
חמוטל בר-יוסף

 

לילה,   בוקר

שירים ותרגומים



תוכן העניינים

שירים

מתנה

שלושה שירי שלום

שיר אביב

שני בתים מרובעים 

בואו ילדים

יבואו

תיקון

הנה הגיע הבוקר

יקיצה 

אם תעמוד על ההר

ראה

כמו העלה

שמועה

נגד החושך 

אל הגבר

שיר אהבה

למה אמרתי לך

סוסה

שני שירי נערה

תלות

מגלשה

מחרשה

שלחן כחול

החיוך הבוקע בקושי

שירי הזדקנות:

א. הרבה יותר דלילים

ב. אוך, נעלמו המשקפים

ג. כמה מעיקים

ד. הכל תמצצי

ה. דיוקן

ו. סיני זקן

ז. לא, האלים אינם זקוקים

ח. יופי

ט. מרוח

מהרמה שלך



הצעת עבודה

תרגומים

זקןא' פושקין

אכן, הייתי מאשרא' פושקין 

משאלהא' פושקין

ז"מרא' פושקין

לא צר לי עליכןא' פושקין

לדורידהא' פושקין

התסלחי לי על הדמיונותא' פושקין

שטןא' פושקין

ל***א' פושקין

התחלפויותש' בודלר

המצוקהפ' ורלן

פזמון סתופ' ורלן

אמנות השירהפ' ורלן

רפיוןפ' ורלן

משב של יםס' מלרמה

לחייםס' מלרמה

שיר הפגישה האחרונהא' אחמטובה



מ"ָּת$נ$ה

ן ג$מ$ ה אר' כ( ן י$ר,ק מ+ ה ג(פ( ל- ל ע. יו ש( י$פ' ת מ2 ק( ל( ד' נ2

נ$ה ָּת$ מ" ך$ אותו ב' יא ל' ב2 ה$ י ל' ית2 צ2 ר$

י ל י,פ2 רות ש( ש$ פ' א( ה ל$ ח$ הוכ$ כ'

ה. ל$ ח. מ" ג"ם ב'

ם אד$ ע ה$ ב" ט( ר מ2 צ$ ב' דוע" נ2 י מ" ָּת2 אל' ש$ ו'

ן ג(פ( ה ה" ל- ע. פ,אר כ" יות מ' ה' ל2

ן ק- ד" ז' ר הוא מ2 ש( א. כ"

ה. או חול(

ה, ג"ל( ק, ל,א מ' ת" ן ש$ ג(פ( ה ה" ל- ע.

ס. גוס- ל ה" ב ש( ל$ נ(ע: טו ה" ב$ ת מ" ה א( ס( כ" מ'



לום י ש$ יר- ה ש2 לוש$ ש'

א. 

ש פ- ח" נ-ץ מ' ה"

לו: ג' ף ר" כ" נוח" ל' מ$

יו. פ2 ש ב' י"ב- ת' ת מ2 ה ז"י2 ל- ע.

ם  לומ$ ח. ב"

ב:   ר$ ק' י ה" ים סוס- ל2 צוה.

ים ד2 ים רוק' י$ל2 ח"

לום. ש$ קוד ה" ת ר2 א(

נ$תו ש' ג-ר ב2 ר' ג" תול מ' ח$ ה(

: ח" מ- ש$

י$ם. ק ל" ר$ ז' ק נ2 נ(ש( ל ה" כ$

ט ינוק צוב- ָּת2 ה"

ן: נ$ ע$ ת ב( ש( ק( ת ה" א(

קו. ח. מ' אד,ם נ2 ה$ חור ו' ש$ ה"

ב.

ה: שוט$ יא פ' ה ה2 ל$ א- ש' ל ה" כ$

ר מוכ- נות מ2 ק' ן ל2 ה מוכ$ ם אָּת$ א2 ה"

לום? ש$ ז(ה ב' את מ2 צ- ל ל$ ק יוכ" ם ר" , א2 ך$ ה אות' מ( ר" י' ש(

ע" יוד- ר  ש( מוכ- נות מ2 ק' ן ל2 ה מוכ$ ם אָּת$ א2 ה"

לום? ש$ ז(ה ב' את מ2 צ- ל ל$ ק ָּתוכ" ם ר" ה אותו, א2 מ( ר" ָּת' ש(

לום, ש$ , ב' ך' יות כ$ ח' ן ל2 ה מוכ$ ם אָּת$ א2 ה"

ה? ב$ אה. ם ה$ ד, ע2 י(ל( ם ה" ב, ע2 ל( כ( ם ה" ע2



ג. 

ים צ2 מ,ח" ח2 י ב" כ2 הופ' ה"

ָּתוח" י נ2 חוט- ל'

קוע" ע. ק ק2 ח" מ' הוא י2

רוע"  ז' ה" ב מ- כוא-

ף  ט- פ' ט" הוא י'

רוח" י ה$ ר- ח. ר' ח" ת' ל מ2 ע"

לום ש$

ה ל$ ח2 ומ'

. ר,ע" שונות ה$ ל ל'  ע"



יב יר אב2 ש2

נו ל$ יב ש( אב2 ז(ה ה$

י נ2 ק$ ע. קוש צ" ל' מ" ין ב' ס2 מ' יף רוחות ח" ל2 ח. מ"

ים מור2 ית ש2 ח2 ל פ" ה ש( ס( כ' מ2 ש כ' מ( ש( ו'

ה,  טוח$ ת ש' צ( נוצ( ת' מ2

רות. ג' י ב" ע- צ' ה ופ2 ה ז-ע$ יל$ ז2 מ"

נו ל$ יב ש( אב2 ז(ה ה$

ה פ$ צ' ר2 ל ה$ ים ע" בוש2 ל' ל מ" מות ש( ר- יר ע. א2 ש' מ"

י נוד  ר- Eפ צ2 ק ו' נ-י אב$ נ' ף ע" נוש-

י ח" ר ה" ש$ ב$ ה" ה מ- יס$ ג2 ף נ' חוט-

ם.  ל$ נ(ע: ת ו' ל( ד( ת ה" ק א( טור-



ים ע2 ר+ב$ ים מ' ת2 נ-י ב$ ש'

ר. ת בוע- י2 ב" יט: ה" ב2 ָּת"

ר.  א- ש$ ל ָּתוכו. ָּת2 נ-ס א( כ$ ָּת2

. יך' אל א- ש' י. אל ָּת2 ה ח" אָּת$

. ך' ל- ה" ת' ש ָּת2 א- ם ה$ ר ע2 בוע-

הוט: ר2 יק מ- ת ר- י2 ב" ל ה" נ-ה כ$ ה2

חור. יס ש$ ר2 ר. ָּת' יר ק" ק2

ד,ר, ש י"ח' מ( ר ש( ב( יו ש( ק$ ד$ ין ס' ב-

ידות.  ד2 ן, י' ף י$ש$ ס( חוט כ(



ים ד2 ל$ בואו, י'

ים, ק2 ים שות' ד2 ל$ בואו, י'

ים: ת2 מ- ל ה" ם ש( נות$ ג' ר ב2 ב- ד" ונ'

ם ים ה- יצ2 ר2 ע$

ם ים ה- יק2 ר2 ע$

שוד'ד2ים ה-ם

בוד'ד2ים ה-ם

ם ים ה- מוז$ר2

ם. ים ה- ז$ר2 אכ'

ים ת2 מ- ת ה" ר א( ה- ט" בואו נ'

ר. פור- ת' ה2 ם ל' ה( יח ל$ נ2 נ" ו'



י$ב,או

נ,ג"ה, בות ב" צ$ נ2 י$ב,או, י$ב,או ה"

ו$ס נ"ב ט" שות ז' פור'

טויות ג$רון  כות נ' ל' ה" מ'

ק, א,פ( ל ה$ ה ש( יצ$ פ2 ק' ל ה" ב( ל ח( ע"

שות  ך$  מות$ יק' ל ח- יקו א( ל2 י"ח.

, ח" נ"צ- מ' י ה" ל- ג' ל ר" שוק ש( פ2 ת ה" ש" ל- ג' מ" ב'

ינ(יך$ ע- רו ב' ג' פ" ת' י2

 . י-ך' ח" שות ל' ק" ת' מ2 ה"



ָּת2קון

עוך' ל ָּתות מ$ ש( ת ו' ע" ב+ק" נ$ה מ' א- ל ָּת' יקות ש( ת2 מ' ה"

ים, ט2 מ$ ק+ ים, מ' מ2 ת+ ים כ' ר2 מ$ ל ָּת' ה ש( תוק$ מ' יקות ה" ב2 ד' ה" ו'

ים רוב2 י ח. ר- ב' ל ש2 יקות ש( ת2 מ' לו ה" פ2 ו"א.

