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1. lezeykher à la mémoire de/in memory of 2. Avrom Sutzkever 3. khurbn Shoah 4. yisroel 5. milkhome guerre/war 6. miryam 7. ye-
rusholaim Jérusalem 8. appréciation 9. le bois dont était faite l'arche de Noé, fig. la meilleure qualité/gopherwood, the wood Noah's 
ark was made of, fig. of the highest quality 10. fauteuil/armchair 11. gravé/engraved 12. tracassé/troubled 13. que veut-il dire/what 
does he mean by 14. qu'est-ce qu'il y a/what's the matter 15. godls ptire le décès du grand homme/the great man's death 16. résoudre 
l'énigme/solve the riddle 17. le dessus du panier/the best of all 18. le plus raffiné/the most polished 19. bli sofek sans aucun doute/un-
doubtedly 20. noyau/core 21. nign mélodie/melody 22. bre'yshesdik primordial 23. breyshes genèse/genesis 24. ur-koykhes forces 
primitives/age old strength 25. levu'sh habit/attire 26. toyre Torah 27. mabl Déluge 28. noyekh Noé/Noah 29. floraison/blossom 
30. khoymer matière/substance 31. étaler ses branches dans l'espace/spread branches in space 32. sylvestre/sylvan 

מיט ַאֿברהם סוצקעווערן ֿפַארבינדט מיך א י י ן גָאר ּפערזענלעכע 

בַאגעגעניש, מיט יָארן צוריק, בַײ אים אין שטוב.

ָאנהייב בַאגעגעניש : ער — אין ַא ֿפָאטערשטול10, איך — אים צו ֿפוסנס, 

און ביידע ַארומגערינגלט מיט בילדער און ביכער.

ֿפון דעם טָאג הָאט זיך אַײנגעקריצט11 איין ֿפרַאגע זַײנע : „ווָאס 

ּפימסנהָאלץ איז, ווייסטו ?“ און מיך הָאט געעקבערט12 : ווָאס זשע איז 

ער אויסן13 מיט דער ֿפרַאגע ? ווָאס איז דער מער14 מיט ּפימסנהָאלץ ?

איצט, נָאך דעם גדולס ּפטירה15, ווילט זיך ווידער ּפרּווון באַשיידן דָאס 

רעטעניש16.

מע ווָאלט געקענט זָאגן ַאז סוצקעווערס שַאֿפונג ַאליין איז : ּפימסנהָאלץ. 

דָאס אייבערשטע ֿפון שטייסל17 — נָאך העכער : דָאס געשליֿפנסטע18.

בלי–ספֿק19 הָאט ַאֿברהם סוצקעווער זַײן לעבן לַאנג געשליֿפן ווערטער. 

וועט ַאזַא ווָארטשלַײפֿער ַאוודאי וועלן דערטַאּפן דעם גרַאד שליף בַײ ַא 

דעם 20סטן יַאנוַאר 2010 איז געשטָארבן איינער פֿון די גרעסטע ייִדישע ּפָאעטן, ַאבֿרהם 

סוצקעווער. ַא געבוירענער אין דער ליטע, איז ער געווען איינער פֿון דער גרוּפע יונג ווילנע 

אין די יָארן 1930. ער הָאט איבערגעלעבט דעם חורבן3 אין ווילנער געטָא און דערנָאך ווי 

ַא ּפַארטיזַאן אין די וועלדער. וועגן יענע יָארן הָאט ער ַא סך געשריבן — אין ּפרָאזע און 

ּפָאעזיע — צווישן ַאנדערע ווערק : ווילנער געטָא און געהיימשטָאט. אין 1947 הָאט ער זיך 

בַאזעצט אין יׂשראל4, ווּו ער הָאט ווַײטער געשריבן אין ייִדיש און ַארויסגעגעבן פֿון 1949 

ביז 1995 די גָאלדענע קייט, דעם וויכטיקסטן ליטערַארישן זשורנַאל אויף ייִדיש נָאך דער 

מלחמה5. מער וועגן זַײן לעבן קענט איר געפֿינען אינעם טעם–טעם נומער 22 (ווָאס איז 

דָא אויף אינטערנעץ). מרים6 טרין הָאט אונדז צוגעשיקט פֿון ירושלים7 ַא ּפערזענלעכע 

ָאּפשַאצונג8 פֿון סוצקעווערס ווערק.

ַא בינטל ּפימסנהָאלץ9       
פֿון מרים טרין

מיטשמועסער לויט ּפימסנהָאלץ–מָאסן ! שוין ָאּפגערעדט, ַאז ּפימסנהָאלץ 

איז דער יָאדער20 ֿפון זַײן ּפָאעטישן ניגון21…

ַא יָאדער איז בראשיתדיק22. צי איז ּפימסנהָאלץ בראשית23 אויף 

סוצקעווערס שעפֿערישן וועג ? זיכער איז ַאז אויך ע ר שעּפט אין זַײן 

בראשית ֿפון אור–ּכוחות24 : אי ֿפון נַאטירלעכע אי ֿפון טרַאדיציָאנעל–

ייִדישע. ביידע ווערן איינס אינעם לֿבוש25 ֿפון „ּפימסנהָאלץ“. 

