
ִסיְך ִאיגֹור יַרת ַהּנָ 1�1ׁשִ

שירה מתורגמת

ִאיגֹור ִסיְך  ַהּנָ יַרת  ׁשִ
ג ֶל אֹו ל  ׁשֶ ֹו  ּד ְכ ֶנ ב,  ָל ְס טֹו ַי ְב ְס ן  ּבֶ ר  ֹו ג י ִא ֶמת  ֶח ְל ִמ ע  ּסַ ַמ ר  ַב ּדְ

ִתיָחה ּפְ
ַאַחי,  ָלנּו,  ָראּוי  ֲהלֹא 

יֵרנּו  ׁשִ ֶאת  ֶקֶדם  ח  ֻנּסַ ּבְ
ִלְפּתַֹח ִאיגֹור  ֲעִלילֹות  ּבַ

ֵגיסֹוָתיו  ּבְ ָלאֹות  ּוַבּתְ
ְסְבַיטֹוְסָלב?  ן  ּבֶ ִסיְך  ל ַהּנָ ׁשֶ

ֶזה  יֵרנּו  ׁשִ ַנְתִחיל  ְך,  ּכָ ִאם 
ר ֲאׁשֶ ָהֵארּוִעים  י  ּפִ ַעל 

ַהּזֹאת, ֵעת  ּבָ ים  ִמְתַרֲחׁשִ
ּבֹוָיאן  ַהְפָלגֹות  ּבְ ְולֹא 

יר,  ִ ַהּשׁ ֲחַכם  ּבֹוָיאן,  ֶזה  י  ּכִ
לֹוִני  ּפְ ָחַפץ  ל  ְלַהּלֵ ִאם 

יו,  ַמֲעׂשָ ַח  ּבֵ ּוְלׁשַ
10 ִמיר[   ]ַהּזָ מֹו  ּכְ ֲהִגיָגיו  ֶאת 

ֵהִטיס, ּוְכמֹו ִאיָלנֹות  ין  ּבֵ
ָאֶרץ ּבָ ַעט  ׁשָ ָאֹפר  ְזֵאב 

סּוף   ַהּכָ ר  ׁשֶ ַהּנֶ ּוְכמֹו 
ָטס.  ַעל  ִמּמַ ָלֲעָנִנים 

ִריבֹות  ַהּמְ ֶאת  יַצד  ּכֵ ר  ִסּפֵ
ָעָברּו,  ִמים  ַהּיָ ִמן  ָזַכר 
ר  ּגֵ ׁשִ ים  ִנּצִ ִמְנַין  יַצד  ּכֵ

ְרּבּוִרים,  ּבַ ל  ׁשֶ ַלֲהָקה  ַעל 
ָלִראׁשֹוָנה  ד  ְלּכָ ְוַהּנִ

ֶזֶמר  ּבְ ַצח  ּפָ ָהִראׁשֹון  הּוא 
ֶדם  ִמּקֶ ּבֹור  ּגִ ְלָירֹוְסָלב 

ָהרּוַח –    יץ  ַאּמִ ְוִלְמְסִטיְסָלב 
20 ֶרֶדְדָיה    ֶאת  ַחט  ָ ּשׁ ׁשֶ הּוא 

ַקסֹוִגים  יסֹות  ּגֵ ֵעיֵני  מּול  ֶאל 
ְסְבַיטֹוְסָלב  ן  ּבֶ רֹוַמן  ּומּול 

ַהּתַֹאר.  ְיֵפה 

ָהֱאֶמת לֹוַמר,  ֶאת  ִאם  ַאְך 
ר  ּגֵ ׁשִ לֹא  ֶזה  ּבֹוָיאן  ַאַחי, 

ַלֲהַקת  ַעל  ים  ִנּצִ ִמְנַין 
ְרּבּוִרים.  ַהּבַ

עֹוָתיו,  ֶאְצּבְ ָנַתן  א  ֶאּלָ
ֵמיָתִרים  ַעל   = ָנִביא  ְיֵדי 

ַרַעד   קֹול  ּבְ ְוֵאּלּו  ים  ַחּיִ
ִלְכבֹוד  ִמְזמֹור  יר  ׁשִ ּבְ ְצחּו  ּפָ

ְנִסיִכים.  ל  ׁשֶ ָתם  ִהּלָ ּתְ

30 ַאַחי,   ֵאפֹוא,  ח  ִנְפּתַ ָהָבה 
ְוָלִדיִמיר,  ּבִ ִסּפּוֵרנּו  ֶאת 

ָעָברּו,  ָיִמים  ּבֹוֵרי  ִמּגִ
נּו.  ִעּמָ ַהַחי  ִאיגֹור  ְוַעד 
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ֶבר,   ַהּגֶ ָמְתָניו  ס  ּנֵ ׁשִ ֹעז  ּבְ
ִחיז.  ִהׁשְ בּוָרה  ּגְ ֹרב  ּבְ ִלּבֹו 

ְקָרב,  רּוַח  ׁשֹוֵפַע  ֲאַזי 
יִצים  ָהַאּמִ יסֹוָתיו  ּגֵ ֶאת 

ַהּפֹולֹוְבִצים  ֶאֶרץ  ֶאל  הֹוִליְך 
מֹוַלְדּתֹו. רּוס  ְלַמַען 

ִאיגֹור  ְנאּום 
ַהּקֹוֶרֶנת  ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּבַ ֲאַזי 

יַצד  רֹוֶאה ּכֵ ִאיגֹור,  יט  ִהּבִ
40 ְך,  ַהֹחׁשֶ ה  ּסָ ּכִ יסֹוָתיו  ּגֵ ֶאת 

