
די זון אין געלע גַאסן
השמש ברחובות צהובים

דבֿורה פָֿאגעל

תרגום: יעל לוי

הקדמה

פוגלמשכילה.יהודיתבסביבהגדלהאוקראינה),(כיוםגליציה),Bursztyn(בורשטייןילידת),1942-1900(פוגלדבורה

;Lwów(בלבובחייהרובופעלהחיה Lemberg; Lviv,(לשוניתורברב־תרבותיתעירהעשריםהמאהבראשיתשהייתה

ביתאתיותרומאוחרבבורשטייןהירשהברוןשלהספרביתאתניהלפוגל,אנשלאביה,תוססת.יהודיתנוכחותעם

בעיר.היהודיהיתומיםבביתומנהלתמורההייתהאהרנפרייז,יעקבוהמתרגםהמו"לשלבתולאה,אימה,בלבוב.היתומים

בזמן מלחמת העולם הראשונה עקרה המשפחה לווינה, שם למדה פוגל בתיכון. עם תום המלחמה חזרה המשפחה ללבוב.

Jan(קאז'ימירז'באוניברסיטתפוגלהחלההעל־יסודייםלימודיהאת Kazimierz University;נקראתכיוםUniversity

of Lviv(.היגלוניתלאוניברסיטהעברהיותרמאוחרבלבוב)Jagiellonian University(,עבודתאתכתבהושםבקרקוב

לאחרקרמר.יוזףהפולניההוגהשלביצירתוביטויהועלהגלשלבאסתטיקההאמנותעל)1926(שלההדוקטורט

לימודיה שהתה בפריז, בסטוקהולם ובברלין. פוגל שלטה בגרמנית ובפולנית, וידעה גם עברית.

ליילס:אהרןבניו־יורקהיידישלמשוררשלהממכתבהעולהכךמאליה,מובנתהייתהלאביידישולפרסםלכתובהחלטתה

לאדברשוםכמעטדבר,שוםאבלבפולנית,כךואחרבגרמניתקודם(כתבתיבתוכה.גדלתילאהגעתי,יידישספרות"אל

יחסית,המאוחרתההיכרותלמרות1יציבה)".ובלתיארעיתהיאשהתבניתוחשבתילמדיפרועיםנסיונותהיואלהלאור.יצא

היידישמשורריעםוממושכת.עמוקההייתהביידישהמודרניסטיתהשירהואלהיידישהתרבותאלפוגלשלהתוודעותה

שנותלאורךענפההתכתבותניהלה–זיך""איןהאינטרוספקטיבילזרםשהשתייכומביניהםאלהבייחוד–בניו־יורק

השלושים של המאה העשרים.

מעידיםזה,לצדזהעומדיםוהתרגוםהמקוריידיש.לצדעבריתדו־לשונית,במהדורהולקוראותלקוראיםמובאזהמבחר

ליצירתהיותרמהימנהדו־לשוניותאמנם,פוגל.שליצירתהשל(והרב־לשוני)הדו־לשוניהאופיעלגםאךחברועלאיש

פוגלשהשקיעההכוחותואתהשניםאתהפואטית.יצירתהאתגיבשהשבהןבהןהשפותאלהפולנית.לצדיידישהייתה

זהמבחרביידיש.מודרניסטיתשירהשלהתהודהתיבתלהרחבתשאיפתהבראילראותישלפולניתמיידיששירהבתרגום

הוא ביטוי לשאיפה תרבותית דומה.

RGגלאנץ־ליילס,אהרןאוסף;18.10.1935גלאנץ־ליילס,לאהרןפוגלדבורה1 גלאנץ־ליילסביידיש.המקוריורק.ניוייווא,ארכיון,9קופסה,556
,1905בשנתללונדוןהיגרגלאנץ־ליילסיידיש.ועורךעיתונאימשורר,היהשבפולין,)Wloclawek(ולוצלאווקיליד),1966-1889לעיעלעס,(ביידיש:

זה,בשםהעתכתבומעורכי-זיך""אין-יידישבשירתהאינטרוספקטיביסטיהזרםמייסדיביןהיההואיורק.בניווהתיישבלארצות־הבריתעקר1909וב־
.1940-1920השניםביןיורקבניולאורשיצא



מבחרלתרגםההזדמנותעלתודהאסירתואניבנפשי,דקיםנימיםהרעידהבפרוזהוביצירתהפוגלשלבשיריההקריאה

עבריובלבושמאוד,לנונחוצהפוגל,שלהדקה,החריפה,המודרניסטית,שירתהכמובן.לפנינועודרבהמלאכהמהם.

