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ים־לידער
ַא גרוס מײַן ברודער נַארקיס אין ּפַאלעסטינע

1
ים־מושלען

ים־מושלען קומען דָא אין זַאמדן שטַארבן,
װי די רעגן־בױגנס זײערע שימערנדיקע ֿפַארבן

אױֿפן סַאמע ברעג
לײגט דער ים זײַן קָאּפ ַאװעק.

שָאטנס, שָאטנס אױֿפן זַאמד,
איך בין אױך אין מיטן.

אױֿפן הימל איז ַא װײַסער װָאלקן דורכגעריטן
און זײַן שָאטן ליגט שױן אױֿפן זַאמד.

װי זָאל איך לײגן מײַן סוד און מײַן לײַד?
זָאל איך דָאס לײגן אין זַאמדיקן קלייד

װָאס װערט אױֿפגענײט ֿפון ים גָאר ַאלײן
מיט מוסטער ֿפון װעלן, מיט זוניקן שײַן?

ַאװדאי װעל איך לײגן מײַן טרױעריקן קָאּפ
אױף זַאמדיקן קלײד מיט ּפנים ַארָאּפ
ים־מושלען קומען אױף דָא שטַארבן

מיט די רעגן־בױגנדיקע ֿפַארבן.

שָאטנס, שָאטנס אױֿפן ים
איך בין אױך אין מיטן

נעמען קינדער לָאּפעטעס
װעלן אונדז ֿפַארשיטן.

2
װָאס קָאן מען דען זָאגן צום ים?

װָאס קָאן מען דען זָאגן צום ים,
װען מען בלײַבט אין זײַנע טיֿפן שטײן
און װעלן, װי בײַטשן שנײַדן זיך אײַן

אין נַאקעטן קערּפער, װָאס הענגט אױֿפן װַאסער ַאלײן,
װי ַא ֿפישל ַא גרינגס,

װָאס קָאן מען דען זָאגן צום ים?

װָאס קָאן מען דען זָאגן צום ים,
װען ער שטורעמט און בײזערט זיך ביז גָאר

שירי ים
ברכת שלום לאחי נרקיס בפלשתינה.

1
צדפות־ים

צְִדפוֹת־יָם ַמגִּיעוֹת לְכָאן בַּחוֹל לִגְוֹעַ
כְּמוֹ הַקֶּׁשֶת זָהֳָרם צָבוּעַ

עַל זֶה חוֹף הַבָּטוַּח
הַיָּם ֶאת רֹאׁשוֹ הִׁשְכִּיב לָנוַּח.

צֵל וְעוֹד צֵל עַל הַחוֹל
גַּם ֲאנִי ׁשָם בֵּינוַֹתיִם.

ַמיִם ָ עָנָן לָבָן ׁשָעַט בַּׁשּ
וְצִלּוֹ כְּבָר נָח עַל הַחוֹל.

כֵּיצַד ַאנִּיַח ֶאת סוִֹדי וְֶאת ִסבְלִי?
הִַאם ַאנִּיֵחם בְַּמלְבּוּׁש הַחֹלִי

ֲאׁשֶר נְִתּפַר ִמן הַיָּם עַצְמוֹ ַמּמָׁש
ֶֶמׁש? וֵּמי גַּלִּים, עִם ַקְרנֵי הַׁשּ עִם ִרׁשּ

י הַּסוֹבֵל ַּאי ַאנִּיַח ֶאת רֹאׁשִ בְּוַד
עַל הַּמַלְבּוּׁש הַחֹלִי כִּפְנֵי נוֹפֵל

צְִדפוֹת־יָם ַמגִּיעוֹת לְכָאן לִגְוֹעַ
בְִּקּמוָּרן ֲאׁשֶר כְֶּקׁשֶת צָבוּעַ.

צֵל וְעוֹד צֵל עַל הַיָּם
גַּם ֲאנִי ׁשָם בֵּינוַֹתיִם

ים לוְֹקִחים יְלִָדים ִאּתִ
ַמיִם. ָ לְפַזְֵּרנוּ לְרוּחוֹת הַׁשּ

2
אז מה אפשר בכלל לומר לים?

אָז ָמה ֶאפְׁשָר בִּכְלָל לוַֹמר לַיָּם,
כֲַּאׁשֶר נָח הָָאָדם בְִּסלָעָיו הָעֲֻמקִּים

ֲאׁשֶר יִהְיוּ כְּׁשוֹטִים הַּמְצִיִקים
ָּם לְגוּפִים עֵיֻרּמִים, ֲאׁשֶר נְִתלִים עַל ַמיִם לְבַד

ג הַקַּל, ָּ כְּמוֹ זֶה הַד
אָז ָמה ֶאפְׁשָר בִּכְלָל לוַֹמר לַיָּם?

