
נגמרת שלעולם אינני אני,
צווטאייבה מרינה משירי מבחר

בסקין סיון וביארה: מרוסית תירגמה
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גבולות, וללא ענקית, ללא פשרות משוררת היא (1941-1892) צווטאייבה מרינה
קריאה ובאסונַנסים, בסימני ובטרגדיה, באהבה בכול: עד הסוף הולכת והיא
שירה רוסית כל קורא אלוהים. עם ובהתמודדות מול העולם בעמידה בודדה
מחזות, (שירים, פואמות, הפורה יצירתה תרגומי למרבה הצער, זאת. יודע
תורגמו1. לא עדיין מעטים יחסית, וחלקים נרחבים ממנה לעברית סיפורת)
של תכונותיה בכל דווקא להשתמש ומיטיבה מרבה שהיא מכיוון למעשה,
הרוסית ובפרט בין אחרות, שפות לבין בינה מבדילות הרוסית שכה השפה
ביותר עדינֹות דקויות מילים, על דילוגים דקטיליים, (חרוזים העברית לבין
ניתנת לתרגום. בלתי כמעט נחשבת וכו'), היא פולקלוריים הרגש, מוטיבים של
את המשוררת לקוראי "הו!" להציג האתגר את על עצמי זאת, לקחתי בכל

כמשוררת וכאדם. — חיי אותי לאורך כל שמלווה הנפלאה הזו,
במוסקבה. ב־26 בספטמבר 1892, נולדה צווטאייבה איוואנובנה מרינה
האמנות ולתולדות לבלשנות קלסית פרופסור צווטאייב, היה איוואן אביה,
ידיו במו והקים לאמנות, רּוְמיָאנְצֶב מוזיאון מנהל מוסקבה, באוניברסיטת
העתקים מעולים הביא שאליו לפיסול, במינו יחיד מוזיאון מפעל חייו: את
לבקר משגת אינה שידו מי כל לטובת והרנסנסיים, הקלסיים הפסלים של
על חזותית "המוזיאון לאמנות ונקרא היום, גם קיים המוזיאון  באיטליה.
מריה מרינה, של ִאמה מעולם.) שכחתי לא עשר. בגיל (הייתי: פושקין". שם
נפשה, והיא חינכה בכל במוזיקה ומאוהבת מחוננת ֵמיין, היתה פסנתרנית
ידי על גריג, בטהובן, שופן, ידי על  כלומר:  המוזיקה, ידי על עצמה  את
שִמּבין  הקשוח, הגרמני הרומנטיזם ידי על כלומר: ושומן, שוברט של Liederה־
את שלו. ביותר והמופלא העמוק הביטוי בוודאי היא המוזיקה האמנויות, כל
היא — הגרמנית השפה וגם את — ממנה הערכים שהתחייבו ואת שלה המוזיקה
שגם חשבו "אסיה"). (המכּונה ואנסטסיה מרינה לבנותיה, בהצלחה הנחילה
שהיתה מה שזה סביר היטב. ניגנה היא ִאמה: כמו פסנתרנית תהיה מרינה

שבנפשה חזקה יותר. השירה עושה, לולא היתה
והבטוח, הישן ילדּות בעולם התשע־עשרה, המאה של התשעים שנות
נגועים אחרים היו מקומות וקרבה. הולכת התמוטטותו כי אינו חושד שעדיין
צלולות כל העיניים הצווטאייבים בביתם של אך — האופייני לתקופה בדקדנס
ביותר הישרה — הדרך תרבות מסירות, קומה, אומרים זקיפות המעשים וכל
למרות — מהוריה שלמדה לעולם ממה לא תסטה מרינה האנושית. הרוח של
מאושרת. היא ילדות אז, באותה בה כבר הטרגדיה קינן שזרע — או מפני —
לסנט הלנה שהוגלה לנפוליאון נכזבות, לאהבות טרגיים, נמשכת לגיבורים
הטרגי גורלם אך לזו, זו מנוגדות הן שלכאורה אהבות — מהפכנים ולסיפורי
קנאית, גאה, עקשנית, ילדה היא מרינה אותן. הוא שמאחד הגיבורים של

הבוגרת. מרינה — בדיוק כמו רוח ועזת מרדנית
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לאיטליה,  בנותיה שתי עם ונסעה בשחפת מרינה של ִאמה ב־1902 חלתה
באיטליה נשלחות קצרה שהות אחרי עִמה. להיטיב אמור היה שהאקלים בה
הן כך בגרמניה. — מכן קתולית בשווייץ, ולאחר בפנימייה ללמוד הבנות
זמן גיבורים. ומַטפחות ספרים בולעות זרות, שפות לומדות עצמאות, רוכשות
בת האהובה, ִאמן ואסיה את מרינה איבדו ב־1906, הביתה, השיבה לאחר קצר

הכול. בסך ושבע השלושים
לנגן, ממשיכה מתמרדת, ספר, בתי תכופות מחליפה מרינה ִאמה, מות אחרי
לנפוליאון לכתיבת שירה, לספרים, שיעור — לאין — בקנאות רבה מתמסרת אך
הראשונות בעולם ההיכרויות הראשונות, האהבות השני. הראשון ולנפוליאון
את  לאור מוציאה ב־1910 היא הגימנסיה, וכבר את מסיימת לא הספרות. מרינה
מלא ברומנטיקה שעדיין הספר, הערב". "אלבום שלה, השירים הראשון ספר
וזוכה באהבה,  המלא הנועז, הרענן, הקול בזכות זאת בכל נערית, מתבלט
וֹולֹוִׁשין, מקס ביותר חתום האוהדים המאמרים על אחד אוהדות. לביקורות
למרות — הופך והוא קרים, האי חצי של בקצהו הזמן רוב החי מפורסם משורר
מתחילה לבלות קרוב ביותר. מרינה — לידיד שנה בגיל של חמש־עשרה פער
של בקצה המזרחי עיירה בקֹוְקֶטּבֶל, מקס של בביתו ארוכות קיץ תקופות
עפרון, סרגיי את בביתו ופוגשת — נפגשים והים ההרים הערבות, שבה קרים,
שמונה־עשרה, הם לו שמלאו לאחר בשנה. ממנה הצעיר ושחפן, נער יפהפה
"פנס השני, ספרה את מוציאה לאור העשרים בת מרינה ב־1912, נישאו.
תקופה, "אליה"). באותה (המכּונה אריאדנה הבכורה בתה את הקסם", ויולדת
מרד אהבה, — אותה מעסיקים לבוגרת. הופכת מתגבשת, מרינה של כתיבתה
העממיות את בה הן ועתיק ְמחברת נושן לכל דבר מה. האהבה אלא ומוות,
שלפני הזוהרת השמונה־עשרה הצרפתית המאה הן את הרוסי, הפולקלור של

עצמה. המהפכה את והן המהפכה,
סרגיי של הראשונה: גיוסו העולם מלחמת תחילת עם באו מיד לא השינויים
זוטר. לקצין היה ואחר כך התגייס בתפקיד חובש, יותר הוא מאוחר אך נדחה.
לבדה. מרינה היתה השנייה, אירינה, בתה ובעת לידת שלה השני ההיריון בעת
מרינה הללו האהבות רוב את לבוא וללכת. בחייה האהבות המשיכו במקביל,
ספורות. בפגישות — לעתים בלבד, במכתבים אותן ניהלה לעתים "המציאה",
הייחוד את להם: שלא היו תכונות לאהובים מרינה העניקה באהבתה, נדיבה
רק בנדיבות. שיעור אומרת — התשוקה שלה. אני שלה, את הנדיבות את שלה,
ממה יותר בני אדם להעריך כך, לאהוב אותה הניעה של מרינה לבה נדיבות
העשרים. במאה ביותר החזקים האהבה משירי כמה ולכתוב — ראויים שהיו
המלחמה רעים: עדיין אינם החיים המהפכה העולם, עד מלחמת למרות
האזרחים ומלחמת אוקטובר מהפכת אך ממוסקבה. הרחק במערב, מתנהלת
לצבא מתנדב הקצה אל הקצה. סרגיי מן אחריה, משנות את החיים מיד שפורצת
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הדואר אינו אין מכתבים: בדרום. אין פגישות, בשורותיו הרחק הלבן, נעלם
נשארת  היא מת. או חי הוא אם מושג למרינה מ־1918 ועד 1922 אין מַתפקד.
היא מתמדת. ואי־ודאות קטנות ילדות שתי עם לבדה, המהפכנית, במוסקבה
ובחומרי במזון חמור מחסור מתחיל שלה. הִמחיה אמצעי כל את באחת מאבדת
בתקווה לבצע כפרים לאי־אלה נוסעת איכשהו, להסתדר מנסה הסקה. מרינה
במשרד לעבוד מנסה קונה, לו שנמצא חפץ כל מוכרת עלובות, חילופין עסקות
תמיד — והילדות בביתה. היא חדרים משכירה לענייני לאומים, (הסובייטי!)
לחבר, שלושה מהם נותנת שישה תפוחי אדמה, היא לה יש אם (אבל — רעבות
מתיישבת היא בכל יום כן על פי ואף ּבַלְמֹונְט). קונסטנטין המשורר שמעיד כפי
המהפכה, רוסיה ואת את על הבנתה — מה? לעתים על שירים ומחזות. וכותבת
על — יותר אך לעתים קרובות בשורותיו, הלבן שבעלה נלחם הצבא גורל על
סוניצ'קה השחקנית חברתה על לוזאן, על כרמן, הדוכס על קזנובה, על אהבה,
מוסיפה להתנהג מרינה זאת, מלבד זאבאדסקי. יורי היפה השחקן הולידיי ועל
לצבא אהדתה את — המהפכנית! במוסקבה — מפגינה שלה: הרגילה בחוצפה
אך אדומים! לפני אולמות — הצלחה ללבנים שירים המאחלים מקריאה הלבן,
שהחיילים — בדרכו מהפכני כך, כל חדשני — הללו השירים של הנשימה קצב

נגדם. מדבר שתוכן השירים לב שמים כלל אינם לעתים האדומים
שלושים,  גיל עוד לפני כך, הקטנה מתת־תזונה. אירינה ב־1920 מתה
והצליח  בחיים נותר  שסרגיי  מתברר ב־1922  נעוריה. את מרינה מאבדת
לסרגיי. ותצטרף את רוסיה תעזוב שהיא ברור למרינה עתה לפראג. לברוח
מצטרפת שם, מספר חודשים שהות של ַאליה לברלין, ולאחר עם מגיעה היא

בצ'כיה. לסרגיי
מרפה (ולא אינו העוני קלים, — אינם ובפרווריה בפראג — החיים בצ'כיה
משנות המהפכה: בהרבה טובים לעולם), אך הם הזאת עוד מהמשפחה ירפה
בקלות יחסית מצליחה מרינה להשגה, ניתן האוכל סוף, סוף המשפחה מאוחדת
הוציאה לאור היא (בסך הכול לאור ספרים בכתבי־עת, להוציא לפרסם שירים
סופרים. לקבל שכר ואף ב־1928!), יצא האחרון אבל שירה, ספרי תשעה בחייה
נולד ,1925 באותה שנה, ופואמות. שירים כותבת והיא מאושרת, מרינה שוב
זו עוברת כל שנה של בני המשפחה. בסופה גיאורגי, "מּור" בפי הצעיר הבן
ב־1926 מנהלת  לפרווריה. הבירה בין מעברים — שוב לצרפת. המשפחה
ורילקה, עד מותו פסטרנק בשלושה" המפורסמת עם מרינה את "ההתכתבות
"קיץ היפה ּבַשם לאור בעברית שנה (ההתכתבות יצאה אותה בסוף רילקה של
פונה השלושים היא בשנות אך שירה, ולפרסם לכתוב מרינה ממשיכה .("1926
לרוב מאמרים, כותבת וגם יותר, או פחות אוטוביוגרפית — כולה לסיפורת, גם
הרוסים המהגרים עליה, מכיוון שחוגי זאת, הפרנסה קשה עם ספרות. בנושאי
מביעה להתחבב, ולא מנסה לא מדי, ישרה במיוחד: אותה אינם אוהדים בפריז
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אך רוב חלקית, במׂשרה כעיתונאי בדוחק מתפרנס סרגיי רוסיה. לאימא שנאה
עברו למרות זו, בתקופה בגלל השחפת הארורה. לעבודה כשיר אינו כלל הזמן
והופכות יותר ומשתנות, הולכות דעותיו בגללו — ואולי — הלבן כקצין בצבא
במערב, אז ידועות היו לא עדיין סטלין של זוועותיו פרו־סובייטיות. ויותר
פעיל להיות מתחיל סרגיי המועצות. ברית את אהדו רבים אירופים רוח אנשי
דרכו, בצדקת שלמה אמונה מתוך לרוסיה. לשוב המבקשים מהגרים בארגוני
לו שעלתה הגורלית, את ההחלטה מקבל — הוא הנראה ככל — תמימות מתוך
לא ידעה הנראה, ככל מרינה, רוסי. סוכן נעשה הוא בחייהם: ולבני משפחתו
אמנות והפכה לציירת וגרפיקאית, למדה פעילותו. ַאליה, שגדלה בינתיים, על

