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ציליה דראפקין

ַדי... ׁשָ ַדי, ּבְ ׁשָ ולִצמאונָך אמֹור די, ּבְ
מיידיש: מנחם פרי ובנימין הרשב

ָלארוּס( בדצמבר 1887, סיימה גימנסיה  ציליה דראפקין נולדה כציליה לוין בּבֹוּברוּיסק )ּבֶ
רוסית וקיבלה רישיון הוראה לבית־ספר לבנות. באוקטובר 1906 היא הכירה את אורי־ניסן 
היא  מלאה.  תעודת־בגרות  לקראת  ב"קורסים"  לימוד  לצורך  שהתה  שּבּה  בקייב,  גנסין 
התאהבה בו נואשות — אהבתה הראשונה — אך גנסין לא נענה לה. במארס 1907 כתבה 
הצעירה בת התשע־עשרה, שעד כה לא ידעה נשיקת גבר, שיר חדשני ונועז ברוסית, "אם 
יבוא לעירי", אשר בו תיארה כיצד, אם יזדמן לה ללון בבית אחד עם גנסין, היא תתגנב אל 
מיטתו בלילה ותנשק לו בשנתו בחזה, "ונשיקתי תהיה רוצחת. / את דמו, את לבו, אשתה 

בנשיקתי". לימים הפך השיר הזה לאב־טיפוס של הפואטיקה של דראפקין.
אותה  אוהב  הוא  שגם  מלונדון  אליה  שלו  מכתב  בשוּלי  גנסין  זרק   1907 בספטמבר 
"באהבה שאין לה גבול", הבטיח לפרט במכתב הבא, ונעלם לפלשתינה בלי ליידע אותה. 
כשלא קיבלה תשובות למכתביה נסעה אובדת־עצות בסוף ינואר 1908 ללונדון, לא מצאה 
שם את גנסין ואף לא את ברנר, חזרה לּפֹוֶצ'ּפ, עיירתו של גנסין ברוסיה, ומשלא מצאה 

אותו גם שם שכרה חדר במלון וניסתה להתאבד בתלייה על וו בצמותיה.
ב־1911 כבר הייתה נשואה לשמעיה דראפקין, איש הבונד, ואם לילד. אך שמעיה 
נאלץ לברוח לאמריקה מן המשטרה הצארית, וציליה, שהתלבטה אם לנסוע בעקבותיו, 
חידשה את הקשר שלה עם גנסין, ובאוקטובר 1911 היא שלחה לו את "אם יבוא לעירי" 
שלה וסיפרה לו על ניסיון ההתאבדות מלפני ארבע שנים. גנסין, שהיה שרוי אז בעיצומה 
וָכלל  של כתיבת "אצל", גנב ממנה את השיר בלי ידיעתה, כלומר הכין לו נוסח עברי 
הרוסי  השיר  של  כוחו  ב־1917(.  רק  לה  ייוודע  )הדבר  שלו־עצמו  כשיר  ב"אצל"  אותו 
היה באיפוק וביובש שלו, אך גנסין עיּבה אותו והפך אותו לשיר נוטף פאתוס ואלוזיות, 
"והיה כי ישוב מנוּדו" — שיר שזכה להערצת דורות של משוררים ונחשב במשך ארבעים 
מי  העברי  הקוראים  לקהל  נודע  ב־1952  רק  גנסין.  של  השירית  יצירתו  לפאר  שנה 

חיברה אותו.
למשוררת  להפוך  ההחלטה  דראפקין  של  בלבה  גמלה   — יורק  בניו  כבר   — ב־1917 
במקור  )שנכתבו  הרוסיים  שיריה  את  ובחרוז,  במשקל  ביידיש,  עיבדה  ותחילה  ביידיש, 
בריתמוס חופשי(. "נשיקה" המופיע במבחר זה הוא העיבוד של "אם יבוא לעירי", העולה 
עליו. מרבית שיריה פורסמו בשנות העשרים של המאה הקודמת. ספר השירים היחיד של 

