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מתוך הספר חשוונדיקע נעכט ,לידער ]לילות חשוון ,שירים[ ,הוצאת ב' קלצקין,
וילנא .1927
שירי נשים
I
נ ְשׁוֹת ִמשְׁפַ ְחתֵנוּ תָּבֹאנ ָה ֵאל ַי בַּחֲלוֹמִי וְתֹאמְַרנ ָה:
טהַר,
בִּצְנ ִיעוּת מִדּוֹר דּוֹר עַד ֵאלַיִ 6נָשָׂאנוּ ֵהבֵאנוּ דַּם ֹ
כּ ְ ַייִן שְׁמְַרנוּהוּ כָּשֵׁר
תּפֵי ל ִבּוֹתֵינוּ.
בּ ְתוֹ 6מְַר ְ
ְו ַאחַת תָּבוֹא ְותֹאמַר:
נוֹתְַרתִי ֲאנ ִי בְּכַבְל ֵי ָהעִגּוּן בּ ְעוֹד ל ְ ָחיַי >
אדֶם ָעמַד בְּל ֶ ְחיָם,
שׁנ ֵי תַפּוּחִים עוֹד עוֹ ְמדִים בְּאִיל ָנ ָם ְו ָה ֹ
ְ
וְחַָר ְקתִי שִׁנּ ַי ַהלְּבָנוֹת בִּבְדִידוּת שֶׁל ל ֵילוֹת צִפִּיָּה.
ֵאצֵא לִקְַראת סָבוֹתַי וְאֹמַר:
תּמִיד
סתָיו יְִרדְפוּנ ִי ָ
כּ ְמוֹ רוּחוֹת ְ
נוֹב ְלוֹת נ ִגּוּנ ֵי ַחיֵּיכ ֶן.
וְיוֹצְאוֹת וּבָאוֹת ֲאתֶּן לִקְָראתִי
בְּמָקוֹם שֶׁהְָרחוֹב בּוֹ עוֹדֶנּוּ ָאפֵל
וְעוֹד ְרבוּצִים בּוֹ צְלָל ִים:
וּלְמַאי אוֹתוֹ דָם בּ ְֹלא נִדְנוּד שֶׁל ֻט ְמאָה
יְהֵא ַמצְפּוּנ ִי ,כּ ְמוֹ חוּט שִׁיָראִין
קָשׁוּר עַל מֹחִי,
וְ ַחיַּי דַּף ִמ ֵסּפֶר שֶׁל קֹדֶשׁ תָּלוּשׁ
וְשׁוָּרה ִראשׁוֹנ ָה בוֹ קְרוּעָה?
מסכת • חוברת ט • תש"ע 2009
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II
אָבוֹא אֶל ז ֶה
ֲאשֶׁר ִראשׁוֹן ל ִי ֶה ֱענ ִיק מְשׁוֹשׁ ִאשָּׁה
וְלוֹ אֹמַרָ :היָה
ֲאחֵר ֲאשֶׁר ָמסְַרתִּי לוֹ אֶת שֶׁקֶט ַמבָּטִי
וּלְיָדוֹ ִהנּ ַ ְחתִּי ל ַ ְיל ָה אֶת ֹראשִׁי,
וְ ַעתָּה בְּצַעֲִרי
כּ ְ ַב ֲעקִיצוֹת דְּבוִֹרים ִה ַקּפְתִּי אֶת לִבּ ִי
וְאֵין ל ִי ְדּבָשׁ כְּדֵי ָהקֵל אֶת כְּאֵב פִּצְעִי.