אָז ָמה ֶאפְׁשָר בִּכְלָל לוַֹמר לַיָּם,
כֲַּאׁשֶר הוּא זוֹעֵף לְלֹא הֶֶרף וּפוֵֹרץ בְִּסעָרוֹת
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זײַן קָאּפ איז דָאך מיד װי ֿפישער אין הַאלבער נַאכט
ער שױבערט און רײַסט זיך די כװַאליעס, װי הָאר,

װָאס קָאן מען דען זָאגן צום ים?

װָאס קָאן מען דען זָאגן צום ים,
װען ס'שיֿפט זיך ַא זעגל ַא װײַסער װ'ַא טױב

ַאז מען הָאט נישט דעם ּכוח צו זָאגן ַא לױב
צו דעם, װָאס הָאט די שײנקײט ַאנטּפלעקט

װָאס קָאן מען דען זָאגן צום ים?

װָאס קָאן מען דען זָאגן צום ים,
װען ס'ליגט אױף זײַן ֿפלַאך לֿבנה מיט נעצן ֿפון ֿפיש

און ער זילבערט און שװײַגט ָאֿפן מיט זײַן הַארץ — — —
צי קָאן מען אױסרײדן צו גָאט דָאס אײנציקע װָארט:

גיב גָאט אים ַא קוש,
װָאס קָאן מען דען זָאגן צום ים?

עַד ׁשֶרֹאׁשוֹ עָמוּס לַעֲיֵפָה כְַּדיָּגִים בֲַּחצוֹת
ְׂעָרוֹת, הוּא ּפוֵֹרעַ וְּמפַזֵּר ֶאת הַגַּלִּים, כְּמוֹ ש

אָז ָמה ֶאפְׁשָר בִּכְלָל לוַֹמר לַיָּם?

אָז ָמה ֶאפְׁשָר בִּכְלָל לוַֹמר לַיָּם,
כֲַּאׁשֶר ַמפְלִיג לוֹ ִמפְָרשׂ לָבָן כְּמוֹ יוֹנָה

כֲַּאׁשֶר לֹא נוַֹתר עוֹד כּוַֹח לְׁשוֵֹרר ּתְהִלָּה
לְאוֹתוֹ ֲאׁשֶר גִּלָּה ֶאת זֶה הַיֹּפִי,

אָז ָמה ֶאפְׁשָר בִּכְלָל לוַֹמר לַיָּם?

אָז ָמה ֶאפְׁשָר בִּכְלָל לוַֹמר לַיָּם,
יָּגִים ַּ ָפָל ֻמנַַּחת ֶרׁשֶת ד עֵת עַל יְַרחוֹ הַׁשּ

וְהוּא כּוֵֹסף וְׁשוֵֹתק, ּתִָמים הוּא בְּלִבּוֹ - - -
הִַאם יָכוֹל ָאָדם לְפַלֵּל ֶאת הַּמִלָּה הַבּוְֹדדה:

ֵק לוֹ אֱלֹהִים, נַׁשּ
אָז ָמה ֶאפְׁשָר בִּכְלָל לוַֹמר לַיָּם?

יאן דוד, סירות
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3
שיֿפן אױף זַאמדן

װי די שמָאלע לַאנגע אױגן מײַנע,
שיֿפן טרױעריקע אין מײַן ּפנים

שיֿפן זיך דָא אין די זַאמדן לײדיקע די שיֿפן
מיט די מַאסטן־דרענגער, װי גזלנים.

אין די לײדיקע דָא שיֿפן
ליגט די שרעק אין זעק געבונדן

הָאט װער אין מײַנע אױגן,
דעם ּפחד װ'ַא לַאמטערן ָאנגעצונדן.

אױף װעמען װַארטן דָא די שיֿפן
מיט די ברױנע װײַסע זעגל?
אֿפשר װַארטן זײ אױף מיר
אײַנצוגרָאבן זײערע נעגל?

װעל איך אױֿפשטײן מָארגן ֿפרי
און װעל ֿפַאלן אױף די קני

און װעל װײַזן ַאלע לײַט
כ'הָאב די שיֿפן שױן בַאגלײט

ס'איז די שרעק ֿפון אײַך ַאװעק
צו ַאן אומבַאקַאנטן ברעג.

4
ָאװנט אױֿפן ים

ס'הָאט דער ים דעם ָאװנט ֿפַארשריגן
מיט שױמיקע כװַאליעס, מיט שיֿפן־געברױז

אױף ברעגן, אױף זַאמדן הָאט ַאלעס געשװיגן
און איך הָאב געגַאֿפט בײַם ֿפענצטער ֿפון הױז.