בדעותיה. נותרת מרינה הפרו־סובייטיות. בדעותיו מאביה נדבקה
של  עסקי הריגול אחר כך, קצר זמן שבה למוסקבה, לבדה. ב־1937 ַאליה
עם לגור ועובר המועצות מפעיליו לברית על ידי מוברח הוא מתפוצצים. סרגיי
מצטרפים אליהם. ומּור מרינה ב־1939, בבית קיץ בכפר ליד מוסקבה. ַאליה
רבות שאחרי שנים מכיוון שלמה, אינה — שוב! — איחוד המשפחה שמחת
היא אסיה: האהובה אחותה אינה יכולה לפגוש את מרינה פ�דה, של כך כל
נעצרת באותה שנה כבר הגולאג. של הרבים הריכוז באחד ממחנות נמצאת

גם סרגיי. נעצר ַאליה, ואחריה
הספרותיים החוגים הארבע־עשרה. בן מּור עם לבד שוב נשארת מרינה
מנסים חלק מחבריהם וקור. חום של משתנות ברמות מקבלים אותה במוסקבה
אז קשיי הדיור האופייניים דירה. לארגן למצוא עבודה בתרגום, לה לעזור
לשבור מרינה נאלצת חודשים לכמה אחת במיוחד: חמורים הם המועצות לברית
לתרגומי שירה — מקור פרנסתה מתמסרת היא הראש מחדש — היכן לגור? את
באו שכל עומדיו ארוך, בתור בוקר שלפנות בשעות עומדת ובכל שבוע היחיד,

גורלם. על דבר־מה לברר שנעצרו, ולנסות ליקיריהם חבילה למסור
מתחילים  קצר זמן וכעבור המועצות, לברית פולשים 1941 הנאצים בקיץ
של לקבוצה מצטרפים ומּור מרינה שנה אותה את מוסקבה. באוגוסט להפציץ
יֶלַּבּוגָה הנידחת לעיירה מגיעים הם במזרח. מרוחק לאזור המפונים סופרים
עבודה למצוא סיכוי שום משפחה מקומית. אין של בביתה חדר ושוכרים
עבודה על עצמה מוכנה לקבל היתה ותשע, בת ארבעים כבר כמעט (מרינה,
סביבה הטבעת כזו לא נמצאה). דחק גם ִמׂשרת אך — כלים שטיפת חקלאית,

בתלייה. מתאבדת היא ב־31 באוגוסט 1941 מתהדקת.
התייאשה? לא  ומעולם הכול  שעברה כמוה, אישה  זאת? עשתה  מדוע
האמינה להבין, שהיא ניתן שלה ההתאבדות ממכתב נדע בוודאות. לא לעולם
בימים כי מאוחר יותר התברר, יסכן אותו. למּור, יזיק רק קיומה המשך כי
לשיתוף הצעה וקיבלה החשאית, למשטרה נקראה היא התאבדותה שלפני
וַאליה. סרגיי את ואולי גם מּור, את לסכן היתה — משמעות הסירוב פעולה.
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של אותה במציאות מרינה. בחשבון, מבחינתה של באה לא ואילו הסכמה
קיבל רק או כך, מּור בבחירתה. כך טעתה טבעת מתהדקת, קשה לטעון שהיא
והתגייס התיכון את לימודי סיים שהוא גם אחרי נמשכה המלחמה דחייה:
שורה  כל שבהם הנאצים, נגד קרבות מאותם באחד נהרג ב־1944 הוא לצבא.

שלפניה. השורה גופות גבי על עברה חיילים של
שש־עשרה שרדה ַאליה אשתו; של מותה אחרי קצר זמן להורג הוצא סרגיי
אחרי שנים שוחררו אסיה וגם היא שגם מכיוון סיבירית. וגלות מחנות של שנים
מקום קבורתה המדויק את להראות להן יכול היה לא של מרינה, איש מותה

יֶלַּבּוגָה. של העלמין בבית הנכון האגף את רק לאתר הצליחו הן —
קול חזקים "מדי", רגשות בעלת "מדי", דרמטית נחשבת למשוררת מרינה
באהבה באהבה. עוסקת היא נכון: קריאה. סימני של משוררת "מדי", טרגי
התמידית בהתנגדות לעולם. בורגנית־צרכנית גישה בה שמעוררת בגועל נכזבת.
בגורל. ביותר. והאלוהי הרחב במובן גם הדין, את לקבל בסירוב ולשולט. למנצח
מכנים דוסטויבסקי שחוקרי במה — ובעיקר הקיום. של הבסיסית בטרגיּות
כן: על יתר לכת. מרחיקת היא לא, קיצונית? היא האם האנושית". הנפש "נבכי
נחוץ, שאינו מה כל על מדלגת מוותרת, שהיא מכיוון מאופקת, היא — בדרכה
האהוב הפיסוק סימן המפריד, הקו באמצעות — נחוץ שאינו מה כל את מוחקת
כשאנו מהנפש. טבעי חלק — אלא מדויק לא היטל אפילו — היא שירתה עליה.
לעצמנו להיות ולהרשות חזקים, רגשות לחוות יכולים אנו נפטרים מהמיותר,
אות אף בה ואין האִמתי. קיומנו שכזה הוא מכיוון — להתבייש בלי — טרגיים
לזה. שלא נקרא איך או — ודמעות יזע מדם, עשוי חי, אִמתי, מלאכותית: הכול
על מחזות כתיבת האם לעתים)? נאשמת בו שמרינה אחר (חטא אסֶקפיזם
ניצחון גבורה? מעשה — זאת בכל — או אסֶקפיזם? היא המהפכה בימי קזנובה
זמנית — נקודה ובאותה זמנית? — זאת בכל — שהיא ההיסטוריה, על הנצח

— מעצם רצחנותה? במיוחד
במחיר כזה. אפילו בנצח. לבחור שווה שהיה נדמה לי

מרינה מאת סוניצ'קה" של בסקין ל"סיפורה המתרגמת סיון הקדמת על מבוססת זו הקדמה
.(2005 בית", "אחוזת (הוצאת צווטאייבה
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מהקדשה, מורכבת העשרים, במאה המושלמות ביותר מהפואמות אחת ההר", "פואמת
של אהבתם הנידונה לכישלון את מגוללת הפואמה פרקים ומאחרית דבר. מעשרה
יכולה אינה שלמרבה הצער (שלה), לנישואין מחוץ אהבה וקונסטנטין רודזביץ', מרינה
למוסר לא דבר חייבת כן לא ועל משפחה, הקמת גשמית כגון תוצאה לשום להביא
כל המשיכה המציאות. עם של אחר ממד לשום ולא ממילא, הבורגני האבוד מבחינתה
ועוצמת המשיכה בתחומי בלתי־אפשרית זו יכולה רק להיוותר אהבה הרגש, ועוצמת
אלא ההר היא, או הוא אינו הפואמה של הראשי הגיבור אך הרוח. לומר שלא הרגש —
האהבה כל מתרחשת ואליו עליו שבטיולים הר סמיחוב, גבעת פראג, בפרוורי ההוא
לאותם במרירות), צופה (כפי שמרינה דבר בסופו של שיימכר, האהבה הר כולה,
של האהבה האסורה רוחה אך זרות להם. כאלה שסערות נפש בורגנים שוכני פרוורים,

עליו. שתחיה נפש לעד ותערער כל בהר תשרור ההיא
(ההברה דקטיליים או נקביים בחרוזים משתמשת מרינה הפואמה חלקי במרבית
יוצרים אלה  משקלים וחרוזים השורה). מסוף היא השלישית המוטעמת האחרונה
שאין מכיוון נפשי. רוחב של הקורא, לעיני שנגלה עצום מרחב של נפער, הר של אפקט
מתפרׂש החרוז סינתטיים": "דקטילים מעין יצרתי בעברית, כאלה חרוזים לייצר דרך
,5 כתובים הפרקים שורה. כך האחרונות בכל יותר) מהמילים שתיים (או על פני אפוא
על הפואמה, הקפדתי פרקי בשאר המצויים הנקביים, החרוזים במקרה של גם ו־10. 9
מפרידים בקווים הנרחב השימוש על גם שמרתי המקור. של החרוזים ומבנה המשקל
או תבל") היה — ("וההר מושגים שני בין שוויון על להכריז מנת מרינה על שעושה
היגון ההיסטורי על ("ההר התעצב מובן מאליו על דבר־מה לדלג מנת — על בעיקר —
מועד של ביותר תמציתי תיאור הוא מיד!" לא "מחר! זה במקרה — מיד!" לא מחר! —

אופיו). גם של — רבה היגון, ובמידה בוא
כל מבחינתה כלומר: אחת, בבת כולה בשפה שמשתמשת משוררת היא מרינה
בתים בארבעה יכולה, היא  לכן ֶהקשר.  בכל — לגיטימי  הוא  אסוציאטיבי מקור
ים סוער, של הכלולות, של טקס בקרב, הנופל של חייל בדימויים קצרים, להשתמש
דימוי ושל היוונית, מהמיתולוגיה טיָטנים של לצִדּפה, אנושית אוזן בין דמיון של
מחייה, טבעי חלק הם אחרים ורבים אלה כל מבחינתה, .(1 (פרק היהודי־נוצרי האל
לטעמי, היא, הנפש — של כלומר, — השפה מקורות של זו אחדּות מנפשה ומׂשפתה.
מכיוון — הקלסיים והעלילה הזמן המקום, לאחדות וההוגנת המדויקת האלטרנטיבה

ולא בחדרו. — האדם של בנפשו נמצא שהעולם האִמתי

צווטאייבה עפרון, בעלה של סרגיי
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ההר פואמת

Liebster, Dich wundert die Rede?
Alle Scheidenden reden wie Trunkene

Und nehmen gerne sich festlich…2

Hölderlin

הקָּדשה

וְֶהָא�ה, — �עַד

עֲלִי! נְָׁשָמה,

צָ�ה: עַל לִָׁשיר לִי ְּתנּו

ֶׁשּלִי. ָהָהר עַל

ָמָחר א עַָּתה, א ֶאְסּתֹם א

ַהְּׁשחֹ�ה. ַהְּתהֹום ֶאת

לִָׁשיר עַל ָהָהר, לִי ְּתנּו

צָ�ה. — ָהָהר ּבְ�אׁש

1

וְָהָהר ָהיָה ּכִפְנֵי

ַהחֹולֹות, עַל ֻהּפַל ֲאֶׁשר טּו�אי

�צָה ִׂשפְֵתי וְָהָהר

ַהּכְלּולֹות ֶטֶקס ֶאת ּבְתּולָה,

�צָה. ַההּוא ָהָהר ָאז

ּבְַתֲאוָה ַהִּמְסַּתעֵר יָם

ּפְרּוצָה! ָאזְנִית צְִדּפָה עַל

ָּתבַע. לַָחם, �ַדף, וְָהָהר

נִפְעָר. ָהיָה וְָהָהר

א ְמעִי�ים! — יְֵׁשנִים ִטיָטנִים

ָהָהר ּבֵָּתי ַאֲחרֹון ֶאת

ַהּפַ�וָ�ים? ּבְִקצֵה — זֹוכֵר ַאָּתה

ֵּתבֵל! — ָהיָה וְָהָהר

יָָקר! ּגֹובֶה עַל זֶה ְמִחיר ָהֵאל

ֵהֵחל. ַהּכֹל ֵמָהָהר

ָהָהר. ָהיָה ָהעִיר — ּוֵמעַל
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2

— ֱאדֹום א ִסינַי, א

— ְקַס�ְקִטין ֶׁשל ּגִבְעָה ְסָתם

— ּדֹם! עֲמֹד ּפֹל! ַהְקֵׁשב!

