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 היינה היינריך

 שירים מאת היינריך היינה שבעהתרגום || 
  

י" י, / ְבֵלב ָכבּוי ֶאְשַכב / ְבֶקֶבר ְתהֹומִּ . שירים מתוך "ַלְיָלה ַעל ֵעיַני, / עֹוֶפֶרת ְבַדמִּ
 תירגם מגרמנית: עמית קרביץ" ועוד. "השיבה הביתה", "אינטרמצו לירי

 
-( של היינה, שמהדורתו הראשונה הופיעה בBuch der Lieder) "ספר השירים"מ שירים חמישה

1827:) 
 

 .1823-1824בשנים  נכתב(, ש(Die Heimkehr "השיבה הביתה"שירים מתוך המחזור . 1-2
 

* 
 תכוֹ לְ ת, הוֹ אוֹ ים בָ נִּ שָ 
 ד.        בַ ר, ָאבַ קְ ה נִּ בֵ ְר הַ 
 םעַ פְ י תִּ זִּ חָ בְ  ְךאַ 
 ה.בָ ה  ַאהָ  ּהתָ אוֹ 
 
 יתנִּ שֵ  ְךאֵ ְר ק אֶ רַ  לּו

 ב, אֵ וֹ ב ּדלֵ בְ ֶאֹקד 
 ר:בֵ דַ א   ְךלָ  ְךכָ וְ 
 ב!הֵ י אוֹ נִּ אם, א  אדָ מָ 
 

* 
 י,                    י חַ נִּ דֶ : עוֹ תְ עְ דַ יָ 
 י?לִּ כְ ּון תשֹ יד לִּ יצָ כֵ 
 יק                        תִּ עַ ם הָ עַ זַ הַ 
 י. א לִּ י הּוּונְלעִּ ב ּוש
 
 ר, מוֹ זְ מִּ ה הַ יק זֶ תִּ עַ 
 ר?כָ  מ  ְךא לָ ם הּואִּ הַ 
 רוֹ בְ ל קִּ אֶ  ְךת כָ מֵ הַ 
 ר. רַ גָ  תוֹ בָ הּוא  
 
 י, י לִּ ינִּ מִּ א  י, הַ הוֹ 
 ם: לָ ְש , מ  ָעֹנגר צּויְ 
 קזָ חָ י וְ י חַ נִּ א  
 ם!לָ ים כ  תִּ מֵ הַ מֵ 
 
 (.Lieder) "שירים"יר ראשון מתוך המחזור . ש3
 

* 
  ֵנעֹור ְושֹוֵאל: ַבֹבֶקר 

יַע ַהּיֹום?  יא ַתגִּ ם הִּ  ַהאִּ
  :קֹוֵבלָבֶעֶרב שֹוֵקַע, 

 ֹלא, ַאף ֹלא ַהּיֹום.
 

ַצַער ָסתּום ַבַלְיָלה  , מִּ
י  י ֵערֵשָנהֵאין בִּ נִּ   ., א 
י, ַבּיֹום   ְוָרדּום חֹוְלָמנִּ

י, הֹוֵלְך ְוחֹוֵזר.  נֹוֵדד לִּ
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נחשב לאחד ש, 1822-1823( מהשנים Lyrisches Intermezzo) "אינטרמצו לירי"שיר מתוך . 4
 ידי רוברט שומאן.בירים הידועים ביותר של היינה, והולחן הש
 

 * 
יר ָאַהב ַעְלָמה  ָצעִּ
יא ְלַאֵחר ָכְמָהה   הִּ

 ְוָהַאֵחר ָאַהב 
 ַאֶחֶרת, ּוְנָשָאּה.

 
ָמּה  יא ְבַזע   ְוהִּ

אשֹון   ֵאְרָסה ֶאת ָהרִּ
ְקָרה.  ֶשְבַדְרָכּה נִּ
יר ֹכה ַרע.   ּוְלָצעִּ

 
ּפּור נֹושָ   ן ֵכן, ֶזה סִּ
 ַאְך ְכָחָדש נֹוַתר. 