ּפימסנהָאלץ, זָאגט אונדז די ּתורה26, איז שטַארקער ווי מבול27. אין 

ּפימסנהָאלץ : דָאס  ּפימסנהָאלץ דערשווימט נח28 צו ַא נַײעם בראשית.

הָאלץ ֿפון די העלצער. 

אויף ה ָא ל ץ שטייט סוצקעווערס ּפָאעזיע. שוין אין זַײן ערשטער 

לידער–זַאמלונג (לידער, ווַארשע, 1937), זָאגט דער ּפָאעט אין 

„בַאשַאֿפונג“ : „און כ'ווָארצל זיך אַײן אין דער שיינקייט/ַאזוי ווי 

ַא בוים אין געבלי29“. הָאלץ איז דער חומר30 ווָאס מַאכט דעם יונגן 

סוצקעווער שַאֿפן, דָאס הייסט לעבן. ער א י ז  ַא בוים : ֿפַארווָארצלט 

אין דער ערד, וויל ער „זיך צווַײגן אין רוים31“ (אינעם ליד „דורך 

זוניקע נעכט“, ווַאלדיקס32, ווילנע, 1940). ֿפַארצווַײגן זיך איז זוכן די 

שייינקייט — ַא לייטמָאטיוו בַײ סוצקעווערן. ער זוכט, ווַײל ער ֿפילט 

[סוף זייַט 8]

ּפָארטרעט ֿפון סוצקעווער דורך 

d.r. ַארטור קָאלניק
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ַא קליינע ַאנטָאלָאגיע לידער 

פֿון ַאבֿרהם סוצקעווער 

דַײן וועג איז פֿון ָאנהייב צו ָאנהייב
פֿונעם בוך ווַאלדיקס 1 (1940)

דַײן וועג איז ֿפון ָאנהייב צו ָאנהייב

ווַײל סוף2 איז מיט סֿפק3 בַאשּפינט4 —

איז העכער דַײן גלייביקע ֿפָאן הייב

און לעב ווי ַאן ָאדלער5 אין ווינט.

1. [choses] de la forêt, sylvestres (nom dérivé de l'adjectif ווַאלדיק "sylvestre")/from the word ווַאלדיק "sylvan" 2. sof fin/end 3. sofek
doute/doubt 4. revêtu/covered 5. aigle/eagle 6. tressage/weaving 7. azur/azure 8. lancer, asperger/spray 9. désir/desire 10. étaler mes 
branches dans l'espace/spread my branches in space 11. forteresse/fortress 12. meysim les morts/the dead 13. corbeaux/crows 14. me 
noie/drown 15. marécages/swamps 16. pus 17. rapiécés (allusion à געלע לַאטע étoile jaune)/patched (allusion to געלע לַאטע yellow patch) 
18. shoen heures/hours 19. je mords/I bite 20. kha'ishe de bête sauvage/of a wild animal 21. nigunim mélodies 22. biens/belongings, 
property 23. entends/hear 24. germent, naissent/sprout 25. makhshove pensée/thought 26. accélère/make faster 27. accélère/speed up 
28. rotsn volonté/will 29. tsar peine/sorrow 30. novi/nove prophète/prophet 31. kol voix/voice 32. 33 ברענענדיקע. yamen mers/seas.

געזַאנג פֿון ַא ייִדישן דיכטער אין 1943
פֿונעם בוך די פֿעסטונג 11 (1945)

צי בין איך דער לעצטער ּפָאצי בין איך דער לעצטער ּפָאעט אין איירָאּפע ?

צי זינג אצי זינג איך ֿפַאר מתים12, צי זינג איך ֿפַאר קרָאען13 ?

איך טרינק זיךאיך טרינק זיך14 אין ֿפַײער, אין זומּפן15, אין רָאּפע16,

געֿפַאנגען ֿפון געלע, געלַאטעטעגעֿפַאנגען ֿפון געלע, געלַאטעטע17 שעהען18.

כ'צעבַײסַײס19 מַײנע שעהען מיט חייִשע20 ציינער

געשטַארקט ֿפון מגעשטַארקט ֿפון מַײן מַאמעס ַא טרער. דורכן טרָאּפן —

דערזע איך סדערזע איך ס'מיליָאניקע הַארץ, ֿפון די ביינער,

ווָאס יָאגן צו מיר ֿפון דער ערד אין גַאלָאּפן.ווָאס יָאגן צו מיר ֿפון דער ערד אין גַאלָאּפן.

איך בין דָאס מיליָאניקע הַארץ ! בין דער היטעראיך בין דָאס מיליָאניקע הַארץ ! בין דער היטער

ֿפון זייערע איבערגעלָאזטע ניגוניםן זייערע איבערגעלָאזטע ניגונים21.