ּה. ְרּבָ ִמּקִ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ָחה  ּלְ ׁשִ
רֹוִז'יָנה: ַהּדְ ֶאל  ִאיגֹור  ר  ּבֵ ּדִ
ֶות ַהּמָ "ָעִדיף  ָאַמר,  "ַאַחי," 

ִבי. ֶ ּשׁ ּבַ ִפיָלה  ִמּנְ ֶחֶרב  ּבַ
ף  ָהֻאּכָ ֶאל  ֲעלּו  ן  ּכֵ ַעל 

ַהּטֹוִבים, ֵכינּו  ַרּמָ ל  ׁשֶ
ַהּדֹון,  ל  ׁשֶ ֵכֶלת  ַהּתְ ֵמי  ּבְ

יטּו."  ַהּבִ ַאַחי, 

ָירֹוְסָלָבה ְוִקיַנת  ַלַחׁש 
ה,  נּוּבָ ּדָ ִלְגדֹות  ר  ׁשָ ָהֹרַמח 

ּבֹוַקַעת, ָירֹוְסָלב  ת  ּבַ יַרת  ׁשִ
ה ַהּקּוִקּיָ ְך  ּכָ מֹוָה  ּכָ

ּבֶֹקר: ִעם  קֹוֵראת  ָהַאְלמֹוִנית 
ָנָהר ֵמי  ַעל  ה  קּוִקּיָ מֹו  "ּכְ
ָיאָלה  ַהּקַ ּוְבַנַחל  ָאטּוס, 
יָבר ּבִ ְרַות  ּפַ ְרוּוֵלי  ׁשַ ֶאת 

ַחל, ַהּנַ ֵמי  ּבְ ן  ֶאּתֵ י  ּלִ ׁשֶ
ְוַעז,  ָחסֹון  ְנָיז',  ַהּקְ ִמּגּוף 

ִמים." ַהְמַדּמְ ָצָעיו  ּפְ ֹטף  ֶאׁשְ

630 ּפּוִטיְבל   ִעיר  ּבָ ַהחֹוָמה  ַעל 
ַחר: ׁשַ ִעם  ּבֹוָכה  ָירֹוְסָלב  ת  ּבַ

ַסַער, רּוַח  רּוַח,  הֹו  "ֵאִלי, 
ֹכַח? ּבְ ְסֲעִרי  ּתִ ה  ּזֶ ַמה  ַעל 

ַהִחיִנים י  ִחּצֵ ֶזה  ַמּדּוַע 
ב ָ ַמּשׁ ְנֵפי  ּכַ ַעל  ַאּתְ  את  נֹוׂשֵ

ֲאהּוִבי. ל  ׁשֶ ָיסֹות  ַהּגְ מּול 
ב ֵ ְלַנּשׁ ָלְך  י  ּדַ לֹא  ְוִכי 
ָרִקיַע ְמרֹום  ּבִ ֲעָנִנים  ּבַ

ְסִפיָנה ִמְפַרׂש  ְלַטְלֵטל  אֹו 
ֵכֶלת?  ּתְ ל  ׁשֶ ָים  ּבְ ים  ּלִ ַהּגַ ין  ּבֵ

ְרּתָ ּזַ ּפִ ֵאִלי,  ֶזה,  ַמּדּוַע 
ַהּנֹוצֹות?"  ב  ֵעׂשֶ ּבְ ִרי  ָאׁשְ

*
640 ַחר  ׁשַ ִעם  ּבֹוָכה  ָירֹוְסָלב  ת  ּבַ

ּפּוִטיְבל. ִעיר  ּבָ ַהחֹוָמה  ַעל 

אֹוֶמֶרת,  ל!"  ַהְמֻהּלָ ר  ְנֶיּפֶ ּדְ "הֹו 
ַהּפֹולֹוְבִצים  ֶאֶרץ  ּבְ ְרצּו  "ּפָ

ְסָלִעים, ַהְרֵרי  ֵמיֶמיָך 
ְסְבַיטֹוְסָלב  ל  ׁשֶ ְסִפינֹוָתיו  ֶאת 

ַהְרֵחק, ָך  ּבְ ּגַ ַעל  אָת  ָנׂשָ
ָיאק. קֹוּבְ ל  ׁשֶ ַמֲחֵנהּו  ַעד 

ֲאהּוִבי ֶאת  ט  ָהׁשֵ ֵאִלי, 
ְמעֹוַתי  ּדִ ֶאת  ְלַבל  ֵאַלי, 
ֵרׁש ֶאּדָ ַחר  ׁשַ ִעם  ּפְֹך  ִלׁשְ

650 ֲעבּורֹו."   ּבַ ם  ַהּיָ ֵני  ּפְ ַעל 

ַחר ׁשַ ִעם  ּבֹוָכה  ָירֹוְסָלב  ת  ּבַ
ּפּוִטיְבל, ִעיר  ּבָ ַהחֹוָמה  ַעל 

ּבַֹהק, ת  ַרּבַ ֶמׁש  "ׁשֶ אֹוֶמֶרת: 
ְוֹיִפי, ֹחם  חֹוֶלֶקת  ַלּכֹל 
ָצַרְבּתְ  ֵאִלי,  הֹו  ַמּדּוַע, 
לֹוֲהטֹות ַקְרַנִים  ֵאׁש  ּבְ

ֲאהּוִבי? ל  ׁשֶ יסֹוָתיו  ּגֵ ֶאת 
ְצִחיָחה ֲעָרָבה  ּבַ ֲאַזי 

ינּו, ִהְרּכִ תֹות  ׁשָ ַהּקְ ֶאת  ְצֵמִאים 
660 ַצַער."  ּבְ רּו  ָקׁשְ ּפֹות  ָהַאׁשְ ֶאת 