ים – קומ2 ים ו"ע. טומ2 ק'

. רוע" ק$ רום, ה" פ$ ץ ה" י2 ק" ה ה" צ- ק' יו ב2 ם ה$ כ+ל$

ים. ב2 א- כ' . ב" ך' ח,ש( י. ב" קומ2 ן ָּת$ כ- ל$

גון. מו נ2 יקות, כ' ת2 י מ' יד2 ג2 ָּת"

קון. ץ ָּת2 י2 ק" ה ה" צ- ק' י ל2 ש2 ע. ָּת"



*

ר. ב,ק( יע" ה" ג2 נ-ה ה2 ה2

ים מ2 ה$ ד' ם נ2 י2 מ" ש$ ה"

אורו ש, מ- מ( ש( ה" מ-

או מוהו ל,א ר$ כ$

ר ג$דול הוא יות-

ג$דול. י$ם ה" ה" מ-

ש . מ( ש( א אור ה" נ-ה ב$ ה2

ינו. א2 מוהו ל,א ר$ כ$

ים ע2 ל$ ל ס' ם ע" ג(ש( חום מ2 ר$

ים  יר2 ש2 ן-ע. ב( ומ2

ר. ת( ס- ן ב" תו נ$ת" רוש$ ת י' א( ש(

ר. ב,ק( ל ה" אור ש( נ-ה ה$ ה2

אוי  ר$ ת ה$ תו א( מ$ ל2 ג' ק הוא ב2 ב- ח" מ'

ינ-ינו ע- אוי ל' ל,א-ר$ ת ה" א( ו'

ה.  ל$ י' ל" ב"



ה יצ$ ק2 י'

ץ ק- י ה" ר- י אח. יצות2 ק2 ה. ש( כ'

ח,  ל" ל מ( ן ש( ב$ ק אפ,ר-ל$ יו אב$ ים ה$ ע2 ל$ ס' ה"

ים. ל יונ2 מות ש( צ$ חו ע. צ' ח פ2 ל" י מ( ב- ל' כ" ו'

ה ד$ ח$ כ' ת נ2 פור אח" ל צ2 י גוז$ל ש( ית2 א2 אז ר$

יר ו2 א. ט ב$ ב$ נ(ח'

רוח" בות ב$ ה$ ל( טות כ' ט' ר" יו מ' נ$פ$ כ'

ים ע2 ב$ ת צ' יפ" נ2 שות מ' פור'

ח. ל" מ( ל י"ם-ה" ע" אשונ$ה מ- ר2 קות ל$ ָּת$ קות נ2 ד" יו ה" ל$ ג' ר"



    *

ר ה$ ל ה$ מ,ד ע" ע. ם ָּת" א2

ה? מ$ אל: ל$ ש' ת2 ו'

ך$  ת י$ד' ים א( ר2 ה$ ל ה( יט א( ם ָּתוש2 א2

 . ן אר,ך' מ$ ז'

ה שוב$ ת' ה ל2 כ( ח" ן אר,ך' ָּת' מ$ ז'

זוז.  י ל$ ל2 ב'

ג$רות. עות נ2 מ$ ד' ק ה" ר"

ה יר$ ע2 פור ז' בוא צ2 אז ָּת$

ם י2 מ" שוט בש$ ה מ$ ש ל$ נ-ה-ק" ק'

. ך$ פ' כ" ב ב' ש- ת- ו'

יח" נ2 יא ָּת" ך$ ה2 פ' כ" ש ב' נ-ה-ק" ק'

ה. יצ$ ה ב- יל ב$ ט2 ת" ו'

ר ב$ ד' מ2 ר ב" ל ה$ ם ע" מ,ד ש$ ע.

ק,ר ה וב" מ$ ח" מ,ד ב" ע.

א,ד. ן אר,ך מ' מ$ ז'

זוז אל ָּת$

ך$  פ' כ" ע ב' ק" ב' י2 ד ש( ע"

ים. מ2 ח. ש ר" ק- ב" , מ' ך' גוז$ל ר"



ה א- ר'

יום ם רוח" ה" א ע2 ש$ כ,ל נ2 יך' ה" ה א- א- ר'

יום: רוח" ה" תוך ה$ לוי ב' ת$ ז ו' ח$ כ,ל נ(א: ה"

ה מ$ ש$ נ' לוי ב" ר ָּת$ ש$ ב$ ה"

יר ו2 א. לוי$ה ב$ ה ָּת' מ$ ש$ נ' ה" ו'

ם י2 מ" ש$ לוי ב" יר ָּת$ ו2 א. ה$ ו'

אור. רוע" ה$ ז' ז ב2 ח$ נ(א:

י. ר2 פ' ג-ל ה" ע" ת' פוז מ2 ָּת" ק ה" ע,מ( ה, ב' א- ר'

ד. ה י-ש י(ל( ד$ י"ל' ל ה" ם ש( ח( ר( ב$



*

ג$בוה" ז(ה, ה" ה ה" ל( ע$ מו ה( כ'

י ר- ג"מ' קוף ל' ה אותו ש$ ש עוש$ מ( ש( ה" ש(

ת כ+לו ת א( ר( יא עוב( ה2 ש( כ'

ל. צ- ד ה" צ" את מ2 יוצ- ו'

ר ר,ב ז,ה" ף מ- ט,ר$ מ' ז(ה, ה" ה ה" ל( ע$ מו ה( כ'

ם י2 מ" ש$ נ-ץ ב" נ"צ' יק ל' ס2 פ' ל,א מ" ש(

ל. ד- ינ(נו ח$ א- ש(

כ,ר ז' ז(ה ָּת2 ל ה" אפ- ר ה$ פ$ ע$ ג"ל ה( ג"ם ב'

אור ז(ה ב$ ה ה" ל( ע$ מו ה( כ' ש(



ה מוע$ ש'

י ים אות2 ש2 נ' ב ומ" אור ש$ ו ה$ ש$ כ' ע"

ב, ל- ל ה" ים ש( ל2 ח+ כ' ים ה" ק2 ל$ ח. ת ה" ם א( מ- ח" מ'

ם י2 ל" ג' ר" עות ה$ ב' צ' ד א( יע" ע" ג2 מ"

ה,ב. א: ת ל( כ,ל( י' ה" א,ד מ- קו מ' ח. ר$ ת' ר ה2 ב$ כ' ש(

ה מוע$ ש' י ב2 ים אות2 ש2 נ' אור מ" ו ה$ ש$ כ' ע"

ה ב$ ר אה. ב" ד' ה ב2 ש$ ד$ ח.

ה רוד$ ית ו' כוכ2 יל ז' ה2 י א. ה אות2 עוש$

נ$ה. ט$ ק' ע ה" ב" צ' א( ן ה$ פ,ר( ד צ2 א,ז(ן, ע" נוך' ה$ ת' ד ל2 ע"



ך' ח,ש( נ(ג(ד ה"

א

נ$ה ש- נ-י ה" פ' ל2

ה מ$ ד$ א. ים ב$ י2 ר ח" ב- ק$ ה2 ה ל' ב$ ש$ ח. מ" ה" ש( כ'

נ-ר אור ה" נ-ר ל' אור ה" ל'

ך'  ח,ש( י ה" רור- פ- ר מ2 ית יות- ש2 ית מוח$ ש- נ"ע.

אף ל ה$ ע" ה ו' פ( ל ה" ע"

ך' ר" ד ה$ ק- ש$ ל ה" ק- ל מ" ש אז א( ג"ש- י מ' גופ2

י. ף י$ד2 כ" ר,ח" ב' פ' ז-ק ל2 ח" ת' ים ומ2 ד2 א. מ" ה"

ד! ק- ל ש$ ק- ד! מ" ק- ל ש$ ק- מ"

י$ה ר2 כ$ ס+ ג,ל ה" נ' ר' תוק ָּת" קוף ומ$ ש$

י  א ל2 קור-

ה. מ$ ח" ץ ה" אר( ל ה$ עוף א( ל$

ב

נ-ר" - אור ה" ה ל' מ$ ד$ א. ים ב$ י2 ר ח" ב- ק$ ה2 "ל'

ר: ד- ָּת" ס' י ל,א מ2 נ2 ז,את א. ה ה" שור$ ם ה" ע2

נ-ר? אור ה" עוד ל' ים, ו' י2 ר ח" ב- ק$ ה2 ה ל' מ$ ל$

ר" – ד- ים ס2 י2 נ"ק2 ים ע. יק2 נ2 נ"ק' ים ו' נ2 ק" נ' "ק"

ר, י אומ- נ2 ה, א. ה טוב$ ז,את שור$

ר: יות- שוב ב' ל. ז(ה ח$ ד$ ר' ם ח" ד ע2 י+ח$ מ' וב2

ר. ח- ל א. ד$ ר' יז'ון, ל,א שום ח" י(ה ד2 ה' י2 ש(

ר ג(ב( ל ה" א(

1.

ך$  יק' ל ח- י  א( ר- ה.

י בות" ש' ח' כות מ" כ' ח" ת' מ2

ר סוסות  ד( מו ע- כ'

ץ.  י2 ק" ו$ה, ב" ר' א+ יר ה$ ל ק2 א(

2.



ית! ל,מ2 י"ה. ת ה" מ( א: ר ה$ הוי ג(ב(

ה  ה י$פ$ ש$ א א2 צ$ מ' י ָּת2 ת" מ$

אוי$ה  י(ה ר' ה' ָּת2 ש(

 ? יך$ פ2 ג מ2 ה$ ל' ר נ2 ק( ש( ל'

3.

יך$ ל( י ע$ נ2 י א. ר- ה.

ָּת$מ2יד

חור ר  ש$ פ$ ר' מו פ" כ'

י אל2 מ$ ש' ד ה" ש" ל ה" ע ע" ק" ע. ק+ מ'

ת.  ו(ר( ה ע2 ר$ ל נ"ע. ש(

ך$ ל' ה ש( צ$ ל' ח+ ת ל" ח" ָּת" מ2

ת. ר( פ( ר' פ" י מ' נ2 א.