אִם יֹא ֲחזֵנ ִי ז ֶה ָהאִישׁ בּ ְ ִמ ְקלַעַת שַׂעֲִרי,
אֶמוֹט וְאְַרצָה ֶאפֹּל מְֹלא קוֹ ָמתִי
וְ ֶאשָּׁאֵר עַל ַה ִמּפְתָן כּ ַ ְמּ ֻאבֶּנ ֶת שֶׁבִּסְדוֹם,
וְאֶל ֹראשִׁי אֶת שְׁתֵּי יָדַי ָאנ ִיף
כּ ְמוֹ ִאמִּי בּ ְ ַה ְדל ִיקָה נ ֵר שֶׁל שַׁבָּת,
אַ 6תִּתְיַצֵּב ְנ ָה ֶאצְבּ ְעוֹתַי בּ ְאוֹתָהּ שָׁעָה
כּ ְמוֹ ִמנְיָן ֲעשֶֶׂרת ֲח ָטאִים.

III
תּנְעַם ל ִי
יֵשׁ ֲאשֶׁר ַמ ֲעל ַת ֶאבֶן כּ ְמוֹ כּ ַר ִ
וּשְׂרוּעָה לִהְיוֹת לְאֶֹר 6צִנָּתָהּ ֲאנ ִי נִשְׁכֶּבֶת,
כְּשֶׁאֵין כֹּחִי עוֹמֵד ל ִי לִדְיוֹטָה שְׁל ִישִׁית לָשֵׂאת
אֶת ֹראשִׁי ֲאשֶׁר שְׂפָתַיִים לוֹ צְרוּבוֹת וִיבֵשׁוֹת.
שׁ ֵקטָה וּ ְמ ֻעלֶּפֶת
שׁעָה ֲאנ ִי נַעֲָרה ְ
בּ ְאוֹתָה ָ
הַנִּג ְֶרֶרת עַל ָהאֶָרץ ְו ֶאב ְֵרי גוּפָהּ קְפוּאִים,
וְנִשְׁאֶֶרת כּ ַ 6שׁוֹכֶבֶת
לְבַדִּי אֵי שָׁם בַּלּ ַ ְיל ָה עַל גַּבֵּי ַמעֲלוֹת ָה ֶאבֶן.
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VIII
בְּל ֵילוֹת ַהשִּׁמּוִּרים שֶׁלּ ִי ,ל ֵילוֹת אֵין–שְׁנ ָת,
בּ ְבוֹא יָמַי ֲאשֶׁר ָחל ְפוּ ל ְ ִהתְיַצֵּב אֶל מוּל עֵינ ַי,
וּבָאוּ בְּתוֹכ ָם ְימֵי ַחיֶּי ָה שֶׁל ִאמִּי.
ז ְרוֹעוֹתֶי ָה ַהדַּלּוֹת ,מֻכּוֹת ָרזוֹן,
עוֹטוֹת שְַׁרווּל צְנ ִיעוּת–כְּתֹנ ֶת–לַיְל ָה
כּ ְֹלבֶן–גּ ְוִיל–כִּתְבֵי יְִראַת שָׁ ַמיִם.
ִמתְמְַרמְרוֹת מִלּוֹת בּ ְִרכּ ַת ַמפִּיל ֶחבְל ֵי שֵׁנ ָה,
תפִלָּתָהּ ַהחֲִרישִׁית
כְּלַחַשׁ גּ ֶ ָחל ִים כּ ָבוֹת בּ ִ ְ
ֲאשֶׁר ִיבּ ְשׁוּ אֶת פִּי ָה
כּ ְמוֹ שְׁז ִיף צָמוּק.
ְו ִדמְעוֹתֶי ָה אָז כּ ִ ְמטַר ַבּצֶֹּרת ַק ְמצ ָנ ִי.