ַהִּדין ַמּדּועַ ָאז

— ָהָהר ּבְעֵינַי ֶׁשל

ַהַחי? ָהעֵֶדן ּגַן

3

ּכַף ֶׁשֶאת ָהעֵֶדן ּכְגַן

— לְ צָ�ב ַהּיָד

נְִדַחף נִזְ�ק, ָהָהר נִַּתז,

ּבְחֹפֶן �גָבָיו.

— ַהּנְפִילִים ּכִבְַטלְפֵי

— עַנְפֵי עֵצִים ּבַּקֹר

ּבְַּמעִילִים, ָמַׁש ָהָהר

לָנּו: עֲצֹר! הֹו�ה

ַהּפָרּוץ ָהעֵֶדן ּכְגַן

ָׁש�ב. ּכְפֹור, לְרּוַח,

ֵּתרּוץ, ִסּפֵק ִהּפִיל, ָהָהר

ְׁשכַב! אֹוָתנּו: ָמַׁש

ֶהעָצּור וְִקפְאֹונֵנּו

מּובָן. ֵאינֹו ּכֹה עַד

ַס�סּור, לִבְתּולָה ּכְמֹו ָהָהר,

ּכָאן... לָנּו: ִהצְּבִיעַ
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4

ּפֶ�ֶספֹונִי! ,ֶָׁשּל ָה�ּמֹון

ּפִלְִאי? ּפְ�י ,אֹוְת ֶאְׁשּכַח ֵאי

ּכָמֹונִי, ּכָפּול, ּבְצֶֶדף ָאז

לִי. ּפַָתְחָּת ְׂשפֶָתי ֶאת

זֶ�ע ֶׁשל ָק�ּבָן ּפֶ�ֶספֹונִי,

סֹועֵר, ַא�ּגָָמן ָה�ּמֹון!

ֶק�ע, ֶׁשל ְקצָוֹות — וְ�יֶסי

זֹוֵהר. ּכֹוכָב ֶׁשל וְֻחּדֹו

5

נִבְזִית ַהְמצָָאה ֵאינָּה ַהְּתׁשּוָקה

ַהלְוַאי — ְמַׁשֶּק�ת. וְֵאינָּה

ַהּזֶה לָעֹולָם ּבִָאים ֶׁשָהיִינּו

ָהַאֲהבָה! ֶׁשל ּכְפֹועֲלִים

יָָׁשר: ּבְֵׂשכֶל וְַהלְוַאי, ּבְפְַׁשטּות,

ּבַָּמקֹום... ּבְלִיָטה ּגִבְעָה, — ְסָתם

�כֶס ָהָהר ֶאת מֹוְדִדים ְׁשמּועָה: (יֵׁש

לְַּתהֹום.) ַהְּמִׁשיכָה עָצְַמת ּפִי עַל

ִמּזְַמן, ֶׁשּיָבְׁשּו ְמָחִטים ּבַעֲ�מֹות

ַהּנִָּדח... ָהעֲנָפִים ּובְִאי

מַאן ְמׁשּוגֶענֶער ֶׁשל ַהִּקְׁשקּוׁש (ּגֹבַּה

!ֶָׁשּל — ַהַחּיִים.) ּפְנֵי ֵמעַל

הֹוזִים, ֶׁשּכֻּלָם ַחְסֵדי ַהִּמְׁשּפָָחה ַא

ֲחבָל! — ּגֹוזָלִים צִּיּוצֵי

— ַהּזֶה לָעֹולָם ּכִי ֲאנְַחנּו ּבִָאים

ָהַאֲהבָה! ּכְֵאלִים ֶׁשל
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6

ּבְֶח�ס (ֶהָה�ים ִהְתעַּצֵב ָהָהר

ַהּפְ�דֹות), ּבְִׁשעַת ִמְתעַּצְבִים ַמר

ַהּנְִסֶּת�ת ָה�ּכּות עַל ִהְתעַּצֵב ָהָהר

ּבֹוְדדֹות. ֶׁשל יֹונִים � ֶׁשּלָנּו,

יְִדידּוֵתנּו: ִהְתעַּצֵב עַל ָהָהר

ַהּבְטּוָחה! ַהְּׂשפַָתיִם ִק�בַת

לֹו יִּנֵָתן ֶאָחד ּכָל ָאַמר: ָהָהר

ּכָל ַהְּדָמעֹות ֶׁשּבָכָה. ַס עַל ּפִי

ִמיתֹוס לְבָבֹות, אֹו יְ�יד ֵהם ַהַחּיִים

ָהָהר. ּכָ ָאַמר צֹועֲנִים, ַמֲחנֵה ֶׁשל

ָהיִיָת לְפָחֹות ָהָהר ִהְתעַּצֵב:

ָהגָר! ֶאת ְמַׁשְח�ר — ַהִּתינֹוק עִם

ֶּדמֹונִי, ִמְׂשָחק ֶׁשּזֶהּו ָאַמר ָהָהר

ֲחלּופֹות. וְֵאין ּכְלָלִים ּבֹו ֶׁשֵאין

ּכָמֹונִי, וְַאָּתה, ָהָהר ִּדּבֵר,

לְִׁשּפֹט. לָָהר נֱֶאלְַמָּת. ִהּנְַחנּו

7

�ק עֶצֶב ֶׁשּיִָּׁשֵאר ִהְתעַּצֵב ָהָהר

חֹם וְָדם. ִהּנֹו ִמָּמה ֶׁשעַָּתה

ֶאת יִֵּתן לְנַּפֵץ ֶׁשא ָאַמר ָהָהר

ֲאֵחרֹות לְעֹולָם. יְַאפְֵׁשר א זֶה,

ֶח�ס �ק ֶׁשּיִָּׁשֵאר ִהְתעַּצֵב ָהָהר

וְעֹולָם, עִיר ִהּנֹו ֶׁשעַָּתה ִמָּמה

וְַאֶח�ת ַאֵחר עִם ֶׁשּנְִהיֶה ָאַמר

עִָּמם!) ִמְתַחּלֶפֶת ָהיִיִתי (ֶׁשא

וְעַל ּכֹבֶד ָהעֹל עַל ִהְתעַּצֵב ָהָהר

לֹוַמר. ְמֻאָחר ֶׁשּכְבָר ַהְּׁשבּועָה,

ַהַּתעֲ�בֶת ִמַּדי עִַּתיָקה ּוכְבָר

ָהָהר. ָאַמר ּוְתׁשּוָקה, חֹובָה ֶׁשל

— ַהִהיְסטֹו�י ַהּיָגֹון עַל ִהְתעַּצֵב ָהָהר

— ָה�ּקֹות ִמּיָד! ּכְֶׁשֵּמעַל א ָמָחר!
מֹו�י!3 — ֶאּלָא �ק ֶמֶמנְטֹו, א ּכְבָר

נְִקט. ּכֲַאֶׁשר ָמָחר,

— ִמיֶׁשהּו ֵאיזֶה ּפָׁשּוט ּכְִאּלּו קֹול...

לְיָד? ּפֹה ּבֹוכֶה ּפָׁשּוט...

ֶׁשּיַעֲנִיׁשּו ִהְתעַּצֵב ָהָהר

— ּבִי�יָדה ּבְנִפְ�ד אֹוָתנּו —

ֱאֶמת: עַל לָנּו ַהֻּמּכָ�ים ַהַחּיִים, ֶאל

ִמְטּבָח... — ֲאַספְסּוף — ׁשּוק

ּפֹוֶאמֹות ֶׁשּכָל ּגַם, ָאַמר ָהָהר

.ָּכ — נִכְָּתבֹות — ֶהָה�ים
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ּכֵָתף ָהיָה וְָהָהר

ַהְּמיָֻּסר. ַהִּטיָטן ַאְטלָס, ֶׁשל

ִּתְת�בְ�ב עֹוד ּובָָהר

ָמָחר עַד ִמּבֶֹקר ֶׁשּבָּה עִיר

ַהַחּיִים! ֶאת ְמכְַּסִחים

לְִהיֹות. א ּבְתֶֹקף ִמְתעְַּקִׁשים

ָהעִּנּויִים ַמ�ֵּתף ּכְמֹו

— ֱאלֹוֻהּיֹות ְׁשלִיֵחי ּוכְמֹו לְַּקדֹוִׁשים,

ְמעָ�ת ָהָהר ֶאת ָּכ

ּגַּלִים!) ּפָ�צּו — ְּתכַּבְדּו. (לְַּמעָ�ה

ַהּפַ�וָר ֶׁשל ּבְִקּצֹו

ַההֹולְלִים? סֹוף ֶאת ֲהִתזְּכֹר —

ֵּתבֵל. — ָהיָה וְָהָהר

ֵאיבָה. ָחִׁשים לְצַלְֵמיֶהם ָהֵאלִים

ֵהֵחל. ַהּכֹל — ֵמָהָהר

ּכְַמּצֵבָה. — עָלַי ֻמּנָח וְָהָהר

9

ַהִהיא וְָהֶאבֶן ָׁשנִים, יְַחלְפּו

ֻּתְחלַף ּבְִׁשטּוָחה. ְּתֻסּלַק,

ּבְבִָּתים נִָאים, יְִתַמּלֵא וְָהָהר

ִמְׁשּפָָחה. לְכָל עֲרּוגָה

ַהּגְדֹולֹות לֶעָ�ים ֶׁשִּמחּוץ יָדּועַ ֵהן

ָהֲאוִיר נִָקי ּבְיֹוֵתר,

לְִטלִָאים, צִילְיֹות, ָהָהר יִגְזְרּו ֶאת

ּגֵָדר, ּבְמֹוטֹות יְַׁשּבְצּו

ֶׁשּלִי, ַהְּט�ִׁשים ֶאת ּכָל יְיְַּׁשרּו

ַהּוָאִדּיֹות. ֶאת יַַהפְכּו

ַמּגִיעַ לְִמיֶׁשהּו, — ָׂשֵמַח ַּביִת

ּבֵיִתּיֹות! ְׂשָמחֹות ּוְמעַט

נֹוצֹות, לְִמ�ט ּבְלִי ַאֲהבָה ְׂשָמחֹות, ֵּבית

ַהּגִיִדים! ֶאת לְִמּתַֹח ּבְלִי

זֹאת! ּכָל וְלְִׂש�ד — ִאָּׁשה יֵׁש לְִהיֹות

ּבָא לְעִִּתים, ּכְֶׁשהּוא (ָהיְָתה,

עְֻּט�ה ֶׁשא ַאֲהבָה ּבַּבַיִת!) — ִׂשְמָחה ָאז

ָקִׁשים. ּפְצָעִים אֹו ּבִפְ�ָדה

עֲיָ�ה, ִּתְׁשט ָח�בֹות ִׂשְמָחֵתנּו עַל

וְנִָׁשים. ּבְעָלִים עֲיָ�ה ֶׁשל

— ָקסּום ּכְגָבִיׁש ֶהעָנֹג, ּבֲָאוִיר

— לֲַחטֹא! ִהזְַּדְּמנּות יֵׁש עֹוד ּכָל

ּכִיסֹו, ִאיׁש יְִמנּו ּבְֻחפְָׁשה ֶחנְוָנִים

צַּלְַחּתֹו, וְִאיׁש ִאיׁש ּכֹוסֹו

— ּגִיָׁשה ּבְקֹומֹות ּובִכְבִיׁש יֱֶהגּו

ּבְִקפִיָדה! חּוט ּכָל לֱֶאסֹף

לְִמיֶׁשהּו ַמּגִיעַ ֲה�י ּכִי

ֲחִסיָדה. ֵקן עִם ָאדֹם ּגַג
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ָהֵהם ַהּיְסֹודֹות ּכֹבֶד ַּתַחת

ָהָהר. יְִׁשּכַח אֹוָתנּו א

ָה�ים, זִכְרֹונֹות לְא ָה�ים ֵאין

ּכְאֹוצָר. ּכָבֵד ּוזְַמּנָם

עְַקָׁשן מֹו�ד ּווָאִדי ּגַיְא ּפִי עַל

ַהַּקיְָטן יָבִין ּבְִמֻאָחר:

— יָָׁשן ַקיִץ ּבֵית א ִמְׁשּפָחֹות, ּגִבְעַת א

לְֶׁשעָבַר! ּגַעַׁש עַ

ּכְ�ִמים ֲאזִֵּקי ּבְתֹו ַהּוֶזּוב ֶאת

ּבְחּוִטים עֲנָק ִּתנְעַל! א

חֹולְִמים ִׂשפְֵתי ּבְֶהבֶל א ִּתְקׁשֹר! ַּדי

ַהֵּמִתים, ּכָל לְָהעִיר ֶאת

ּגְרֹונֹות ּכִבְִׁשּסּוף ּכְ�ִמים, לְָהזִיז

ַהּפְנִים. ִׁשכְבֹות לֲַחׂשף ֶאת

ֻמפְָקרֹות, נִָׁשים ָאז יְִהיּו ּבְנֹוֵתיכֶם

ּפַיְָטנִים! ּובְנֵיכֶם יְִהיּו

ֵמַהֵּׁשד־יֹוֵדעַ־ִמי! ַמְמזֵר ּגְַּדלִי ּבַת,

צֹועֲנִּיֹות! עִם ָּתמּות ּבֵן,

ָּדִמי ּגַּבֵי עַל ׁשּוָמן, ָּתִקים, א

ּבְִקְטנִּיֹות! לְַסַחר ׁשּוק

ּפִּנָה, ֵמֶאבֶן ִמּנְחֶֹשת, נְחּוָׁשה

מֹוִתי: ּכִבְיֹום ֶאָּׁשבַע

ְׁשכִינָה ֵאין אֶֹשר וְֵאין עֲבּו�כֶם

ַאֲהבִָתי! ָהָהר ֶׁשל עַל

נְִסָּתר ּובְיֹום עֲלּוָמה ּבְָׁשעָה

ּכְִסּיּוט ִמְק�ִאי, ְּתזַהּו,

ָהַאכְזָר, ָהָהר ֶהעָצּום, ָהָאיֹם, ֶאת

ַהְּׁשבִיעִי. ַהִּדּבֵר ֶׁשל ָהָהר ֶאת
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הדבר אחרית

ּכְֶס�ט זִּכָרֹון: ּפַעֲ�י

ָאטּום... עֵינַיִם, לְכִּסּוי

זֹוכֶ�ת. — א ּבְנִפְ�ד אֹוְת

וְא־כְלּום. ּגּוף א ּפָנִים, א

— ּבְתֹכֶן ָּתוִים. חֹר לָבָן ּבְלִי

ּבְלּויַת (נְָׁשָמה .ְּגּופ ּכָל

הּוא ַהּזּוטֹות ִסּמּון ַהּפְצָעִים.)

ֶׁשּטֹובָה לְַחּיָט. עֲבֹוָדה

ָה�ִקיעַ. נֹוצַר ָׁשלֵם ֵהן

ִטּפֹות? אֶֹסף הּוא — וְַהּיָם

— ַמּגִיעַ ֶׁשָּׁשלֵם ָּדבָר ּכָל

לְַה�ּפֹות. ּבְלִי יִָחיד. הּוא

ּבֹוֶהֶקת זְֻהּבָה ּבְלֹו�יְת

רֹוֶאה. ְׁשַאל ָׁשכֵן — ְׁשחֹ�ה אֹו

ְמפָ�ֶקת? — ִמָּמַתי ַהְּתׁשּוָקה

רֹופֵא? אֹו ָׁשעָן ֲאנִי, ָמה

ָׁשלֵם ֶׁשּיֹוצֶ�ת ַמעְּגָל

ּכִּלָיֹון. ְׁשלֵָמה. ְמעַ�ּבֹלֶת

זֹוכֶ�ת א — ֵמַאֲהבָה ּבְנִפְ�ד

ַהִּׁשוְיֹון. ִסיַמן .אֹוְת

— ַהּגֶפֶן צֶֶמר ֶׁשל (ּבַעֲ�מֹות

— ַמּפָל ַהֶּקצֶף, ּגִבְעֹות

ַהּכֵפֶל: ּבָא ּכְִחּדּוׁש מּוזָר,

מּוָטל...) "ָאנּו" ִאם ּכִי "ֲאנִי", א

וְַהּפַַחד ַהּצְפִיפּות ּבְתֹו ַא

— ָהֵהם ָהֱאֶמת" "ַחּיֵי ֶׁשל

אֹוְת יַַחד רֹוָאה א ֲאנִי

ַאַחת: ַאף עִם

נֹוֵקם. זִכְרֹונִי

סמיחוב גבעת פראג, ,1924 ינואר
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תירגמתי לא היא "פואמת הסוף", הלוא של "פואמת ההר", האחות הפואמה את
של "פואמת המלא תרגומה בי שהותיר הנשימה שקוצר משום גם — בינתיים במלואה
"פואמת שתיהן ברצף?) מרינה כתבה את (איך לעשות זאת.  איפשר לי לא ההר",
לּפ�דה מתייחסת לא אוהבת) — אני הקץ", "פואמת אותה בעברית המכנים (יש הסוף"
אני הפ�דה הנשי. של כאב מכירה המדויק ביותר שאני את התיאור ומכילה מרודזביץ',

מתוכה. — מאוד קצר — פרק חצי רק כאן מביאה

(9 פרק (תחילת הסוף" "פואמת מתוך

ֲח�ֶשת ּבֵָּתי ּכְִמבְנִים ֶׁשל

�גִיִׁשים... ֵמיָתר ֶׁשּלְֵהד

ּבְחֶֹש ֶהָחבּוי סֹוד ִהּנֵה

נִָׁשים ֶׁשּׁשֹוְמרֹות ַהּגָרֹון,

ַהַּדעַת ֶׁשֵּמעֵץ ִמּגְבָ�ים,

ַחּוָה: ַהּיֹום עַד ַמְסִּתי�ה

ַהּנִפְצַעַת ַחּיָה �ק ֲאנִי

ֲאהּובָה. ִמּיַד ּבְבְִטנָּה

ִמֶּמּנִי ּכְמֹו ּפְָׁשטּו ׂשֹו�ף... זֶה

— — עִם ַהּנְִׁשיָמה ָהעֹור עִם

ַהּׁשֹוֶמֶמת ַהּכְפִי�ה ְׂש�יֵדי ֶאת

נְָׁשָמה. ּבְפִי ַהּנְִק�את

נֹוצְ�ית וְִחּוֶ�ת! ַהְמצָָאה

רּוַח וְיֹוד! ּכֹוסֹות ְּתנּו

ִמצְַטעֶ�ת! ָהיְָתה, א ֵמעֹולָם

לְִחיֹות, וְ�צָה ָהיָה ּגּוף

לְִחיֹות. רֹוצֶה א

1924
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הסוף" "פואמת עוסקת שבה — קל קשר לא ּפ�דה אחרי — נכזבת לבסוף, אותה אהבה
ממנה יכולה להינתק אינה פנים כל ועל אותה, מעריצה כמעט מרינה לעתים כי ושנדמה
פשוט רגש אולי היא הקנאה תקופה. באותה שנכתב קנאה" "ניסיון בשיר גם נמצאת —
של היותה הוא הקנאה גם עניינה של אצל מרינה הקשה, אך האהבה מאהבת יותר

בעליל. פשוט הלירית אדם לא הגיבורה

ִקנאה ניסיון

ַאֶח�ת? ִאָּׁשה עִם ַהַחּיִים ֵאי

ּבְאֹון. ָמׁשֹוט ַמּכֶה — ּפְׁשּוִטים?

ִחּוֶ�ת, יַּבָָׁשה ֶׁשל ּכְַקו

ִהְת�ֵחק ַהּזִּכָרֹון

ֵהּנָה עַד ֶׁשּצָף ִאי ִמֶּמּנִי,

וֲַא�ּבֹות. עָבִים ֵמעַל

ִּתְהיֶינָה ָנְִׁשמֹוֵתינּו ּכ

ֲאהּובֹות! א ֲאָחיֹות,

מּובֶנֶת? ִאָּׁשה עִם ֵאי ַהַחּיִים

צַלְִמית? ּובְלִי ֵאלִים ּבְלִי

ּכֹוֶהנֶת ַהָּדַחת ֵאי, עִם

עַצְִמית), ַהָּדָחה ּכְֵדי ּתֹו)

לָנּוַח, ׁשֹוכֵב ַאָּתה ֵאי

לַּיְ�יד? נֹוֵסעַ ָקם,

ָהרּוַח ּגַּסּות ַמס ֶאת ֵאי

ַמפְִקיד? ַאָּתה — ַהּנִצְִחית

— ַהּכְרֹונִית לַּנְִדיָדה "ַּדי

ּבֵיִתי." ֶאת לִי ֶאבְנֶה ּכָאן

יַלְּדֹנֶת, ּכָל עִם ַהַחּיִים ֵאי

ַהּיְִחיִדי? לִּבִי ּבְִחיר

ַהּלֶֶחם? יֹוֵתר ָטעִים ָמה,

ְטעָנֹות ֵאלַי. ּבְלִי ְסָתם?

ַהּלֶכֶת ִׁשי�י ִׁשירֹון ֵאי

ֲחזֹון ִסינַי? ַאֲח�י

ֻמְחלֶֶטת, ַהַחּיִים עִם זָ�ה ֵאי

ְמקֹוִמית? עִם ַהּיְַׁשבָן?

ִמְׁשַּתּלֶֶטת, א ַהּבּוָׁשה

ַס�בָן? סּוס עַל ּכְׁשֹוט ׁשֹו�ק

ּבְֵסֶדר? ַהּלֵב ַהּבְ�יאּות,

לְ, צִַּדיק? נֱֶהנֶה

ַהּנֵֶדר ַהַּמצְּפּון, ֶאת ּפֶצַע

ַמְׁשִּתיק? ַאָּתה — ַהּנִצְִחי
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ְסחֹו�ה, עִם ּבְ��ה עִם זֶה ֵאי

ַהַּמס? ּכָבֵד ֵמַהּׁשּוק?

— ָק��ה ֶׁשל ֵמַהַּׁשיִׁש

ּגַס? לְגֶבֶס לַעֲבֹר

ּבְצֶלֶם ֶׁשְּמפָֻּסל (ֵאל,

ְׁשלּולִית.) ּבְתֹו ָׁשבּור ִאיׁש —

— ֶאלֶף ָהִאָּׁשה ַהֵּמָאה ֵאי

לִילִית? ְּתׁשּוַקת ַאֲח�י

נִגְַמלְָּת? ּכִּׁשּופִים? ָׂשבַעְָּת

וְ�וִיָת ִׁשּקּויִים?

נֹו�ָמלִית, ִאָּׁשה עִם ַהַחּיִים ֵאי

ַהִּׁשִּׁשּיִים? ַהחּוִׁשים ּבְלִי

ּבְאֶֹשר? ָהֱאֶמת: ֶאת ֱאמֹר

— עֹוצֵר ֶׁשא ֵמרֹוץ א?

ּבְקִֹשי? ָמתֹוק? ַהַחּיִים, ֵאי

ָהַאֵחר? עִם ּכְַחּיַי

1924
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לרודזביץ', בתקופה הקשורות הפואמות שתי את לכתוב שסיימה קצר אחרי זמן
אחר מרינה לנושא בנה מּור, פונה אלא לידת אהבה נוסף עומד סיפור לא שבמרכזה
החברה עם — המשורר האמן, המגורש, החריג, היחיד, התמודדות ללִבה: הקרוב
נוגעת מרינה ביצירותיה האחרות, וגם הקודמות הפואמות גם בשתי הׂשבֵעה. הבורגנית
לירית". "סאטירה שלמה, המכּונה בפיה פואמה מקדישה לו היא הפעם אך זה. בנושא
כפי לה "החלילן", לקרוא בחרתי אני ואילו החּולדות", "לוכד במקור שנקראת הפואמה,
המסורתית הפרשנות את הופכת מהמלין, החלילן אגדת של העברית בּגִרסה שמקובל
טובה עושה אלא עלבונו, את נוקם רק אינו החלילן מרינה, אצל פיה: על האגדה של
המלין. בורגנֵי של הרוח ומהיעדר שאר מהִׁשעמום אותם והן לילדים, מציל לחולדות הן
של ביופיין קורבנותיו את מפתה והוא והאמנות, החופש רוח הוא הנודד החלילן
של המוות מסע על קוראים כשאנו המושלם. עדן גן של הודו, של הרחוקות, הארצות
הוא כאשר אותן בהבטחות; מפתים רק וחלילו שהחלילן עדיין זוכרים אנו החולדות,
הזאת, ההודו הזה, האחר שהמקום להבין מתחילים אנו הילדים, את אחריו סוחף

קיימים. באמת אלה כל — הזאת הפלאית האלטרנטיבה
החליל, של שירו למעשה זהו הרביעי. הפרק בתחילת מופיע להלן שתירגמתי הקטע

להמלין. החלילן כניסת את המלווה

(4 פרק (תחילת "החלילן" מתוך

— ִטי־�י־לִיט

ּגֶ�ָמנִית, ֲאָדָמה ּבְִׁשבִילֵי

— ִטי־�י־�ם

— ּגַם ֶׁשּלָּה ּבֶעָ�ים

— ְמנַצְנֶצֶת ּבְיָפְיָּה ַאַחת ּכָל

ְמַטּיֵל,

נֶצַח. מּוזִיַקת ,אֹוָת ְמַהּלֵל

ּכָאן, — ּבֶֹקר

�ק ֲחצִי ֲחלִילָן! — זֶה וְגַם

— ִטי־�י־�ם

ָׁשם, — עֶ�ב

— ַהּבִּקֹ�ת ִׁשְק�ּיּות ַאף וְעַל

וְַטף, ָסב

ָחלַף, א ִאיׁש ָאִדיׁש ּפָנַי עַל

�ֹּובְא ּבְִחּיּו ִקֵּמץ א

ַהַּמּבָט.