און גָאט, ווָאס דער מענטש הָאט ֿפַארברענט זאון גָאט, ווָאס דער מענטש הָאט ֿפַארברענט זַײנע גיטער22,

בַאהַאלט זיך אין מיר, ווי די זון אין ַא ברונעם.בַאהַאלט זיך אין מיר, ווי די זון אין ַא ברונעם.

זַײ ָאֿפן, מ, מַײן הֵאַרץ ! און ֿפַארנעם23 ווי סע שּפרָאצן24

געהייליקטע שעהען אין צוקונֿפטס מחשֿבהיקטע שעהען אין צוקונֿפטס מחשֿבה25.

ֿפַארגיכערֿפַארגיכער26, ֿפַאראַײל27 זייער מַאכטיקן רצון28,

און זַײ אין ד אין דַײן צער29 זייער ָאנזָאגער, נֿביא30.

און זינג ֿפון די זומּפן, און זינג ֿפון דער און זינג ֿפון די זומּפן, און זינג ֿפון דער נידער,

ביז ווַאנען עס לעבט נָאך ַא טרער ֿפון דער מַאמען !ביז ווַאנען עס לעבט נָאך ַא טרער ֿפון דער מַאמען !

דערהערן דדערהערן דַײן קול31 זָאלן ביינערנע ברידער,

די ברַאנדיקעדי ברַאנדיקע32 געטָא, און ס'ֿפָאלק הינטער ימען33...

ווילנער געטָא, 22סטן יוני 1943

דורך זוניקע נעכט
פֿונעם בוך ווַאלדיקס (1940)

גירלַאנדן–געֿפלעכט6

אויף טויער און טיר.

דורך זוניקע נעכט

גיי איך צו דיר.

ַא קלָארע לַאזור7

נעמט שּפרייען8 מיט שַײן.

עס רעדט די נַאטור :

„ביסט מַײן, איך בין דַײן“.

איך ֿפרעג בַײ ַא בוים :

ווָאס איז דַײן בַאגער9 ?

„זיך צווַײגן אין רוים10“

ַאן ענטֿפער איך הער.ַאן ענטֿפער איך הער.
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אויפֿשריפֿט אויף ַא בוך
פֿונעם בוך צעווַאקלטע 25 ווענט (1996)

די בלעטער26 זענען, חֿבר27, ניט צו בלעטערן

זיי זענען צו ֿפַארזוכן זייער טעם28.

און יעמָאלט29 מעגסטו שילטן30 צי ֿפַארגעטערן31,

צי גָאר ַא ברכה32 מַאכן אויף ַא גרַאם33.

ווַײל יעמָאלט איז ַא היילונג שוין

דער ברענענדיקער סם34. ***
פֿונעם בוך לידער פֿון טָאגבוך4 (1977)

ווער וועט בלווער וועט בלַײבן, ווָאס וועט בלַײבן ? בלַײבן וועט ַא ווינט,

ָס ֿפַארשווינדט.ַײבן וועט די בלינדקייט ֿפונעם בלינדן ווָאס ֿפַארשווינדט.ַײבן וועט די בלינדקייט ֿפונעם בלינדן ווָאס ֿפַארשווינדט. בלבל

בלבלַײבן וועט ַא סימן5 ֿפונעם ים6 : ַא שנירל שוים7,

בלבלַײבן וועט ַא ווָאלקנדל8 ֿפַארטשעּפעט9 אויף ַא בוים.

ווער וועט בלווער וועט בלַײבן, ווָאס וועט בלַײבן ? בלַײבן וועט ַא טרַאף10

בראשיתדיקבראשיתדיק11 ַארויסצוגרָאזן ווידער זַײן בַאשַאף12.

בלבלַײבן וועט ַא ֿפידלרויז לּכֿבוד13 זיך ַאליין,

זיבן גרָאזן ֿפון די גרָאזן זיבן גרָאזן ֿפון די גרָאזן וועלן זי ֿפַארשטיין.

מער ֿפון ַאלע שטערן ַאזשמער ֿפון ַאלע שטערן ַאזש14 ֿפון צֿפון15 ביז ַאהער,

בלבלַײבן וועט דער שטערן ווָאס ער ֿפַאלט אין סַאמע16 טרער.

שטענדיק וועט ַא טרָאּפן וושטענדיק וועט ַא טרָאּפן ווַײן אויך בלַײבן אין זַײן קרוג17.

ווער וועט בלווער וועט בלַײבן, גָאט וועט בלַײבן, איז דיר ניט גענוג ?

ליכט
פֿונעם בוך אין פַֿײער–ווָאגן (1952)

ֿפַארנעם דָאס קולֿפַארנעם דָאס קול1

ֿפון ליכט ָאן צָאל :ֿפון ליכט ָאן צָאל :

דָאס ֿפַאלט דער טלדָאס ֿפַאלט דער טל2,

דער טלדער טל

אין טָאלאין טָאל3.

