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ציליה דרפקין
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מיידיש :אשר גל ואביבה טל

הקריאה לדובה הגדולה

שקיעה

ֻּד ָּבה ּגְ דֹולָ ה ְר ִדי ֵאלֵ ינּו ,לַ יִ ל ָׂש ִעיר
ת־ּפ ְרוָ ה ֵמ ֲענָ נִ ים ִעם ָה ֵעינַ יִ ם ַה ַּק ְדמֹונִ ּיֹות,
ַחּיַ ַ
ֵעינֵ י ּכֹוכָ ִבים,
ִמן ַה ְּס ַבְך ֵ
ּפֹותיִ ְך ִעם ַה ְּט ָפ ִרים,
ּפֹורץ נִ ְצנּוץ ּכַ ַ
ָט ְפ ֵרי ּכֹוכָ ִבים,
ָאנּו ַמ ְׁשּגִ ִיחים ֵה ֵ
יטב ַעל ֲע ָד ֵרינּו
ַאְך ְ
קֹופ ִאים לְ ַמ ְר ֵאְך ַה ְּמכַ ֵּׁשף ,וְ ֵאין לָ נּו ֵאמּון
ְּב ָמ ְתנַ יִ ְך ַהּיְגֵ ִעים ְּובנִ ַיביִ ְך
ׂשּופים ִק ְמ ָעא,
ַה ַח ִּדים ַה ֲח ִ
ֻּד ָּבה ַק ְדמֹונָ ה.

סּופים,
ִעם ּגֵ וִ ים זְ ֻה ִּבים ֶׁשל ֲחזִ ִירים ּכְ ִ
סּוסים זְ ֻה ִּבים,
ֲע ָד ִרים ֲע ָד ִרים ֶׁשל ִ
ּובֹוא ִׁשים -
ַק ְר ָּפדֹות זְ ֻהּבֹות ֲ
נֹוה ִרים.
ּכֻ ּלָ ם ַא ַחר ֶח ֶרב זָ ָהב ֲ
ַה ֶּׁש ֶמׁש ֶאת ַה ֶח ֶרב ֶ
אֹוחזֶ ת ְּביַ ד זְ ֻה ָּבה
ּבֹוהקֹות ְׁש ֵּתי ְ
מֹוׁשכֹות ִעם ּגְ ִדילִ ים,
ַּב ְּׁשנִ ּיָ ה ֲ
יׁשית ִהיא ִמ ִּקיר ַא ְרּגָ ָמן ַמ ְפלִ יגָ ה
ֲח ִר ִ
ּבּורים וַ ֲאוָ זִ ים זְ ֻה ִּבים.
ַעל ּגַ ב ַּב ְר ִ
מתוך הספר "אין הייסן ווינט" ("ברוח החמה") ,ניו יורק 1935

ִא ְצ ְט ֻר ָּבל הּוא ּכָ ל עֹולַ ְמכֶ ם.
ַא ֶּתם ַה ַּק ְׂש ַק ִּׂשים ֶׁשּלֹו.
ֲאנִ י ֶ
ּבֹוע ֶטת ּבֹוְ ,מגַ לְ ּגֶ לֶ ת אֹותֹו
אׁשית
ּׁשּוח ֶׁש ְּב ֵר ִ
ֵמ ֲע ֵצי ָה ַא ַ
ּׁשּוח ֶׁש ָּב ַא ֲח ִרית,
ַעד ֲע ֵצי ָה ַא ַ
ׁשֹוא ֶפת אֹותֹו לְ תֹוכִ יֶ ,
ֶ
ֹלעי
ּבֹוחנֶ ת ְּב ִ
וְ ֶ
חֹוט ֶפת ְּב ַרגְ לִ י.
ִּת ְפ ֲחדּו אֹו ַאל ִּת ְפ ֲחדּו!
ַׁשּלְ מּו לְ ַׂשק ַה ְּמ ַצלְ ְצלִ ים וְ ַהּגִ ידּו
טֹובה
לָ ִאיׁש ָה ִעּוֵ ר ִמּלָ ה ָ
צּועה
ֶׁשּיַ ֲחזִ יק ֶאת ַה ֻּד ָּבה ִּב ְר ָ
וְ יַ ֲענִ יק לַ ּצֹאן ֶאת ַט ֲע ָמם ַה ְּמ ֻׁש ָּבח.
ָעלּול לִ ְהיֹות ֶׁש ַה ֻּד ָּבה ַהּזֹו
ִּת ְׁש ַּת ְח ֵררֹ ,לא עֹוד ְּת ַאּיֵ ם
וְ ִת ְרּדֹף ַא ֲח ֵרי ָה ִא ְצ ְט ֻר ָּבלִ ים,
ּׁשּוח ַהּגְ דֹולִ יםַ ,ה ְּמכֻ ּנָ ִפים,
ֶׁשּנָ ְׁשרּו ֵמ ֲע ֵצי ָה ַא ַ
ֶׁשּנָ ְפלּו ִמּגַ ן ָה ֵע ֶדן.
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פרסומת
ֲא ָבל לְ ֵאיפֹה ֲאנַ ְחנּו הֹולְ כִ ים
ָה ִס ִירי ְּד ָאגָ ה ִמּלִ ֵּבְך ָה ִס ִירי ְּד ָאגָ ה
ּכַ ֲא ֶׁשר ַמ ְח ִׁשיְך וְ ַקר נַ ֲע ָׂשה
ָה ִס ִירי ְּד ָאגָ ה
ֲא ָבל
מּוס ָיקה
ִעם ִ
ּומה ָעלֵ ינּו לַ ֲעׂשֹות
ָ
מּוס ָיקה
ֲהיִ י ְׂש ֵמ ָחה וְ ִעם ִ
וְ לַ ְחׁשֹב
ֲהיִ י ְׂש ֵמ ָחה
מּול ְּפנֵ י ַהּסֹוף
מּוס ָיקה
ִעם ִ
ּולְ ָאן נִ ָּׂשא
ֲהכִ י טֹוב
ּומּכָ ל ַה ָּׁשנִ ים ֶאת ָה ֵא ָימה
ֶאת ַה ְּׁש ֵאלֹות ִ
ת־ה ֲחלֹומֹות
ֶאל ִמכְ ֶּב ֶס ַ
ָה ִס ִירי ְּד ָאגָ ה ִמּלִ ֵּבְך ָה ִס ִירי ְּד ָאגָ ה
ֲא ָבל ָמה ֶ
קֹורה
ֲהכִ י טֹוב
ּכַ ֲא ֶׁשר ּדֹם ַה ָּמוֶ ת
ֶ
ׁשֹורה.
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