דווקא.

במהדורה דו-לשוניתמבחר כתביה של דבורה פוגלהנשמה שיש לחומרים:מתוך הקדמת המתרגמת, יעל לוי, לספרה:

The Lion Bridge in Petrograd, Mstislav Dobuzhinsky, 1922



די זון אין געלע גַאסן

די הַײזער זענען געלע בלעך־קווַאדרַאטן
אויף ַא בלָאען טוך געווָארֿפן.

אין קַאנטיקע גַאסן ֿפון געלן שטַײֿפן מעטַאל
שמעקט מיט קלעּפיקן ליכט

מיט קלַײסטעריקן בלעך
און ווַאסערדיקן גלָאז.

די זון איז ַא גלעזערנע מַארַאנצקויל
צווישן בלעכערנע געלע בלעטער ֿפון הַײזער,

אויף בלעכערנע טעלער ֿפון גַאסן.

אין מעטַאלענע גַאסן
קרַײזט איצט ַאן איינציקער לייב:

די געלע זון.

דער זונלייב איז
ַא זיסערע לַאסט

ווי צוויי ברוסטקעגלען מיט ווַײסער מילך.
ַא לַײכטערע לַאסט

ווי ֿפַאלנדיקע בלומען־רעדלעך ֿפון ווַײסן שמעקעדיקן בלעך.

צו ווָאס נָאך גיין
צו ַא צווייטן לייב מיט הענט און ֿפיס.

די זון איז ַא לייב. ַא הייסער. און שלעּפט אין גַאסן.

השמש ברחובות צהובים

הַבָּּתִים הֵם ִמׁשְבְּצוֹת ּפַח צְהֻבּוֹת
ֻמׁשְלָכוֹת עַל ָאִריג כָּחֹל.

ים ִמּמַּתֶכֶת נְֻקׁשָה צְהֻבָּה ִּ בְִּרחוֹבוֹת ַחד
ָּבִיק בְֵּריַח אוֹר ד

וּפַח צְִמיגִי.
בְֵּריַח ׁשֶל זְכוּכִית ֵמיִמית.

ּפוּז ּפֶָחם עָשׂוּי זְכוּכִית ֶֶמׁש הִיא ּתַ הַׁשּ
ים, בֵּין ִרבּוּעֵי הַּפַח הַצְּהֻבִּים ׁשֶל הַבָּּתִ

עַל צַלְּחוֹת הַּפַח ׁשֶל הְָרחוֹבוֹת.

בְִּרחוֹבוֹת ַמּתֶכֶת
ִמְסּתוֹבֵב כָּעֵת ַאְריֵה יִָחיד:

ׁשֶֶמׁש צְהֻבָּה.

ֶֶמׁש הוּא ַאְריֵה הַׁשּ
ָא ָמתוֹק ּׂ ַמש

ַדיִם עִם ָחלָב לָבָן. נֵי גְּבִיעֵי ׁשָ כְּמוֹ ׁשְ
ָא ָקלִיל ּׂ ַמש

ָם. ּׂ כְּמוֹ זֵֵרי ּפְָרִחים נוֹפְלִים ִמּסֵפֶל ּפַח לָבָן וְּמבֻש

לְׁשֵם ַמה לְּבַקֵּׁש
ָׂר וָָדם. ַאְריֵה ַאֵחר, בָּש

ָתֵרךְ בְָּרחוֹבוֹת. ְׂ ֶֶמׁש הִיא ַאְריֵה. ַאְריֵה בּוֹעֵר. וִּמש הַׁשּ



ליד ֿפון בערנשטיין

געלער בערנשטיין איז ַא בוימטרער
ווָאס בַאיָאמערט ַא גָאלדענעם קעֿפער.

שמעקט מיט קלעּפיקער זשיוויצע ֿפון געלע טעג,
אין וועלכע ס'קָאן ַאלץ געשען,
און מיט גרָאען שטָאף ֿפון טעג,
ווען ס'איז שוין גלַײך ַאלצדינג.

