
B.indd   2_םירעש – אכB.indd   2_םירעש – אכ 05/05/2021   14:25:3405/05/2021   14:25:34



כל כתביו

מוסד ביאליק • ירושלים

כרך כא
יצירות ביידיש חלק שני

געזַאמלטע ווערק צווייטער בַאנד

זהב בין־ערבִים
ֿפַארנַאכטנגָאלד

B.indd   5_םירעש – אכB.indd   5_םירעש – אכ 05/05/2021   14:25:3405/05/2021   14:25:34



כרך כא במהדורת כל כתבי אורי צבי גרינברג יוצא לאור בסיוע
קרן א "י לרנר לקידום והחדרת היידיש ותרבותה בישראל

קרן ראובן ואדית הכט

Uri Zvi Grinberg
Collected Works

Twenty First Volume

Yiddish Works Part Two

תרגם מיידיש: שלמה צוקר

עורך המהדורה: דן מירון
מערכת: דן מירון, ישראל ייבין ז  "ל, עליזה גרינברג–טור־מלכא, בת שבע ברק

מרכזות המערכת: מיקי פקלמן, עטרה קליגמן
הגהת יידיש: אלי פורמן, צילה גודרוב–ויצמן

ניקוד והגהת עברית: יצחק רפפורט
מלאכת הספר: צבי נרקיס ז "ל

הרישום על גבי הכריכה על פי רישום של אורי צבי גרינברג
בפתח הספר: שער המהדורה הראשונה של ֿפַארנַאכטנגָאלד, 1921

©
מסת "ב 978-965-536-332-6

זכויות היוצרים בידי עזבון המחבר
כל זכויות ההדפסה, הפרסום, ההוצאה לאור וההפצה

שמורות למוסד ביאליק · ירושלים תשפ "א
סודר ע "י רונית גלעד

נדפס בדפוס מאור־ולך, ירושלים
Copyright held by author's estate

Printing, publication, publishing and distribution rights –
By the Bialik Institute, Jerusalem 2021

Printed in Israel

C.indd   6_םירעש – אכC.indd   6_םירעש – אכ 11/05/2021   19:36:5811/05/2021   19:36:58



ֿפַארנַאכטנגָאלד

זהב בין־ערבִים

התַודעות

אהבה

דרכי תבל: מֶות

נדודים

מתבודדים

משוררים

בשעות של קֻדשה

זהב בין־ערבִים

בַאקענונג

ליבשַאֿפט

וועלטוועג: טויט

ווַאנדערונג

מתבודדים

דיכטער

אין הייליקסטע שעהן

ֿפַארנַאכטנגָאלד

C.indd   7_םירעש – אכC.indd   7_םירעש – אכ 11/05/2021   19:37:2311/05/2021   19:37:23



־ערביים ן זהב בי
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11 10

בַאקענונג

איך ווייס נישט ווי ס'קומט

איך ווייס נישט ווי ס'קומט: כ'בין געבוירן ַא מענטש,
ווי ַאיעדער, מיט ֿפלייש און מיט בלוט, נָאר אין הַארץ

איז ֿפַארַאנען ַאזוינס, ווָאס איז גלַײך צו ַא הַארף
און עס ציטערט און שּפילט.

איך ווייס נישט ווי ס'קומט: כ'זע ווָאס ַאנדערע זעען.
יענעם ֿפַארביקן שּפיל ֿפון ֿפַארטָאג און ֿפַארנַאכט

און נָאר איינער בין איך, ווָאס שטעל ָאּפ מיך און גַאף
און גיי אויף אין געזַאנג.

און כ'ווייס נישט ווי ס'קומט: אין לֿבניקע נעכט
בין איך ֿפול מיט געוויין און נשמה־געבעט

און כ'הָאב נישט קיין שויס ֿפַאר מַײן גלִיִיקן קָאּפ
נָאר ַא קַאלט ווַײסע ווַאנט. — —
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ְּדעּות ַו ְת ִה

ֹלא־ֵאַדע ַמה ָּגַרם

ֹלא־ֵאַדע ַמה ָּגַרם: ֵהן נֹוַלְדִּתי ָאָדם,
ִּכְלָכל ִאיׁש ִלי ָבָׂשר ְוִלי ָדם, ַאְך ַּבֵּלב

ִלי ָדָבר ֶׁשְּלֵנֶבל ּדֹוֶמה
ְוָכמֹוהּו ְמַרֵּטט ּוְמַנֵּגן.