וְ ַעתָּה ,כְּשֶׁ ֲאנ ִי ַעצְמִי ִאשָּׁה
וּ ֶמשִׁי חוּם אֲנ ִי עוֹטָה
וּג ְלוּיַת ֹראשׁ ֲאנ ִי יוֹצֵאת,
וְצַוָּאִרי חָשׂוּף,
וְ ֻא ְמל ָלוּת ַחיַּי ָר ְדפָה וְ ִהשִּׂיגַתְנ ִי
כּ ְמוֹ עוֵֹרב שֶׁעַל פְַּרג ִית ְקטַנּ ָה ָיַרד,
וְל ֵילוֹת ַרבּ ִים ֶח ְדִרי מוּ ָאר,
שׁי
וְיָ ַדי ַהשְּׁתַּיִם ַעל ֹרא ִ
וּשְׂפָתַי ְמַר ֲחשׁוֹת תְּפִלּ ָה
שׁית פְּשׁוּ ָטה ל ֵאֹל ִהים,
ֲחִרי ִ
ִדּמְעוֹתַי בָּאוֹת כּ ִ ְמטַר בַּצֶֹּרת ַק ְמצָנ ִי.
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עלי שלכת
I
ִמלּ ִים שֶׁנּ ֶ ֱאמְרוּ – ֲעל ֵי שַׁלֶּכ ֶת,
תִּשָּׂ ֲאכ ֶן ,תְּפִיצְכ ֶן הָרוּ ַח,
וַ ֲאנ ִי ֶאשְׁכּ ָ ֲחכ ֶן,
וְ ֶאוָּתֵר כְּאִיל ָן ַבּחֶֹרף,
ִמתַּחַת לְעֵינַיִם עֲצוּמוֹת
וְ ֶאשְׁתֹּק.
הֵן ַהלַּיְל ָה יְעְַרסֵל אוֹתִי :נוּמִי,
הֵן ַהחֹשֶׁ 6יְעְַרסֵל אוֹתִי :נוּמִי.
ַרק ָידַי ַהלְּבָנוֹת
תּתְעוֵֹרְרנ ָה ִמשְׁנ ָת,
ִ
נִכְסָפוֹת גּוּף ַא ֵחר חָם ל ְ ַחבֵּק.
ֵאלּ ֶה שְׁתַּיִם יָדַי ַהלְּבָנוֹת.
II
לְפָנ ַי מוּנ ָח סִדּוּר תְּפִלּ ָה יָשָׁן,
ַמצְהִיב ִים ַדּפָּיו וּקְצוֹתֵיהֶם ְמ ֻקפָּל ִים
בַּתְּחִנּוֹת עַל טַל וְעַל ָמטָר,
בַּ ֲע ֵקדַת יִצְחָק
שׁלְּנִמְרוֹד.
וּבְכִבְשַׁן ָהאֵשׁ ֶ
ְדּמָעוֹת חֲִרישִׁיוֹת שָׁמָּה נָשְׁרוּ
ְואֶת ַהדַּף ִרכּ ְכוּ
כּ ְ ִהתְַרכּ ֵַ 6הלּ ֵב בַּ ֲאמִיַרת תְּחִנּ ָה,
וְתַחַת כּ ָל יְהִי ָרצוֹן ֶאצְבַּע סִימָן הוֹתִיָרה
וְהֵם ִהשְׁחִירוּ בַּ ֲאמִירוֹת שֶׁבַע פְּ ָעמִים.
וּמִי אֵפוֹא יִשָּׂא ַעתָּה ז ֶה ַהסִּדּוּר בְּחְֶרדַת קֹדֶשׁ
תּחַת לִז ְרוֹעוֹ?
ִמ ַ
וּמִי ַי ֲהפַֹ 6דּפָּיו ַהצְּ ֻהבּ ִים?
אוּל ַי אוֹתוֹ לְשֻׁלּ ְ ָחנ ִי ַה ְמכֻסֶּה יָֹרק ֶאקַּח,
בָּ ֶא ְמצַע אַנּ ִיחֶנוּ,
וִיבֹשֶׁת כּ ִי תָּבֹא עַל לְבָבִי
שׂפָתַי הַצּוְֹרבוֹת ַאגּ ִישׁ אֶת ַהסִּדּוּר.
