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היינריך היינה

תרגום || שבעה שירים מאת היינריך היינה
" ַל ְילָה עַ ל עֵ ינַי / ,עוֹפֶ ֶרת בְ ַד ִּמי / ,בְ לֵב כָבּוי אֶ ְשכַב  /בְ ֶקבֶ ר ְתהו ִֹּמי" .שירים מתוך
"השיבה הביתה"" ,אינטרמצו לירי" ועוד .תירגם מגרמנית :עמית קרביץ
חמישה שירים מ"ספר השירים" ( )Buch der Liederשל היינה ,שמהדורתו הראשונה הופיעה ב-
:)1827
 .1-2שירים מתוך המחזור "השיבה הביתה" ) ,)Die Heimkehrשנכתב בשנים .1823-1824
*
ָשנִּ ים בָ א ֹות ,ה ֹולְ כ ֹות
הַ ְרבֵ ה נִּ ְקבַ רָ ,אבַ ד.
אַ ְך בְ חָ זִּ י ִּתפְ עַ ם
א ֹו ָתּה הָ ַאהבָ ה.
לּו ַרק אֶ ְראֵ ְך ֵשנִּ ית
אֶ קֹד בְ ֵלב ּד ֹואֵ ב,
וְ ָכְך ָלְך א ַדבֵ ר:
אדאם ,אנִּ י א ֹוהֵ ב!
מָ ָ
*
ָי ַד ְע ְת :ע ֹודֶ נִּ י חַ י,
שן תּוכְ לִּ י?
ֵכיצָ ד לִּ י ֹ
הַ ַזעַ ם הָ עַ ִּתיק
שּוב לְ ִּענּוי הּוא לִּ י.
עַ ִּתיק ֶזה הַ ִּמזְ מ ֹור,
הַ ִּאם הּוא ָלְך מ ָכר?
הַ מֵ ת ָכְך אֶ ל ִּקבְ ר ֹו
אהּובָ ת ֹו ָג ַרר.
ה ֹוי ,הַ א ִּמינִּ י לִּ י,
ְיצּור עָ נֹ ג ,מ ְש ָלם:
אנִּ י חַ י וְ חָ ָזק
מֵ הַ מֵ ִּתים כ ָלם!
 .3שיר ראשון מתוך המחזור "שירים" (.)Lieder
*
בַ ב ֶֹקר נֵעוֹר וְ שוֹאֵ ל:
הַ ִּאם ִּהיא ַתגִּ יעַ הַ ּיוֹם?
בָ עֶ ֶרב שו ֵֹקעַ  ,קוֹבֵ ל:
ֹלאַ ,אף ֹלא הַ ּיוֹם.
בַ ַל ְילָהִּ ,מצַ עַ ר סָ תּום
אֵ ין בִּ י ֵשנָה ,אנִּ י עֵ ר.
בַ ּיוֹם ,חוֹלְ מָ נִּ י וְ ָרדּום
נוֹדֵ ד לִּ י ,ה ֹולְֵך וְ ח ֹוזֵר.
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 .4שיר מתוך "אינטרמצו לירי" ( )Lyrisches Intermezzoמהשנים  ,1822-1823שנחשב לאחד
השירים הידועים ביותר של היינה ,והולחן בידי רוברט שומאן.
*
צָ ִּעיר ָאהַ ב עַ לְ מָ ה
ִּהיא לְ ַאחֵ ר כ ְָמהָ ה
וְ הָ ַאחֵ ר ָאהַ ב
ַאחֶ ֶרתּ ,ונְ ָשאָ ּה.
וְ ִּהיא בְ זַעמָ ּה
אֵ ְרסָ ה אֶ ת הָ ִּראשוֹן
ֶשבְ ַד ְרכָּה נִּ ְק ָרה.
ּולְ צָ ִּעיר כֹה ַרע.
כֵן ,זֶה ִּסּפּור נו ָֹשן
אַ ְך כְ חָ ָדש נו ַֹתר.
ּולְ ִּמי ֶשכְָך ָק ָרה
לִּ ב ֹו ּפָ שּוט נִּ ְשבַ ר.
 .5שיר מתוך "אינטרמצו לירי" (.)Lyrisches Intermezzo, 1822-1823
*
ַל ְילָה עַ ל עֵ ינַי,
עוֹפֶ ֶרת בְ ַד ִּמי,
בְ לֵב כָבּוי אֶ ְשכַב
בְ ֶקבֶ ר ְתהו ִֹּמי.