ה ב$ יר אה. ש2

רום-אף קום ח. מ' , ק+ ך$ ר ב' ח" ב' א(

א,ם ת' ם, ופ2 בור ש$ בור פ,ה, ש$ ש$

י קולות: קול- ק ב' שור-

ר! י ש$ נ2 שורו, א.

יק ח2 צ' ר מ" ח, ג(ב( ר" ך$ פ( ים ב' אש2

יע" צ2 ה" ה ל' ין לו מ" א- מוד ש( ח$ ו'

ה חור$ ית ש' מ2 ד' ן ק2 ד ש- ב" ל' מ2

ית. מ2 צ' ת ע" ר( ָּתוצ( יחות מ2 ד2 וב'

א  מ$ ל א2 ה ש( י$פ( ד ה" י(ל( , ה" ינ(יך$ ת ע- ק א( נ"ש- א.

אשונ$ה. ר2 ה ה$ יר$ ט2 ס' ת ה" נ$ה א( מ( ל מ2 ב- ק2 ש(



*

פות, ָּת$ ל ש+ ים ש( י2 ח" י ב' צונ2 ר' ך$ ש( י ל' ָּת2 ר' ה אמ" מ$ ל$

ידות. ד2 ה ז,את י' ין מ" ב2 ך$ מ- ינ' א- ך$ ש( י אות' ָּת2 מ' ש" א: ה(

י ית2 צ2 ל ר$ כ$ ר מ2 י יות- ר- ו"ה.

יך$ כ( ר' ת ב2 ק א( ב- ר אח. ש( א. כ" ש(

י פ" ת- ת כ' ז א( ָּת,אח"

דות ם רוע. י2 י$ד" וב'

ת. ח" פ" ט' מ2 ת ה" י א( ר,אש2 יר מ- ס2 ָּת$



ה סוס$

ט, ה רוט- עור$ ה ש( חור$ ה ש' ן סוס$ ט( ב( י ב" ה ל2 ת$ י' ה$

ה, דואה, מ$ כ' ח$ ת ב' ר( דוה(

ם. י2 מ" ש$ ים ב" ב2 כוכ$ ם ה" ה ע2 ר$ ח$ ת' מ2

ל ו$ר,ד? ת נ-פ( ד( ל( י ל$ ָּת2 ר' ה" ה מ2 מ$ ל$

ים, ב2 כוכ$ ם ה" ם, ע2 י2 מ" ש$ ב"

נ$כון ה   ה" קומ$ מ' ת ל2 ע" ה פוס" מ$ כ' ח$ ה"

ה חוק$ ר'

אור.  מו ה$ כ'



ה ר$ י נ"ע. יר- נ-י ש2 ש'

א.

ים  ל2 חוף ג" יו ל" ימ$ יך' מ- י$ם מול2 י. ה" את2 ל- מ$

י נ2 ל א. ב$ ים. א. ל2 ג"

בוב.  ח2 ה" טוף ו' ל2 ת ה" י א( ש2 פ' ל,א עוד א(

ב,א ו$ש,ב מ2

י. ש2 ה נ"פ' ע$ נ$ק'

מו שון א2 ל' ת ב2 ר( ת ומוכ( ר( י סוח( נ2 י א. ב" אוה. ד מ- ח$ ל א( ם כ$ ע2

מו. ה כ' ב$ י אה. ָּת2 ר' ב" שונות ד2 ע ל' ב" ש( ב'

ש, ל א- ר ע" כ- ר' כ" ים ול' ר2 מ- ס' ל מ" ק,ד ע" ר' י ל2 נ2 ה א. רוצ$

תוק תוק מ$ ב,ט מ$ צ' ל2 ווח" ו' צ' ע,ק ל2 צ' ל2

ם ע$ ינ-י ה$ ע- חוץ ג"ם ל' ת ג"ם ב" י2 ב" ב"

ינ"י י ע- ג"ל- ל' ה י$רוצו ג" ב$ כ$ ר' מ( כ"

הום נ-י ָּת' ל פ' ע"

מות ש$ נ' נור ה" ל כ2 תוח" ע" י מ$ ר ר,אש2 ע" ש'

ר ש$ ה ו' כ( רוח" בו מ" ה$

ילום  יר2 ילום ש2 יר2 ש2

ש,ף נ' א(

ש,ם. א(

ב.

י. הור" ר' ן ז(ה י$ב,או ה2 אי2 י מ- ָּת2 ע' ל,א י$ד"

ם י2 מ" ש$ ל ה" ה ע" ים צור$ ט2 נ$ים פוש' נ$ ע. ש( כ'

ב,ש  ל' ים ל2 ח2 שוכ' ו'

ם. עות$ ב' צ' צות א( ל ק' י ע" הור" ר' י$ב,או ה2

י. ינ" תוך' ע- לום ב' ע ח. ב" י צ$ י-מ2 א-

. יע" ק2 י ר$ ת- א. פ" א,ד ב' ה מ' ד+מ$ ש א. מ( ש( ה"

א,ם. ת' ה פ2 ק$ מ' י ח$ ת2 נוח$ מ'

ה. ה$ ה כ- ג+ל$ ה ס' יפ$ ט2 טו ק' ים ע$ דומ2 מ' ד2 ה"

ד. ן ל,א נול$ י2 ד" הוא ע. יר, ו' י ש2 את2 ל- מ$

י. מ2 ע ל' ד" ל,א א- ה, ו' ב$ י אה. את2 ל- מ$



לות ָּת'

פור. ל צ2 ג+לות ש( ם ע. י2 ינ" יו ע- שור ה$ ל"

י י$ד" י וב' ל" ג' ר" נו ב' ט' ל ב2 י ע" ית2 ל- ת' נ2

ף, עופ- ת' א( ג"ע ש( ר( י  ל$ ית2 כ2 ח2 ו'

ה נוח$ מ' ש ב2 ס ק" ע" שור ל$ ל  ה" ב$ א.

פור. ל צ2 ם ש( י2 ינ" ע- י ב' יט ב2 ב2 ה2 ו'

ל שור. ג+לות ש( ם ע. י2 ינ" יו ע- פור ה$ צ2 ל"

נ$ה ט' ל ב2 ע" מוך' ש( ת ה" כ,ח" א( י ב' ָּת2 כ' ע" מ$

ף סוף סוף עופ- ת' ָּת2 י ש( ית2 כ2 ח2 ו'

ש  ק" ע ה" כוב" י ב' ה ל2 ר$ ק' פור נ2 צ2 ל ה" ב$ א.

ל שור.  ם ש( י2 ינ" ע- י ב' ה ב2 יט$ ב2 ה2 ו'

 



ה ש$ ל$ ג' מ2

ה!" כול$ בוד! אָּת' י' כ$ ל ה" אבו! כ$ ר$ "ב'

יר, ה2 ן ב$ ט( ס" ח מ2 ר" יח" פ( ג2 ש' ה מ" ר$ ע$ ל ש' ע"

יר, ר2 ל ה$ ה זוח- ר$ ט- נ' ל ס" עור,  ע" יה$ פ$ פ2

ה יא עול$ ם ה2 י2 ת ג"פ" מ" ק+ י ו"ע. ד" ה מ2 דול$ ג'

ם. ל$ ס+ ל ה" ים ש( שוע2 ע. ש" ף ב" ב נוס$ ל$ ש$

יר. ר2 ל ח. כ$ ה מ2 ישוע$ ת ל2 ו"ע" ש" ל מ' נ"ע" ה"

יר. מו ק2 ינ(יה$ כ' ע- בוע" ב' פ,ר ק$ א.

ם".  מו כ+ל$ ש כ' ג"ל- ת' יא ָּת2 ה. ה2 י$ל$ ה א. מ$ "ש'



ה ש$ ר- ח' מ"

ה יש$ ר2 ח. ה מ" אי$ל$

ה ש$ ר- ח' מ" ך' ל' מו אות$ ת' ר$

ך' י2 חור" א. קו ב" פ' ים ד$ י שוט2 ש- ח$ נ' ב2

ך' י2 יר" צ2 ר ב' צ" ך' ה" מ- ח' רוח" ר" צ' ב2

ה" ל$ א+ י ג' ש ל2 ח- ש ה" כ- "ה"

ה ה  חול$ אי$ל$

ה ש$ ב- ה י' רור$ י$ה ג' ח"

ה ש$ ר- ח' מ" ך' ל' רו אות$ ש' ק$

ה ך' אור$ או אות$ ים ר$ מ2 חול'

ה. ם רוע$ י2 מ" ש$ ים ב" ב2 ם כוכ$ ע2



ח,ל ן כ$ ח$ ל' ש+

ח,ל,  כ$ ן ג$דול ו' ח$ ל' נו ש+ י(ה ל$ ה' י2

ד, י"ח" נו ב' כ+ל$ רוך' ל' ן ע$ ח$ ל' נו ש+ י(ה ל$ ה' י2

י. ר- ג"מ' ג,ל ל' ה אור, ע$ ן עוט( ח$ ל' ש+

ת ב$ ב ש" ר( ע( ד ב' י"ח" י$דו ב' ב ל' נ-ש- ו'

ז(ה ים ז(ה ל$ ק2 ינו נוש' ק- פ- ר' מ"

ין, י$מ2 נ' ב2 ף ל' ת יוס- יק" ש2 ר, נ' י א,מ( ל2 ב'

י קול ל2 ם ב' יכ( ל- לום ע. ש$ ת ה" יר א( נ$ש2 ו'