ֹלא־ֵאַדע ַמה ָּגַרם: ִלי ִנְרֶאה ִּכְלָכל ִאיׁש
ֶזה ִמְׂשַחק ַהְּגָוִנים ֶׁשל ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית

ַאְך ֶאָחד ָאֹנִכי ָהעֹוֵמד ּובֹוֶהה
ְועֹוֶלה ְוזֹוֵרַח ְּבִׁשיר.

ֹלא־ֵאַדע ַמה ָּגַרם: ְּבֵלילֹות ְלָבָנה
ִמְתַמֵּלא ֲאִני ְּבִכי ּוְתִפַּלת ְנָׁשָמה
ְוֵאין ֵחיק ְלַהִּניַח ֹראִׁשי ַהּלֹוֵהט

ֶאָּלא ֹּכֶתל ָלָבן ְוצֹוֵנן. — —
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ִהְתַוְּדעּות

ֹלא־ֵאַדע ַמה ָּגַרם  11

ֵיׁש ָהאֹוְסִפים  13

ְּתִפָּלה  15

ְוִכי ַמהּו ֶׁשָחַפְצִּתי  17

נֹוְלָדה ִנְׁשָמִתי ְּבַמָּזל ֶׁשל ַמְלכּות... 19

ִהְתַוְּדעּות 21

ְוִאם ֵאיִני ֶאָּלא  25

ֶׁשָּמא גּוִפי  25

ֶׁשַבח ִׁשיִרי 27

ְמַקֵּבל ָּכל ִיּסּור ְּבַאֲהָבה 29

ָּכְך ִמן־ַהְּסָתם 31

ַּבֹּכל ֵיׁש ְקָסִמים  31

ֶנֱאָחז ַּבְּסַבְך... 33

ֵּבין ָּכְך ּוֵבין ָּכְך  35

ְלִאָּמא 37

ִׁשיָרה ֶׁשל ֶעֶרב 39

ַאֲהָבה

ֹזאת ָהָאֶרץ... 45

ֹלא ֻמְטָרד... 47

ֻאַּׁשְרִּתי...  47

ָצִעיר עֹוֶדִּני 49

ִהֵּנה ַאְּת ָּתבֹוִאי  51

ַּבת ִיְׂשָרֵאל

'ֵעיַנִים ָלְך ְׁשֹחרֹות, ֵׂשָער ָׁשֹחר' 53 א 

'ַוֲאִני ֶׁשַּנְחִּתי ְּבֵלילֹות ַטל־ּוָמָטר ֶׁשל ְמָגִדים' 53 ב 

'ָּכֵאֶּלה ָהיּו ַהֵּלילֹות ֶׁשל ַּדְלַמְטָיה' 57 ג 

'יֹוֵצאת ַאְּת ִמִּבְקָּתֵתְך' 59 ד 

'עֹוד ַּדי ַּגְעּגּוִעים ַלֵּלילֹות, ְּבֵלילֹות ְלָבִנים' 59 ה 

'ּוְלִעִּתים ֲאִני חֹוֵלם ֲחלֹום ָמתֹוק ְּבָהִקיץ:' 61 ו 

'ְּגֻזְזְטָרה ֵמַעל ָלֹראׁש. אֹור ֵּביִתי ָחִמים' 61 ז 

ַהאנּוָמה
'ֵּבין ָׁשַדִיְך ֹלא ְמׁשֹוֵרר ָיִלין, ֲאֶׁשר' 63 א 

'ֵאיָכה תּוְכִלי ִלְצֹחק ְוַאְּת ָרִאית' 63 ב 

'ִאְמִרי ִלי, ַהֱאֶמת ַמִּגיד ִלִּבי' 65 ג 

'ַעל ִּדיָואִנים ָהַרִּכים ּוַמְרַבִּדים' 65 ד 

'ֲאָבֵרְך, ְקדֹוָׁשה, ְׁשֵקָטה, טֹוַבת ֵעיַנִים' 67 ה 

ֹחק ֵיׁש ָּכֶזה... 69

ַאְּת ְלַיד ַהְּפַסְנֵּתר

