזות בעיצוב מאיאקובסקי  עסק1919 מסתיו החל *

 . הרוסית
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  , ֶאת ַהְּנִׁשיָמה ִהְסִּדיר

  : ּוְבקֹול ָעֶבה ׂשֹוֵחחַ 

  ֵהן ֵמַעְרִׂשי ַהְּמַרֵּטט "

  . ָלִראׁשֹוָנה ָרַחְקִּתי

  ? ָקָראָת ִלי

  ! ָּתִביא ּכֹוס ֵּתה

  !" ִמְרַקַחת, ַּפְיָטן, ָּתִביא

   –ּוֵמֵעיַני ַהֶּדַמע ָסר 

  , ַהַּלַהט ְמַׁשֵּגעַ 

  : ַא ֶאֱאֹחז ַּבָּסמֹוָבר

  !" ֵׁשב־ָנא"

  . ְוִהְתַרֵּגעַ 

  , ָּפהֵׁשד ָׂשם ְּבִפי ֶאת ַהֻחצְ 

   –, ִלְצֹעק לוֹ 

 ,ְנבּוכֹוִתי
 ,ּוְבָיְׁשִבי ַעל ַהַּסָּפה

 !ִצִּפיִתי ְלִּתְסֹּבֶכת
 ַא ֵמַהֶּׁשֶמׁש ִמן אֹוָרּה

 ָזְלָגה
 –, ּוִמן ׂשֹום־ֵׂשֶכל

  , יֹוֵׁשב ִאּתוֹ 

  ְּבִלי ַהָּכָרה 

  ; ְוַהִּׂשיָחה ִנְמֶסֶכת

 ְוָכ ַעל ָּכ  

  ַעל ָהא ְוָדא 

  , "ֶּפֶׁשתָהֲעבֹוָדה ִנְר "

  : ְוהּוא עֹוֶנה ִלי

  , ַאל ִּתְדַאג"

  ! ַהֵּבט ַּבֹּכל ְּבֶפֶׁשט

  , ַאָּתה חֹוֵׁשב, ְוִלי

  ֶזה ַקל 

  ִלְזֹהר 
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  ? ְמא ַהַּקְרַנִים

  צֹוֵעד ֲאִני 

  זֹוֵהר ְוַּכל 

  !" ְּבֵאֶּלה ָהֵעיַנִים

 ִּפְטַּפְטנּו ָּכ  

  ַעד ֲאֵפָלה 

  ֲעֵדי ֵליל־ֶאֶמׁש , ְּכלֹוַמר

  ְטִוי ִׂשיֵחנּו ִהְתַעָּלה ּו

  . ֶאל ֹּגַבּה ְּפֵני ַהֶּׁשֶמׁש

  ּוְבִחָּבִתי 

  , ַהְּלהּוָטה

  . ֶאְטַּפח לֹו ַעל ַהֶּׁשֶכם

  : ְוִאּלּו הּוא

  , ַאָּתה, ֲאִני"

 ! ְּכמֹו ֵמאֹותֹו ָהֶרֶחם
   

ַּפְיָטן, ֵנֵל ,  

  , ִנְזַהר

  , ָנִׁשיר

  . ֶאל ֶאֶרץ ְמֹחֶרֶכת

  ,  ָאִאירֲאִני ְּבָזְהִרי

   –ַאָּתה 

ְּבִזיו ִׁשיֶרי ."  

  , ִקירֹות ַהֵּצל

  ְּתִפיסֹות ַהֵּליל 

  . ָקְרסּו מּול ֹעז ַהֶּפֶרץ

   –ִעְרּבּול הֹוֵלל , ִׁשיִרים ְואֹור

  . ָהֵאר ִּבְמא ַהֶּמֶרץ

  ִאם ָסר ֹּכחֹו 

  ֵמִהְתרֹוֵצץ 

  ְּבבֹוא

  , ֵׁשָנה ִנְתֶעֶבת
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  ֲאִני 

  ְלֶפַתע ִמְתנֹוֵצץ 

  . ּוב אֹוָרה נֹוֶתֶבתְוׁש

  ִלְזֹהר ָּתִמיד 

  , ּוְבָכל ַמָּצב

  ְלִהְתַּבֵהק 

  , ַעד ֶּכֶמׁש

   –ֶזה ַהַּמָּצע , זֹו ַהִּסיְסָמא

  ֶׁשִּלי 

 ! ְוֶׁשל ַהֶּׁשֶמׁש
  

    )1920(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ טינוטינוטינוטינו: : : : תרוסימ(