ת  אח" כוס ה$ ה" דוש מ- ק2 ת י-ין ה" ה א( ָּת( ש' נ2 ו'

יל. ג2 י ה" פ2 ים, ל' אכ2 ל' מ" ם ה" ד ע2 י"ח" ב'

ירו  ל צ2 ס,ב ע" י2 ן אז י$שוב ו' ח$ ל' ש+ ה"

ה ל$ י' ל" יומו, וב" ר יום ב' ב" ד'

ן.  ד אמ- י"ח" נו ב' ר כ+ל$ נ,אמ"



*

י, קש2 ע" ב' בוק- יוך' ה" ח2 ה"

ה, מום-ָּתוד$ כ+ו$ץ ו"ה. מ'

א,ם הוא אב ת' פ2 ן ש( ב- ל ה" ש(

ם. י2 י$ד" ינוק ב" י-ש לו ָּת2 ו'

י, סוד2 ש, ה" ד$ ח$ יל קולו ה( ל2 צ'

יו. נ$ ל פ$ ה ש( יד$ מול2 ינות ה" צ2 ר' ה$

כות. אר' ת' מ2 יו ה" רועות$ נ-י ז' נ' ע"

ל ר,אשו. ע" יות ש( ר$ אח. י ה$ ר- ע. ש"

ה  עול$ יותו ה$ ר2 ב' ת ג" ל" ה2

יות לות נ$ש2 ע. מ" ב'

ינ$ה. ד ב2 ע"



נות ק' ד" ז' י ה2 יר- ש2

א. 

ם ים ה- י2 ט2 ה א2 מ$ כ" ים, ו' יל2 ל2 ר ד' ה יות- ב- ר' ה"

ים י2 ח" ל ה" ים ש( רונ2 אח. ים ה$ שור2 ע. ה$

בוהות ג' יר ה" ו2 א. בות ה$ כ$ מו ש' כ'

. ח" י$ר- ל ה" ה א( יכ$ ל2 ה. בות ב" ר' ק$ ת' מ2 ה"

ש מ( ש( ם ב" מ- ח" ת' מ2 ם ה" ל$ ס+ ל ה" ע"

שות יות רוח. צ2 ר' ל ק" שכ,לות ש( טור א( ע.

ים. כ2 הול' ים ו' א2 ים קופ' ק2 ח" ר' מ( נו מ2 בונ' ת' י2

ב. 

ם, י2 פ" ק$ ש' מ2 מו ה" ל' , נ(ע( אוך'

חות,  ָּת- פ' מ" דו ה" אב'

ים,  דוע2 י' מות ה" ש- סו ה" נ$מ-

ן?  יכ$ קומות  - ה- מ' ה" ו'

ים חור2 ים ש' תוך' חור2 לו ל' נ$פ'

ים.  ר2 ב$ ד' ת ה" פ" מ" רוך' ב' ים ב' כ2 ר$ נ(ח: ש(

ג.

ים, יק2 ע2 ה מ' מ$ כ"

ץ ח" ל" ים מ2 ע2 פוק'

הות מ$ א2 י ה$ מ- יו י' ה$

ק$ש2ים

י. יע2 ש2 ָּת' ן ב" ט( מו ב( כ'

יו ש$ כ' ם ע" ים ה- ל2 ק"

ים. ע2 ש' ת ָּת2 ל ב" ד ש( מו ש" כ'



ד. 

י,  צ2 צ' מ' כ,ל ָּת2 ה"

הות,  ם ק- י2 נ" י ש2 ע2 ק' ת' כ,ל ָּת2 ב"

ית: נ2 ל$ נ$ה ז"ל' ק' ז2

י, ח2 ל( ל ה" יף ש( ז2 ש$ ו ה" ק$ ב"

ה, נומ$ ָּת' ל ה" ש ש( ב$ ד' ם ה" ל( ה( ב'

ק ש( ח- ל ה" יז$ה ש( ר2 ז' פות ה" ק' ד" ז' ה2 ב"

ים -  יצ2 מ2 ל ה" ין ש( עונ2 ב' צ2 ת ה" ק" ר- ז' מ" ב'

נוג  ע. ָּת" ל ל,א ב" ב$ א.

י יל2 ל- ה"

ר  פ( ל ס- ש(

אור  ב'

ה. מ$ מ$ ד' ה"

ן יוק$ ה.  ד'

ט: מ- ק" ת' מ2 ן, ה" ק- ד" ז' מ2 יש ה" א2 ט ב$ ב- ה"

ת  כ( ע( מ' יא נ2 תו ג"ם ה2 מ$ ש' ם נ2 א2 ה"

ר, י+ָּת$ י$ר מ' מו נ' ר,ף, כ' ג' א( ב$

ת  ר( י"ש( ת' ו$ה ומ2 ָּת" ש' יא מ2 ה2 או ש(

אה סודות, ל- ה ומ' יר$ א2 ה ומ' קופ$ י-ת  ש' ה' נ2 ו'

ה  נור$ מ' ל ה" ף ש( ל$ ק' יל ה" ה2 מו א. כ'

ד י(ל( ת ה" ט" ל מ2 ע" מ-

ם? ד- ר$ ה- יח" ל' ל2 צ' ינ(נו מ" א- ש(



ן י ז$ק- ינ2 ל ס2 יר ש( ו. ש2

ת ה אח" יפ$ פ2 כ' י ב2 ית2 י2 ים ח$ י2 ח" ם ה" ט ע2 ע" נ2 ים ל,א מ' ש$

ר,ג(ז! יות ב' ה' ל2 יב ו' ר2 נו ל$ ק' פ" ס' ר ה2 ב$ ה כ' מ$ כ" ו'

ם ז(ה ים ז(ה ע2 ל2 ש' ה" ת ל' צ" נו ק' ד' מ" ל$ ש( ו כ' ש$ כ' ע"

כו. ר' ד" יש ל' ד א2 ר- פ$ ה2 ינו ל' ל- ע$ ר ש( ר- ב$ ת' מ2

ז.

ן י2 ע" ית ל$ א- ר' ה נ2 ב$ ס2 ים ל' קוק2 ינ$ם ז' ים א- ל2 א- ל,א, ה$

ם אד$ נ-י ה$ ל ב' ע,ס ע" כ' י ל2 ד- כ'

ם. ה- ל ב$ ל- ע" ת' ה2 ול'

ים - נ$ש2 א. יו ל" ה$ ים ש( ד2 ל$ ך' ג"ם י' כ" ו'

נ$ה שוש$ יח" ה" ש2 ים ל' ם דומ2 ין אָּת( א-

רו לו ס' מ" ת' ם י2 ח א2 ר" פ' אוגוסט י2 ג"ם ב' ש(

, ל,א לש$ה ב'א,פ(ן א2נ'ט(נס2יב2י.  ש' ם- י2 וע" ב ֺש'
ים, כ+לו קוצ2 קול ש( ים ב' ל2 מ' ל' מ" ם מ' אָּת(

נו  קות אות$ ש' ה" ה ל' נ"ס$ בו אָּת' מ' נור ש( צ2 ה"

ים. ת2 מות מ- צ' ע" שוי מ- ע$

ח. י,פ2י

ק - ח$ ד' נ2 ף ו' ח$ ד' נ2 ל,א ה"

רות, ו' חורות ע2 ים ש' ע2 ָּתול$

ים; ק2 ר+ס$ ים מ' פ2 ד$ Eל ע ה ש( ש$ ר$ פ' ה"

ק - ב$ ד' נ2 ק, ה" ב$ נ(א: ל,א ה"

ה, בוכ$ סו נ' ר- כות, כ' ב' ָּת" ס' יו מ2 ל$ ג' פות ר" כ"

ק;  ל$ ק' ל" י ח. נ2 ר$ ג' ר' יר ג" יל ר2 ז2 בו מ" ח ל2 ָּת" פ' מ2

אות קור' ם ה" ינ-יכ( ל ע- א,ם ע" ת' נ$ח פ2 ח ש( יף ל" ע2 ם צ$ י א2 כ2

רות, ח- ם א. י2 ינ" ע- ל ב' כ- ָּת" ס' ה2 ז(ה ל' ג"ע ה" ר( שות ב$ י' ב" ת' מ2

 ; ח" י$ר- ה" ר מ- דולות יות- ו ג' ש$ כ' ם ע" ינ-יכ( ע-

יבות, ש2 ק' מ" ם ה" יכ( ת- פ' צות ש2 ל ק' זוז$ה ש( ָּת' ה"



שוע" -  ע. י ש" ל- ג' ע" מ" ת ב' ל( ס( ל' ָּת" ס' מ2

יר  ש2 ל ה" אי א( ש$ ח. כות ב" י' ח" מ' ם ה" יכ( ת- פ' ם, ש2 ינ-יכ( ע-

ן, ד ז$ק- ק- ל ש$ ק- מ" נ$ק כ' הוא נ(א: ו'

ז(ה.  י ה" י,פ2 הודות ל" ה ל' ש( ק" ת' מ2

ו$ח ר' ט. מ2

ת ה מונ"ח" ר+כ$ יא י$ד א. נ$ה ה2 ק' ז2

פוי. ר$ יד ה$ ל2 ק' ד ה" ל ש" ע"

ו$ח ר' יא מ2 נ$ה ה2 ק' ז2

פוי, , ל,א צ$ ך' ל ב" פוג$ה ש( מו ב' כ'