ִמפְלָט! יֵׁש — ְֵהיכָן ֶׁשֵאינ �ק

ֲחלִילָן

ֵהיכָן טֹוב — לְבָבֹות! וְלֹוכֵד

יָדּועַ. א ֻמזְָמן, ֶׁשַאָּתה א

— "ִמְת�ּגְלִים"

ַהּבֹץ ַהָּׁשקּועַ! ֶׁשל — זֶהּו ְׁשמֹו ַהַחּיִים
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— ַמעֲבָר!

ַהֻּמּכָר! ַהֵּקן עַל ִּתבְּכּו ַאל

ּבַּגְָׁש�ים!

ֻמּכָ�ים! ּבִָּתים עַל ַאל ִּתבְּכּו

— ְמֻׁשֶּמ�ת! ַחְסכָנּות ִּתְתּפַּגְ�י,

— לֲָאוִיר!

זִָמיר ָּכ

ִסלְסּולִים ּבַּגַ�ּגֶ�ת. סֹופֵר א

— ִטי־�י־�ן!

ַהָּדגָן! ַׂשֵּקי ּכָל ִּתְתּפַּגְרּו,

— ִטי־�י־לְיֹוט!

ִקְטנִּיֹות! ַמְחְסנֵי ִהָּסְדקּו,

וְָהעֶֹדף ַהִּטילְיֹות ּבְִמקֹום ּכִי

— ּבְִדגָנִים

— נִּגּונִים

הֹּדּו. ֶׁשל ּפְנִינֶיָה ְּדָקלֶיָה, יֵׁש

ִטי־לָה־לַאי.

נֹולַד ַמְחְסנַאי. א ָהָאָדם

ּתֹולָעִים

�אּויֹות לְַתפְִקיד ַחּוִָאים.

ִהיָמלָיָה: — וְיֵׁש ָהֵמלִין זֹוִהי

ָקסּום. ּגַן

— ּכְלּום אֹו עֵֶדן ּגַן אֹו

ַהּׁשּולַיִם. ֶׁשל ֶמ�ַחב ְׁשמֹו זֶהּו

ִהְתנֵַּתק!

ֲאפַ�ֵסק! ְמלַבְלֵב ּבְַּד�כִים

ִמּכָאן! צֵא

— ֻּדבְְּדבָן ְמלַבְלֵב ּבַּגְבָעֹות

ַהּבֶֹסר. ּפְ�י

ִהּוַָׁשע!

ַהחֶֹסר. ּבּוָׁשתֹו ֶׁשל ֵׁשם זֶהּו — ַהְּקֻדָּׁשה

עַכְּבְרֹוׁש!

ָה�אׁש! עִם ֵּתָאכֵל ִּתְׂשּבַע: ַאל

ֻחלְּדֹות! צְאּו,

ֲח�בֹות — נִכְנָע לַּׂשבַע ִמי

ַמֲחזִיר... הּוא

1925
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במחזור משיאיו לאחד מגיע ב"החלילן", שמתואר העולם, לשאר האמן בין הניגוד
"המשורר". על מדברת עדיין מרינה זה שבמחזור הראשון בשיר "המשורר". השירים
לגוף מחליק — כאן המובא השלישי — השיר ורק ראשון רבים, לגוף עוברת היא בשני

פתרון. לה שאין אישית לטרגדיה כלומר: יחיד, ראשון

"המשורר" מתוך

וְעִּוֶ�ת, יְתֹוָמה ֶאעֱֶׂשה, ָמה

וְהֹו�ים, �ִאּיָה — ּבֹו לַּכֹל ּבְעֹולָם

— ִחּוֶ�ת ּכְגִבְעָה ְקלָלֹות, נֹוְׂשאֹות ּבֹו

קֹובֶ�ת וְנַּזֶלֶת ַהְּתׁשּוקֹות, ֶאת

ַּתְמרּו�ים. ּבְכִי

ַהּצְלָעֹות ֶׁשל ּכְלּוב עִם ֶאעֱֶׂשה ָמה

ּכְחּוט־ַחְׁשַמל. אֹו — ּכְִסיּבִיר צִּפֹור־ִׁשיר

,ּבַחֶֹש ּכְגֶֶׁשר — ֲהזָיֹות חֹוצָה

ַהּכֶֹשר ַחְסרֹות ַהָּמָסה, נְטּולֹות

ַהִּמְׁשָקל. ּבְעֹולַם

ְמׁשֹו��ת, יְִחיָדה, ֶאעֱֶׂשה, ָמה

— ֶׁשּבֲַחתּולֹות ַהְּׁשחֹ�ה ּבֹו ּבְעֹולָם

— נְִׁשֶמ�ת ּבְֶת�מֹוס וְַהַהְׁש�ָאה ֲאפֹ�ה,

— נִגְֶמ�ת ֲאנִי, ֶׁשּלְעֹולָם ֵאינֶּנִי

ַהּגְבּולֹות? ּבְעֹולַם

1923
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הפיזי הגוף ראיית כדי עד מרחיקה החיצוני: מרינה העולם רק אינו הגבולות" "עולם
שבשלב מבינה אני זו, אך תפיסה לקבל לי קשה אישית, ככלא לנפש. הגבולות, כעולם
גוף..." הייתי לא מעולם מודה: "אני מרינה במכתב לרילקה בלתי־נמנעת. היא מסוים

*

עַָּתה ּגַם ַחי

ּבְתֹוכִי! ַהֵּׁשד

ּבְָתא, ּכְמֹו ּבַּגּוף

ּבְכֶלֶא נִצְִחי.

חֹוָמה: הּוא ָהעֹולָם

ּגַ�זֶן. — עִם יֹוצְִאים

ּבָָמה", הּוא ("ָהעֹולָם

ִמְתַחנְֵחן.) ַהַּׂשְחָקן

ְמַׁשֵּקר, א

ְמֻאּפָר. לֵצָן

ּבְזֵר ּכְמֹו ּבַּגּוף

ַּדפְנָה ְמעָֻּטר.

ֶׁשּנֹוֵׁשם! — ּתֹוֶדה

ְמׁשֹו��ים (�ק

— ּבְעַצְמֹוֵתיֶהם

ּבְִׁשָק�ים.) ּכְמֹו

נְִסּתֹובֵב, א

לְזְִמ�ה, ַאַחי

ָהאֹוֵהב ּבַּגּוף

ַּתְח�ה. ּכְבֲַחלּוק

ַהַּׁשלְוָה ּבְֲחִמימּות

ּכְָאִסיר. ּדֹועֲכִים

הּוא ֻא�וָה. ַהּגּוף

ּכְמֹו ּבְִסיר. — ּבָעֹור

ּבְֻקּפָה אֹוגְ�ים א

ַהָּמתֹוק, ַהּפְֵאר ֶאת

ּפְֵאר ַהְּקלִּפָה. ֶאת

הּוא צִינֹוק, ַהּגּוף

ּגָלּות. הּוא ַהּגּוף

ּבְדּוד. ּכְמֹו ּבָעֹור

לָמּות!" "ָּדעַכְִּתי.

ִמלְּכּוד ֵהן ָה�ּקֹות

ַהּבַ�זֶל. ַמֵּסכַת ֶׁשל

1925
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כמו שיר פיזי כותבת גם עתה...", "חי אחרי שש שנים מרינה, את מפליא לראות לכן
מציגה מרינה זה שירים במחזור לפושקין". "שירים מהמחזור חלק שהוא הבא, השיר
ואוטוריָטה תרבותי כאייקון לא את פושקין: תופסת היא שבו האנטי־ממסדי האופן את

עצמה. לה כוח ומרדנית, שוות חזקה פרועה, אלא כדמות בלתי־מעורערת,

לפושקין" "שירים מתוך

ַאּבִיר ֶׁשל ִהְתּגַּבְרּות

— רּוִסי ּכֹבֶד עַל

ְׁש�יר עִם ּפּוְׁשִקין,

ּבְִסיִסי. חֹפֶׁש ֶׁשל

לִוְיָָתן ּגּופַת עַל

נֵעֹור ַָהּגֹו�ל — ּכ

ָהָאצָן, ְׁש�יר �יצַת

ַהּצִּפֹור. ְׁש�יר ְמעֹוף

ּבְאֹון ְמנַּצֵַח

ַהּבְָק�ים. נְִמנּום ֶאת

�יצַת ָמ�תֹון, ְׁש�יר

ּבְָה�ים ֲהלִיכָה

נִגְֶמ�ת, ֶׁשֵאינֶּנָה

עֲ�בֹות, ְמנּוַסת

— סֹועֶ�ת ּובְרּוַח

עֲזּובֹות. ְׁש�יר ִסירֹות

נִ�ַּדם א נְֶחלַׁש, א

עֲצֵלִים, ַסּפַת עַל

ּכְגִיָדם רֹופֵס א

ּוגְַמּלִים ּפָרֹות ֶׁשל

ּבִפְֻקָּדה! (ַמֲאָמץ

רּוִסים!), ֶׁשל עָיֵף ָּדם

ִמּלֵָדה, ֶׁשּלִי — ְׁש�יר

ֶׁשל סּוִסים. — ַהּלֵב ְׁש�יר

— ִמְׁשָקל לִַּמְׁשקֹלֶת עֹוד

ְמַׁשּפֵר יַּצִיבָה!

ְמעַ�ּבֹלֶת, ׂשֹו�ד ְׁש�יר

עָבָה ֶׁשל זְרֹועַ ְׁש�יר

ֶׁשּנְִתלָה ָאִסיר ֶׁשל

וְזִּנֵק ּגִיָדיו עַל

וְעָלָה ִמָּתאֹו

ּכַּנֵץ! — ֶאל ַהֶּׁשֶמׁש

ֶׁשּנִלְַחם ִאיׁש ּפּוְׁשִקין,

ַהֵּקיָסר ּבִזְרֹועֹות

ַהּיָם ּבָּה ּבְעָצְָמה

ָהָהר, עִם נִלְָחם

ּבְִׁשָמׁשֹות, ּוְׁשָמׁשֹות —

ּבֵָאלִים, — עֲנִָקים

— ַהָּמׁשֹוט ּכְמֹו ְׁש�י�י

ַהּגַּלִים. ּבְִׁש�י�י
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ֶהעָ�ת ֶהָחבֵר

ַהֵּמת: ֶׁשּנָָׂשא ֶאת

— ְמׁשֹו�ר ְׁש�י�י "א

ַאְתלֵט!" ֶׁשל ְׁש�י�ים

:ַמלְָא ֶׁשל עָצְָמה — זֹו

ָחלַף, א א ּכֹופַף,

— ְמנֻּצָח א

ַהּכָנָף. ְׁש�יר

1931

ברומנטיקה הן שמקורה שלה, הידועה הקשיחות את למדה, או ירשה, מרינה מִאמּה
הקשות, בשנותיה החיים הקשה. במציאות והן גיבורים חזקים, המהללת הנערית
ביותר), החברים הנאמנים קומץ (למעט מאיש עזרה לקבל שאינה זוכה כמעט מרינה
רבה, במידה רחמים. לעורר יכולה ואינה וכוח, קשיחות לשדר ממשיכה שהיא משום
— כך את עצמה עיצבה היא ארציים", "סימנים השירים מחזור פי על שניתן לנחש  כפי

בכוונה.