'ִמְּזגּוִגית ַחּלֹון ֵּבין ִוילֹונֹות ַרִּכים נֹוֵפל' 71 א 

'ַּבָּׁשעֹות ַהְּנִדירֹות ֶׁשל ַוְרדּות ֵּבין־ַעְרַּבִים' 71 ב 

'ַנְּגִני ִלי, ַנְּגִני ֶאת ַהַּואְלס... ָּכל־ָּכְך טֹוב' 71 ג 

'ֲעׂשּוָיה ֶלֱאֹהב ְוֶאְפָׁשר ֹּתאֲהִביִני' 73 ד 

'ְוָהִיית ְיׁשּוָבה, ְּכַדְרֵּכְך ְסמּוָכה' 73 ה 

'ַלְיָלה. ְלַצד ַהְמִסָּלה ָהֵעִצים' 75 ו 

'ֶאת ֹראֵׁשְך ַאְּת ַמָּטה ֶאל־ּגּופֹו ֶׁשל ְּפַסְנֵּתר' 75 ז 

'ְוׁשּוב ֵמֲאחֹוֵרי ָבֵּתי ֶקֶרת ְׁשִקיָעה' 77 ח 

'ֲהזֹו ַרק ָיֵדְך ַהְּבתּוִלית ַהְּלָבָנה' 77 ט 

'ַהּיֹום ַּבָּמרֹום ׂשֹוֲחִקים ִנְפְלֵאי־ַמְּזלֹות־ֱאֹלִהים' 77 י 

'ָיַדְעִּתי ֶאת ְּתֵכֶלת ֵעיֵנְך ִּבְצחֹוָקּה' 79 יא 

'ֹלא ִלי ַאְּת ִּתְהִיי... ֹלא ֶאְחֹׁשב, ֹלא ֶאְחֹׁשב' 79 יב 

'ְלִעִּתים ְרחֹוקֹות ַאְּת ְׁשרּוָיה ְלַבֵּדְך' 79 יג 

'ָאַמְרְּת, ִּכי ַאֲהָבה ְוִכי ֹאֶׁשר ָנְכִרים ָלְך' 81 יד 

'ּוְתֵכֶלת ָהְיָתה ְוַעְצבּות... ּוַמְזִריַח' 81 טו 

'ְימֹות ַהַחָּמה ְוָקִציר ַּבָּׂשדֹות' 81 טז 

ָיַדְעִּתי... 83

ַנֲעַרת ֶהְפֵקר

'ְלֹנַכח ְצִניעּות ְּגזּוָלה ֶׁשָּלְך ֲאִני ִנָּצב' 85 א 

'ַסְּפִרי ַנֲעָרִתי, ְלַצַער־ֵלב' 85 ב 

'ִאם ְרָבָבה ָיבּוזּו ְלָטֳהֵרְך' 87 ג 

'לא ִלי ִבַּקְׁשִּתי ְנָכִסים' 87 ד 

JNC

'ַאֲהָבִתי ָלְך, ִעּנּוי ֶׁשִּׁשיִרי לֹו ִהַּצְבִּתי ַגְלֵעד' 89 א 

'ֹלא ִלי ַאְּת — ְוַדי ִלי ְּבָכְך ֶׁשָהִיית ֶׁשִּלי ַּבָּיִמים' 89 ב 

'ְּבַׁשְלֲהבֹות ַאֲהַבת־ְנעּוִרים ְׁשקּוַעת־ְּתׁשּוָקה' 91 ג 

ֶאִּפילֹוג  93

ָּכְך ֲאִני ָנמֹוג... 95

'ַאְרַּבע רּוחֹות עֹוָלם ְּבֶהְפֵקרּות עֹוְמדֹות ָסִביב' 97

'הֹוֵלְך ָאֹנִכי, ַמֲהָלִכי ָהָרחֹוק ְוַהָּזר, ַּכַחָּמה:' 97

'ְּכָׁשָעה ִלְפֵני ֵכן ָהְיָתה ֶׁשֶמׁש ׁשֹוַקַעת' 99

ֱאֶמת... 101

ָּבָאה ְׁשַעת ִמְנָחה... 101
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ִּבְזרֹועֹות ַאֵחר