. ך' ר-כ" ח" א. ו ל" ש$ כ' ע" ין ה$ ב-

ה יד$ יא ל- נ$ה ה2 ק' ז2

פוי. ש$ ך' ו' ן ר" מ$ ל ז' ש(

טול-קול בוי, נ' ח$ יל ה( ל2 צ' יא ה" ה2

מול ה-ב( ב- ין ל" ה ל' ל" ן ה" ין ל,ב( ב-

ן ר$ ָּת' נ' ס" פ' י"ד ה" ה ל' פ( צ" חור, מ' ש$

אן. כ$ ם ל' ין ש$ ב- ו$ח ש( ר' מ2 ה ב" שוה$ ה"



ך$  ל' ה ש( מ$ ר$ ה$ מ-

ך$ ל' ה  ש( מ$ ר$ ה$ י, מ- ל,ה" א:

י. ל2 ים ש( לול2 פות ב" צ' ל ל2 ָּתוכ"

י: ל,ט יופ2 ק' ל ל2 ָּתוכ"

ים ים ז$ז2 ו$ז2 ת א. ק" ה. ל"

הולות. גולות ב' נ' ר' ָּת"

עות! ב$ צ' ת א( יק" ר2 ן ש' נו, ָּת-

קום. ה ָּת$ דול$ ה ג' מ$ מ$ ד'

ג"ע. ג"ע. או$ז ל,א י'

ש. ל- ש' ל" ת ל,א ָּת' ג,ל( נ' ר' ָּת"

רו ז' ג"ע י"ח' י ר( צ2 עוד ח. ב'

ר. ק- ר' ק" ק, ל' ר- מ$ ת' ה2 ס, ל' כ- ע" ל'

 



ה  בוד$ ת ע. ע" צ$ ה"

ה? אול$ פון: ג' ל( צול ט( ל' צ2

רונ$ה? ה אח. ב$ אה. נ$ה ל' מ$ ז' ה"

עונ$ה? ע ה$ צ" מ' א( ה ב' יס$ יס ט2 ט2 ר' כ"

נ$ה? צוג"ת אפ' ָּת' ף ב2 ָּת- ָּת" ש' ה2 ל'

ף י(נ(ת, נוס$ נ' ע" א,ד מא,ד מ' ה מ' בוד$ ך' ע. יע ל$ צ2 מ"

ר,אש  ת ה$ ת א( פ( ר אופ( ב$ כ' זו ש( ל'

קות, יות חונ' יר2 ו2 ק א. עות אב$ ב' צ' א( ב'

ה ר$ ד' ש2 י ה" ל חוט- ת  כ$ יק א( ל2 ד' ת מ" אח" ך' ב' צול מוש- ל' צ2

כוהול מו אל' כ,ל כ' ה" ר מ- ה- ט$ ה2 אדות, ל' ת' ה2 ין ל' מ2 ז' מ"

ה. ר$ ע- ב' ָּת" בוק ה" ק' י ב" ל פ2 ז,ל א( נ' ל2



תרגומים



אלכסנדר פושקין

ן ז$ק-

ט ר אותו עוג-ב לוה- ב$ י כ' ינ(נ2 א-

ה:  ל צופ( אה לו כ$ ָּת$ ש' ם ה2 ע" פ" ש(

ה הפ- פ- י' י ה" יצ2 ג"ם ק- י ו' יב2 ב2 ג"ם א.

ד.  י ה- ל2 מו ב' ל' ח, נ(א( נ(צ" פו ל" ל' ח$

ים, אמור! עור2 נ' ל ה" א-

סור; ת מ$ ר- ש$ מ' י כ2 ָּת2 ד' ב" ך$ ע$ אות'

ד, ו$ל- ה2 י שוב ל' ָּת2 אח, לו י$כ,ל'

ת! ר- ש$ י מ' ית2 י2 ש ה$ ד$ ח$ ה מ- כ$ אז כ$

)1814(



אלכסנדר פושקין

*

י, ת2 ר' י ע,נ(ג, ש$ ית2 ו2 ן, ר$ ר, אכ- ש$ א+ י מ' ית2 י2 ן, ה$ אכ-

י, ָּת2 ר' כ" ה ש$ ד$ מ' בות, ח( ה. ל" ת' ה2 ט, ב' ק( ש( ב'

ר? ה- מ" מ' יום ה" שון ה" יפ,ה הוא, ש' א- ו'

, ָּתוע" ע' ָּת" ץ ה" י2 ם ק" ף ע2 ל" ה ח$ ר$ ה$ ד' יך' ב2 א-

הוא, נוג ה" ע. ָּת" י ה" ד- מ" ח' ל מ" לו כ$ נ$ב'

מון קוד-ר… מ$ ל ש2 ים ש( ל2 ל$ י צ' יב2 ב2 שוב ס' ו'

)1815(



אלכסנדר פושקין

ה אל$ ש' מ2

רוף צ- ה" י, ו' ים י$מ" ר$ ר$ ג' ם נ2 י2 ָּת" ל' צ" ע. ב"

ל ב כופ- צ$ נ(ע: ב ה" ל- ה ב" ק$ ל ד" ל כ$ ש(

ל(ת ה כוש( ב$ ל אה. ים ש( אוב2 כ' מ" ל ה" ת כ$ א(

רוף. ט- ל ה" ז$יות ש( ה. ל ה" ת כ$ יק א( ע2 ז' מ"

לונ$ה. ָּת' ין ל" ק. קול א- י שות- נ2 ל א. ב$ א.

חום. נ' נו ָּת" עות נ$ת' מ$ ד' י ה" ה. ל2 י בוכ( נ2 א.

גונ$ה  ר' ע( לואה ב' י, כ' ש2 נ"פ'

נוג. ע. ָּת" ר ה" ת מ" ן א( ה( את ב$ מוצ-

ב י ל,א כוא- ים! ל2 י2 ת ח" ע" י, ש' הו, עופ2

ים; יק2 ים ר- ָּתוע2 ע' ת" נ-ך' ב' ד$ ל אב' ע"

ים   -   נוי2 י ע2 רו ל2 י י$ק' ת2 ב$ אה. ב'

ב! ל אמות אוה- ב$ אמות, א.

)1816(

אלכסנדר פושקין



ז"מ$ר

ש קול ח,ר( י ה" חור- א. ה מ- ל$ י' ל" ל,ט ב" ק' ל,א ָּת2 ה.

לו? ָּתוג$ה ש( ת ה" ר א( ז"מ- מ' ה, ה" ב$ אה. ר ה$ ל ז"מ$ ש(

לו ר ע$ ב,ק( ת ה" ע" ש' קו ב2 ת' דות ש$ ש$ ה" ש( כ'

ים –  יל2 ל2 ב, צ' צ- שוט, ע$ יל פ$ ל2 ח$ מו מ- כ'

ה.ל,א ָּת2ק'ל,ט?

ה יל$ פ2 א. מ" ר ה" י"ע" ת ה" מ" מ' ש2 ג,ש ב' פ' ל,א ָּת2 ה.

לו? ָּתוג$ה ש( ת ה" ר א( ש$ ה, ה" ב$ אה. ר ה$ ת ז"מ$ א(

יוך' , או ח2 ית$ א2 עות ר$ מ$ בות ד' ק' ם ע2 א2 ה"

ה –  ל$ פ2 א ָּת' ל- ט, מ$ ק- ט ש$ ב$ מ"

ה.ל,א ָּת2פ'ג,ש?

ט ק( ש( ך$ ה" ב,א ב' ה ב' נ$ח$ יע" א. מ2 ש' ל,א ָּת" ה.

לו? ָּתוג$ה ש( ת ה" ר א( ש$ ה ה" ב$ אה. ר ה$ ל ז"מ$ ש(

יר ע2 חור צ$ רות ב" ע$ י' ה ב" ג"ל( ָּת' ש( כ'

ה – ב( ט כ$ ב$ ה מ" א( ר' יו ָּת2 ינ$ ע- וב'

אנ"ח? ת- ה.

)1816(

אלכסנדר פושקין



 * * *

י  עור" נות נ' ן, ש' יכ( ל- י ע. ר ל2  ל,א צ"

ה, - יק$ ה ר- ב$ ל אה. ז$יות ע" ה. בולות ב" ט'

י ר2 ילות אש' ם, ל- יכ( ל- י ע. ר ל2 ל,א צ"

ה; שוק$ י ָּת' יל- ל2 ק ח. ת( מ( ים ב' ל2 ל$ ה+ מ'

ים, ר2 ש$ ים ל,א-י' ע2 ם, ר- יכ( ל- י ע. ר ל2 ל,א צ"

ה, - ח$ מ' ג"ל ש2 ע. מ" ים ב' יע2 ב2 ף וג' נ(ש( י ה" ז-ר-

ית,  ז$ר2 ת אכ' , בוג(ד( ך' י2 ל" י ג"ם ע$ ר ל2 ל,א צ"

ה. ח$ כ' ש2 כ+נ$ס ב' ז$ר ומ' י ו' נ2 גור א. ס$

ב,  א- ד כ' גות ע" מוג' ת' י ה2 ע- ג' ם, ר2 י-ה אָּת( ל א. ב$ א.