דער טלדער טל

אין טָאל -אין טָאל -

ַא קווַאלַא קווַאל

קרישטָאל.קרישטָאל.

און שטילאון שטיל

זַײַײן קול :

טַאלטילטַאלטיל

טַאלטָאל.טַאלטָאל.

מַײן טַאטע
פֿונעם בוך אין מידבר סיני 18 (1957)

מַײן טַאטע איז ַא קריִע19 אויף די טַײכן20 ֿפון סיביר21 — —

מַײן מַאמע איז ַא שַײטער–הויֿפן22 לעבן דער וויליִע23,

נָאר ביידע זענען זיי אין מיר,

דער שַײטער–הויֿפן און די קריִע.

מַײן קינד, זיי וועלן זַײן אין מיר

אויך הינטער מַײן ֿפַארהַאקטער וויִע24 —

דער שַײטער–הויֿפן און די קריִע.

ברויט און זַאלץ
פֿונעם בוך צעווַאקלטע ווענט (1996)

די זון איז ַאלעמענס, נָאר מער ווי ַאלעמענס

געהערט זי מיר ַאליין.

די ווָארצלען35 ֿפון דער ֿפינצטערניש

בַאדַארף איך ניט. איך בין

ַא זונקינד.

איך בין ַאליין דָאס לעבן,

און שּפורן36 ֿפון ַא זילבערֿפוקס37 אין שניי

איז מַײן זּכרון38.

די הַאק39 ווָאס וועט מיך קומען אויסקָארטשען40

זי מוז און וועט מיר בלַײבן אונטערטעניק41.

איך בין די שטילקייט.

בין איר ברויט און זַאלץ.

1. ... kol écoute la voix/hear the voice 2. tal rosée/dew 3. vallée/valley 4. journal intime/diary 5. simen signe/sign 6. yam mer/sea 
7. collier d'écume/string of foam 8. petit nuage/little cloud 9. accroché/snagged 10. syllabe/syllable 11. bre'yshesdik comme pendant la 
Genèse/as during the Creation 12. création 13. lekoved en l’honneur de/in honor of 14. aussi loin que/as far as 15. tsofn nord/north 
16. en plein dans/right into 17. pichet/pitcher 18. midber sinay désert du Sinaï/Sinai desert 19. banc de glace/ice floe 20. rivières/rivers 
21. Sibérie/Siberia 22. bûcher/stake 23. Vilija (Neris), rivière de Vilna/river in Vilna 24. paupière fermée/closed eyelid 25. ébranlés/
tottering 26. feuilles (d'un livre)/leaves (of a book) 27. khaver ami/friend 28. tam goût/taste 29. 30 דעמָאלט. maudire/curse 31. véné-
rer/worship 32. brokhe bénédiction/blessing 33. rime/rhyme 34. sam poison 35. racines/roots 36. traces 37. renard argenté/silver fox 
38. zikorn mémoire/memory 39. hache/axe 40. déraciner/dig, pry me out 41. soumis/submissive.

אילוסטרַאציע ֿפון מַארק שַאגַאל צו סוצקעווערס ּפָאעמע „סיביר“. 

d.r. רעכטס : הילע ֿפונעם בוך „ווַאלדיקס“ דורך אומע ָאלקעניצקי
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יעווגעני קיסין לייענט ייִדישע לידער 
פֿון ַאנע ערשלער

אין ניו–יָארק איז נָאר ווָאס ַארויס ַא קָאמּפַאקטל1 „אויף די קלַאווישן2

ֿפון ייִדישער ּפָאעזיע“, אויף וועלכן דער בַארימטער ּפיַאניסט יעווגעני 

קיסין רעציטירט לידער ֿפון ֿפַארשיידענע ייִדישע ּפָאעטן. ַא טייל ֿפון די 

לידער זענען גָאר בַאקַאנט : „זַײן ַא ייִד“ ֿפון ַאהרן3 צייטלין, „געזען 

הָאב איך ייִדישע ווערטער“ ֿפון משה4 קולבַאק, „אייביק“ ֿפון 

ה. לייוויק, דָאס ליד „ברָאכשטיקער“ ֿפון ּפרץ5 מַארקיש, ווָאס ַא 

ציטַאט דערֿפון הָאט געגעבן דעם נָאמען דער בַאקַאנטער ַאנטָאלָאגיע 

ַא שּפיגל אויף ַא שטיין ֿפון אומגעברענגטע6 סָאוועטיש–ייִדישע 

שרַײבערס. ס'איז אינטערעסַאנט צו הערן אויך לידער ֿפון ַאנדערע, 

נישט ַאזוי בַאקַאנטע דיכטערס : ַאהרן ווערגעליס, בָאריס מָאגילנער, 

עמַאנויִל קַאזַאקעוויטש.