103  'ָּגדֹול ֵאיְנסֹוִפי הּוא אֹוְקָינֹוס ֶׁשָּלנּו' א 

103  'ִלֵּבְך הּוא ֵהיָכל ֶהָחתּום ְּבָרִזים' ב 

105  'ֵמֲחָדִרים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר ֵאין ָׁשם' ג 

105  'ּוְבַאֲהָבִתי ָהְיָתה ֹזאת ְׁשַעת ָהֹאֶׁשר' ד 

107  'ֵהִציפּו ְּדָמעֹות ֶאת ֵעיַנִיְך ַהּנּוגֹות' ה 

107  'ְזַמן ַרב ִהְצַטְּללּו ִמן־ַהְּסָתם ִּדְמעֹוַתִיְך' ו 

109  'ֹּבַרְכְּת ִמִּפי ֵאל, ָלְך ָהָאב ַּבָּׁשַמִים ָחַלק' ז 

109  'ָראִׁשים ָלנּו — ַמְעָינֹות ֶׁשל ְּדָמעֹות' ח 

109  'ְלעֹוָלם ֵאין ִמַּדי ְמֻאָחר. ֵנר־ָּתִמיד ַאֲהָבה' ט 

111  'ְלעֹוָלם ֵאין ִמַּדי ְמֻאָחר... ְוַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן' י 

111  'ַטאְטִאי ַעְרַבת־ֵלב ֵמָאָבק ֶׁשִּכָּסּה' יא 

113  'ָטַבְלִּתי ְּבָים ְרָגׁשֹות' יב 

113  'ִמִּמְרַּתַחת ְמהּומֹות ְוָיִמים ְׁשתּוִקים' יג 

117  'ְסִפיָנִתי ַּתֲעֹגן ֶאל סֹוָפם ֶׁשל ַחַּיי'

117  'ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ְׁשנֹות נּוַע ּוְנֹדד'

ַּדְרֵכי ֵּתֵבל: ָמֶות

119  ְּבָכל ְּדָרַכי...

121  ַּדְרֵכי עֹוָלם: ַהָּמֶות

123  ְּבָכל ָמקֹום... 

123  ַהֵּלל ְלָך...

125  ָמֶות

125  ַוֲאִני זֹוֵכר...

127  'ֹלא ִהְתַּפַּלְלִּתי ָלֵאל'

129  ְמֻאָחר

133  'ֵמָתה ַהַּנֲעָרה — ַמְלַּכת ַהִּׁשיר'

135  'אֹוֵהב ֲאִני ִלְׁשַּכב ֵער'

137  ֵליל ֲחִׁשיׁש

139  'ּוַבֵּלילֹות ֲאִני רֹוֶאה אֹוָתּה ִעִּתים ַּבֲחלֹוִמי'

141  ֶאל ַהַּצָּיר

143  ָהַאֲחרֹון

145  ֲהִתְזֹּכר ַהִּדְמָעה ַהְּׁשֵקָטה?

147  'ַהְּנָהרֹות ָיְבׁשּו ְּבַלַהט ֶלָהבֹות'

ְנדּוִדים

149  'ַהֹּכַח ַהּדֹוֵחף ֶאת ַהַּיִּמים'

149  ִהְתּבֹוְננּות

אֹוִסיף ָלֶלֶכת...

151  'אֹוִסיף ָלֶלֶכת ַעד ֵאין ֵקץ ְּבַאֲהָבֵתְך' א 

151  'ְואּוַלי ִנְגַזר ָעַלי ִּכי ַאְך ֶאְסֹּבל?' ב 

153  'ֵאֵלְך ְוֶאְרֶאה ֵאיְך ַהַּקִיץ ׁשֹוֵקַע'

153  'עֹוֶדִּני סֹוֵבב ּומֹוֵדד ַהְּדָרִכים'

155  'ֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיְך ָצִריְכִני ְלַכּנֹות'

157  'עֹוד ֵנַצח ְּפרּוִׂשים ְרִקיִעים ּוְׁשָמׁשֹות ֵמַעל ֹראְׁשָך'

157  'ֵמַעל ֹראִׁשי זֹוֶהֶרת ֶׁשֶמׁש ִעם ַמֶּתֶכת ֹּכה'