ב, ל- עות ל" יקות נוג' ת2 רות, ש' ח. וות ש" ק' ָּת2

י?… י$ה כ,ה ח" ה$ ט  ש( ה" ל" אה, ה" ר$ ש' ה" עות ה" מ' ד2

י! עור" נות נ' י שוב, ש' רו, ב,או ל2 ז' ח2

)1820 (

 



אלכסנדר פושקין

ה יד$ דור2   ל'

ין. מ2 א. ה" ב נ$חוץ ל' ל- ין; ל" מ2 א. י מ" נ2 ב: א. י אוה- נ2 א.

ים; נ2 יד פ$ מ2 ע. ה" ה ל' כול$ ינ(נ$ה י' י א- ת2 ד$ מ' ל,א, ח(

נוג , ע$ ט ה( ה" ל" שוי: ה" ה ל,א-ע$ כ,ל ב$ ה"

ה - בוש$ נו - ה" מ- ו$ה א2 כונ"ת ח" ן,  ָּת' ח- ת ה" ָּת" מ"

ה בוש$ ל' ה וב2 בור$ ד2 ים ב' ע2 שול נ$ ג"ם ר2 ו'

תוק.  ר,ך מ$ י ב' ים אות2 פ2 ה לוט' ב$ מות ח2 וש'

)1820(



אלכסנדר פושקין

* * *

אה, נ' ק2 ל ה" יונות ש( מ' ד2 ל ה" י ע" י ל2 ח2 ל' ס' ת2 ה"

ת?  ג"ע" ָּת" ש' ת, מ2 ג(ש( ר' ה נ2 ב$ ל אה. ע"

יד  מ2 ה ָּת$ מ$ ן ל$ ם כ- : א2 נ$ה אָּת' ימ$ ה- מ'

ת  ע" ד" ה ל$ י רוצ( נ2 ד? א. ח" י פ" ינ$ה ל2 מ2 ז' אָּת' מ"

ים  יצ2 ר2 ע. ת מ" ד" ע. ת ב" פ( אָּת' מוק( ש( ה כ' מ$ ל$

ת צ( אמ( ת' ז,את אָּת' מ2 יבות כ" ב2 ח. ב"

ים, ס2 ק' ט מ" ב$ ה, מ" יק$ ו$ה ר- ק' כ,ל ָּת2 ת ל" ת- ל$

ב?  צ( א ע( ל- ם מ' ע" א ר,ך' פ" ל- ם מ' ע" פ"

י ָּת' ל2 ר' כ" בונ$ה ע$ ָּת' ת ה" י, א( ָּת' אות2 ש' כ'  ר$

ל. ב( ס- את ה" ל- י מ' ת2 ב$ אה. ה ב' טוח$ אָּת' ב' ו'

ל -  ב( י ה( ר- ב' ד2 ים ו' ר2 צ$ טוף י' ל ש' ה$ פוט ק$ ט' פ2

י?  ה הוא ז$ר ל2 מ$ ינ-ך' רואה, כ" ם א- א2 ה"

נוי"י;   ע2 ד ב' ב+ד$ י ומ' נ2 ק א. שות-

י$י! ת ח" יר" ב2 ט… ג' ב$ ל,א מ" י ו' ג(ה ל2 ל,א ה(

נ$ה ח2 ד ות' ח" פ" , - ב' ר,ח" ב' ה ל2 צ( ר' ם א( א2 ו'

נ$ה. ל שום פ2 י א( ר" י אח. ב2 ס- ך' ל,א ָּת$ י2 ינ" ע-

ת  ר( ח( י$ה א. הפ2 פ- י י' ָּת2 יל א2 ח2 ת' ם ָּת" א2 ו'

עות  מ$ ש' ל-מ" פ( כ( ים ו' ז2 מ$ ם ר' ה ע2 יח$ ש2

יזות,  ל2 ע. ה. ב" ט$ ק- ת אָּת' ש' ר( א( ש' נ2

ת. ר( ך דוק( ת- יפ$ ז2 ה, נ' ב$ י אה. ל2 ב'

ידו ת, יח2 י ב2 ָּת2 ך א2 א אות$ צ$ מ' ם א( א2 ו'

רות  ח. ת" י ב' ָּת2 א2 י עוד: ז(ה ש( י ל2 ר2 מ' א2



 ? ך' יל- ב2 ש' י הוא ב2 ך' - מ2 י2 ל" ה ע$ בוע$ ק'

ה? כ$ ל- ל ח- נוכ- ך'  ב' ך' י-ש ל$ ה צ,ר( מ"

נ-א?  ק" יר ול' ו2 ח. ה" כותו ל' ה ז' ומ"

, נוע" י-צ$ ָּת2 ל' ן ב2 מ$ ז' ה ב2 יח$ ר2 ז' ב ל2 ר( ין ע( ב-

דוע" ין, מ" א2 צ$ ח. בוש ל" ל' ד, ב2 ב" ל'

ג+נ(ה? מ' ת ז(ה ה" ח" א( אר- ה אָּת' ל' יכ$ ר2 צ'

י ָּת2 ידות א2 יח2 ב… ב2 י אוה- נ2 ל א. ב$ א.

ים   ט2 ה! כ,ה לוה. כ$ אָּת' כ,ה ר"

י ל" ך' א- ת- ב$ י אה. ר- ב' ! ד2 ך' ל$ ים ש( פופ2 ג2 ה"

! ך' ת- מ$ ש' נ2 ים  מ2 א2 ל- ז(ה מ' כ" ר ש( י,ש( ב'

נוי"י; ך' ע2 ים ל$ א2 ר' ים נ2 כ2 ג+ח$ מ'

ב. יט- ין ה- ב2 ג"ם מ- , ו' ך' ב אות$ י אוה- נ2 ל א. ב$ א.

; ך' מ- ה מ2 ש$ ק$ ב" י, ב' י אות2 נ2 ע" י, אל ָּת' ת2 יד$ ד2 י'

ב, י אוה- נ2 ז$ק א. ה ח$ ת מ( ע" ינ-ך' יוד" א-

ב.  י כוא- נ2 ה א. ש( ה ק$ ת מ" ע" ינ-ך' יוד" א-

)1823(
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ן ט$             ש$

ה ש$ ד$ י ח. ה ל2 ת$ י' ה$ ש( יא, כ' ה2 ת ה" ע-  ב$

ה -  ל$ ט- לו ב' מות ו' ש' ר" ת' ל ה2 כ$

ה 'רש$ און ח+ ה, ג"ם ש' מ$ ל' י ע" ט- ב$ ג"ם מ"

ה -  ל$ פ- א. יר  ב" חות ז$מ2 י"פ' ת' ג"ם ה2

מות - רומ' ת' שות ה2 ג' ר2 ש( כ'

ם, ת אד$ ב" ה, אה. ל$ ה2 רות, ָּת' ח-

נות מ$ Eא ה ב$ ג$ל$ ת' מ2 אה ה" ר$ ש' ה" ו'

ם, ד$ ת ה" יבו א( ה2 ל' ז$ק ה2 ך' ח$ ל-כ"  כ$

יל, ג2 נוג ו$ ע. ו$ה או ָּת" ק' עות ָּת2 ש' ב2

א,ם - ת' י פ2 ל" ח ע$ ל" בון צ$ צ$ או ע2

יל  ח2 ת' ז$ן ה2 ג' ין ג$און ר" אז מ2

יום.  י יומ' ל2 צ' ר א( ק- ב" ר ל' ת( ס- ב"

ים:  ג$ש2 פ' מ2 יו ה" ים ה$ כ2 ד' כ' ד" מ'

ר כ$ יוך מ+ ים, ח2 ס2 ק' ט מ" ב$ מ"

ים ים-נוש2 י2 נ2 צ$ ים עוק' בור2 ד2 ו'

ר.  ל ק$ ע" ש  ר" נ(פ( ים ב" ג2 מוז'

צוח" ב נ2 א- בול ות' י ג' ל2 יץ ב' מ2 ש' מ"

ה. ג$ר$ ת' ה הוא ה2 ג$ח$ ש' ה"  ב"

דוח" ה מ" י$פ( ל ה" ר  ע" אמ"

אה. ר$ ש' ה" ג ל" ע" ג"ם ל$ ו'

רות, ח- ה וב" ב$ אה. ין ב$ מ2 א: ל,א ה(

ך'  -   ח- נות ג2 צ$ ל- ים ב' י2 ח" ל ה" ע"

אוי ר ר$ ב$ א ד$ צ$  הוא ל,א מ$

 . ך' ר- ב$ ע ל' ב" ט( ל ה" כ$  ב'

)1823(



אלכסנדר פושקין

***ל 

ן: י2 ד" כ,ר ע. ז' ית א( א2 ל' י$ה פ( נ2 ש'

, ָּת'  אָּת' ע" י הופ" א,ם מול2 ת' פ2

ן,  י2 ף ע" ר( ה( הור כ' לום ט$ ח.