י ַָשנְ ִּתי כֹה הַ ְרבֵ ה,
כַמָ ה? אֵ ינֶנִּ י חָ ש;
נֵעו ְֹר ִּתי ְּודבַ ר-מָ ה
ָאז עַ ל ִּקבְ ִּרי נ ַָקש.
"אּולַי ָתקּום כְ בָ ר ,הַ יְינְ ִּריְך?
הַ גְ אלָה בַ ּפֶ ַתח,
וְ הַ מֵ ִּתים ָק ִּמים,
וְ טוֹב י ְִּהיֶה ָלנֶצַ ח".
אבָ ל עו ִֹּדי ִּעּוֵר,
אֵ ינִּ י ָיכֹל לָקּום;
מֵ רֹב ְּדמָ עוֹת עֵ ינַי
הָ לְ כּו וְ נִּ ְמחקּו.
"אנ ֵַש ְקָך כִּ י ,הַ יְינְ ִּריְך,
הַ ַל ְילָה יַעבֹר;
ּומַ לְ ָאכִּ ים ִּת ְראֶ ה,
ָשמַ יִּם ,הוֹד וְ אוֹר".
אֵ ינִּ י ָיכֹל לָקּום,
עוֹד ְמ ַדמֵ ם כלִּ י
בַ לֵבָ ,שם בִּ י סוֹבַ בְ ְת
ּפִּ גְ יוֹן עָ שּוי ִּמלִּ ים.
"לְ ַאט אַ נִּ יחַ  ,הַ יְינְ ִּריְך,
י ִָּדי כְָך עַ ל לִּ בְ ָך;
וְ שּוב ֹלא ְת ַדמֵ ם,
י ְִּרּפָ א ָאז כְ אֵ בְ ָך".
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אֵ ינִּ י ָיכֹל לָקּום,
ֹאשי נִּ ָתז.
ָּדם מֵ ר ִּ
יתי לְ תוֹכ ֹו
י ִָּר ִּ
כְ ֶשנִּ לְ ַק ְח ְת אֵ יָ-אז.
"בְ ַתלְ ַתלַי כִּ י ,הַ יְינְ ִּריְך,
הַ ּפֶ צַ ע אמַ לֵא;
ֹאשָך י ְִּהיֶה בָ ִּריא,
ר ְ
הַ ָּדם ֹלא יַעלֶה".
ק ֹולָּה הָ יָה כֹה טוֹב,
כֹה ַרְך ,כֵיצַ ד אֶ ְמחֶ ה?
יתי ָאז לָקּום,
ָר ִּצ ִּ
ִּא ָתּה לְ ִּה ְתַאחֵ ד;
וְ כֹחַ כֹה ּפִּ ְר ִּאי
כֹל ּפֶ צַ ע בִּ י ּפוֹעֵ ר
בָ רֹאש ּובֶ חָ זֶה
ְּור ִּאי! ִּ -הנְ נִּ י עֵ ר.
 .6שיר מתוך "שירים חדשים" (.)1844
*
אתי ִּמכְ ָתבֵ ְך
ָק ָר ִּ
ֹלא ,אֵ ין בִּ י ְסעָ רוֹת;
חָ ְדלָה ַאהבָ ֵתְך,
אַ ְך הַ ִּמכְ ָתב ָ -ארְֹך.
ְשנֵים עָ ָשר עַ מּוד!
כִּ ְמעַ ט ִּספְ רוֹן ,עבְ ָּדה!
ִּמי ֶשמַ ְרבֶ ה ּפֵ רּוט
אֵ ינ ֹו רוֹצֶ ה ּפְ ֵר ָדה.
 .7שיר ללא כותרת מתוך מחזור השירים "קיטי" מ.1834-
*
הָ אֹ ֶשר ֶשאֶ ְתמוֹל מָ ַתק
נָגוֹז הַ ּיוֹםּ ,פָ ַרח;
ַאף ַאהבָ ה ,לְ אֹ ֶרְך זְ מַ ן
אֶ ְצלִּ י ֹלא נִּ ְשא ָרה.
יקי
הַ סַ ְק ָרנּות אֱ לֵי חֵ ִּ
ִּמ ְסּפַ ר נ ִָּשים מָ ְשכָה;
ִּמי ְשהֵ ִּציצָ ה אֶ ל לִּ בִּ י
ִּמּיָד עָ זְ בָ ה ,בָ ְרחָ ה.
ַאחַ ת חָ וְ ָרה לִּ פְ נֵי לֶכְ ָתּה,
וְ הַ ְשנִּ ּיָה צָ ח ָקה;
יטי בֶ כִּ י מַ ר בָ כְ ָתה
ַרק ִּק ִּ
בְ טֶ ֶרם ִּה ְס ַתלְ ָקה.

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