159  'ַהֶּׁשֶמׁש ְּתֵהא ׁשֹוַקַעת, ׁשּוב ֵאַדע:'

159  'ִיְהֶיה ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַרב ֶּדֶרְך ֶמְרַחִּקים ִמֶּמִּני'

161  'ּוְפָעִמים ֲאִני ָצף ִמַּמֲעַמק ַחִּיים'

161  'ּוֵמַאַחר ֶׁשַהִּנְלָּבב ִמֹּכל, ָאְׁשִרי'

161  'ְּבָכל ָמקֹום ֶּדֶרְך ֵאין־ֵקֶצה־ָלּה ּתֹוִביל'

163  'ַאל ִּתְבּכּו ֵעיַנִים, ֶּגֶׁשם ֵיׁש ְּבַעְנֵני ָרִקיַע'

163  'ֹלא תּוַגת עֹוָלמֹות ֶׁשְּבַמֲעַמַּקי'

165  'ֹּכל ֶׁשִּנְקָרא: ָהָיה ְועֹוֶדּנּו ַחי ְּבַרְעיֹוֵנינּו'
167  ּוְלִעִּתים ְקרֹובֹות רּוִחי ׁשֹוַקַעת...

169  'ּגֹוָרל ַאְכָזִרי ַאְּת ִלי ֶׁשֶמׁש ֵמָעל!'

169  'ָיֵׁשן ַהֵּלב, ָּדחּוק ַהִּצָּדה ֶאל־ְצָלִלים'

171  'ְלָך ֵיׁש ָמעֹון, ָׁשם ּבֹוֶעֶרת ֲעָׁשִׁשית'

171  'ְּכִאּלּו ֵמעֹוָלם ֵלב ֹלא ָהָיה ִלי'

173  ָצפֹוָנה ָּפַני מּוָעדֹות...

175  ֶאל ַהַּלְיָלה

177  ֲאֵבלּות

179  ִלְפנֹות ֶׁשֶלג

ִמְתּבֹוְדִדים

181 ִמְתּבֹוְדִדים ָׁשִרים... 

183  הֹו, ָיֶפה ָהעֹוָלם...

185  ֶאָחד־ֶאָחד ֵמִתים ָאנּו...

187  ִהָּוְדעּות

189  ְלַאַחר ַלְיָלה...

191  ְמהּוָמה...
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ַמֲהַלְך ֵּבין־ַעְרַּבִים ָּכֶזה... 193