ט. ל$ ח' מ+ י ה" י,פ2 ת ה" יל" ל2 כ'

ך' ר$ כ' י-י ה" ת ח. הומ" מ' ב2

ת  ל( י ָּתוח( ר- ס' בונות ח" צ' ע2 ב'

ך' ר" ך' ה$ י קול- ל" ל א- צ- ל' צ2

ת. ל( כ- ָּת' י ה" מ- ך'  ש' י2 נ" לו פ$ ג' נ2

ים נ2 ,ש$ י' לומות ה" ח. פו. ב" ל' ים ח$ נ2 ש$

ח, ת" ז ר$ ר ע$ ע" , ס" רוח" ב ה$ נ$ש"

ים י2 ימ2 מ- ך' ש' י2 נ" ה  פ$ י מ" ָּת2 ח' כ" ש$

 . ך' ר" ך' ה$ ת קול- י א( ָּת2 ח' כ" ש$

ר,  ס$ א. מ" ים, ב" כ2 ש" ח' מ" ב"

ה, ב$ ק ע$ ת אב$ ב" כ' י כ+סו ש2 י$מ"

אה, ר$ ש' י ה" ל2 ל,הות, ב' י א: ל2 ב'

ה. ב$ י אה. ל2 ים, ב' י2 י ח" ל2 ע, ב' מ" י ד( ל2 ב'

ה: נ$ת$ ש' ה מ2 יצ$ ק2 י ה- ש2 נ"פ'

, ָּת' אָּת' ע" נ-ה הופ" ית ה2 נ2 ש-

ן,  י2 ף ע" ר( ה( הור כ' לום ט$ ח.

ט. ל$ ח' מ+ י ה" י,פ2 ת ה" יל" ל2 כ'



ג-אות, ע,נ(ג ו' ם ב' ב פוע- ל- ו ה" ש$ כ'   ע"

ו$ה,  ד' רו בו שוב ח( עור' ת' ה2

ל,הות, אה, ג"ם א: ר$ ש' ג"ם ה"

ה. ב$ ים, ג"ם אה. י2 ע, ג"ם ח" מ" ג"ם ד(

)1825(



שרל בודלר

התחלפויות

ים י2 ים ח" מוד2 ש בו ע. ד$ ק' ע הוא מ2 ב" ט( ה"

ז$ר; מום ו' בור ע$ ים ד2 מ2 ע$ פ' ים ל2 ט2 פול'

ים ל2 מ$ רות ס' ך' י"ע. ר( ם ד( ר ש$ ם עוב- אד$

ר. כ$ ט מ+ ב$ מ" ים בו ב' נ2 בונ' ת' מ2

דות אח' ים  ב' ג2 ז' מ" ת' ים מ2 ר+כ2 ים א. ד2 ה- כ'

ים כ2 ש" ח. ת מ" ק" מ+ ה, ע. חוק$ ר'

ירות - ה2 ב' מו ה" ה וכ' ל$ י' ל" מו ה" ה כ' ב$ ח$ ר'

ים. יח2 ש2 ים מ' יל2 ל2 ים וצ' ע2 ב$ יחוחות, צ' נ2

ים, ד2 ל$ ר י' ש" מו ב' נ$ים כ' נ$ ע. ים ר" מ2 ש$ י-ש ב'

א, ש( מו ד( ים כ' ר+ק2 יל-אבוב, י' ל2 צ' ים כ2 ק2 ת+ מ'

ים, ים, רוד2 יר2 ש2 ים, ע. ת2 ח. ש' ים, מ+ ר2 ח- י-ש א. ו'

ר, ש( י פ- ל2 י סוף וב' ל2 ד ב' טות ע" ש' פ" ת' י ה2 ל- ע. ב"

ים, אוש2 ב' ק, ה" מוש' בונ$ה, ה" ל' מור, ה" מו ה" כ'

חוש2 ים. ה" רוח" ו' ת ה$ יצ" ר2 ת פ' ים א( ר2 ש$

)1857(



פול ורלן

ה צוק$ מ' ה"

 

ה, הומ$ י מ' ב2 ל2 ר ב' עור- ך$ ל,א מ' ר  ב' ב$ ע, שום ד$ ב" ט(

ל ק" אד,ם ה" ד ה$ ה- ים , ל,א ה$ י2 דות פור2 ל,א ש$

ל ל$ ח. בות ב" א- ש' ילי$ה, ל,א מ" יצ2 ס2 ים ב' ת רוע2 יר" ל ש2 ש(

ה. מ$ ח" ת ה" יע" ק2 ל ש' ינות נוג$ה ש( צ2 ר, ל,א ר' ב,ק( ה"

ים, יר2 ש2 ה" ם, מ- אד$ ה$ ק מ- נות, צוח- מ$ Eא ק מ- י צוח- נ2 א.

לות יר$ פ2 י ס' ל- ד' ג' ים ומ2 י2 נ2 ו$ ים י' ש2 ד$ ק' מ2 יז$ה, מ2 ר2 ח. מ-

לות, ר$ ד' ת( ק" ים ה" יק2 ים ר- יע2 ק2 ר' רות ב2 י' צ" מ' ש(

ים. ע2 ש$ ים ור' ה טוב2 יד$ ח2 ן א. י2 ע" ה ב' י רוא( נ2 א.

ר י כ,ופ- נ2 ין, א. לוט2 ח. ים ל" ל,ה2 א: ין ב( מ2 א. י מ" ינ(נ2 א-

ר י יות- ירו ל2 כ2 ם ל,א י"ז' ח א2 מ" ש' ן,  א( בות כ+ל$ ש$ ח' מ" ב"

ה. ב$ ה הוא אה. מ$ ש' ה ש( ל$ ב$ י$ה ה" ירונ' א2 ת ה$ א(

מות, ד ל$ יות, פוח- ח' י ל2 ד- כ' ה מ2 א( ל-

ג-אות ל ו' פ( ל ש- ים ש( נוצ2 צ' נ2 ק ל' ח$ ש' מ2

ה. רופ$ י$ה ט' נ2 Eא ים מ- יט2 ל2 ת פ' בור" ח. י  כ" ש2 נ"פ'

)1866(



פול ורלן

ו ת$ מון ס' ז' פ2

ה כ$ ש$ מ+ ה מ' יח$ נ2 ה ג' יכ$ א-

ו ת$ ס' נורות ה" ל כ2 ש(

נ$חות א. ב$

ב ל- ת ה" י א( כות ל2 חות'

ב א- יות כ' גונ2 ד' ח" ב'

י כוחות. ל2 ב'

נוק י ח$ כ+ל2 ו'

יר ו2 ח. ומ"

ָּתוק ק' בוא ָּת2 ב'

ה, כ( יר מ" ק2 עון ה" ש'

ה י בוכ( נ2 ר, א. כ$ ז' י נ2 נ2 א.

תוק. קול ש$ ב'

ה ז$ר$ ח. ך' ב" הול-

ע רוח" ר$ נ$תון ל'

ל ט- ל' ט" מ' ש(

ים וונ2 כ2 ל ה" כ$ ל'

י נ2 ם, א. ש$ אן, ל' כ$ ל'

ל. ה נופ- ל( מו ע$ כ'



פול ורלן

ה יר$ ש2 נות ה" מ$ Eא

כ,ל, נ-י ה" פ' ה ל2 יק$ י(ה מוס2 ה' ָּת2 ש(

יר א2 ש' ם ָּת" זור- טור ה" ת ה" נ$ה א( ע. מ" ול'

יר, ו2 א. ס ב$ ר נ$מ- יות- מום ו' ר ע$ יות-

ק,ל. ש' יק או י2 י$ע2 ר ש( ב$ י(ה בו ד$ ה' ל י2 ב"

ש ד$ ח$ יב ה( נ2 ח,ר ב" ב' נ$חוץ ג"ם ל2 ו'

ל ק,ר: ץ ש( מ( ש( לו ב' פ2 זול ו"א. ל' ז2 ב'

אפ,ר יר ה$ ש2 ה" יר מ- ד2 נ$ ר ו' ין י$ק$ א-

ש. ט$ ש' ט+ מ' מוד ל" ד+י$ק צ$ מ' בו ה" ש(

ה, ל$ מ$ ל' י מ" חור- א. ם י$פות מ- י2 ינ" ע-

ר ש( א. ים כ" יד2 ע2 ר' ים מ" דול2 ם ג' י2 ר" Eה צ$

ר ו פוש- ת$ ל יום ס' ם ש( י2 מ" ד ש$ ע" ב" מ2

ה! כ+ל$ י$ה ָּת' בוב' ר' ע2 ים ב' יר2 ה2 ים ב' ב2 כוכ$

יל, ל2 צ' ו(ן ה" ג$ ים ב' י אנו רוצ2 כ2

ים! ו$נ2 ג' ק ה" ע , ר" ב" צ( ל,א ה"

ים א2 ת' ה" לו ל' ים יוכ' ו$נ2 ק ג' הו, ר"

יל! ל2 ם ח$ ר ע2 שופ$ לום ו' ם ח. לום ע2 ח.