דראפקין בחייה, 'אין הייסן ווינט' )ברוח החמה(, ראה אור ב־1935. 
בשנות  העברית:  בשירה  המשוררות  הופעת  את  הקדימו  יידיש  בשירת  המשוררות 
ששירתן  יידיש  משוררות  חמש־עשרה  לפחות  למנות  ניתן  הקודמת  המאה  של  העשרים 
בעלת־ערך. היום נחשבת דראפקין לאחת ממשוררי יידיש הגדולים בארה"ב באותן שנים, 
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אשה  של  רענן  קול  אליה  והביאה  יידיש  בשירת  מהפכה  שחוללה  לא־מרוסנת  משוררת 
חושנית, עם נוכחות עזה של גוף נשי ועם ארוטיוּת בוטה ואלימה.

כמחצית  ובו  בעריכתי  רוצחת'  תהיה  'ונשיקתי  בקרוב  אור  יראה  החדשה  בספריה 
סיפור  עליו,  מזיכרונותיה  גנסין,  על  שלה  סיפור  וכן  עברי,  בתרגום  דראפקין  של  משיריה 
שלהלן  שיריה  תרגומי  שלה.  אמנות־השיר  על  ופרק  סוּּפר,  שטרם  כפי  שלה  הביוגרפיה 
לקוחים מספר זה. ארבעה מהם הכין בנימין הרשב לרבעון 'סימן קריאה' והם מופיעים כאן 
בנוסח ערוך־מחדש )הרשב נפטר לפני שהספיק לראות את העריכה(. שאר התרגומים, 

החתומים מ"פ, הם שלי.

מ"פ

מתעורר בי רצון לראות

עוד לא ָרִאיִתי אוְתָך
ְשָנְתָך, ּבִ

ִמְתעוֵרר ִבי ָרצון ִלְראות
ָיֵשן, ה  ֵאיְך ַאּתָ

ְלטון ד את ַהּשִ ה ְמַאּבֵ שַאּתָ ּכְ
ָעליָך, ָעַלי.

ִמְתעוֵרר ִבי ָרצון ִלְראות אוְתָך
ם, ש, ִאּלֵ חַסר־אוִנים, ַחּלָ

ִמְתעוֵרר ִבי ָרצון ִלְראות אוְתָך ְבֵעיַנִים
עצּומות, ְנטּול־ְנִשיָמה,

י ָרצון ִלְראות אוְתָך ּבִ ִמְתעוֵרר 
ֵמת.

)מיידיש: ב"ה(
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למשוררת צעירה

ָבִרים? ּדְ ֵטְך יוֵרד ָעמק ְלֵחקר  ּבָ ּיוֵצא ִמזה שּמַ ַמה 
ָיֵשן, ְך  ִלּבֵ ְך,  ִלּבֵ

א, שּבָ ּכְ ְוִאם, 
רּוִרים, ּבְ ִטים  ַמּבָ ּבְ  , ְוַאּתְ
ֵבן, ּבְ מו  ּכְ ְלּתְ בו  ּכַ ִהְסּתַ

ּיוֵצא ִמזה? ַמה 
יִהּנום —  ּגֵ ּבַ מוִני, ְלִהָשֵרף  ּכָ ָעִמים,  ּפְ ָעַלִיְך ָשלש 

ֵאש ַאהָבה, ּבְ
ְלַאט, אֻרּכות, ְלִהָשֵרף.

מוִני, ּכָ ָעִמים,  ּפְ ָעַלִיְך ָשלש 
ֵרף — ֵגיִהּנום ְלִהּצָ ּבַ

ִלי ַגאָוה, ּבְ ִלי ֵשכל,  ּבְ ָעַלִיְך לֱאהב 
ות! לֱאהב ַעד ַלּמָ

ות שאת ַהּמָ ְוָאז, ּכְ
יִרי, ּכִ ּתַ ַאהָבה  ּבָ

ְתִבי ִשיֵרי־ַאהָבה! ּכִ

)מיידיש: מ"פ(

וִמלים מופלאות
לי"ג      

ין ַסּכִ י  ָלַקְחּתִ
ִפְלַדת ֵעיַנִים שֵאיָנן ַחּיות עוד, ּכְ ה  ַחּדָ

ט של ֵעיניָך ַהַחּיות. ּבָ ּמַ ּכַ ְוָקָרה, 
י ַתְחּתִ ּפָ י  ִלּבִ ין את  ּכִ ַבּסַ

