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  אוסיפ מנדלשטם

  אוקטבות
1 

  יָָפה ֵראִ�ית� ֶ�ל ָהֶאֶרג

  ,ִלְכֶ��ְִ�יָפה ְמַע�ָה

  ,ְרִביִעית ִ�ְבֵעֶר�-ְ�ִליִ�ית

  ,ָ"ִביא ֲאנָָחה נְכ�נָה

  ,#ְבצ#ר�ֶתיָה ֶ�ל ְ"ֵכֶלת

  ,ִק&#ר ִמְפְרֵ'י ַהַ&ָ%ע

  ֶמְרָחב ְמַרֵחף ל� ְ�מ� יֶֶלד

  .ִריָסהֲאֶ�ר *א יַָדע עֲ 

  1933נובמבר 

   

2  

  יָָפה ֵראִ�ית� ֶ�ל ָהֶאֶרג

  ,ִלְכֶ��ְִ�יָפה ְמַע�ָה

  ,ְרִביִעית ִ�ְבֵעֶר�-ְ�ִליִ�ית

  ,ָ"ִביא ֲאנָָחה נְכ�נָה

� וְק�ֵדר ֵעת�  וְט�ב ִלי ָ�ל ָ

  ,ַמִ+יַע ָהֶרַגע ֵאַלי

  ִ-ְתא�ם ְמִתיָחה ְמֻקֶ&ֶרת

  .מ#ַלינְִ�ַמַעת ִמ"�� ִמלְ 

  1933נובמבר 

   

3  

  ,ה� ַעָ.איָה, ה� ְ�נַף ַהַ-ְרַ-ר

  –צ#ַרת ַהַ"ְכִרי� ַהָ+ז#ר 

  ,ַה�ֶֶפ� ֶ�ֵ&ָתה וְַח0ָה

  ! ַה0ְצ#ר–ַ�ָ&ה ה#א ָ+ד�ל 

  נְַ�ָכן ִעם ְ'ַפם ַ"ְע"#ַע 

  .רֹא�� ִ.ְקָפֶליָה ֵהִליט
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  ,ה� נֵס ַהַ"ְכִרי� ַהָ-ת#חַ 

  !ַמְפִחיד: ֵ-ל ֶאת ְ�נֶָפי3קִ 

   1933נובמבר 

  

4  

  ֵמֵעין י�ֶתֶרת ח#� 4ִ�ִי ְקַטנְטֹנֶת

  ,א� ַעיִן ָקְדק�ִדית ֶ�ל ְלָט5ה

�מ� ִמנְָזִרים ִצְדָ-ה וחלזונתְ  

  –#ֶמֶלל ְמַר6ֵד ִריֵסי ַהָ"א 

  :ִקְרָבה ְ.ֶטֶרם נֶֶתק, ַה8א ֻמ7ָג

  ,א� ְלַהְ�ִקיףֵאין ְלַהִ"יר א�ת� 

�ִא#9 ְליִָדי נְִמַסר ַהֶ-ֶתקְ  

  ...#ְמֻצ#ֶה ִ.ן ֶרַגע ְלָהִ�יב 

    1932מאי 

 

5  

�נֶֶגד ַה#�4ִן ְקָ�יֵי ַהֶ:ַבעְ  

  :ָהַעיִן ָהֲא�#נָה ְלִעָ;ר� ָחְדָרה

  ִ.ְקר#ם ָהֲאָדָמה ֶ�א�ן וְֶ�וַע

  ,וְנָאָקה -�ֶרֶצת ְ�מ� ָעְפָרה

  ְמְ"ָחה ַהְ>ר�ַע ַהְ&ַפֶ+ֶרתוְנִ 

  ָהַעְקמ#ִמית ְ�מ� ֶ=ֶר� ֲעִקיָפה

  ִלְת-ֹס ָהעֶֹדף ַהְ-נִיִמי ַ.ֶחֶלד

�ֲעֻרָ.ה ְלֶפַרח וְִכָ-הַ.  

