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Stephen Berkman, Latent Memory

ליבע מָאנסטרען, הָאט געדולד.

ס'איז ניכטערער טָאג, ס'איז די וועלט איבערֿפולט

מיט שַײן און גערויש ביז די ווַײטסטע זוניקע ברעגן.

איך גיי צווישן מענטשן, איך ניי איבער ֿפרַײנדלעכע וועגן

דַאנקבַאר, ווּונדערלעך ֿפון אַײך בַאֿפרַײט.

איר זַײט וַײט,

ווי אין גַאסן דער טרַאמּפ ֿפון ַארמייען,

געהערט אין שטילן פַארחלומטן הויז,

ווי אין ָאּפגעלייגטע ַאלייען,

ִמפְלָצוֹת יְָקרוֹת, ַחכּוּ בְּבַקָּׁשָה,

הַיּוֹם צָלוּל, וְהָָאֶרץ גְּדוּׁשָה

בְּאוֹר וַהֲֻמלָּה עַד לַקָּצֶה הָָרחוֹק בְּיוֵֹתר, הַזּוֹהֵר.

ְבִיל נְִדֶמה לִי כְָּחבֵר, ים, הַׁשּ ֲאנִי הוֹלֶכֶת בֵּין ֲאנָׁשִ

יכֶן הַחוֹנְקוֹת. ֵּ יָּה ְמיַד ֲאִסיַרת ּתוָֹדה, בְּאַֹרח ּפֶלֶא ָחפְׁשִ

ן ְרחוֹקוֹת, ַאּתֶ

כְּמוֹ הַלְמוּת צְעִיַדת ַחיָּלִים בְָּרחוֹבוֹת,

ׁשֶקּוֹלָן נִׁשְַמע בְּתוֹךְ בַּיִת ֲאפוּף ֲחלוֹמוֹת וְׁשַלְוָה.
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דּורכן גָאלדענעם נעּפל ֿפון לָאמּפן בלויז,

נָאר עּפעס אין זשעסט און גַאנג דערמַאנט,

ַאז אומהיימלעך זַײנען זיי דיר בַאקַאנט.

ליבע מָאנסטרען, הָאט געדולד.

ווייל נַאכט קומט, און דָאס הַארץ, קרַאנק ֿפּון ַאן ַאלטער
שולד,

אומבַאשיצט און ַאליין הערט גענענען די טריט,

הערט און ווַארט און ווערט זיך ניט.

אּון איר זייט דָא! און עס צערינט דָאס צימער.

איך ֿפַארזינק צווישן אַײך, ַאן אומגעניטער שווימער,

און ווער צעטרַאמּפעלט און צעקרימט.

איר זַײט ַאזוי שרעקלעך און דָאך אומבַאשטימט.

איר ווַאקסט ווי בערג ַארום מיר, ווי ריזיקע הינט,

און מיט מיר צוזַאמען וויעט איר בלינד,

צוזַאמען מיט מיר ברומט איר טעמּפ און צעדולט

די מעׂשה ֿפון ַאן ַאלטער, ַאלטער שולד.

... עס וויינט דָאס הַארץ, די בלונדע שָאף,

און ֿפַארוויינט זיך צּום קרַאנקן שלָאף.

כְּמוֹ בְִּסְמטָה עֲזוּבָה

צְלָלִיּוֹת הַנִּגְלוֹת

ַרק ִמבַּעַד לְעְַרפֶל אֲלֻּמַת הַּפָנָס הַזְּהוּבָה.

יָּעִיד ַרק בַּהֲלִיכָה וּבַּמֱֶחווֹת יֵׁש ׁשֶ

ׁשֶהֵן ֻמכָּרוֹת לָךְ בְּאֹפֶן מוּזָר וַּמטְִריד.

ִמפְלָצוֹת יְָקרוֹת, ַחכּוּ בְּבַקָּׁשָה.

כִּי הַלַּיְלָה ַרד, וְהַלֵּב הַחוֹלֶה ֵמַאׁשְָמה עֲבֵׁשָה,

לֹא מוּגָן, וּבוֵֹדד, ׁשוֵֹמעַ ֶאת קוֹל הַצַּעַד רוֹעֵם,

ין, ֵאינוׂ ִמְתקוֵֹמם. הוּא ַמאֲזִין וַּמְמּתִ

ן כָּאן! וְהֶַחֶדר נוֹזֵל וְנָמוֹג וְהִנֵּה ַאּתֶ

וֲַאנִי בֵּינֵיכֶן, ׁשוַֹקעַת עָמֹק,

ְמעוּכָה וְנְִדֶרֶסת.

ְּמוְּתכֶן לֹא נְִתּפֶֶסת. ן כֹּה ֲאיֻּמוֹת, ַאךְ ד ַאּתֶ

ן גְּבֵהוֹת ָסבִיב לִי כְּהִָרים, כְּמוֹ כְּלָבִים ַמבְעִיִתים, ַאּתֶ

י. ְמיַלְּלוֹת בְּעִוָּרוֹן יַַחד ִאּתִ

י נוֹהֲמוֹת בְֵּקהוּת, בְּטֵרוּף וְִרגְׁשָה יַַחד ִאּתִ

נָה, הָעֲבֵׁשָה. ֶאת ִסּפוָּרהּ ׁשֶל הַָאׁשְָמה הַיְּׁשָ

ָׂה ּתוֹעָה, ... הַלֵּב בּוֹכֶה, כְּמוֹ כִּבְש

נָה ּפְצוּעָה. הוּא בּוֹכֶה עַצְמוֹ לַָדעַת לְתוֹךְ ׁשֵ

זהר ברנדס, סטודנטית לתואר שני בתוכנית הבין אוניברסיטאית לספרות יידיש, מתגוררת בירושלים ואמא לשלושה.

שוקדת בימים אלו על מחקר על הסופרת היידית רחל ברכות ומסה פרי עטה התפרסמה בעבר בכתב העת "המוסך".