י: ְשֵתה —  ּוְבשקט ָאַמְרּתִ
י ַהָפצּוַע, ִלּבִ ִנְצְמדּו אל  ְשָפתיָך 

ְוָשִתיָת ְוָשִתיָת...
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ְוֵעיניָך ִהְתַלהטּו ְלפַתע
ְרצּו ים ֻמְפָלאות ִהְתּפָ ּוִמּלִ

ֵמא. ִמִפיָך ַהַחם ַהּצָ

)מיידיש: ב"ה(

נשָמתי בידיך

יל אוִתי ַהּיום ה ַמְשּפִ ַאּתָ
י, ּבִ לּוְתָך  ּכְ ִאי־ִהְסּתַ ּבְ

ְשִתיָקְתָך, ּבִ
ָהִייִתי רוָצה
ִסיר ּתָ שּלא 

י את ֵעיניָך ִמּמּנִ
ר ִלי חרש, ַסּפֵ ּתְ ּוַמשהּו 

ַואִני אְשַמע אוְתָך
ֵעיניָך. ּבְ טובלת 

מו ָאז, ּכְ י,  ּבִ ל  ּכֵ ִהְסּתַ
י שַחְשּתִ ּכְ

ָידיָך ּבְ ה לוֵקַח  ֵאיְך את ִנְשָמִתי ַאּתָ
ָקּה חרש. ּוְמַנּשְ

)מיידיש: מ"פ(
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גברת הקרקס

ברת של ִקְרָקס ּגְ אִני 
ְגיונות ּפִ ין  ּבֵ ְורוקדת 

יָרה ַבּזִ ִבים  ּצָ ַהּמֻ
יהם ַמְעָלה. ְוֻחּדֵ

ִמיש, ּגָ ל  ּתֵ ל ִמְתּפַ גּוִפי ַהּקַ
ְנִפיָלה, ות־ּבִ ִנְמָלט ִמּמָ

ְגיונות. ַהּפִ ַלהֵבי  ּבְ נוֵגַע־לא־נוֵגַע 

ִלים ִבְמחוִלי, ּכְ עצּוֵרי־ְנִשיָמה ִמְסּתַ
ש ָשם ָעַלי את ֱאלִהים. ּוִמישהּו ְמַבּקֵ

ִלְפֵני ֵעיַני ּבוהִקים 
ל של ֵאש —  ַמְעּגָ ּבְ ים  ַהֻחּדִ

ה אִני רוָצה ִלפל. ּמָ ּכַ ְוִאיש ֵאינו יוֵדַע 

יֵניכם, ּבֵ י ֵמְרקד  ָעַיְפּתִ
ְגיונות ְפָלָדה ָקִרים, ּפִ

ַיְלִהיְטכם, ִמי  אִני רוָצה שּדָ
יכם ַהְמֻעְרָטִלים ַעל ֻחּדֵ

אִני רוָצה ִלּפל.

)מיידיש: ב"ה(

תמונתָך

ש, ְבִסְפְרָך, אהּוִבי, אהּוִבי, אַגּשֵ
ש, מּוָנְתָך ַהִחּורת אַבּקֵ ּובו את ּתְ

ש מּוָנְתָך ַהִחּורת אַבּקֵ ְואת ּתְ
ְלַהְצִמיד אל לְחִיי ַהּבוערת.
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ְוָצמּוד אל לְחִיי, ַהפוְרְטרט
ף, ל, ּוְכמו ְמַלּטֵ ּדֵ ל, ִמְתּגַ ּדֵ ָטן ִמְתּגַ ַהּקָ

ְויוֵצאת פר עוָלה  ָיְדָך ִמן ַהּסֵ
ְולוְטָפה את לְחִיי ַהּבוערת.