ארציים" "סימנים מתוך

ּבַעֲַמל ַהּיִָמים ַהַּדל, ,ָּכ

ַהא־ַקל, ַהְּמִׁשיכָה ּבְ�עַד

ַהְּמֻהּלָל ַהִּׁשיר ֶאת ִּתְׁשּכַח

ַהּגֹו�ל. יְִדיָדְת ַאִּמיצַת ֶׁשל
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ַהַּמר, ְקִׁשיחּוָתּה ֶאת ּכְִׁשרֹון ִּתְׁשּכַח

נְִסַּתר, ֶׁשִּמְּמ לִּבָּה וְלַַהט

לְַאלְָּתר ָהַאלְחּוִטית וְַהַּמּכָה

ַהָּמָחר. ֶמ�ֲחבֵי ֶׁשל

וְ"ַחּבֵק", ִמ"ֵּתן" נֹוָׁשנָה, חּוץ ִמּלָה ּכָל

ַה�ֵחק, ִמּזֹו ָהַא�צִית, חּוץ ִקנְָאה, ּכָל

ֲאזַּנֵק לְִק�ב ּגַם ַא — ֱאמּונָה ּכָל
ּבְָספֵק.4 ַהֵּמִטיל ּכְתֹוָמא

עֲצַת ָהָאבֹות: ֶׁשּלִי! ְמפֻּנָק

ַהּזֹאת! ַהּפְלִיָטה ֶאת לְבֵיְת ַאל ִּתַּקח

ַהּגֵאֹות ַהּבַ�זֶל לִיצִיקֹות ֵהיָדד

ַהְּׂשמֹאל ַהּנָאֹות! ַׁשד עַל

ּופִּיּוט ּבְתֹו צִּיּוץ ִאם אּולַי, ַא

— ִמּגִּלּויֵי נִָׁשּיּות לָעַד עָיַפְָּת

צִּיּות ּבְלִי ַהֲחזָָקה ּבְיִָדי ִּתּזָכֵר

לֵאּות. ּבְלִי ּגַבְ�י וְַׁש�וּול

ֶחְׁשּבֹון, ְמבְַּקׁשֹות ֶׁשֵאינָן ְׂשפַָתיִם

ִׁשוְיֹון, ְמבְַּקׁשֹות ֶׁשֵאינָן יַָדיִם

�פְיֹון, ַמּכִירֹות ֶׁשֵאינָן עֵינַיִם

ָהעֶלְיֹון. ָהאֹור חֹוְקרֹות ֶאת

1922
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הנשמה מתוך אם כי אלוהי, ממקור כלל בדרך בא לא מרינה של העליון" "האור
אחר: מושג כל מול לבדה מתמודדת והיא אצלה, ַמפתח מושג היא ה"נשמה" האנושית.
גם — בתוכה מרגישה ומרינה האושר והכאב, היא מקור הנשמה מוות... דת, חברה, גוף,
לקרוא ֵהעֵזה היא שרק מפתיע זה אין בבית. — ביותר והמיוסרת האפלה הנשמה בתוך

שלה. שעתה הנשמה": "שעת שלם שירים למחזור

הנשמה" "שעת מתוך

לְבָנָה, ְׁשעַת — ְׁשעַת נְָׁשָמה

ַהּיַנְׁשּוף ּוְׁשעַת ְׁשעַת

ַהִּקינָה: ְׁשעַת ָהֲאפֵלָה...

ּבְִׁשנַת ָּדוִד ּכִּנֹור

ַהּזֹאת, ּבַָּׁשעָה �עַד ָׁשאּול...

זְנּוִתי! ִאּפּור ָהֵסר

ְסעָרֹות, ְׁשעַת — ְׁשעַת נְָׁשָמה

ִהיא ְׁשעִָתי. יַלְָּדה —

ִמְסּתֹו�י ָחזֶה, ֶׁשל ָׁשעָה

ֶׁשּנִפְ�ץ! ֶסכֶר ֶׁשל

ּבָזֶה זִּנְקּו ַהּסֹודֹות ּכָל

ּבְַמּפָץ! — זֶה ַאַחר

עָלּו! יָ�ה — ָה�יִסים ּכָל

ּכָל ֶהֶדק וְכָל ָּתו!

צָ�ה, ּכְִׁשעַת נְָׁשָמה — ְׁשעַת

עַכְָׁשו. — וְִהיא יַלְָּדה,

"צָ�ִתי". — לָּה ִּתְק�ִאי ַאְּת

�ּפּוי: ַאֲח�י ,ָּכ

מֹוִתי. ִאָּמא, ֶאת "ָהבִיִאי,

ָהעִּנּוי." ֶאת ִקְטעִי

— ָקט ֵמצַח עַל יָד — וְִאָּמא

חֹובָה." "ְׁשכַב. אֹוֶמ�ת:

ּכְִׁשעַת — ַהּנְָׁשָמה ְׁשעַת ּכֵן,

טֹובָה. רֹופְִאים ַסּכִין

1923
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המוקדמים בשירים כבר אנו שומעים הנשמה הזאת עם ההליכה־עד־הסוף צעדי את
ולנַצח. — אלוהים עם אפילו להתעמת מוכנה הצעירה מרינה האהבה, למען יותר.

*

ָהאֹור, ּכָל �ִקיעֵי ָהֲא�צֹות, ּכָל ִמּיְֵדי אֹוְת ֶאכְּבֹש ֲאנִי

ָׁשחֹר, יַעַר — הּוא וְִקבְ�י ָׁשחֹר, יַעַר — ִהיא עֲ�יָסִתי ּכִי

ּבִלְבַד, ּבְ�גֶל ַאַחת — עֹוֶמֶדת ַהַּק�ַקע עַל ֲאנִי ּכִי

ֶאָחד. ַאף יִָׁשיר ּכְמֹו ֶׁשא — עָלֶי ָאִׁשיר ּכִי

ַהּלֵילֹות, ּכָל ַהּזְַמּנִים, ּכָל ִמּיְֵדי אֹוְת ֶאכְּבֹש ֲאנִי

וְַהְּמצּולֹות, ַהֲח�בֹות ּכָל ַהּזָָהב, ִּדגְלֵי ּכָל ִמּיְֵדי

— ּכַלְבֵי ַהְּׁשִמי�ה ֶאת וֲַאַׁשְח�ר ַהַּמפְְּתחֹות ֶאת ֶאזְ�ק

�ע. ּכֶלֶב נֱֶאָמנָה ִמּכָל ֲאנִי ַא�צִי ּבְלַיְלָה ּכִי

ּבְתּולָה, — ִמּיְֵדי אֹוָתּה ָהֲאֵחרֹות ַהּיַָדיִם ִמּכָל אֹוְת ֶאכְּבֹש ֲאנִי

ּכַּלָה, ֶׁשל ֲחָתנָּה א ִּתְהיֶה ִאיׁש, ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ׁשּום ֶאְהיֶה א

— ִמּלָה! ַאף — אֹוְת ֶאַּקח ּבְיֹוֵתר ָהַאֲחרֹון ּובָעִּמּות

ּבְלֵיל ֲאפֵלָה. יַעֲקֹב נֱֶאבַק ֶׁשִאּתֹו ֵמַההּוא

— ַהִּמָּטה ּבְצִּנַת ַהֵּמת ִמצְֲח ֶאת ֲאנֵַּׁשק א עֹוד ּכָל ֲאבָל

ַאָּתה: — הּוא ְּב ֶׁשּיֹאַחז ַהּיִָחיד — ַהּיֵאּוׁש! ִקלְלַת

ֶהעָצּום, לֶָחלָל ַהְּמכֻּוָנֹות ,ּכְנָפֶי ְׁשֵּתי

יְקּום. — הּוא �ְיְקּום, וְִקב — ִהיא עֲ�יָסְת ּכִי

1916
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והמלחמה הוודאות חוסר הכפור, הרעב, בשנות ביותר, הקשות בשנים דווקא
האהבה.  למען אלוהים לנצח את אחת שמוכנה עוד פוגשת מרינה — 1919-1918 —
ומקסימה, קטנה  נערה היא סוניצ'קה הולידיי. סוניצ'קה קוראים הזאת  לאחת
הצעירות הופכות לבלתי־ שתי של מוסקבה. האמנותי שחקנית מחוננת בתיאטרון
יותר, מאוחר עשרים שנה כמעט לזו. וזו לאהבה האינסופית מאוחדות באהבתן  נפרדות,
הסיפורת יצירת את בצרפת כותבת מרינה סוניצ'קה, של מותה אחרי כבר ב־1937,
המיוחד את הקשר מתארת בספר היא סוניצ'קה". "סיפורה של ביותר שלה, הארוכה
לאחרונה אור ראה זה (תרגומי לספר השחקנים חבריהן ובינן לבין סוניצ'קה בינה לבין
שירים מחזור לסוניצ'קה מרינה הקדישה ב־1919, כבר אז, בהוצאת "אחוזת בית"). אך
רגישות, מאוהבות, נערות הן המחזור של שירי גיבורותיהם לסוניצ'קה". "שירים גדול,
השיר ורעים. מלודרמטיים אהבה בסיפורי מסתבכות שלרוב ופטליסטיות, דעת קלות
מתאים ז'אנר ספרדיות, לרומנסות האופייני במשקל כתוב זה מחזור מתוך שתירגמתי
מגלגלת כלומר כאל ִסיגָ��ה, לגיבורה פונה מרינה אותן נערות. של קורותיהן לתיאור

מיָדית לכרמן. אסוציאציה סיגרים —

(המכּונה אליה) ובִתה אריאדנה צווטאייבה מרינה
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לסוניצ'קה" "שירים מתוך

ַהְּקַטנְטֹנֶת, ִסיגָ��ה

ֵסבִילְיָה! ֶׁשל וְלַַהט צְחֹוק

ּגָבֹוַּה ּבְזָר ָמצָאת ָמה

ֲא�ּכֹות? �גְלַיִם עִם

ָה�גְלַיִם �ֹּפִי א עַל

הּוא. ֶׁשּזָ�יז ַּתִּסיִקי ַאל

�גְלַיִם: — לֲָאנָפָה ּגַם

ּבַּבִּצָה. לָּה ְּתקּועָה ִהיא

— ַקַּדַחת! לְבָנֹות יָָדיו?

�גְלֵי ֲחתּולָה. לְבָנֹות

— ֵמַהבֶן ַּתִּסיִקי ַאל

ִחּבּוקֹו נָעִים. ּכַָּמה

— ַקַּדַחת! ּבִָהיר? ְׂשעָרֹו

ַהֶּקצֶף, ּבִָהיר — ּבַּיָם ּגַם

ּבִָהיר ּבַּגֹבַּה, — ֶהעָָׁשן

ָהעֹוף! נֹוצֹות ּבְִהירֹות

ֶׁשּבֶֹקר ִמִּמי ִהָּׁשְמ�י

ּפֹוֵתַח, לְִׁש�ק ּפִזְמֹון ּבְלִי

ֶׁשּלַיְלָה ִמִּמי ִהָּׁשְמ�י

ּבְפִּכָחֹון, ְמַסּיֵם

ִמּנִָׁשים ּוֵמַהֶּׁשֶמׁש

ּבַָּקֶתְד�לָה, ִמְתַחּבֵא

ִמֶּדבֶר, ּכְמֹו ּובֹו�ַח

.ּוֵמִחּיּו ִמִּׁשּזּוף

ִסיגָ��ה, ּבַיְָׁשנּות, יָא

ְמכַּבֶֶדת, ִהיא נְעָרֹות

ְמכַּבֶֶדת, ִהיא נְעָרֹות

ֶח�ּפָה. ִהיא ּולְגֶבֶר

— לֶַחבְ�ה ַחּיָב ֶׁשא ִמי

לְַּמַאֶהבֶת. נִָדיב א

— יַלְוֶה הּוא ֶׁשא לָוָה ִמי

ּבְזְִקנָתֹו. ּבְ�ּבִית

לִּבֵנּו, ֶחְמַּדת וְעַל ּכֵן,

ַהְּקַטנְטֹנֶת, ִסיגָ��ה

טֹוב יֹוֵתר ִׁשּמּוׁש ְּתַחּפְִׂשי

ַהּוְ�ּדֹות. ִלְִׂשפַָתי

ֵהן: ּכִוְ�ִדים — ַהְּׂשפַָתיִם

ֵהן, נֹובְלֹות ָמָחר — לֹוֲהטֹות

לְגֹלֶם, אֹוָתן ִּתְּתנִי ַאל

לֵב. — לְֶאבֶן ִּתְּתנִי ַאל

1919
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של בביוגרפיה קשר (חד־פעמי התקיים הולידיי עם סוניצ'קה החמה הידידות בתקופת
גם אלא שחקנים, עם מיודדת היתה רק היא לא התיאטרון. לעולם מרינה בין מרינה)
הראשיים במחזות אלה הגבריים התפקידים בחרוזים. מחזות כמה כתבה בתקופה זו
בעבור סוניצ'קה". ב"סיפורה של שמתואר יפה שחקן ליורי זאבאדסקי, כלל בדרך יועדו
גיבורות דרמה בוגרות. של לא תפקידים של ילדות, נכתבו סוניצ'קה קטנת המידות
כלל השמונה־עשרה, בדרך במאה הללו מתרחשים המחזות הקשה, חד למציאות בניגוד
אצילית קלילות מנגידה חייה הקשים מרינה הצרפתית. לּכפור ולרעב של המהפכה לפני
שניים של לכן, שגיבורם מפתיע, לא ורודה". "מאה אותה הרפתקנית של וארוטיקה
מגדולי קזנובה הוונציאני, מג'קומו אחר לא הוא "ההרפתקה" ו"פניקס", מהמחזות,
כפי והרגשי, המיני בשיאו צעיר ב"ההרפתקה" קזנובה הוא הזמנים. בכל הזרע מפזרי
מעינוגי שפרש הוא זקן קזנובה ב"פניקס", לעומת זאת, לחשוב עליו. רגילים שאנו
זו עָבר. (בתקופה שבבוהמיה, וזמנו דוקס בטירת ספרן צנועה ִמׂשרת לטובת הארוס
עובר הזקן "פניקס", קזנובה מתוך שתירגמתי בסצנה זיכרונותיו הנפלאים.) את כתב
ועם עִמן — חשבון וסוגר הרבות, מאהובותיו חייו ימי בכל שקיבל שקי המכתבים על