יעווגעני קיסין, ַא געבוירענער אין מָאסקווע אין 1971, וווינט הַײנט 

אין ּפַאריז. לעצטנס איז ער געקומען צו גַאסט אינעם ּפַאריזער 

ייִדיש–צענטער, ווּו מיר הָאבן אים געשטעלט עטלעכע ֿפרַאגעס.

ווָאס איז ֿפַאר אַײך ייִדיש ?

יעווגעני קיסין : ס'איז ַא לשון7 ֿפון מַײנע ָאֿבות8 ווָאס איך הָאב אים 

זייער ליב און ווָאס איז מיר זייער טַײער. איך הָאב די שּפרַאך געהערט 

ֿפון מַײנע בָאבע–זיידע ֿפון דער מַאמעס צד9, רחל10 און ַאהרן.

ֿפון ווַאנען הָאבן זיי געשטַאמט ? צי געדענקט איר ווָאס ֿפַאר ַא ייִדיש 

הָאבן זיי גערעדט ?

יע.ק. : איך געדענק בלויז געציילטע11 ווערטער. איך געדענק ַאז דער 

זיידע , כָאטש12 ער הָאט געשטַאמט ֿפון ווַײסרוסלַאנד13, הָאט ער 

ַארויסגערעדט „ער זוגט“, מיט ַאן „או“. די בָאבע הָאט געשטַאמט ֿפון 

דרום14–אוקרַאיִנע. איך געדענק ַאז זי הָאט ַארויסגערעדט דָאס ווָארט 

„אומעטום“ ווי „אימידעם“.

ווען הָאט איר זיך אויסגעלערנט לייענען ייִדיש ?

יע.ק. : עס איז געווען, דַאכט זיך, דָאס יָאר 1988. אין מָאסקווע איז 

געווען ַאן ערשטער ייִדישער יריד15. די טַאטע–מַאמע זענען ַאהין 

געגַאנגען און זיי הָאבן געקויֿפט ַא קליין לוחל16 מיט ַא העברעיִשן 

ַאלף–בית17. מַײן מוזיק–לערערינס ַא ּתלמיד18 הָאט איר דעמָאלט 
געשענקט ַא ּפלַאטע19 ֿפון דער ָאּפערע–מיסטעריע „ַא שווַארץ צַײמל20

ֿפַאר ַא ווַײס ֿפערדל“. ס'איז געווען די ערשטע ָאּפערע ֿפָארגעשטעלט 

דורך דעם ייִדישן קַאמער–טעַאטער, ווָאס איז געשַאֿפן געווָארן אין די 

זיבעציקער יָארן. דער נָאמען ֿפון דער ָאּפערע שטַאמט ֿפונעם ייִדישן 

ווערטל21 „ָארעמקייט ּפַאסט22 דעם ייִד ווי ַא שווַארץ צַײמל ֿפַאר ַא 

ווַײס ֿפערדל“. ס'איז דָארטן געווען טעקסטן אי אויף רוסיש, אי אויף 

ייִדיש. איך הָאב זיי ֿפַארגליכן23 און איך הָאב ָאנגעהויבן לייענען. איך 

הָאב דעמָאלט ניט געווּוסט ווי מע לייענט דיֿפטָאנגען, און כ'געדענק, 

ַאז איך הָאב ֿפַאלש געלייענט דָאס ווָארט „מנורה“24.

ליטערַאטור, ּפָאעזיע... נָאך 

עּפעס ווָאס איז אַײך טַײער 

אין ייִדיש ?

יע.ק. : איך הָאב זייער ליב 

ייִדישע לידער, און איך זינג 

!) למשל25,  זיי ָאֿפט ֿפַאר מַײנע ֿפרַײנד (ווָאס זיי קענען ניט קיין ייִדיש

„אויֿפן ּפריּפעטשיק“, „רָאזשינקעס מיט מַאנדלען“, „טומבַאלַאלַאיִקע“ 

און ֿפיל ַאנדערע... איין מָאל הָאב איך ַאליין געשריבן מוזיק ֿפַאר 
ּפיניעס לידער ֿפון דעם בוך מָאטל ּפייסע דעם חזנס...26

די בָאבע מַײנע ֿפלעגט ַא מָאל זינגען אויף ייִדיש — נָאר גָאר זעלטן. 

בלויז צו מַײן שוועסטערס געבורטסטָאג הָאט זי איין מָאל געזונגען 

גָאלדֿפַאדענס ַא ליד. איך הָאב ֿפַארגעדענקט די מעלָאדיע, און איך 

הָאב דערקענט דָאס ליד ַא סך שּפעטער, ווען איך הָאב עס געלייענט 

אין פָֿארווערטס. כָאטש די מעלָאדיע, ָאּפגעדרוקט אין פָֿארווערטס, 

איז געווען ַאן ַאנדערע... איך הָאב אויך געהערט ווי מַײן מומע הָאט 

געזונגען : „לָאמיר מַאכן ַא לחיים27“, „לָאמיר ַאלע אין איינעם“, 

„דער קיִעווער טרַאמווַײ“ און נָאך ַאנדערע לידער.