ְלַחש ּתִ ְושּורות ֵמאָחד ִמִשיריָך 
ש, ּוֻמּתָ ַרְך  אזן ּכה  ּבָ ִלי 

ש ּוְבָשָעה שאְקָרא אוְתָך, לא ֻמּתָ
ִטי ָהאוֵהב. ַמּבָ

)מיידיש: מ"פ(

אמי

י,  ִאּמִ
ִים, ת עְשִרים־ּוְשּתַ ּבַ

י ְיָלדות ְקַטְנַטּנות ִנְשאָרה, ַאְלָמָנה ִעם ְשּתֵ
ה ְלִאיש. ְהיה ִאּשָ ּתִ ְצִניעּות ָגְמָרה אמר שּשּוב לא  ּבִ

ְשֵקִטים ִנְמְשכּו ָימיָה ּוְשנותיָה,
ָצִני. ֵנר ַשעָוה ַקּמְ ּבְ מּוָאִרים  ּכְ
ה ְלִאיש, י לא ָהְיָתה ִאּשָ ִאּמִ

ל ָהאָנחות ּכָ ַאְך את 
ילות, ִמים, ַרּבות־ַהָשִנים, ַרּבות־ַהּלֵ ַרּבות־ַהּיָ

ִעיָרה ְוָהאוהבת, ַהּצְ של ֵישּוָתּה 
ָמּה ָהעוֵרג, ּדָ של 

י, ה שּלִ ֵלב־ַהַיְלּדָ ּבְ י  ָסַפְגּתִ
ָרִויִתי. י  ִקְרּבִ ּבְ ָעמק 

ְועְרָגָתּה ַהחבּוָיה, ָהרוַתַחת,
ָכה ָחְפִשית ְלתוִכי ִנְשּפְ

ת־ַקְרָקִעי. ִמּתוְך ַמְעָין ּתַ ּכְ
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ָגלּוי ּבְ י  יָזה ִמּמּנִ ַעְכָשו ַמּתִ
דוָשה, שּוָקה ָהרוַתַחת, ַהּקְ ַהּתְ

י. ַהחבּוָיה־ָעמק, של ִאּמִ

)מיידיש: ב"ה(

מטיילים על עננים לבנים

ּוְזרועות ְשִריִרּיות ַרְגַלִים  א  ַחת ַמּשָ ּתַ
פּוָתה... ּכְ י  ָשַכְבּתִ

ּוִפְתאם ָרִאיִתי אוְתָך ְואוִתי
ים. ִלים ְשלּוֵבי־ְזרוַע ַעל עָנִנים ַקּלִ ְמַטּיְ

גּוְפָך ָהָיה ָשקּוף
מו ָעָנן ַקל, ּכְ

ַאְך ְשָפתיָך — אֻדּמות,
ְרחּו עֻנּגות. ּפָ ַרּכות־ַיְלדּוִתּיות — 

ים ֻחּלִ ּכְ י ִפּסות ָשַמִים  ְשּתֵ ּכִ ַועִדינות, 
ְבַעד עָנִנים ְלָבִנים,
י ֵעיניָך. ּבִ לּו  ּכְ ִהְסּתַ

ּוְדמּוְתָך ניָך ָהאִנינות  ּפָ
ָנַמּסּו ַאט־ַאט ִעם ָהעָנִנים,

ַעד ִלְצִעיִפים, מו ִמּבַ ּכְ ְוַרק ְשָפתיָך, 
ְרחּו ֵאי־ָבזה ַבּמְרָחק. ּפָ

י שַגם אִני ְנמּוגוִתי ַחְשּתִ
מו ָעָנן ָלָבן. ּכְ

נוְתרּו ָלהן ַרק ְשָפַתי.
ַעד ָעָנן ָלָבן ּבְ יִתי ֵאיְך  ְוִגּלִ

שוחות ֵאַלי
ְשָפתיָך ָהַרּכות־ַיְלדּוִתּיות, ָהאֻדּמות.