אֶל ְ
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III
דרישת שלום לי.ג.
קֶֶרן ֹזהַר אֶת פָּנ ַי ֵהאִיָרה,
נִזְכּ ְַרתִּי בְּ ֶעשְִׂרים–וְ ַאחַת שְׁנוֹתַי.
כּ ַת צִפֳִּרים ִרפְְרפָה ְסב ִיב ֹראשִׁי,
וְחוּטֵי זָהָב בְּשַׂעֲרוֹתַי.
תּחַת ַרגְל ַי,
ָה ֲא ָדמָה ָה ְיתָה ַרכּ ָה ַ
ִמבֶֶּרז ָה בּוֹאֲ aאוֹ ֶדסָה.
בִּפְִרי ָחתִי עַָרב לְפִי ַהלֶּחֶם ַהשָּׁחֹר
כּ ְמוֹ ָאב ִיב
וּכְטַל שַׁחֲִרית.
שׁבִיל כְּבָר ָה ְיתָה ֶאבֶן מוּכ ָנ ָה,
וְעַל כּ ָל ְ
ְר ָחבָה וּנ ְמוּכ ָה כַּעֲֵרבָה הִיא עַל ָהאֶָרץ.
ִהשַׁל ְתִּי נ ְ ָעל ַי וּפוּז ְ ְמקָאוֹתַי
וְ ִהגּ ַ ְעתִּי ֹראשׁ גּ ָלוּי ל ָ ֲא ָדמָה קֵיצִית ַחמָּה
ִמשְׁתַּ ֲחוָה ל ָהּ וְלַשֶּׁמֶשׁ וּל ְ ַעצְמִי
וּכ ְמוֹ פַּעֲמוֹן אָז ִהצְ ַטלְצֵל צְחוֹקִי
חַא ,חַא ,חַא
עַל דֶֶּרֲ 6חג ִיג ִית.
מַר גּוּ ְטמַן ,דֹּב כְּבַד–גּוּף ַחיְכ ָן שֶׁכּ ְמוֹתְ,a
שׁבְתְּa
עָצוּב ל ְַ aודַּאי ַעכְשָׁו ,בּ ְ ִ
בֵּין גּ ְֶרמַנּ ִיּוֹת גּ ְבוֹהוֹת קוֹמָה
וּמְנוֹת הַבּוּטְֶרבּ ְרוֹט שָׁם בְּבְֶרל ִין,
שׁקָל
ספִָרים כִּבְדֵי ִמ ְ
ל ַ ֲחקֹר ִמתּוְֹ 6
ל ְֵראשִׁיתוֹ וְתַכ ְל ִיתוֹ שֶׁל עוֹלָמֵנוּ ֶהעָצוּב.
וּבַ ֲאשֶׁר ל ִי ,יֵשׁ ל ִי לוֹמַר ַרק זֹאת:
שׁתֵּי ָידַי ָעשִׂיתִי כַּעֲבוֹתוֹת
אֶת ְ
ל ִ ְמשָֹׁ 6ה ֲעגָל ָה וּבָהּ ִעמִּי יַ ְחדָיו
כִּשְֹׁלשִׁים זַאֲטוּטִים ִמשֶּׁפֶל ְרחוֹבוֹת.
תְּכוּפוֹת אָנוּ בּוֹכ ִים,
גּ ַם צוֹ ֲחקִים תְּכוּפוֹת,
ָאל ֶף–בֵּיתַ ,רב ַהשָּׁנ ִים וְ ֶה ָחב ִיב,
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בְּכ ִתּוֹת תְּמוּהוֹת וּ ְמשַׁ ַעמְמוֹת עוֹ ְמ ִסים.
