Seeing and Being Seen: “In the Shade of the Oak”
ישה וְ ח ֹולַת ַרגְ לַיִ ם
ָּׁ ִא ָּׁשה ְק ִש
נו ֶֹׁש ֶׁטת יָּׁד בָּׁ ְרחוֹב
שוֹתָּׁ ה ֵּתה בְ חָּׁ צֵּ ר ְמ ֻרסֶׁ פֶׁ ת
.בְ צֵּ ל הָּׁ אֵּ לָּׁה
נְ לִ יָאה בְ עֵּ ינַי אֵּ יך ְמגִ יחָּׁ ה ִהיא
ִמבַ לְ הוֹת ּגו ָֹּׁרל זוֹעֵּ ם
ימּוסים ע ֲִדי ִנים
ִ
לְ ִנ
לְ גִ מּונֵּי ָּׁכבוֹד ֶׁשנו ְֹר ִשים כְ נָּׁפַ יִ ם
.בְ חַ יִ ים ֶׁשל טוֹבָּׁ ה בְ חַ יִ ים ֶׁשיֵּש בָּׁ הֶׁ ם נוֹי
בְ עֵּ ינֶׁיהָּׁ הַ חּומוֹת זו ֵֹּרחַ אוֹר
ֶׁש ָּׁרָאה ִאיוֹב בְ לֵּב הַ ְןעָּׁ ָּׁרה
ָּׁבשת הָּׁ אַ ְשנוֹת ֹלא חָּׁ ְסמָּׁ ה בְ פָּׁ נֶׁיה
ֶׁ
.אֶׁ ת אֵּ ימַ ת הַ ָּׁש ַמיִ ם
:ָאמ ָּׁרה לִ י
ְ נִ ְתאֹם
ַש ְמ ְת לֵּב לְ ִאיש ֶׁשמוֹכֵּ ר ִס ְד ִקית בַ םַ ְר ֵּתף
?בְ פִ נַת הָּׁ ְרחוֹב
?ָּׁר ִאית ֶׁאת מַ בָּׁ טָּׁ יו
ִנ ְדהַ ְמ ִתי
כִ י בְ תוֹך עֲזּובַ ת צַ לְ מָּׁ וֶׁ ת ִמ ְתב ֹו ֶׁננֶׁת ִהיא ַכך
.בְ חֶׁ זְ יוֹנוֹת הַ חַ יִ ים
ַרק כַאֲ ֶׁשר עָּׁ לָּׁה בָּׁ ּה לִ בָּׁ ּה עַ ל ּגְ דוֹתָּׁ יו
וְ הוֹשיטָּׁ ה לִ י ִצנְ צֶׁ נֶׁת ֶׁשל ְדבַ ש
--ֶׁש ִעבְ לָּׁה בְ איזֶׁ ה מָּׁ בוֹא
יתי לְ ִת ְמהוֹנִ י
ִ ִּגִ ל
ֶׁשַאהֲ בָּׁ ִתי ְשרּויָּׁה ע ֲַדיִ ן בַ ְספִ ירוֹת הַ מְ מּוכוֹת
כִ י הָּׁ יָּׁה עָּׁ לַי לְ נַנֵּ ץ ֶׁשבַ ע חוֹמוֹת ֶׁשל סֵּ רּוב
כְ ֵּדי ֶׁשאּוכַל לְ ַקבֵּ ל ִמי ָָּּׁׁדּה
.אֶׁ ת דבַ ש ַמ ַתת הַ יְ ִדידּות
Zelda, “In the Shade of the Oak”
Translated by Rabbi Steven Sager

An old hobbled woman
a beggar in the street
was drinking tea in a paved courtyard
in the shade of the oak.
It was wondrous to me how she could break free
from the terrors of a cursed fate
to refined etiquette
to regal manners that take wing
in a life of bounty, in a life of beauty.
In her brown eyes shines the light
that Job saw in the heart of the whirlwind
the shame of rubbish did not obscure in her face
the awe of heaven.
Suddenly, she said to me:
Did you notice the man who sells notions in the basement
at the corner?
Did you see how he looks?
I was amazed
that even in her bleak state she could reflect so
on life’s dramas.
But only when her heart overflowed
and she offered me a jar of honey
that she had been given in some doorway—
did I discover to my surprise
that my love still hovered in the lower spheres
for I had to shatter seven walls of refusal
to be able to accept from her hand
honey offered as a gift of friendship.