)מיידיש: מ"פ(
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מות הנערה

תנת ִמי ִהְפִשיל ְלפַתע את ַהּכְ
ְוָחַשף את ָהַרְגַלִים ָהעמּומות?

ּוְבִלי ּבּוָשה, ב  ְשּכַ ּתִ ה ָיָשר  ּמָ ּכַ
מּומות. ּדְ ַחֵיְך  ּתְ ּוְמִתיקּות ִהיא  ּוִבְתשּוָקה 

ָפּה ִמי ְמַפּתה אוָתּה, ִמי ְמַלּטְ
ַרְגָלּה ָהעמּוָמה שּנְחְשָפה? ּבְ
עָרה עוֵמד? ַהּנַ ת  ִמי ְלַיד ִמּטַ

ֵעת ּכָ ב  ִנּצָ ר ָאהּוב  ְמֻחָפש ִלְמַחּזֵ
ות. עָרה ַהּמָ ַהּנַ ת  ְלַיד ִמּטַ

)מיידיש: מ"פ(

כאשר...

, ְזרועָך ָעַטְפּתָ ּבִ ּוְברְך  ִנַשְקּתָ חרש,  אשר אוִתי  ּכַ
ְממּו. ּדָ ַבת־ַאַחת ֵעיניָך  ּבְ ְתאם  ּפִ

, ן אוִתי ָאַפְפּתָ ּוְבֻחּמָ פּו  ַאְך זה ִלּטְ
קַרח, נאְטמּו. ּבְ נֱאָרגות  ּכְ ּוְלפַתע, 

ְתַקְפּתָ ֵאיזו ַמחָלה, י שּנִ ָחַשְבּתִ
ְטָך, ִנְהָיה ַאֵחר ַעד ְלַהְתִמיּהַ ַמּבָ ן  שּכֵ
ּסּוִרים, ָאבּוד ִמּבָהָלה, ִמּיִ מו  ּכְ נֱחָלש 

ָך. י חרש ֵמִאּתְ ֵהַזְזּתִ ְואת ַעְצִמי 

מו ַאְבָזם, ּכְ אָבל ָחָזק יוֵתר אוִתי ָלַפּתָ 
רוב ִפְתאם... ּלּו ִלי ִמּקָ י ֵעיניָך ִהְתּגַ ּוְשּתֵ

ְבָך הּוַבן, ְלִפי ֵאיְך שָהַלם, ּוִמּלִ
ְך ַהּיום... ל־ּכָ ּכָ ה אוֵהב אוִתי  שַאּתָ

)מיידיש: מ"פ(
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ָניו ּפָ ְפָרִחים את  ּבִ יל  ְשֵלָוה ַאְקּבִ
ִיְקַרב, ְוֵאַלי  בוא אל ִעיִרי  שּיָ ּכְ

ִמיד ּתָ ָאֵרג ַשְלַות  ּתֵ ַני  ּפָ ְוַעל 
ָרִחים לו אוִשיט, ַהּפְ שאת  ּכְ

ָינּום ְיָלה  ַבּלַ אָבל ִאם 
ֵצל קוָרה ַאַחת, ּבְ י  ִאּתִ

אפל ָאקּום, ִבי ּבָ ְשּכָ ִמּמִ
אט, ּלָ ּבַ ר  ַעְכּבָ ּכְ תו  אְזַחל אל ִמּטָ

ְיַעְרְסלּוהּו, ּוֵבין שחלומות טוִבים 
ְיַטְלְטלּוהּו, ְשָנתו  ּבִ הות  ּלָ ּוֵבין שּבַ

זה, ּכָ ָשְכבו  ּבְ ִיְהיה  י הּוא  שּלִ
ק לו ּבָחזה, ְשִמיָכתו ַאְפִשיל ְואּשַ

ְלגם, ּתִ מו  ּדָ ָצָמא את  ּבְ ּוְנִשיָקִתי 
ְתאם, ּפִ ְוִיְהיה ִלי ּכה ַקל, ּכה טוב 