ַקבֵּל דְִּרישַׁת–שָׁלוֹם ַהזֹּאת ִממֶּנּ ִי
כִּמְֹלא ָחפְנַיִים חוֹל קַל שֶׁל אוֹ ֶדסָה,
שֶׁבּ ְ ַמפְתִּי ַע עַל ֹראשְׁ aנוֹפֵל,
שׁלּ ְa
בָּא בְּ ָאזְנ ֶי ,aבֵּית–צַוָּאר ֶ
וּמִי יוֹ ֵד ַע אֵיפֹה עוֹד.
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ילדיי
שּׁל ֶג הַנּוֹפֵל
הַיּוֹם ִמ ַבּעַד לִפְתִיתֵי ַה ֶ
יְלָדַי נ ְִראוּ ֵאל ַי בַּעֲָרפֶל.
שְׁנַיִם וְעוֹד שְׁנַיִם ִהקִּיפוּנ ִי וְ ִאתִּי
בָּאוּ בְתְַרעֹמֶת וּ ָמשְׁכוּ בְּשִׂ ְמלָתִי:
> שַׂ ֲחקִי ִעמָּנוּ .אָנוּ ַמ ֲעג ָל
בַּתָּוֶַ 6אתְּ,
מנ ַ ְעתְּ?
וְ ַהגּ ִידִי ִמפְּנ ֵי מַה עוֹל ַם ַחיִּים מֶנּוּ ָ
שׁ ַדּלְתִּי.
ְרקִיקִים לָהֶם נָתַתִּי ,כּ ָל ֶאחָד ל ֶ ֱאכֹל ִ
תבְתָּם ִא ַבּ ְדתִּי ִהתְנַצַּלְתִּי.
בְּתֵרוּץ כּ ִי אֶת כּ ְ ָ
אְַר ָבּעָה הָיוּ .וְ ַה ְקּ ַטנּ ָה אֶת תַּלְתַּלּ ֶי ָה
ָה ְיתָה סוֶֹרקֶת וְכוֹבַע פּוִּרים ָחבְשָׁה ָעל ֶי ָה.
ְמ ֻאשִָּׁרים ִהתְרוֹצְצוּ ְוכ ַף ָמחְאוּ,
שְׁ ֵמחִים עַל פְּג ִישָׁה זוֹ שֶׁבַּחֲלוֹם ז ָכוּ.
תאֹם פָּתַח אֶת פִּיו בּ ְנ ִי ַהבּ ְכוֹר
פִּ ְ
וּב ְ ִהתְַרג ְשׁוּת ַרבָּה ִדּבֵּר ל ֵאמֹר:
> ֹלא כ ְלוּם אֲנ ִי ,כּ ִי ֹלא ָהיִיתִיֹ ,לא ֶא ְהיֶה,
אשֶׁרַ ,טעַם צַעַר ֹלא ֶאזְכֹּר.
ַטעַם ֹ
יֵשׁ ֲאשֶׁר אֵֵרד ל ְעוֹל ָם ל ִי ז ָר
וּבִשְׁאוֹנוֹ ֲאנ ִי שׁוֹ ֵמ ַע הֵד קוֹל ֵ.6
מַדוּע אֶת ֶחלְקִי שֶׁלּ ִי נוֹעָד וְל ִי נִגְז ָר
ל ִי ֹלא נָתַתְּ >
בּ ְעוֹל ָ ְמכ ֶם > שֶׁל ֶדּמַע וּנְג ִינ ָה?
ַרעֲיוֹנ ִי שֶֹּׁלא נוֹל ַד בְּאֶֶרץ ַה ַחיִים,
ָראִיתִי ְמפְַרפֵּר בֵּין הְָר ִקיעִים.
מַה בֶּצַע בְּשִׁיַריִ ,6בְּכ ָל ַהנְּג ִינוֹת ְו ַה ַמּ ְקהֵלוֹת
אִם נִשְׁמוֹתֵינוּ תַּ ְחתֵיהֶם כּוֹמְשׁוֹת ,נוֹב ְלוֹת?