   1934ינואר 

 

6  

  <ֲחֵרי ֶ�ִהְ�ַמְדִ"י ֶ-ֶתק

  ֲאנִי ְמַ��ֵן ְלַעְצֵמי

  ,ִמְ�ָ-ט ְ.ִלי ֶהְסֵ.ר #ְבִלי ֶ.ֶדק

  ,5ִחיד ְ.5ְפל� ַהְ-נִיִמי

�  וְה#א ַרק ִמ�ַֹח ַה&�ֵ�

  ,ֵמִקים#ַמְחִזיק ֶאת ַעְצמ� 
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  -ַמִ.יט ַל�0ֶֶַרת ְ�מ� �ֶ 

  . ְלָ�ַמיִם ֵריִקים–ִ�ָ-ה 

   1933נובמבר 

  

7  

  ,ומוצרט ַ.ְ�נַָפיִם, ושוברט ַעל ֲאַגם

 ְ   ,ה ַה�4ֵרק ְ.ִפ"#ֵלי ְ�ִביל�תֶ גֶ ו

 ְ   ַהֶ&ֶלט ַהְ&ַהְרֵהר ְ.ַצֲעֵדי ֵ.ינַיִםו

  .ִהְקִ�יב# ֶלָהמ�ן וְֶהֱאִמינ# ל�

  ,א#ַלי ִלְפנֵי ְ'ָפַתיִם ְ�ָבר ה�ִפיַע ָל<ט

  ,וְע�ד ְ.*א ִאיָלן ִהְסַ"ְחְרר# ָעִלים

  וְֵא9ֶה 9ָ�ֶֶהם ִהְקַ=ְ�נ# ַ=ַעת 

  .םְ.ֶטֶרם יְִדיָעה ָרְכ�# ָ"וֵי ָ-נִי

   1933נובמבר 
 

8   

  ַ+ַ-ת ָהַא�9ן ַהְ&ֻ��ֶנֶת

  ,ְטב#ָלה ַ.ִ-��ת ַהְ;מ#ר�ת

  #ְכנַף ַהַ-ְרַ-ר ַהֻ&ְכֶ"ֶמת 

  .ט�ָבה ְלִע:#ר ַהִ;יר�ת

�ֶרַגע ִהְצַלְחִ"י ַלְח'ֹף ַמהָ  

  :ַ&ְ�ַמע ַהִ&ְסָ+ד ַהֵ&ִ�יב

  ס�ְפיָה-ֲאנְַחנ# א#ַלי ַא0ָה

  .ֵל<ת ָהֵעינַיִם ָסִביבמְ 

   1933נובמבר 

 

9  

  ,ֶ�ֶרֶטט ַהָ%ָהָרה, ַהֵ+ד ִלי

  , מ�ֵדד ח�ִל�0ת ָהֲעָרב

  ַהִאם ַה�ְִתיָבה ַהָ%ָרה

  ?ַעָ>ה ֵמר#ַח ַהְ%ָתו

  ֲאנִי *א נָג#ַע ְ.ַרַעד

  :ָצר�ָתיו ַה0ְה#ִד�0ת
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  ט <לַ ה#א ֶלַקח ֵמִפיק ל� מֵ 

  .ַקח ִלְ�"�ת<ט ִמ9ֶ ְ�ֵדי לַ 

   1933נובמבר 

 

10  

  ,ֶ=ֶבר-נֶַגע, ְ.כ�ס ַמְחָטנִית

  .נְִגַמע ִמִ=.#ק ָהִע�9ת

  נִַ+ע ָ.<נְק�ל ַעל ַהֶ;ֶבר

  .ֶעְרֵכי ַהִ&ית�ת ַהַ;�9ת

  ,וְיֶֶלד נ�ֵ�ם ֶחֶר� ֶחֶר�

  :ע�ֵמד ִ.ְפנֵי =#ִקים =�ֵמם

  ֵ"ֵבל ַרָ.ִתי ֵאֶצל ֶעֶר'