איך הָאב געהערט, װי ֿפײגל ֿפַארֿפלִיען
ַאװעק ַאהין איבערן ים,

די אומענד ֿפון שװַארצן ימישן שּפיגל
הָאבן די װָאלקנס גענומען [אין] שּפַאן.

די לֿבנה איז בלײך אױֿפן ים דָא געשװּומען,
װי ס'שװימט ַא קָאּפ װען בענקשַאֿפט אים טרָאגט

ֿפישער זענען מיט נעצן געקומען
דעם ָאװנט ֿפון ים מיט נעצן געּפלָאגט.

3
ספינות על חול 

כְּעֵינַי הַצָּרוֹת וְהֲָאֻרכּוֹת,
ְספִינוֹת עֲצוּבוֹת בְּתוֹךְ ּפָנַי

ַמפְלִיגוֹת כָּאן בַּחוֹל הַּסְפִינוֹת הֵָריקוֹת
ְרנָן הַזָּקוּף, כְּׁשוֵֹדד וְַקנַּאי. עִם ּתָ

כָּאן בַּּסְפִינוֹת הַּפְרוּקוֹת
ַׂקִּית ֻמנָּח הַּפַַחד ָקׁשוּר בְּש

ִמיׁשֶהוּ בְּתוֹךְ בָּבַת עֵינִי
ִּית. ֶאת הַּמוָֹרא כְּמוֹ גְַּחלִילִית הִצ

לְִמי כָּאן ְמַחכּוֹת הַּסְפִינוֹת
בְִּמפְָרשׂ חוּם וְלָבָן?
ְמַחכּוֹת הֵן לִי אוּלַי

בְּצִּפְָרנֵיהֶן לֲַחרֹט עָלַי?

ַאׁשְכִּים לִפְנוֹת בֶֹּקר
וְֶאּפֹל עַל בְִּרכַּיִם

וּלְכָל עוֹבֵר וָׁשָב ֶאְחשֹׂף
ֶאת הַּסְפִינוֹת כְּבָר לִוִּיִתי בֲַּחלוֹף

זֶה הַּפַַחד ִמּמְךָ הַּמְִתּפוֹגֵג
אֶל חוֹף ְמנֻכָּר הְַרֵחק.

4
ערב על הים

הַיָּם ֶאת הָעֶֶרב הֵצִיף בִּבְכִיָּה
עַל גַּלָּיו הַקּוֹצְפִים וְּספִינוֹת הַכַּעַס

עַל הַחוֹף, עַל הַחוֹל, הַכֹּל עְָמדוּ בְּדוִּמיָּה
ָאה. ּתָ וֲַאנִי ֵמַחלּוֹן הַבַּיִת ַמבִּיטָה וִּמׁשְ

י צִּפֳִרים ּפוְֹרשׂוֹת כְּנָפַיִם ׁשַָמעְּתִ
אֶל ֵמעֵבֶר לַיָּם, ֵאי ׁשָם לַּמְֶרַחקִּים
ְחִֹרים ֵאינְסוֹפִיִּים עַל ּפְנֵי הַיָּם הַׁשּ

הָעֲנָנִים אָז הֵֵחלּוּ ִמְתהַלְּכִים.

ׁשָט הַיֵָּרַח ִחוֵּר עַל הַּמַיִם,
ֹ ְׂאו כְּׁשוּט רֹאׁש עֵת גַּעֲגוּעַ נוֹש

יָּג ַּ גִים בְִּרׁשְתוֹת הַד ָּ בָּאוּ ד
לָכְדוּ ְרׁשָתוֹת ֶאת הַיָּם וְעְַרבּוֹ.
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ַא שיֿפל מיט װײַסע זילבערנע ֿפליגל
אײַנגעשניטן זיך הָאט אין ימס סַאמע מיט

מײַן הַארץ איז געהָאנגען אין עמעצנס נעגל
און דער ָאװנט געזען הָאט דָאס װַארעמע בלוט.

ְספִינָה עִם כְּנָפַיִם בְּכֶֶסף וְלָבָן
חוֶֹתכֶת ֶאת אוֹתוֹ הַיָּם עִם

נְִּתלָה עַל צִּפְָרנֵי ֵאיזֶה ָאָדם לִבִּי ׁשֶ
ָּם הֶָחִמים. וְהָעֶֶרב ָרָאה אָז ֶאת הַד

מתמקדיםובמחקרבתרגוםהראשוניםצעדיואביב.תלבאוניברסיטתיידישלספרותבמסלולמאסטרנטשטראוסבצלאל
במשוררת ריקודה פוטש ובספרות יידיש ארץ ישראלית.


