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מרינה צווטייבה
מרוסית: ריטה קוגן

אתה חולם, אך לא אותי

ַאָּתה חֹוֵלם, ַאְך ֹלא אֹוִתי — ֱאֶמת.
ֱאֶמת, ִּכי ֹלא אֹוְתָך ֲאִני חֹוֶלֶמת,

ִּכי ַקְרַקע ְלעֹוָלם ֹלא ִּתָּׁשֵמט
ִמַּתַחת ְלַרְגֵלינּו, ֶנֱאֶלֶמת.

ָנִעים ִלי ִלְהיֹות, ֵּכן ָּכָכה ְסָתם
ֻמְפַרַעת, ְוִלְׁשּפְֹך ִמִּלים ְּכַמִים,

ְוֹלא ָלחּוׁש ְּבֶחֶנק ֲאַדְמַּדם,
ְּכֶׁשְּבָטעּות נֹוְגעֹות ָלֶהן ָיַדִים. 

ָנִעים ִלי, ֶׁשַאָּתה חֹוֵבק ִאָּׁשה
ַאֶחֶרת מּול ֵעיַני, ָּכל ָּכְך ָרגּוַע.

ְוֹלא זֹוֵעם ָעַלי, ִּכי ַּבְּפִגיָׁשה
ִנַּׁשְקִּתי ֵאיֶזה  ֶּגֶבר ֹלא ָידּוַע.

ָנִעים ִלי, ֶׁשֵאיְנָך הֹוֶגה ִּבְׁשִמי,
ְוֹלא ָצִריְך ִסָּבה ְּכֵדי ָלֶגֶׁשת,

ְוכֹוס ֹלא ְּתַנֵּפץ ְלַמֲעִני,
ְוֹלא יֹאְמרּו ָעַלי, ִּכי ְמֻקֶּדֶׁשת.

ּתֹוָדה ְלָך ִמָּכל ִניֵמי ַנְפִׁשי,
ֶׁשָּכְך ַאָּתה אֹוִתי אֹוֵהב ְּבִלי ַּדַעת.

ּתֹוָדה ַעל ְמנּוַחת ֵלילֹות ִׁשִּׁשי,
ְוַעל ִמעּוט ְּפִגיׁשֹות ְועֶֹדף ַלַהט.

ַעל ִאי־ִטּיּול רֹוַמְנִטי ְוִאִּטי.
ַעל ֶׁשֶמׁש — ֶׁשֹּלא ָּבנּו ִהיא הֹוֶלֶמת.

ּתֹוָדה ַעל ֶׁשֵאיְנָך חֹוֵלם אֹוִתי,
ְוַצר ִלי — ֹלא אֹוְתָך ֲאִני חֹוֶלֶמת.

1915

יומי עובר בלי חן והיגיון

יֹוִמי עֹוֵבר ְּבִלי ֵחן ְוִהָּגיֹון:
ִּבַּקְׁשִּתי ְּגרּוׁש ְלֶלֶחם ֵמֶאְביֹון,

ָנַתִּתי ּוַבֵּסֶתר ְלָעִׁשיר.

ְּבקּוף ֶׁשל ַמַחט ֲאֻלָּמה ִעַּיְלִּתי, 
ְצרֹור ַמְפְּתחֹות ְלַרב־ׁשֹוֵדד ִהְנַחְלִּתי,

ָמַׁשְחִּתי ִחְורֹוִני ְּבִטיַח־ִקיר.

ֶאְביֹון ֹלא ָׂשם ְּפרּוָטה ְׁשחּוָקה.
ָעִׁשיר ֹלא ְמַקֵּבל ְצָדָקה.

ְּבקּוף ֶׁשל ַמַחט אֹור ֵאינֹו ֻמְׁשָחל.

ַרב־ׁשֹוְדִדים ּפֹוֵרץ ְלֹלא ַמְפֵּתַח.
ְּבִטְּפׁשּוִתי ֵאֵׁשב ְוֶאְתַיֵּפַח

ַעל יֹום ְּבִלי ִהָּגיֹון, ֵחן ּוַמָּזל.

1918

השירה  של  הכסף  תור  משוררות  מחשובות   -  )1941-1882( צווטייבה  מרינה 
הרוסית. שירתה לירית, אינטימית ומופנמת. עסקה בבדידות ובטרגיות שבאהבה, 
במתח בין השגרה לבין חיי הנפש ומקומו של המשורר כנביא וכמנודה. גם היא 
ונורה,  נעצר  מזרם הטיהורים של סטלין ב־1939: בעלה  נמלטו  לא  ומשפחתה 
ולבנה  לה  מצאה  משלא  בתלייה  צווטייבה  התאבדה  וב־1941  נעצרה,  בתה 
אלמונית  למשוררים,  משוררת  צווטייבה,  נשלחו.  לשם  טטרסטן  בגלות  פרנסה 
יוסף  אותה  כשמנה   - לה  הראויה  בהכרה  מותה  לאחר  זכתה  בחייה,  כמעט 
 ברודסקי בין משוררי הקוורטט הנבחר - לצד פסטרנק, מנדלשטאם ואחמטובה.
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