איבריו. ובכל חייו כל עמל שלמענה עצמה, האהבה

(3 (מערכה "פניקס" מתוך

ַהְּד�עק ּכָל ֶאת נִ�ֶאה עַכְָׁשו

ַהּנַּיֶ�ת.... ֶׁשל

(קורא)

"נְפָ�ק

ַהְׂשּכֵל, מּוַסר — לִי לְִׁשנַיִם:

זֹוכֵר: ָאֶדל? וְ�ִדים." — ְל

ֲחמֹור! ָמנֹון! א, א: ֵּת�ז?

ֵמָאחֹור, "ּוכְֶׁשִהְׁשַא�ָּת

ְמאֹוד..."

המכתב הצידה) את וזורק מקמט קטע (אחרי כל

נְִׂש�ף אֹוְת "לִ�אֹות

ְּתצֹ�ף ּכָאן ּבַּגֵיִהּנֹום.

לִי: צַר אֹוֶהבֶת." .ַטּבַעְְּת

לִי נֹוַתר נְיָר נְזִי�ה! �ק ָאח,

יָָקר, "ּדֹון ֵמַהַּטּבַעַת.
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זָכָר. ּבֵן לִי ָׁשלַח ָהֵאל

ַסנְָּדק." ַאָּתה

(צוחק)  

ָחה־ָחה! ַסנְָּדק,

,אֹוְת "ׂשֹונֵאת ׁשֹובָבָה! ָאח,

ַהּׁשֹובֹות... עֵינֶי לּולֵא

ּבָֻא�וֹות, ָהכִינּו סּוִסים

ְּתרּועָה..." ְּתנּו ָהבִיאּו ֶח�ב,

"ַּתַחת ַהְּׁשבּועָה לֹוֶחֶמת!

ּפִ�ִאי נַָד�ִּתי נֵֶדר: ָּדם

ָהִאי ּכָל ֶׁשל ֲאצִילָה — ֶאת

..."ָָּתנ ּפְסּוֵקי יְַחֵּמׁש..." הּוא

ֶאְׁשּכַח." "וְא ִּתְׁשּכַח!" "וְַאל

"ּובְָחֵמׁש ַהּכֹל!" "ֶאְׁשּכַח

ְּתַׁשֵּמׁש..." לַּיֶלֶד ַסנְָּדק

לָ�ֶדת זֶה ּכְמֹו ִאְּת" ׁשּוב? ָמה,

חֹוֶמֶדת אֹוְת" ּפָנָס..." לְא

"ָקבַעְנּו: ּפֹולִין..." ֲאצֻּלַת ּכָל

לִי לַיְלָה..." "אֹוְקיָנֹוס..." יֹום, לָּה

"!יְָד ּבְכַף "ּכָל ַהַחּיִים

ַהּנְבֹוכָה "ּבְַאנְּגְלִּיָה

ֵהם עֵינַיִם ְׁשחֹ�י ּבָנִים

מ"מ." "ּבֹוכָה. נִָדיר..." עִנְיָן

ֻמָּתׁש! ֲאנִי — ּבֹוכָה ַאְּת ּכֵן,

ְמֻקְׁשָקׁש! ַּדף ּפֹה? זֶה ּוָמה

חדש) מכתב לוקח הצידה, (מעיף  

"ִּתְׂש�ף לִי ֶאת ָהעֲצָמֹות!

עָצְמֹות ּבִזְכּות יְדּועִים ֵהן

ּבְנֵי וֵנֶצְיָה." ּכָל — ַהּיְצָ�ים
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יֵצֶר, ֵאין נִָׁשית, ּבֹוגְָדנּות "ֵאין

ְׂשפַָתיִם ִמילְיֹונֵי יֵׁש ֲאבָל

ִׁשבְעַָתיִם..." "נְִׁשּבַעַת ׁשֹובֹות..."

ּכִנְֵמ�ה!" — "ּבְִקנְָאִתי

"ּבְ זָכִיִתי ּבְׁשּו�ה

עֹוד "ּכָל ְקלָפִים." ִמְׂשֲחֵקי ֶׁשל

ַהּכָבֹוד..." עַל ֶאְׁשמֹר — ֶאְחיֶה

ֶׁשִּתְתּפַּגֵר!" ַהּכֹל, "ֶאֵּתן

ּבִֵּקר א עֹוד ּכָזֶה ּכְַתב־יָד

ָק�יא ּכְִמעַט. א זֶה ֶאצְלִי.

— ַהּבַת ּבְיַד ֵאם ּבֶַטח זֹו

�ְׁשָמה: — ַהּבֵן ּבְיַד אּולַי

ַהּנְָׁשָמה..." ֶאת "ָׂש�פְָּת

ֲאבָל ָחִמים. א ָחכָם, זֶה

ּבֵית זְֵקנִים, עָלֶי "ַהלְוַאי

ּוְמֻקָּמט!" ּכָעּור יַנְׁשּוף

לְַאט, נְִׂש�ף ּוִמפְ�ְׂש"

ָהַאלְֻמּגִים..." ִאי ֶאת ַמִּקיף

"לֵ לַָּדגִים!" ָּתׁשּוב!" "ָּתׁשּוב!

ּכֹוַח..." ָאזַ�ִּתי ַההּוא "ּבַּיֹום

לְִמ�ַח. נֹוטֹות ָּתִמיד נִָׁשים

ּכֹועֶֶסת. ֲאנִי "ֱהיֵה ָׁשלֹום!

ּכֹובֶֶסת." עִם ִמְתַחּלֶֶקת א

ֶאעֱלֶה ִמֶּקבֶר!" — "ִּתְק�א לִי

ּגֶבֶר..." "הֹו, ִמכְָּתבַי!" "ָהֵׁשב ֶאת

ַטּבִָחית, �ק "ָאְמנָם ֲאנִי

נִצְִחית, נְָׁשָמה יֵׁש לִי ּגַם

ּפְ�יַחת..." ּבִיֵמי וְכָכָה,

דמיוני) זורק באוויר ילד (צוחק.  
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— צָ�פַת עִם ּכָל ּכְבָר "ָׁשכַבְִּתי

ַהּטֹוב ּבְַּמעַּנְגִים." ַאָּתה

סֹוף ַהַחּגִים לְִק�את "נִ�ֶאה

ָהֲאָהבִים." ַהְׁשלָכֹות ֶאת

ּבֶן ִׁשבְעִים, ֶׁשָהיִיָת "ַהלְוַאי

ַהֶּטבַע..." "צְחֹוק ּכְבָר..." ּכְֶׁשַאף ַאַחת

ֶׁשבַע, ּבֶן �ק ֶׁשָהיִיָת "ַהלְוַאי

"עּוף!" עֲַדיִן..." ַאַחת ּכְֶׁשַאף

ּבַּפַ�צּוף." יֹו�ֶקת ְל"

(נעלב)  

לְִסיַמן "ֲאנִי נֹוֶׁשֶקת

ַהָּקָטן..." "ּבְנֵנּו "...גְלֶי�

�אׁשֹונָה." ָהלַכְִּתי "לָכֵן

ּפְנִינָה ּבְעִי�י "ּכֻּנֵיִתי

צַּיָד!" וֵנֶצְיָאנִית — צְל,

ַמּבָט, ּכָל עַל ְל "מֹוָדה

ַהְּׁשנִּיֹות, ּכָל ַהַּדּקֹות, ּכָל

לְִחיֹות..." ָׁשעָה �ק לִי נֹוְת�ה

ָקרֹוב: נְִמצֵאת "ִמזְוְַדִּתי

זָהֹב'." 'ּפְַסיֹון ִהיא ּבְפֻנְַּדק

— ּכְפִילֶגֶׁש �צִיָת א "ִאם

"�גֶׁש ּכְִמַטּפֶלֶת..." ַקּבֵל

ַמּגִיעַ." �ק אֹוֵמר: מֹוִתי זֶה

ּבָ�ִקיעַ!" ּגַם ֶאְחָטא ִאְּת"

לְַהּבָא..." יִנְַחר — נֹוֵחר "ִאיִׁשי

'ַאּבָא'..." גָ'קֹוִמינֹו ּכְבָר "אֹוֵמר

רֹוֵטן..." הּוא "ֲאנִי ּבְעֹנֶׁש.

לֵַּׁשן ַהָּקָטן ֶאת �ָּב"

ַהּכָבֹוד!" ּכָל — ָה�אׁשֹונָה
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ְׁשבּועֹות..." ,ְֶׁשּל ַהְּׁשבּועֹות "הֹו,

ְטהֹו�ה, "ּכְּפֶנֶלֹוּפֶה

"ָהֲארּו�ה..." ַאְמִּתין..." ְל

ָהִאּלּוף, "מֹוָדה לְ עַל

ַהּגּוף!" לְעִּנּוגֵי מֹו�י

את המכתב) מנשק נודד. מבטו (מחייך בהנאה,  

— ְקלִילַת־ִמּדֹות "ִמּיְִדיָדה

— לְֶמלֶך ַהּפְ�דֹות: ְקלֵ�ט

— לַָקח." ַהּלֹו�ד נַָתן, — ָהֵאל

ִמָּס — לַַּמֲחלִיפָה "ָׁשלֹום

"ַׁש�ֶׁש�ת ַמֲחלִיפִים..." ֵמָאה ֶׁשל

חֹוזֶ�ת. "א וְכֶֶסף..." זְכּוכִית

".ִמְּמ הּוא עִָׁשיר אֹוֶהבֶת.

ּבֹוכָה! ּובַּיֹום "ּבַּלַיְלָה

ּפַ�ּפַר." — ַהְּמכֻּנָה ָמנֹון,

יָָקר!" ַהְּׁשחֹרֹות, עֵינֶי"

ּגּוף עַל לְִׁשמֹר ֶאָחד: ֵחְטא "יֵׁש

ָּדחּוף. "ִמכְָּתב יְֶחָטא." ֶׁשא

ַהְטּבָלָתֹו..." ַסנְַּדק ִּתְהיֶה

עֹולָם וֲַאחֹותֹו! ַמְטּבִיל

ׂשבַע! יֹוֵדעַ ַמְטּבִיל ֶׁשא

ָקזָנֹובָה!" ָקזָנֹובָה, "הֹו

...ַּתֲא�י עִם ֲחִתיָמה. ּבְלִי

צָ�י ִהיא ָאָּמנּות. "ּפְ�ָדה

לְִהּפָ�ד..." ֵאי לַָדעַת

ּבֹוגֵד!" ַהּיָפֹות, יֶָדי"

רֹופֵא!" ְּתַׁשֵּמׁש — "ּפָצַעְָּת

ַהּיָפֶה: ּבְנֵנּו "גָ'קֹומֹו,

ּגִּנּונִים..." ְמפֵַּתַח ּכְבָר
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(מחווה של תהייה)  

ְׁשפַּנִים! ׁשּוב ִמְת�ּבֶה, ּכִגְדּוד

נֹוָסף ַחּיָל נֹולַד !�ָּב"

ֻמְט�ף ָמָטר צָ�פַת." לִצְבָא

ַהגְּבָלָה! ּבְלִי ִּתינֹוקֹות, ֶׁשל

ְּתַאֵחר לַַהְטּבָלָה!" "ַאל

ּבְֵסֶדר." "ַהּבֵן ֱאלֹוִהים! הֹו

עֵֶדר? עִָׂשיִתי, ּבָנִים ּכַָּמה

לְבַת. זְַמן ִהּגִיעַ ַמְסּפִיק!