י ֶשָכְך  ָקָרה ּוְלמִּ
ְשַבר. בֹו ָּפשּוט נִּ  לִּ

 
 .(Lyrisches Intermezzo, 1822-1823) "אינטרמצו לירי" מתוךשיר . 5
 
          * 

   ַלְיָלה ַעל ֵעיַני,
י,   עֹוֶפֶרת ְבַדמִּ

  ְבֵלב ָכבּוי ֶאְשַכב
י.  ְבֶקֶבר ְתהֹומִּ

 
 י ֹכה ַהְרֵבה, ָיַשְנתִּ 

י ָחש;   ַכָמה? ֵאיֶננִּ
י  ָמה-ּוְדַבר ֵנעֹוְרתִּ

י ָנַקש.  ְברִּ  ָאז ַעל קִּ
 

יְך?  "אּוַלי ָתקּום ְכָבר, ַהְייְנרִּ
ָלה ַבֶּפַתח,  ַהְגא 

ים,  ים ָקמִּ  ְוַהֵמתִּ
ְהֶיה ָלֶנַצח".  ְוטֹוב יִּ

 
ֵּור, י עִּ ָבל עֹודִּ  א 
י ָיֹכל ָלקּום;  ֵאינִּ

 ְּדָמעֹות ֵעיַני ֵמֹרב
קּו. ְמח   ָהְלכּו ְונִּ

 
יְך, י, ַהְייְנרִּ ַנֵשְקָך כִּ  "א 

ֹבר;  ַהַלְיָלה ַיע 
ְרֶאה,  ים תִּ  ּוַמְלָאכִּ
ם, הֹוד ְואֹור".  ָשַמיִּ

 
י ָיֹכל ָלקּום,   ֵאינִּ
י  עֹוד ְמַדֵמם כ לִּ

י סֹוַבְבתְ   ַבֵלב, ָשם בִּ
ים. לִּ ְגיֹון ָעשּוי מִּ  ּפִּ

 
יְך, "ְלַאט ַאנִּ   יַח, ַהְייְנרִּ

ְבָך; י ָכְך ַעל לִּ  ָידִּ
 ְושּוב ֹלא ְתַדֵמם, 
ְרָּפא ָאז ְכֵאְבָך".  יִּ
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י ָיֹכל ָלקּום,  ֵאינִּ
ָתז.  י נִּ  ָּדם ֵמֹראשִּ

י ְלתֹוכוֹ  יתִּ  ָירִּ
ְלַקְחְת ֵאי   ָאז.          -ְכֶשנִּ

 
יְך, י, ַהְייְנרִּ  "ְבַתְלַתַלי כִּ

ַמֵלא;  ַהֶּפַצע א 
יא, ֹראְש  ְהֶיה ָברִּ  ָך יִּ

ֶלה".  ַהָּדם ֹלא ַיע 
 

 קֹוָלּה ָהָיה ֹכה טֹוב,
 ֹכה ַרְך, ֵכיַצד ֶאְמֶחה?

י ָאז ָלקּום,  יתִּ  ָרצִּ
ְתַאֵחד;  ָתּה ְלהִּ  אִּ

 
י ְראִּ  ְוֹכַח ֹכה ּפִּ

י ּפֹוֵער  ֹכל ֶּפַצע בִּ
 ָבֹראש ּוֶבָחֶזה

י!  י ֵער. -ּוְראִּ ְננִּ  הִּ
 
 (.1844) "םשירים חדשי". שיר מתוך 6

 
* 

ְכָתֵבְך י מִּ  ָקָראתִּ
י ְסָערֹות;  ֹלא, ֵאין בִּ

ָבֵתְך,   ָחְדָלה ַאה 
ְכָתב   ָאֹרְך.  -ַאְך ַהמִּ

 
 ְשֵנים ָעָשר ַעמּוד!

ְבָּדה! ְפרֹון, ע  ְמַעט סִּ  כִּ
י ֶשַמְרֶבה ֵּפרּוט  מִּ
 ֵאינֹו רֹוֶצה ְּפֵרָדה.

 
 .1834-מ"קיטי" שירים המחזור  ללא כותרת מתוךשיר . 7

 * 
 ָמַתקָהֹאֶשר ֶשֶאְתמֹול 
 ָנגֹוז ַהּיֹום, ָּפַרח; 

ָבה, ְלֹאֶרְך ְזַמן  ַאף ַאה 
ָרה.  ְשא  י ֹלא נִּ  ֶאְצלִּ

 
י  ַהַסְקָרנּות ֱאֵלי ֵחיקִּ
ים ָמְשָכה; ְסַּפר ָנשִּ  מִּ
י בִּ יָצה ֶאל לִּ י ְשֵהצִּ  מִּ
ָּיד ָעְזָבה, ָבְרָחה.   מִּ

 
ְפֵני ֶלְכָתּה  ,ַאַחת ָחְוָרה לִּ

ָקה; ָּיה ָצח   ְוַהְשנִּ
י ַמר ָבְכָתה  י ֶבכִּ יטִּ  ַרק קִּ

ְסַתְלָקה.   ְבֶטֶרם הִּ
 
 
 
 
 
 
 

 * עמית קרביץ הוא מרצה וחוקר בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת לודוויג מקסימיליאן במינכן.


