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  ון דון'ג

  

  

 )זנדבנק שמעון: מאנגלית(                          שלושה שירים

  
  

 זמר 

  

  
 ,ְּתֹפס ַּבָּיד ּכֹוָכב נֹוֵפל

 ,ַעֵּבר ֶאת ֹׁשֶרׁש ַהּדּוָדא   

 ֱאֹמר ֵהיָכן הּוא יֹום ֶאְתמֹול

 ,אֹו ִמי ִהְפִריס ַּפְרַסת ֵׁשָדה   

 ,ַלְּמֵדִני ֶזֶמר ְּבנֹות־ַהָּים

 ,ַחְּלֵצִני ִמִּקְנַאת־ִחָּנם

 ַנֵחׁש  

 ִאם ֵיׁש  

 .סּוָפה נֹוֵׂשאת ָחְכָמה ְלָכל ּדֹוֵרׁש

  

 , ִאם ַלֲהָזיֹות נֹוַצְרָּת

 ,ְלַמְראֹות ְוִלְפָלִאים   

 ַרּבֹות נּוַע־נּוד ָׁשִנים

 ,ַעד ֶׁשְּׂשָעְר' ַיְלִּבין

 ,ֶאָחא,  ִליּוְכֶׁשָּתׁשּוב ַסֵּפר

 ,ֵאילּו ִנְפָלאֹות ֵאְרעּו'

   ַסֵּפר ִלי ַּגם  

 :  ם"ִּכי ַלֲהַד  

 .ִאָּׁשה ָיָפה ֶנֱאָמָנה ֵאין ָּבעֹוָלם

   

 ,ַסֵּפר, ִאם ִּתְמָצא ַאַחת

 ;ֶאֱעֶלה ָלֶרֶגל ָׁשָּמה   

 ,מּוָטב ֶׁשwא ֵאֵל., ?א
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 .ַּגם ִאם ִנָּפֵגׁש ִמְּסָתָמא   

 ֱאָמָנהאּוַלי ָהְיָתה ֶנ

 :ְּכֶׁשִּנְפַּגְׁשֶּתם ָלִראׁשֹוָנה

 ֲאָבל ֵּביְנַתִים     

 ָּבְגָדה ַאַּפִים     

 .?א ִעם ֶאָחד ְו?א ִעם ְׁשַנִים
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 עלֹות השחר

  
  

 .ֵאין ָסֵפק, ֵּכן; ְּכָבר יֹום, ָנכֹון

 ?ַאָּתה ִמְסַּתֵּלק, ַּתִּגיד ִלי, ְוַעל ֵּכן

 ?ִּכי ַהֶּׁשֶמׁש ָזְרָחה? קּוםָלָּמה ָל

 ?ְוִכי ָׁשַכְבנּו ִמְּפֵני ֶׁשָּׁשְקָעה

 ,ִאם ֵחֶרף ַהֹחֶׁש. ָׂשַבְענּו ָּכאן ַנַחת

 .ֵחֶרף ָהאֹור ִנָּׁשֵאר ָּכאן ְּבַיַחד

  

 ;ַרק ֵעיַנִים ָּבֹראׁש, ָהאֹור ֵאין לֹו ֶּפה

 ,לּו ָיַדע ְלַדֵּבר ְו?א ַרק ִלְב?ׁש

 ֵתר ָהָיה אֹוֵמרָאז ְלָכל ַהּיֹו

 ,ֶׁשֲאִני ֶנֱהֵנית ְורֹוָצה ְלִהָּׁשֵאר

  ַעד ִּכי ?א–ְואֹוֶהֶבת ֶאת ִלִּבי ּוְכבֹוִדי 

 .ָאזּוז ִמן ַהֶגֶּבר ֶׁשֵהם ֶׁשּלֹו

  