צי קענט איר דערציילן אַײערע אַײנדרוקן ֿפון די ייִדישע ערטער אין 

ּפַאריז ?

יע.ק. : איך קען אַײך דערציילן ַא מעׂשה28. איך בין איין מָאל געגַאנגען 

שּפַאצירן. ס'איז געווען ַא שּפעטער ָאוונט אין דעצעמבער, ניט ווַײט 

ֿפונעם ּפלַאץ מַאדלען. הָאב איך געזען ַא שול. די קליינע טיר איז 

געווען ָאֿפן. בין איך ַארַײנגעגַאנגען... ַא לַאנגער קָארידָאר... איך 

הָאב בַאטרַאכט די שול, ווָאס איז געווען ליידיק. וויל איך שּפעטער 

ַארויסגיין — די טיר איז ֿפַארמַאכט. איך הָאב שוין געטרַאכט ַאז איך 

וועל דַארֿפן ֿפַארברענגען די נַאכט אין דער שול. בַאלד הער איך : 

עס קומען מענטשן, מע וועט מיך רַאטעווען ! נָאר ווָאס זשע29 ? ס'איז 

געווען די ּפָאליציי. מיט ַאווטָאמַאטן30 ! „הענט אין דער הייך !“ און 

זיי הָאבן מיך דורכגעזוכט. איך הָאב שּפעטער געדַארֿפט ֿפַארברענגען 

ָאנדערטהַאלבן שעה31 אין ַא ּפָאליציי–צירקל. צום גליק הָאבן זיי צום 

סוף32 ַא קוק געטָאן אויֿפן אינטערנעץ, געזען ווער איך בין, הָאבן זיך 

ַאנטשולדיקט און מיך ַאוועקגעלָאזט ֿפרַײ. ס'איז געווען שוין שּפעט בַײ

נַאכט.

צי הָאט איר ַאן עצה33 ֿפַאר ּתלמידים, ווָאס לערנען זיך ייִדיש ?

יע.ק. : ווָאס זשע ֿפַאר ַאן עצה קען איך זיי געבן ? איך קען זיי נָאר 

ווינטשן ֿפון מַײן גַאנצן הַארצן ַא סך הצלחה34 ֿפַארן ווַײטערדיקן 

קיום35 ֿפון מַאמע–לשון36  ! 

 1. CD 2. touches (d'un piano)/keys (of a piano) 3. arn 4. moyshe 5. perets 6. assassinés/murdered 7. loshn langue/language
 8. oves ancêtres/ancestors 9. tsad côté/side 10. rokhl 11. rares/few 12. bien que/although 13. Belarus 14. dorem du sud/southern
 15. yari'd foire/fair 16. lu'ekhl petit calendrier/little calendar 17. alef-beys alphabet 18. talmid élève/pupil 19. disque/record
 20. bride/bridle 21. expression 22. sied/becomes 23. comparés/compared 24. menoyre Menorah 25. lemoshl par exemple/for
 example 26. ... khazns Motl fils du chantre/Motl the Cantor's Son de/by Sholem-Aleykhem 27. … lekhaim buvons/let's drink
 28. mayse histoire/story 29. quoi donc ?/what now? 30. mitraillettes/submachine guns 31. … sho une heure et demie/an hour and
 a half 32. … sof finalement/finally 33. eytse conseil/advice 34. hatslokhe succès/success 35. kiem survie/survival 36. … loshn
 yiddish

[סוף זייַט 8]
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דָאס ּפנים1 פֿון ַא רַאק2 
פֿון מַארינַא ַאלעקסעיעווַא

ַאלצדינג בַײ דער דָאזיקער משּפחה3 איז געווען ּפשוט4 אויסער-

געוויינטלעך. ערשטנס זי, ַא שיינע ֿפרוי ֿפון ַא יָאר 45, ַא שווַארצע, 
מיט לַאכנדיקע אויגן, ַא ליבער מענטש אויך. זי הָאט זיך בַאשעֿפטיקט5

מיט הָאדעווען6 הינט, בָאקסערס. דער מַאן אירער איז געווען ַא 

לָאקָאמָאטיוון–מַאשיניסט, עּפעס ַאזוינס, ווָאס איז בַײ אונדז, קינדער, 

געווען געגליכן צו ַא ּכישוף–מַאכער7. זי הָאט אויך געהַאט ַא זון, אין 

איר ַא גערָאטענעם8, וועלכער הָאט נָאר ווָאס געקרָאגן די מַאטורע9 און 
געגַאנגען ָאנגעטָאן אין ַא קָאסטיום, נָאר געשּפילט הָאט ער זיך ַאֿפילו10

מיט גָאר קליינע קינדער גַאנץ ֿפריילעך. דערצו דער הונט זייערער, 

כָאטש11 מיט ַא ּפנים ֿפון ַאן ַאלטן בייזן ּפַאּפוַאס12, איז באמת13 געווען 

דָאס סימּפַאטישסטע בַאשעֿפעניש14 אויף דער הינטישער וועלט.