ם ָּת$ כ' מ2 ין ה" כ2 ס" ח מ2 ר" ך$ ב' ח ל' ר" ב'

ת ו(ל( ל א2 חוק ש( צ' י ומ2 ז$ר2 דוד אכ' ח2 מ-

ת, ל$ כ- ָּת' ת-ה" ינ-י ב" ע- עות ב' מ$ ד' ם ה" ל$ ל$ ג' ב2

ם! ז,ה$ ח מ' ב$ ט' ל מ2 ל אותו שום ש( כ$ ג"ם מ2

ה! ו$אר$ פ,ס צ" ה ות' יצ$ ל2 ל מ' ח כ$ ק"

ים, ז2 ים נוע$ צ2 מ$ א. מ" ם ב' טוב א2 ו'



ים, רוז2 ח. ת ה" יע" א( נ2 צ' ה" ל ל' ָּתוכ"

ה. ר$ צ$ ה ב' טו אָּת$ ל' ש' ם י2 ם ה- י א2 כ2

אהוב רוז ה$ ח$ י ה( א- ט' ת ח( נ(ה א( מ' י י2 מ2

ף ט,ר$ י מ' ש או כוש2 ר- ד ח- יז(ה י(ל( א-

ז+י$ף, יט מ' ש2 כ' נו ָּת" בוד- כ' יק ל2 פ2 ה-

יל נ$בוב? ל2 יק צ' י$ף י$פ2 ש+ ק י' ם ר" א2 ש(

ר! יות- יד ו' מ2 ת$ ה עוד ו' יק$ מוס2

ה - דוא( יל ו' ל2 ך$ ק" יר' ת ש2 יש א( ג2 ר' ָּת" ש(

ה נוה( ב ה" ל- ח" מ2 לו בור- א2 כ'

ר. ח- יע" א. ק2 ר$ ה ו' ש$ ד$ ה ח. ב$ ל אה. א(

רות ק- פ' נוג ה( ע. ך$ ָּת" יר' י נ$א ש2 ה2 י'

ר, ר$ מ' צ+ ה מ' יח$ ר2 רוח" ז' ז$ר ב' פ+ מ'

ר... נוב$ יח" צ' ר- ה ו' ָּת$ נ' יח" מ2 ב ר- נוש- ה"

רות. פ' אר הוא ס2 ש' ל ה" כ$ ו'

)1882(



פול ורלן

רפיון

נס אד" ק$ ד( י ה" ה- ל' ש2 רות ב' יס$ ק- יא ה" י ה2 נ2 א.

ים נ2 ב$ ים ול' דול2 ים ג' ר2 ב$ ר' ל ב" דוד ש( רואה ג'

ים נ2 ל$ צ' ים ע" יכונ2 ט2 רוס' ז(ת אק' יא חור( אז  ה2 ו'

נונ$ם. ג' ב ס2 ה" ז' ץ ב2 ס ר$ ש גוס- מ( יון ש( פ' ר2 ש(

ה. ב( ע+ מון מ' מ$ ב ש2 ל- ב  וב" א- כ' ה ל" מ$ ש$ נ' ה ה" טוש$ נ'

ים. ר2 ים ומ$ ר+כ2 בות א. ר$ ים, י-ש ק' ר2 ם, אומ' ש$

ים, ר2 ד$ נ' ת ה" עומ" ש ל' ל$ יות ל,א י$כ,ל, כ,ה ח$ ה' הו, ל2

הוו(ה! ט ב" ע" רוח" מ' פ' ה ל2 יות  ל,א רוצ( ה' הו, ל2

ת! צ" מות ק' יות ל,א י$כול ל$ ה' ה, ל2 יות ל,א רוצ( ה' הו, ל2

ר? ב$ ח,ק כ' צ' ָּת$ ל2 ר' ילוס, ג$מ" את2 ה! ב" ק( ש' מ" ל ה" ת כ$ תו א( אה, ש$

ר! ה לומ" אר מ" ש' ל! ל,א נ2 א,כ( ת ה$ ה, א( ק( ש' מ" ת ה" לו א( ס' אה! ח2

ת, צ$ ש ומ+ א- ך' ל$ ל$ ש' ת מ+ צ" ק' מ2 י ב' יל2 ו2 יר א: ק ש2 ר"

ה, נ$ח$ ז' ך$ ה" ג ב' ת נוה- צ" ק' מ2 אן ב' ד י"צ' ב( ק ע( ר"

. ך$ יק בו אות' ב2 ד' י ה2 יע" ומ2 ג2 ן ה2 י2 נ" מ2 מון ש( מ$ ק ש2 ר"

)1883(



סטפן מלרמה
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ים, ר2 פ$ ס' ל ה" ת כ$ י א( את2 ר$ ק$ י! ו' ל" גוף, אל' י ה" צוב ל2 ע$

ים ר2 Eפ יש צ2 ג2 ר' י מ" נ2 ם! א. ש$ ר,ח" ל' ב' ! ל2 ר,ח" ב' ל2

ים ק2 ח$ ש' ר ל" ָּת$ ס' ף נ2 צ( ין ק( יות ב- ה: כורות מ- ש2

ים יק2 ָּת2 ים ע" נ2 ל ג" פות ש( ק' ָּת" ש' ר, ל,א ה2 ב$ שום ד$

י$ם שוב. ל ב" טוב- ב ה" ל- ת ה" צ,ר א( ם ל,א י"ע. י2 ינ" ע- ב$

זוב ע$ ה ה( ר$ Eילות! ג"ם ל,א ז$ה הו ל-

ג-ן ד לו מ$ ב$ ל' ן ב2 ל,ב( ה" יק ש( י$ר ר- ל נ' ה ע" נור$ ל מ' ש(

ן. ב- ת ה" ה א( יק$ ינ2 ה מ- יר$ ע2 ה צ' ש$ ל,א א2

ב צ$ י נ2 ק,ש2 ן ב' ם ָּת,ר( ת ע2 נ(ד( ד' נ" ת' ינ$ה מ2 פ2 ע! ס' ס" א(

ב! ז$ה$ י-י ה" ל א2 שוט א( ע,ג(ן  ל$ ת ה$ ים א( ר2 ָּת$

ד ח" פ" יות ומ2 ז$ר2 וות אכ' ק' ָּת2 מון, נ$טוש מ2 מ$ ש2

ת! ח" פ" ט' ל מ2 י ש( א2 ל$ נוף ע2 פ' נ2 ין ב' מ2 א. עוד מ"

רות ע$ ינ-י ס' מ2 ז' י, מ" ים, אול" נ2 ר$ ָּת' ה"

ל קורות ן ע" ח" ג' רוח" ָּת2 ש( ים כ' ר2 ב$ ש' ין ה" יו ב- ה' י2

ים, נ2 ר$ י ָּת' ל2 ים, ב' נ2 ר$ י ָּת' ל2 פות, ב' ר$ ט' נ2

ים... נ2 ט" ק' ים ה" פור2 ים ה" י2 א2 י ה$ ל2 ג"ם ב'

ים! נ2 פ$ ת ס" יר" ע ש2 מ" י, ש' ב2 ל, הו ל2 ב$ א.



סטפן מלרמה

ים י2 ח" ל'

ה תול$ ה ב' ז(ה, שור$ ף ה" צ( ק( לום, ה" כ'

ת; ע" יע" צוב" ב2 ק ג$ שום ר" ל,א ש,ום ר2

ת  ע" נות טוב" יר( ל ס2 ה ש( ק$ ה$ ה ל' חוק$ ר'

א. יל$ מ- ר,אש מ2 ל ה$ פוכות  ע" ן ה. ר+ב$

ים ימ2 ע2 ים נ' יד2 ד2 ים, הו י' ט2 אנו ש$

ר ב$ י כ' ת" כ' ל י"ר' י ע" נ2 ים, א. ד2 ח$ א.

פ,אר  מ' ט,ם ה" ר' ח" ם ב" אָּת(

ים; מ2 ע$ ים ור' פ2 ר$ Eי ח מ- ר' ך' ז2 חות-

לו פ2 י א. נ$ס ב2 כ' ר נ2 ד$ רון נ(ה: כ$ ש2

לו א2 טול כ' ל' ט2 ש מ2 ש$ י ח. ין ל2 א-

פ,ל  י ל2 ל2 ז(ה ב' ים ה" י2 ח" ל' יק  ב" ז2 ח' מ"

ב נ$ע ע, כוכ$ ל" ן-ס( ידות, ש( ד2 ב'

ך' ג$דול ר( ם ע- ת  א2 פ" כ' ל ל,א-א2 א(

נ$ה. ב$ ל' ה ה" ח$ ר' ט2 ש, ל" ר$ פ' מ2 י$ה ל" ה$

)1893(



אנה אחמטובה

רונ$ה אח. ה ה$ יש$ ג2 פ' יר ה" ש2

א. פ$ ק$ ז(ה ש( ח$ ז(ה ב( ע כ$ ר י(ש" ח,ס(

ים. יל2 ל2 י ק" ד" ע. ם צ" אול$

י ָּת2 ש' ב" ל' ית ה2 נ2 מ$ י' י$ד ה" ל ה" ע"

ית. אל2 מ$ ש' י$ד ה" ל ה" ה ש( פ$ פ$ כ'

גות  ר- ד' ה מ" ב- ר' ה: י-ש ה" מ( ד' נ2

עות! ין ט$ ל,ש, א- י  -  ש$ ָּת2 ע' אך' י$ד"

ש ו לוח- ת$ ים רוח" ס' יח2 ש2 ב"

מות! י ל$ י בוא2 ָּת2 קות: 'א2 ל$ ח.

ים ר2 ק$ י ש' ר ל2 כ" מ$ ל ש( גור$ ה"

י.' דונ2 ים, ז' מ2 ש' ך, מ" פ$ כ' פ" ה.

י! יר2 י, י"ק2 יר2 י: 'י"ק2 ית2 נ2 ע$

י...' י. – אמות ג"ם אנ2 ג"ם ל2

רונ$ה. ה אח. יש$ ג2 ל פ' יר ש( ז(הו ש2

ם. ל ש$ י, אפ- ָּת2 פ' ק" ש' ת ה2 י2 ב" ל ה" ע"

נ$ה ש- ר ה" ד" ח. נ-רות ב" ק ה" ר"

ה. יש$ ד2 ה-א. ב$ ה+ ם צ' ָּת$ ב' ה" ל' ש"

)1911(
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