לְִטבִילַת "ָּתכִין ּכֻּתֹנֶת

ִּתינֶֹקת..." וְ�ָּדה: ֲאבָל ִּתינֹוק,

ּבָנֹות! ִטּנֹפֶת! יֵלְכּו עַכְָׁשו

ּבֵן, ִהבְַטְחָּת ׁשֹובָב: "ַאָּתה

ּבַת..." יָלְַדִּתי

(תופס את מצחו)  

ּכֵן, ַקַּדַחת!

יְ�יִדים! ֶׁשל ַח�ָמן יָפֶה,

"ַהַּׁשכְָחן ּבַּיְִדיִדים,

לַּבַת..." יֵׁש עֵינַיִם אֹוָתן

מֹוָסד לְִהיֹות? צָ�י זֶה ָמה

?�ָה לַּגִיל לִילִָדים?

!ָּכ — ָּכ — ָּכ — ָּכ — ָּכ — ָּכ — ָּכ — ָּכ

!ָּכ — ָּכ — ָּכ — ָּכ

לאש) אותם המכתבים ומשליך את (מקמט  

ְקרּועָה..." "ֲאנִי

ַהְּקפּוָאה ּבְמֹוְסְקבָה ּכָ! "ּגַם

ִּתבְעַר, ִּתבְעַר, ַהּלֵב..." ּבֹועֵר

"ָּדַהר ָהרּוִסי! ַהֶּׁשלֶג

ָאחֹות! אֹותֹו, ִמּכָאן..." ִּתפְִסי
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— ַהּגַּבֹות ּכְבָר ֶאת "ּגִּלְַחִּתי

"ְקרּועָה נֱֶאָמנּות..." לְֵׁשם

"ְקרּויָה !ָל ַמּגִיעַ ֲאנִי..."

"לְרֹוָמא ֵּת�ז..." ִּת�זָה! ֲאנִי

"גָ'קֹומֹו ִּתזְֲחלִי! זֹוֶחלֶת..."

זָ'אק!" "הֹו ֶׁשִּתָּׂש�פִי! ֶׁשּלִי!"

צִ'יק צָ'אק! !ֶָׁשּל ַהּזָ'אק ִהּנֵה

זֹוֵהר ַא�מֹון "ּובְוֶ�ַסאי..."

ּבֹועֵר. ַא�מֹון ִמּוֶ�ַסאי: ַאף

ִמכְָּתבִים, ּכֻּלְכֶן ּכְַתבְֶּתן

זְ�ְקֶּתן ֲאהּובִים! ּכֻּלְכֶן

ַהַּתעֲ�בֶת, ּבְנֵי עַל זֶה! עַל

ָקזָנֹובֹות, ֶאלֶף ַא�ּבָעִים

ּכֻּלָם ֶאת ִהְטּבַלְִּתי, ֲאֶׁשר

עֹולָם! לְרּוחֹות ּפִּזַ�ִּתי

— ּבֲַחצֵרֹות ּפִּזּור ּכֹוחֹות

— וְאֹוצָרֹות! ּבִירֹות — רּוחֹות

וְַתְחרֹות! ַאבְזִָמים ,ָּכ

ּונְזִירֹות! ֻּדּכִָסּיֹות

לְא! — לָ�ב ּבְַתְחּתֹונִית,

ּגְדּוֵדי ּפִלְאֹו לָכֶן, ִהּנֵה

ּבִַּמָּטה! ָקזָנֹובָה ֶׁשל

— סֹוָטה — — זֹונָה ַאֲהבָה ,ָל

ַאֲהבִָתי, ,ֵּובִגְלָל

ְׁשנִָתי זֹוכָה ָּכ נִגְַמ�ִּתי.

ַהֲחָדָׁשה לְִהּפַָתח!

!ָּכ — ָּכ — ָּכ — ָּכ — ָּכ — ָּכ — ָּכ — ָּכ

(נרגע לפתע)  

ּבַּצַד. וְַתלְַּתּלִים ּפְ�ִחים
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רֹוַקנְִּתי! ּכָל צִבְעֵי ָה�אׁש ֶאת

ַההֹולַנְִּדי, ּבַבֶן ָהֵחל

ּבַגְָּדד. ֶׁשל ּבִַחּנָה ּכַּלֵה

— ּבָָאלֶ"ף־ּבֵי"ת ַהְּתׁשּוקֹות ּכָל

ַהּזֵר ַהְּמ�ֵּטט! ִּתבְעַר,

מתרגז) (שוב  

לְּפַ�ָמה! ִחזְרּו ִסּגָלִּיֹות?

ַהַּק�ָמה זֹאת לְהֹולַנְד, וְַאְּת —

עַכְָׁשו! — לְלִּיֹון, ַאְּת !ֶָׁשּל

ְמאָֹהב ָהיִיִתי ָּכ ּכָל

ּבְלִּיֹון. ּבְִמחֹולֶלֶת

ּכִּלָיֹון. ֵהבִיָאה עָלַי

ַׁשּפִי�ית ֶׁשל ּגּוף ּכְִאּלּו

ַמ�ִטיט... יַָדי ֶאת עֲַדיִן

רֹוזִין!

1918

פסטרנק ליאונידוביץ' בוריס
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את בעיקר לציין יש עם מרינה, נדיב קשר  שהיה להם האחרים המשוררים מבין
הידועה עם את ההתכתבות להזכיר שלא אי־אפשר — יותר ומאוחר  וולושין, מקס 
מנדלשטם עם מנדלשטם. גם חם קשר לה היה מסוימת אך בתקופה ורילקה. פסטרנק
אצל אלכסנדרוב הקטנה בעיר וולושין, מקס אצל ּבְִקרים מרינה פגש את הפטרבורגי
רוצה שהיא החליטה מרינה ב־1916. במוסקבה ביקורו בעת ובעיקר אסיה, אחותה
פטרבורגית אחרת, אנה ולמשוררת לו יותר, (נכון במתנה" את מוסקבה "לתת לו
רק ולא מותה), לפני ספורים חודשים ב־1941, רק לראשונה פגשה שמרינה אחמטובה,
המחזור את אלה טיולים בעקבות אלא גם כתבה נאמנה, טיולים מדריכת לו שימשה

הבא: השיר את קיבל עצמו מנדלשטם למוסקבה". "שירים

*
מנדלשטם) (לאוסיפ

אֹוצָרֹות: ֵמִאָּתנּו ׁשּום ּגָזְלּו א

לְִהיֹות ֲאבּוִדים. — נִפְלָא

ְמאֹות לְ — ֶּד� ּכָל נֹוֶׁשֶקת

ַהַּמפְ�יִדים. ַהִּמילִין

ָׁשוֶה, ֵאינֹו ֶׁשּכְִׁשרֹונֵנּו יֹוַדעַת ֲאנִי

ָׁשֵקט. לָ�אׁשֹונָה — — וְקֹולִי

וְׁשֹובֶה, צָעִיר ֶּד�זָ'אוִין5 ,ְל ָמה

ַהּׁשֹועֵט! ּולְִׁשי�י

ַהּנֹו�א: לַָּמעֹוף אֹוְת ְמבָ�כֶת

צָעִיר! נֶֶׁשר ,ְל עּוף

— ּבִגְבּו�ה עֹוֵמד ַהֶּׁשֶמׁש ּבְַמּבַט

ַמֲחוִיר? עֵינִי וְַתַחת

ּכְלֹות וְסֹופִי עַד אֹוֵהב ּכֹה ּבְַמּבָט

.אֹוְת לִּוָה א ִאיׁש

ַהֵּמאֹות ּכָל �ֶּד — ְל נֹוֶׁשֶקת

.ְלְבֵינ ּבֵינִי ַהַּמפְ�ידֹות

1916
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שנתנה מדינה העצמאית, צ'כיה היתה שזו הרי נשמה", "ארץ גם למרינה היתה אם
הולכת־ — מרינה על ירוקות האהובות וחורשות של גבעות ארץ ִמפלט, ולמשפחתה לה
מרינה, של גבול לכאב לה את ההר ההוא. לכן לא היה ארץ שנתנה — קנאית רגל
ידי צ'כיה על של כיבושה בישרו על ,1925 מסוף התגוררה צרפת, שבה עיתוני כאשר
לצ'כיה" "שירים ונשפכו למחזור פרצו הצ'כיים מיד הזיכרונות כל ב־1938. הנאצים
צ'כיה, של הגדולה לטבע ולאנשים חברו יחד: האהבה אלה בשירים .(1939-1938)
האנטי־ האמנות מיצירות אחת ספק בלי (זוהי הנאצית המפלצת נגד הנוקבת המחאה
אינו שלעולם המשורר של מצפונו מעשה), בשעת שנכתבו ביותר החזקות פשיסטיות
כשמרינה בפרט. שלה וקיומה — הקיום האנושי בכלל של הטרגיות והבנת לו, מוותר
שנתיים שתפס אותה הסוף, את תחילת שומעים אנו כבר לֵאל", "אחזיר כרטיס אומרת

ביֶלַּבּוגָה. יותר מאוחר

לצ'כיה" "שירים מתוך

זֹועֲמֹות עֵינַיִם

ָאָדם! ַאֲהבַת ֶׁשל

ְּדָמעֹות, ְׁשטּופַת ּפְ�ג הֹו

ַהָּדם! ְׁשטּופַת ְספָ�ד

ִהְסִּתיר ָׁשחֹר וְַהר

ֶׁשּבַּיְקּום. אֹור ּכָל

ַאֲחזִיר — ַאֲחזִיר — ַאֲחזִיר

�חּום. לְֵאל ּכַ�ִטיס

לְִהיֹות. — ֲאָס�ב ֵהן

ְמֻׁשּגָעִים ּבְבֵית

לְִחיֹות. — ֲאָס�ב ֵהן

ַהּזְֵאבִים ּבְׁשּוק

לִפְעֹות. — ֲאָס�ב ֵהן

ַהּכְ�יִׁשים ּבְעֵֶמק

לְִׂשחֹות — ֲאָס�ב ֵהן

זֶ�ם ָה�אִׁשים. עִם

ּגִּלּוי צְ�יכָה ֵאינִי

ֶׁשל אֹזֶן, עַיִן, ּגּוף.

ָהזּוי לְעֹולָם לִי

ֵסרּוב. — ַאַחת ְּתׁשּובָה

1939
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משירת  שלי, חיה שלי, "דור (בתוך: צווטאייבה של משיריה כארבעים תירגם דיקמן עמינדב  1
בין מכתבים חליפת תירגמה מרקון דינה ,(2002 "שוקן", הוצאת העשרים", במאה רוסיה
אבן־שושן ושלמה ,(2004 כרמל, הוצאת ,"1926 "קיץ (בתוך: ופסטרנק רילקה צווטאייבה,
שירים .(2002 המאוחד", הוצאת "הקיבוץ "שירים", צוֶָטיֶבָה, משירתה (מרינה מבחר פירסם
ברתיני, ק"א גולדברג, לאה שלונסקי, אברהם ידי על השאר בין תורגמו צווטאייבה של בודדים

מנור. ודורי וטר רומן �נה לטוין, רונן סוניס, קריקסונוב, מירי ליטווק, פטר
להתנהג  ואוהבים כשיכורים מדברים אותך? כל הנפרדים מפתיע הזה הדיבור "אהובי, גרמנית:  2

(הלדרלין). בחגיגיות..."
"ים". ברוסית: מורי מילים: משחק — במקור המוות. את זכור בלטינית: — מֹו�י ֶמֶמנְטֹו 3

את  יראה לא עוד כל לתחייה, אכן קם שישו להאמין אינו מוכן תומא השליח החדשה, בברית  4
פצעיו.

השמונה־עשרה  המאה האחרון של בשליש שפעל קלסיציסט, רוסי — משורר ֶּד�זָ'אוִין ג"ר 5
התשע־עשרה. המאה ובראשית

יֶלַּבּוגָה 1941 - 1892 מוסקבה צווטאייבה, מרינה