וועגן איר, דער דָאזיקער ֿפרוי, מיט וועמען די מַאמע איז געווען 

שטַארק בַאֿפרַײנדט, הָאב איך איין מָאל אונטערגעהערט15 ַא שמועס 

צווישן דער מַאמען און דער בָאבען. ֿפונעם אונטערגעהערטן הָאט זיך 

ַארויסגעוויזן, ַאז די חֿברטע16 דער מַאמעס איז מסוּכן שלַאף17 געווָארן 

ווָאס גיכער זי מֿבקר–חולה  אויף רַאק, און ַאז די מַאמע הָאט בדעה18

זַײן19. אויף דעם הָאט די בָאבע געענטֿפערט :

— איין זַאך טו מיר צו ליב, לענַא, זַײ ַאזוי גוט. דַײן טָאכטער (דָאס 

ַר ן ֿפַאר ן ֿפַאר  הייסט, מיך) זָאלסטו מיט דיר ניט מיטנעמען. זי איז צו קליי

ַאזעלכע זַאכן.

די ידיעה20 הָאט מיר ַאוודאי21 זייער ֿפַארדרָאסן22, אי איבער דער 

חֿברטע אונדזערער, אי איבער דער מַאמען. דעמָאלט ַא צען–יעריקע, 
בין איך מיט ַאזַא קרענק געווען אין גַאנצן אומבַאקַאנט. רַאקעס23

ָאבער הָאב איך גוט געקענט. „גַאלינַא ּפעטרָאוונַא, נעבעך24 (ַאזוי 

הָאט זי געהייסן), הָאט געקרָאגן ַא ּפנים ֿפון ַא רַאק“ — ָאט דער 

געדַאנק הָאט זיך געדרייט בַײ מיר אין קָאּפ — „די מַאמע זָאל זיך 

חלילה25 ניט ָאנשטעקן26“. נָאך דער מַאמעס הויך–וויסנשַאֿפטלעכע 

בַאלַײכטונגען27 הָאב איך זיך ַא ביסל בַארויִקט, נָאר די ֿפריִערדיקע 

אויך דערֿפַאר, ווָאס איך  געדַאנקען הָאבן מיך סַײ ווי געמוטשעט28

הָאב זיי קיינעם ניט געקענט ֿפַארטרויען29 — טָאמער30 ס'איז ַא 

נַארישקייט ?

קיינער, און ַאֿפילו ניט די בָאבע, הָאט מיט ֿפָאדערונגען און געבָאטן 
בַײ דער מַאמען גָארנישט ניט געקענט ּפועלן31, און זי הָאט מיך טַאקע32

מיט זיך צו גַאלינַא ּפעטרָאוונַאן מיטגענומען, ָאבער אין דער לעצטער 

ַרַײם ַארַײם ַארַײנגַאנג צום בנין33, ווּו  מינוט מיך געלָאזט אויף איר ווַארטן ב

עס הָאט געוווינט די חֿברטע אירע. 

צי הָאב איך געקענט ווַארטן בעת34 די מַאמע מַײנע הָאט 

אַײנגעשטעלט35 איר לעבן אין סּכנות–נֿפשות36 ?

דורך דער צוגעלענטער37 טיר ֿפון דער וווינונג הָאב איך צו ערשט 

געזען ריזיקע קנוילן38 רויך און נָאך דעם, זיי ביידן, די מַאמע מיט 

איר חֿברטע, שטייענדיק אין קיך, מיט ּפַאּפירָאסן אין די הענט. דער 
בעל–הביתטעס39 בלַאס ּפנים, צעקָאשמעטע40 הָאר, דָאס כַאלַאטל41

און די גַאנצע, ביז דעמָאלט אומבַאקַאנטע צעכרַאסטעטע42 היימישקייט 

אירע הָאט מיך ַא ביסל צעמישט. קיין ּפנים ֿפון ַא רַאק איז ַאוודאי בַײ 

קיינעם דָארטן ניט געווען.

— ֿפַאר ווָאס הָאט איר, לענַא, געלָאזט דָאס מיידעלע אין דרויסן ?

הָאט זי, מיך דערזעענדיק, געמַאכט צו דער מַאמען מיט שטוינונג43.

און צו מיר, ַא ווַײלע שּפעטער :

ָס קוקסטו אויף מיר ַאזוי, קינד, הָאסט אויף מיר רחמנות— ווָאס קוקסטו אויף מיר ַאזוי, קינד, הָאסט אויף מיר רחמנות— ווָאס קוקסטו אויף מיר ַאזוי, קינד, הָאסט אויף מיר רחמנות44 ?

ווָאס הָאט מען געקענט ענטֿפערן ?

