
 

 

מחברת לספרות של בת משפחת קנטור מקובל 
 

, 1911,  ילידת קובל ציפורה קנטורקרוב לוודאי של. לא ברור בדיוק למי מבנות קנטור הייתה שייכת מחברת  זו
נישאה למשה , 30-ציפור עלתה ארצה כחלוצה בראשית שנות ה.  בעת שכתבה מהגיגיה13שהיתה כבת 

.  התיישבו והקימו משפחה בקיבוץ קריית יערים שבהרי ירושלים, אקסלרוד
 

עיקר המחברת נכתב . יידיש ובעברית, אך גם ברוסית, כתובה ברובה בפולנית,  דף40- במקור בת כ, המחברת
. 1924שנת , בקובל

 
.  תרגם תרגום חופשי שניים מהשירים הראשונים במחברת שנכתבו בפולניתר מרדכי זיו"ד

הוא כתב יד מעורר סימפטיה של עלמה , כתה היד על פי הערכת המתרגם. לא ברור אם השיר מקורי או שהועתק
.  צעירה

 
 

: שיר ראשון
ה'צָצ  *  ייקָצ
 

/ שיכורה בין קרני השמש , בת כנף היא/ בשמחה זינקה ועפה , ייקה הקיצה'הצ/ שחר זהב מאיר על המים 
.  עטופה בנצנוצי אור שחר, משחקת בשובבות

, מדממת היא וכנפיה מרפפות/ רעש ירייה וציפור באמצע מעופה נפלה / ? מה אירע, אבל לפתע מה קרה
נתן בה הלץ / מעשה קליל של שובב , ככה סתם זה אירע/ אל קיצה הוא שלחה, ציד פצעה/ מפרפרות ורועדות 

. מבט קצר והמשיך הלאה במסע
כשעפה / מעל אגם שלו ורגוע זה קרה, בין גלי מים/ ציפור אסירת תודה לבוראה, היתה ציפור יפהפייה-היה

עקר אותה / נכנס וחמס את חייה של הציפור האומללה /  מראה עם נשקו ירה -כשגבר יפה, בשמחה ולא נזהרה
. מעליזותה, מסביבתה

 
מרוצה הוא / צחוק על פניו -עם בת, עם ארשת ניצחון הוא הלך/ ציד שעזב לא מזמן נערה -זה סיפור על אדם

.   בתוך סבך החיים נעלם, ממעשיו
, אך את חלומן/ לא גרמו לו הן כל עוולה מעולם , שתיים הן כאחת/ עד -הוטל עצב לעולמי, בלב ציפור ובלב עלמה

. לתמיד הוא כיבה, חלום שחרית של פז
 

  1922-1924, קובל
 
 

 ...................................................................................
,                                                           (בפולנית) Czajka   :ייקה'צ*- 

lapwing; pewit (באנגלית)  ,
סוג של ציפור ביצות יפה - השרוני המצויץ- קיווית

 
 

: שיר שני
 האח 

 
על האומללות , על חוסר מזלה/ חולמת ליד האח בחדרה , יושבת נערה/ דמדומים אחרונים של ערב כבר ירדו 

. קורצות ונחבאות לעד, מנצנצות/ אבני אודם יקרות זוהרות באח / והאש עוד מהבהבת ולוחשת / שבקרבה 
 

מדוע עיניך מצטעפות / ? האם העבר הוא כה גורם לך עצב/ ? למה את הוזה ולוחשת, על מה נערה את חולמת
. מחפש ותר- ועדיין את ישובה קפואה ומבטך ערפילי/ החדר כבר קודר וזר , אבני האודם בחדרך כבו/ ? ולחות

 
החיים מעניקים לעיתים מזל וגם רגעים של חסד קט / היא כמו בעירת אש באח , האמיני לי ילדה בודדה, אהבה

. הולכים וכבים והחדר קר, ורק נצנוצי זיכרונות נשארים/ יעלם בנקיק וייבש לעד , אך יבוא הזמן והמזל ייזל/ 
 

. דּוסיה- קובל
 