  .ל נֶַצח ָקָטן ְמנְַמנֵם�ֶ 

   1933נובמבר 

 

11  

  ֲאנִי ִמֶ&ְרָחב יַָרְדִ"י

  ֶאל ַ+ן ֲעָרִכים נֱֶעַזב

  ,וְִסָ.ִת#0ת ָקַרְעִ"י

  .ַהֶ;ַבע ַהְ&ֻז0ָף

  #ֶפֶרק ֶ�ל ֵסֶפר ַה�ֶַצח

  :ק�ֵרא ֲאנִי ְ.ִלי ֲאנִָ�ים

  ,ק�ץ וְנֵֶצר, יְַלק#ט ַהַ&ְרֵ-א

  .ת ָ�ָרִ�יםִחיָדה ַעִ"ירַ 

  1933נובמבר 

  
  הערות המתרגם

 ,אך הוא לא מיהר לאספן ולרשמן כהלכה, 1933רוב האוקטבות התחברו למנדלשטם בנובמבר 

 הם 1934פברואר  -רק בחודשי ינואר. שלא הושלם, בטענה כי מדובר בקטעים של שיר גדול

) שירים שנכתבו קודםהקטעים שהתפלגו מה(חדשות ה  האוקטבותנוספו שתי, הועלו על הכתב

.  שתי האוקטבות האחרונותנרשמו ,'כבר בגלות בעיר ו�ר�נֵז, ומאוחר יותר באותה השנה

 מופיעות כאן בסדר הר�וֵַח ןה. סדרם של שלושת השירים הראשוניםאת מנדלשטם עצמו קבע רק 

  .בפרסומים של שלושים השנים האחרונות
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  ..."יפה ראשיתו של הארג.  "1,2

הופעת הארג מסמנת ו ,רשיר בדמיונו של המשורשתי האוקטבות הללו מוקדשות לתחילתו של 

 אשר באמצעות צורות צבעוניות של קימור אנחה נכונהא יהסימן השני לכך ה. את ראשיתו

השיר השני מתאר את . המפרשים מולידה מרחב חדש ופתוח שלא מכיר את ערש הסיבתיות

,  המזכירה את קימור המפרש מהשיר הראשוןתיחה מקומרתמאותו רגע ראשוני בדמותה של 

ככינוי  של שדה " מסע לארמניה"אך הביטוי הזה מופיע לראשונה אצל מנדלשטם במאמרו 

  . אשר מְקנה לעלעל ראשוני צורה הנדסית קמורהַה�ֶֶבטהאנרגיה סביב 

יר השני משמע שבסוף השורה הרביעית של הש, שני השירים מתחילים בארבע שורות זהות

זאת ראייה ; השיר הראשוןשל הקורא מוחזר לאותה נקודת הזמן השירי שבה הוא היה באמצע 

לפנינו , במילים אחרות, לכך שבשני שירי הפתיחה הכול קורה בו זמנית כהתרחשות אחידה או

  שני תיאורים של 

  .ראשיתו של שיר:  עצמואותו האירוע

  ..."הו עבאיה, הו כנף הפרפר. "3

, הוא נפש חיה, ישנם בו תווי אנוש. שדומה לבגד רחב מוסלמי, לדת הפרפר מהגולםתיאור הו

חייו הקצרים של הפרפר אשר מת בסמוך . והוא גם נפש מתה ותכריך תואם לו, ולכן כנפיו כדגל