ַאהָבִתי ַהחוָלה, ָהעזּוָבה,
ה. ָדמו ְלַהְשִקיט ִצְמאוָנּה ִמְתַאּוָ ּבְ

)זה הנוסח שכתבה ציליה דראפקין ביידיש בניו יורק ב־1917. מיידיש: מ"פ( 

מכתב אהבה
לא"נ גנסין      

ָהִייִתי רוָצה ִלְכּתב ְלֵאי־ִמי
ב־ַאהָבה. ב־ַאהָבה, ִמְכּתַ ִמְכּתַ

"ָהַאהָבה" את ְסַבְך ָשָרשיָה
חָבה. י ּתָ ִלּבִ אל ַמעֵבה 

ִהיא צַמח ִפְרִאי, ּדוְקָרִני,
ְרָעה רּוַח ְסָתו עוברת. שּזָ
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אוי לא, ִהיא לא צַמח, ַאהָבִתי,
ְוִעּורת. ה  ה, ֵעיֻרּמָ ַרּכָ ִהיא נפש 

ְוַחִיים, ם  ּדָ ִהיא צַמח ִעם 
ְקָרע־נֱאָבק ּובוכה ְוצוֵעק, שּנִ

ן, ש, ִמְסּכֵ ּוִפיו ַהָזִעיר ְמַחּפֵ
ד ָהָרחוק או ָהֵריק. את ַהּשָ

ַהְיצּורון ָהָרֵעב, ַאהָבה,
ּוָפָניו ַמְכִחילות. ס ּובוכה  ְמַפְרּכֵ

ִמי ָזַרע אותו, ִמי ְיָלדו?
לות? ּכְ ב ְוקוֵרַע ַעד  ּלֵ ּבַ ִמי ּכוֵסס ִלי 

ָהִייִתי רוָצה ִלְכּתב ְלֵאי־ִמי
ב־ַאהָבה. ב־ַאהָבה, ִמְכּתַ ִמְכּתַ

)מיידיש: מ"פ(

אורחי

א, אוְרִחי, רּוְך־ַהּבָ ּבָ רּוְך־ַהָבא,  ּבָ
ִחי, ַהּדְ ַהְשֵלְך ֵמַחּייָך 
ָונּוַח את ְבָגדיָך ָהֵסר 

ְוַהָפתּוַח, ֵביִתי ַהּמּוָאר  ּבְ
ב ְוִהְתַיּצֵ את ָידיָך, ַרְגליָך ְרַחץ, 

ב, י אל ֻשְלָחִני ְלִהְתַיּשֵ ִאּתִ
י, ּדַ ּוְלִצְמאוְנָך ֱאמר  ּוְרָעְבָך ַהְשֵקט, 

ָשַדי, ְבָשַדי... ּבְ

)מיידיש: מ"פ(
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תּוִלי, י ַהּבְ ּנִ ּגַ י את  ָחַרְשּתִ
ָרִחים ְבָכל ָמקום, ַהּפְ י ּבָעָפר את  ָבַלְלּתִ

ָכל ְגבּוִלי, ּבְ י  ְרּתִ ַאְך פה־ָוָשם, ַבּדשן שִפּזַ
נוֵבט לו ִמְתַיֵפַח ּפַרח ָאדם.

ּפּוֵחי־אָדָמה ּתַ י  ָזַרְעּתִ ִתי  ִגּנָ ּבְ
ָרִחים ְבָכל ָמקום, ַהּפְ י את  ְשּתִ ְוִנּכַ

ִית ְזעּוָמה, מו ַנַעל־ּבַ ּכְ ין ַהְיָרקות,  ּבֵ ַאְך 
ְרִחי ָהָאדם. ּפִ נוֵבט לו ָחצּוף 

רסמה ציליה דראפקין  )מיידיש: מ"פ. שיר זה חותם את ספר השירים היחיד שּפִ
בחייה, 'ִאין הייסן ווינט'(.

         