אֵינ ֵ 6תַּכְל ִית ַהכֹּל,
שׁבֶת ָה ַאחֲִרית,
אֵינ ֵֵ 6ראשִׁית וְֹלא ַמ ֲח ֶ
לָמָּה ֶאשָּׂא גְּז ֵַרת הָעוֹל ָמוֹת נ ִדּוֹנוּ ל ְ ַהכ ְִרית?
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יוֹקְדוֹת בּ ִי לַהֲבוֹת אֵשׁ עוֹד ֹלא ְמבֹעָָרה,
ל ְֹלא תְפִלּ ָה בּוֹכ ֶה בִי צַעֲָרהּ,
קוְֹראִים ל ִי ִמפְתָּנ ִים שֶׁל ֲהוָיָה ל ִי ֹלא נוֹ ַדעַת.
לָמָּה בְּכ ַף ַה ֶקּל ַע פֹּה אוֹתִי ָקל ַ ַעתְּ?
מִֵרתְחַת ְדּבָָריו פְּתִיתֵּי ַהשֶּׁל ֶג הוּפְשְׁרוּ,
ל ִ ְחל ְחוּ עֵינ ַי וְ ִד ָמ ָעתָן ָהיְתָה נוֹצֶצֶת.
ַר ֲחמֵי בִתִּי ַה ְקּ ַטנּ ָה ָעל ַי אָז נִכְמְרוּ
וְאֶל בּ ְִרכּ ִי ִהצְ ִמידָה אֶת ַה ֶמּצַח.
ֹלא ִאכְפָּת ל ִי כְּל ָל וְאִי ֶאפְשִׁי >
ָאמְָרה ְויָכוֹלְתִּי חוּשׁ הֵיטֵב אֶת חִיּוּכ ָהּ >
אֶל תֵּבֵל זוֹ כְּל ָל ֹלא תַעֲֹרג נַפְשִׁי,
ְמצִיאָה שֶׁ ֲאנ ִי מוֹ ֶחל ֶת בְּל ִי תְּמוָּרה.
אִלּוּ בָאתִי ל ָעוֹל ָם כּ ִי אָז ָהיִיתִי
וַדַּאי ַאחַת כּ ְמוֹתֵ ,6צָָרה צְרוָּרה,
שּׁאָר.
תּמִיד עִם כּ ָל ַה ְ
בִּמְִריבָה וּבְמָדוֹן ָ
וּמָהוּ כּ ָל ַהתַּעֲנוּג ַה ְמפֻ ְקפָּק
תּמִיד עַל הַנְּיָר?
שׁ ַבּחֲִריקַת ָהעֵט ָ
ֶ
שׁקָהֲּ ,אבָל שְׂפָתַי
ָרצִיתִי לְנ ַ ְ
פָּג ְשׁוּ ַרק שֶׁל ֶג ִמתְמוֹסֵס וְקַר,
בּ ִ ַקּשְׁתִּי ל ְ ַחבְּקָהּ אַ 6בֵּין בּ ְִרכּ ַי
ל ִ ְמצֹא ֹראשָׁהּ ַהקָּט מֶנּ ִי נִבְצָר.
בַּעֲָרפֶל ַה ִמּתְ ַעבֶּה ִמשֶּׁל ֶג הַנּוֹפֵל
ֶחז ְיוֹן ַהיְלָדִים שֶׁלּ ִי נ ֶ ֱעל ָם וְג ָז,
ַרק בַּת קוֹל פְּסִיעוֹתֵיהם בּ ְ ָאז ְנ ַי הוֹמָה
כּ ִצְל ִיל פַּעֲמוֹנ ִים בְּרוּ ַח עָז,
וַ ֲאנ ִי אוֹתָהּ שׁוֹ ַמעַת בִּשְׁעוֹת לַיְל ָה וּ ְד ָממָה.

מתו הספר דער מלך דוד אליין איז געבליבן ]המל דוד לבדו נשאר[,
ניו יורק .1946