 ? ִּבְגַלל ֶזה ִּתְבַרח ִלי ִמָּכאן–ֲעָסִקים 

 . ֶזה ֲהִכי ְמֻסָּכן–ֵּבין ֳחָלֵיי ָהַאֲהָבה 

 ְלפֹון אֹו ָּדפּוקַאַחת ִלי ִאם ֶּגֶבר ַּד

 .ֲאָבל ָהִעָּקר ֶׁשֵאיֶנּנּו ָעסּוק

 ִאיׁש ֲעָסִקים ַהְּמַתֶּנה ֲאָהִבים

 .הּוא ְּכֶגֶבר ָנׂשּוי ֶׁשְּבִפיו ֲעָגִבים
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 גן ְטִוויֵקֶנם  

  
   

 ֻמֵּכה ֲאָנקֹות ּומּוַצף ְּדָמעֹות

 , ָּבאִתי ְלָכאן ֶאל ַמְעַין ֲאִביַבי

 י ְוֶאל ּתֹו. ָאְזַניְוֶאל ּתֹו. ֵעיַנ

 ;ָמזֹור ִלְכֵאַבי, ִלְׁשֹאף ִניחֹוחֹות

 ַּבת־ְלַואי, ַהּבֹוֵגד־ִּבי־ַעְצִמי, ַא. ֲאבֹוי ִלי

 ,ַאֲהַבת ַעָּכִביׁש ְמִמיָרה: ִעָּמִדי

 ;ַההֹוֶפֶכת ָמן ִלְמֵרָרה

 ּוְכֵדי ֶׁשַהַּגן ֵיָחֵׁשב ְלַגן־ֵעֶדן ַמָּמׁש

 .ֵהֵבאִתי ִאִּתי ֶאת ַהָּנָחׁש

  

 מּוָטב ָהָיה ִלי ִאּלּו ֵהִעיב

 ,ֹחֶרף ַעל ִזיו ַהָּמקֹום

 ִאּלּו ָהָיה ַהְּכפֹור ַהּקֹוֵדר 

 ;אֹוֵסר ַעל ָהֵעִצים ִלְצֹחק ִלי ַהּיֹום

 ַא. ְּכֵדי ֶׁשאֹותֹו ַלַעג ַמר

 ,ְוַגם ִמן ַהַּגן ?א ָאמּוׁש, ?א ִיְפַגּע ִּבי

 ; ּדֹוֵמם ְל?א חּוׁשְוֶאְהֶיה ָּכאן ֵחֶפץ, ֲאהּוָבה, ְּתִני

 ,ְּכגֹון ּדּוָדִאים ַהּנֹוְתִנים ִּביָבָבה ֶאת קֹוָלם

 .אֹו ְּכגֹון ִמְזָרָקה ּבֹוִכָּיה ְלעֹוָלם

  

 ,ּוְגִביַע ְּבֹדַלח ִאְּתֶכם, ָהאֹוֲהִבים, ּבֹואּו ְלָכאן

 ,ֶׁשֵהן ֵיין ַאֲהַבת ִלִּבי, ּוְטלּו ִּדְמעֹוַתי

 ת ֵּביְתֶכםַּבֲחנּו ֶאת ִּדְמעֹות ֲאהּוַב

 ;ֶׁשֵהן ּכֹוְזבֹות ִאם ֵאין ַטֲעָמן ְּכַטֲעִמי

 , אֹוָיה־ִלי, ?א ָּבַעִין זֹוֵהר ַהֵּלב

 ,ּוַמְחֶׁשֶבת ִאָּׁשה ?א ִּבְדָמעֹות ִמְתַּגָּלה

 .ְּכֵׁשם ֶׁשְלּבּוָׁשּה ֵאינֹו ִמְתַּגֶּלה ְּבִצָּלּה

         , ַרק ִהיא ֶנֱאָמָנה–! הֹו ִמין סֹוֶטה

 .ה אֹוִתי ְּבָעְצַמת ֱאמּוָנּהּוְמִמיָת