אין זַײנע קילע קרעלן
ליגן ֿפַארשלָאסן

קלעּפיקע זיֿפצן ֿפון דרַײסיק טעג:
קלעּפיקע טרָאּפן ֿפַארציכט.

*

ַא לויב צו רוישטָאֿפן רַאציקע, ֿפעטע, ֿפרעסנדיקע.
צו זיי ַאלע, ווָאס ליגן צעווָארֿפן איבער דער גַאנצער וועלט ווי

קלעּפיקער ווילדקרויט און ווַארטן אויף זייער גורל.
ַא לויב צו ֿפעלדער אומבַארעכנטע, אומֿפַארַאנטווָארטלעכע

ֿפעלדער מיט ּפערקַאלענער לילַא־וועגעטַאציע און מיט גרויסע
לָאּפעכע־בלעטער ֿפון לַאנגווַײל.

ַא לויב צום לעבן, ווָאס איז ווי ַא גרויסער קרַײטעכץ ֿפון
לַאנגווַײל. און ווי ַא רויער קלומּפ ליים און ווי ֿפעטער

ֿפרעסנדיקער צעמענט.
ֿפון זיי קומען זַאכן מיט גלַאטקייט גלַאנצנדיקע און מיט לויטערער

מָאס; זַאכן, ווָאס שמעקן מיט ֿפרישער הַארטקייט, מיט
עלַאסטישקייט ֿפון מעטַאלן, און ֿפון גיין.

די ֿפַארטיקע בַאנסטַאציע זָאגט לויב ַאלע אויסגעלַאסענע, טייגיקע
און ווי דער לַאנגווַײל צעצויגענע רוישטָאֿפן; ַאלע שטָאֿפן צום בוי

ֿפַארנוצטע.
ס'איז נָאוועמבער און דער בוי ֿפון דער בַאנסטַאציע איז געענדיקט.

שיר על ענבר

ְִּמעָה ׁשֶל עֵץ עִנְבָּר צָהֹב הוּא ד
ית זָהָב. ּמְבַכָּה עַל ִחּפוּׁשִ ׁשֶ

ָּבִיק ׁשֶל יִָמים צְהֻבִּים. ְַׂרף אֶֹרן ד לָעִנְבָּר יֵׁש ֵריַח ש
ֲאׁשֶר בָּהֶם יָכוֹל הַכֹּל לְהְִתַרֵחׁש,

וְֵריַח ׁשֶל הַחֶֹמר הָָאפֹר ׁשֶל הַיִָּמים,
וִים. ְּבִָרים כֻּלָּם ׁשָ כְּׁשֶהַד

בֲַּחרוּזֵי הָעִנְבָּר הַקִָּרים
ֻמנָּחוֹת ֲחתוּמוֹת

ים יִָמים: ְּבִיקוֹת ׁשֶל ׁשְלׁשִ ֲאנָחוֹת ד
ְּבִיקוֹת ׁשֶל וִּתוּר. טִּפוֹת ד

*
תהילה לחומרי גלם מחוספסים, מוצקים, דחוסים.
לכל אלה המונחים מפוזרים על פני כל העולם כמו

חלבלובים דביקים ומחכים לגורלם.
תהילה לשדות לא מדודים, שדות בלתי אחראיים עם

]1גדולים[לפהעליועםכותנהבדשללילךצמחיית
של שעמום.

תהילה לחיים, שהם כמו עלי ירק גדולים של שעמום.
תהילה לחיים, שהם כמו ערימת חימר גסה וכמו בטון

דשן, דחוס.
מהם באים דברים עם חלקלקות מבריקה ועם מידה

צלולה; דברים עם ריח של נוקשות טרייה, עם גמישות
של מתכות, של הליכה.

תחנת הרכבת הגמורה אומרת תהילה לכל חומרי הגלם
הפרוצים, עיסתיים, חומרים שנמתחים כמו שעמום;

לכל החומרים אשר שימשו לבנייתה.
עכשיו נובמבר, ובנייתה של תחנת הרכבת הושלמה.

]1[Actium lappa–גדולים,עליםבעלצמחמין–גדולה""לפה
שחלקיו השונים משמשים גם למאכל ולרפואה.



Yellow City, Egon Schiele, 1914
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