  . המסוגל להפוך זמנו הקצוב לנצח באמצעות יצירתו, מעוררים פחד אצל האדם, להופעתו

      ..."מעין יותרת חוש שישי. "4

, השמיעה: מעֶבר לחמשת החושים המוגדרים, ממשי או דמיוני, חוש שישי הוא כל חוש אנושי

עין (חושיות -בשיר נאמר שגם בטבע מסתמנים תופעות על. הטעם, המישוש, הריח, הראיה

  . והאמן חייב תשובה לכך) ה"ריסי התא וכ, קודקודית

  ..."   הטבעהשינון קשייכנגד . "5

ולו , אשר מבחינה בשאיפת הטבע להגיע,  של התודעה האנושיתבעין האש�נהת התשובה ניתנ

 וכיפה ערובה לפרחוהוא ,  של המרחב ְ�חוש היצירהלעודף הפנימי, באמצעים עקומים ומפגרים

  . המאחדת אדם וטבע

  ..."אחרי שהשמדתי פתק. "6

בכוחה ,  ללא סימוכיןהמשפט המחובר כבר מוחזק: סופו של חיבור שיר לפי שיטתו של מנדלשטם

  .של משיכה עצמית כמו כיפת האבן אחרי הרכבתה

  ..."    םאגושוברט על . "7

 ובמנהגו של מוצרט ,)אנר בשירי גונדוליירים בוונציה'מקור הז(מאת שוברט " ברקרולה"מדובר ב

וצרכי המון ,  שפתיו–כלי המשורר : השיר דן בכלליות של התודעה. להחזיק ציפורי שיר בביתו
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הניסיון נועד לבני אדם .  קדם לשפתיים כמו עלווה שקדמה לעץָלַח�אך אולי , דוחפים אותו ליצור

  .יתכן שהוא כבר קיים בתוכם בלי דעתיאך 

  ..."גפת האלון המשוננת. "8

ציורי , יות משהופר'פינות מעוגלות מִ  ומתחתיCסופיה - איה והחיה של המסגד ָהַעְלוָנִית ההכיפ

הם דומים לבני האדם אשר מצוידים בעיניים : פרפריםההמכונפים ודמויי , עינייםה יְמֻר.ֵ השרפים 

  . ככלי הכרה

  ..."שרטט הסהרה, הגד לי. "9

. שכל יצירתו נמחקת ברוחות המדבר,  הוא האדם היוצר ח�ליות הערבודד מ/,שרטט הסהרה

  : הרוח מן השיר הזה הוא אכן רוח עברי הבא מהמקורות

  ) 6,קהלת א(וְַעל־ְסִביבָֹתיו ָ�ב ָהר#ַח׃ , ס�ֵבב סֵֹבב ה�ֵל� ָהר#חַ ; וְס�ֵבב ֶאל־ָצפ�ן, ר�םה�ֵל� ֶאל־=ָ 

  . כדי לאט מלקח לשתות/הוא לקח מפיק לו מלאט: וכך גם בשיר

  ..."דבר-נגע, בכוס מחטנית. 10

ונותן הרגשה , ֶבר=ֶ -  נְגועַמְ�ֶקה הואאך , רומזת לדקירות קלות של שמפניה בלשון כוס מחטנית

 מסתכמות , המיתות כאן קלות;העילותדיבוק של מסיבת סוף העולם במהלך המגפה של 

סיבתיות רק הילד נשאר דומם ה של קשרי )מקלות המשחק (הדוקיםערימת ומול . בערכיהן בלבד

   .משמע תבל אינסופית נמה בעריסה של נצח קט, וחופשי

  ..."אני ממרחב ירדתי. "11

 כגן נעזבמרחב הסיבתיות ויוצא אל מימד אחר שנראה ל�  את עוזב , לפסגת יצירתואדם שהגיע 

אשר בהשפעת הצמחים הופך לילקוט ,  של ספר מופשטמועול: מלא צמחים בעלי שורשים אדירים

, שולטים בו ערכים מתמטיים,  אך יחד עם זאת;)הרי בשיר הקודם ד#ַ.ר על מגפת דבר(מרפא 

  . חידה-מה שהופך אותו לספר, ש היא אירציונאליתותוצאה של פעולת שור

  
  
  

 ”הארץ” בעיתון  לראשונהפורסם
 21.11.13-ב“ תרבות וספרות“ במדור 

 