ּבֹוִכים ַהְּכָתִלים... 195

'יֹוֵרד ָאֹנִכי ִמן ָהָהר ַהּלֹוֵהט' 197

ְמׁשֹוְרִרים

ְמׁשֹוְרִרים
'ְקַטִּנים ָאנּו, ֵרִעי, ַיְלֵדי ֱאנֹוׁש ִהֵּננּו' 199 א 

'אֹותֹו ָאְבַדן־ֵנַצח, ֵרִעי, ֶׁשְּלָך ְוֶׁשִּלי' 199 ב 

'ִעם ַלַהק ֶׁשל יֹוִנים ְׁשֵקטֹות ֱאֵלי ֶמְרָחק' 203

'ּדֹוֶחה ְסֵפקֹוַתי ּוְלַחְּבֵקִני ֵמִניַח'   203

'ְוִדְמָעה ִכי ָתִציף ֶאת ֵעיִני נֹוְצָצה' 205

'ֲהֵריִני אֹותֹו ֹּבַהק ֲחִריִׁשי ֲאֶׁשר ּבֹוֵקַע ַעְרִפִּלים' 207

ִהְתּבֹוְננּות  209

יֹום־יֹום ֲאִני ּפֹוֵחת... 211

ֵחֶלק ֱאלֹוַּה ִמַּמַעל... 213

ְיֻרָּׁשה 215

ַהְרֵחק ֵמָאָדם

'ָזַרְעִּתי ְּפָרִחים ֶאת ַעְרבֹוֵתיֶכם' 217 א 

'ַאל ִּתְקָרא ִלי, ֵרִעי, ְלׁשּוֵקי ָהָאָדם' 217 ב 

'ְוָאֵפל ָאֹנִכי ְלִעִּתים ְוָׁשחֹוַח ֲאִני עֹוד יֹוֵתר' 221

ְּבַיַער ֹאֶרן ְמגָֻּדע... 223

ְּבָׁשעֹות ֶׁשל ְקֻדָּׁשה

'ִּבְׁשעֹות ַהֲעֵרב יֹום ֲאִביִבי ּוַוְרִּדי' 225

ָׁשעֹות ֲעֻמּקֹות ֵהן, ָׁשעֹות ֶׁשל ְקֻדָּׁשה 225 א 

ֶיֱאַרע ִלְפָרִקים ְלַאַחר ְׁשאֹון ַהָּיִמים 227 ב 

ַאְך ֵיׁש ְּבָׁשעֹות ְנִדירֹות ּוְפִליאֹות ִלי: 227 ג 

ְוָנִדיר ַנֲעֶׂשה ָּכל ֲאֶׁשר ִמָּסִביב ִלי 229 ד 

ְוֵיׁש עֹוד ָׁשעֹות ְנִדירֹות ֲאֵחרֹות — — 229 ה 

ָאְׁשִרי ִכְסנּוִנית ִיְפְקֵדִני, ְוָׁשח 231 ו 

— — ֹלא ִׂשְמָחה ֶׁשֵאין ֶעֶצב ִעָּמּה ַהַחִּיים 231 ז 

רֹוֵבץ ָהָרִקיַע ָקרֹוב ַלֵּכִפים, ֶאל ַהַּקְרחֹוִנים 231 ח 

ּכֹוָכב ְיִחיִדי עֹוֶלה ַבֶּמְרָחק 233 ט 

ְזַהב ֵּבין־ַעְרַּבִים

'ַעל ִמְפַּתן עֹוָלִמי ֻמָּטל ְזַהב ֵּבין־ַעְרַּבִים' 235

'ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִמֶּדֶרְך ְנדּוַדִיְך 237

'ְּפִניֵני ִדְמָעה ֲאִני ְמַלֵּקט ַיְחָּדו' 237

ֵלאֹלִהים

'ַאָּתה ֹּכַח־ֵנַצח ִראׁשֹון ֶׁשִרֵחף ּוָמַלְך ְלַבּדֹו' 239 א 

'ַאָּתה קֹוֵרא ַהּדֹורֹות ֵמֹראׁש ְוִאָּתם ַאָּתה 239 ב 

'ְוִכי ָמה ַהָּדָבר ָהִראׁשֹון ֶׁשָעָליו ַמֲחַׁשְבִּתי 241 ג 

'ִעְּמָך, הֹו ּבֹוְרִאי, עֹוָלִמי הּוא ְגבּוָרה' 241 ד 

'ּדֹוֶמה ִּכי ִלּבֹות ְּבֵני־ָאָדם, ֶׁשִּׁשְמָך ֹלא ָיְדעּו' 243 ה 

'ֱאֹלִהים, ֻּכָּלנּו ֲעֵיִפים, ִיְגֵעי' 243 ו 

'ּוְבֹעֶמק ֵיׁשּוִתי ֲאִני יֹוֵדַע, הּוא ֶיְׁשנֹו' 245 ז 

נספחים

ַאֲהָבִתי

'ַאֲהָבִתי לֹוֶהֶטת ֹּפה, ְוִלי ָׁשם ֲאהּוָבה' 251 א 

'ָּכֵרי ְדָׁשִאים ָזִרים, ִּפְרֵחי ֵנָכר!' 251 ב 

'...ְוֵיׁש ֵלילֹות ּפֹוְקֵדִני ֵאל־ַהֲחלֹומֹות' 251 ג 

ו 'ָיּה, ִהֵּננּו ֻּכָּלנּו ֲעֵיִפים ִויֵגִעים' 253

'ְּבָכל ָמקֹום ִנָּדח ֵיׁש ִּכּנֹור ְמֻׁשָּמר' 255

'ֲאִני הֹוֵלְך ּופֹוֵחת יֹום־יֹום ּוִמְתַמֵּלא יֹום־יֹום' 255

שינויי נוסח של המשורר לֿפַארנַאכטנגָאלד 256

בשולי הכרך 259

מפתח השירים לפי שורה ראשונה 261
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