זי הָאט מיך צוגעטוליעט צו זיך און ַאוועקגעזעצט נעבן זיך אויף דער 

קליינער סָאֿפע אין קיך, און די מַאמע אויף ַא בענקל אונדז ַאנטקעגן.

ַאזוי זענען מיר געזעסן, געטרונקען טיי, געשמועסט, גערייכערט, 

ַאממערסטן זי, ווייניקער די מַאמע. ַאן אויסטערלישע45 זַאך — ֿפון 

ָאנהייב ָאן הָאב איך געֿפילט, ַאז מע הָאט מיך ַארַײנגענומען אין ַא 

מין געהיימען קרַײז. ווָאס ֿפַאר ַא קרַײז ? ֿפון דערווַאקסענע ? ֿפון 

ֿפרויען ? דָאס הָאב איך ניט געווּוסט. ָאבער קיין סודות46 הָאב איך 

דָארטן ניט געהערט. ַאלץ איז געווען ּפרָאסט און ּפשוט47, צו ּפשוט, 

ַאחוץ48 געציילטע מעדיצינישע טערמינען. איך הָאב יָא געהערט 

1. ponem visage/face 2. cancer 3. mishpokhe famille/family 4. poshet simplement/simply 5. s’occupait/took care of 6. élever/raising 
7. kishef- ... magicien/magician 8. qui lui ressemblait/who took after her 9. baccalauréat/secondary school diploma 10. afile même/
even 11. bien que/although 12. Papou/Papuan 13. beemes vraiment/truly 14. créature 15. entendu/overheard 16. kha'verte amie/friend 
(fem.) 17. mesukn ...  gravement malade/seriously ill 18. ... bedeye a l’intention/intends 19. mevaker-khoyle ... rendre visite (à un 
malade)/visit (a patient) 20. yedie nouvelle/news 21. avade bien sûr/of course 22. chagrinée/hurt, upset 23. écrevisse (deuxième sens 
du mot crayfish (second meaning of the word/(רַאק -la pauvre/poor thing 25. kholile que Dieu nous préserve/God forbid 26. at .24 (רַאק
traper/catch it 27. éclaircissements/clarifications 28. tourmenté/distressed 29. confier/confide in 30. au cas où/in case 31. poyln obte-
nir/convince 32. effectivement/indeed 33. binyen immeuble/building 34. beys pendant que/while 35. risquait/risked 36. sakones-ne-
foshes danger mortel/mortal danger 37. mi-clos/half-closed 38. volutes/clouds 39. balebostes de la maîtresse de maison/of the hostess 
40. ébouriffés/disheveled 41. robe de chambre/bathrobe 42. débraillé/sloppy 43. surprise 44. rakhmones pitié/pity 45. étrange/strange 
46. soydes secrets, sing. סוד sod 47. ... ... poshet tout simple/plain and simple 48. akhu'ts à part/except 

[סוף זייַט 7]



6

ַאן ערנסטער מענטש
 

1. Coen 2. royshem impression 3. curiosité/curiosity  4. ... mayse, plur. mayses /histoire bizarre/strange story 5. dibek dibbouk מעׂשיות
dybbuk 6. d’autrefois/old-time 7. getn divorcer/divorce 8. bigneyve en cachette/secretly 9. keseyder constamment/all the time 10. en-
tretenir/support 11. fainéant/idler 12. afile même/even 13. rabbins non orthodoxes/rabbis 14. eytses conseils/advice 15. kashe question 
16. koydem-kol tout d’abord/first of all 17. moyde ... avouer/confess 18. impartial/impartial 19. ... shayekh en ce qui concerne/concer-
ning 20. ... khosid fervent admirateur/ardent fan 21. antidote 22. kima't presque/nearly 23. de la même farine/made of the same stuff 
24. goudron/pitch 25. meshune ... étranges/weird 26. personnages/characters 27. makes plaies/plagues 28. teve habitude/habit 29. par-
ticularités/characteristics 30. tayne critique/argument 31. ... khoyzek se moquent/make fun of 32. utile/worthwhile 33. oyfn façon/
way 34. lehavdl passez-moi la comparaison/if they may be mentioned in the same breath 35. sholem-aleykhemen 36. sof fin/end 
37. hagdome introduction 38. moshl fable 39. gufe lui-même/itself 40. mamesh vraiment/really 41. oysyes lettres/letters (alphabet) 
42. loufoque/nonsensical 43. le pauvre/poor soul 44. mise à l’épreuve/test 45. hashe'm Dieu/God 46. punition/punishment 47. … sho-
lem  acceptez/accept

ווען דַײן ֿפרוי ֿפַארליבט זיך אין דַײן בעסטן ֿפרַײנד און וויל זיך גטן7, 

ווען זי טרַײבט דיך ַארויס ֿפון דַײן אייגענער שטוב, ווען דַײן זון 

רייכערט מַאריכוַאנַא בגנֿבה8, ווען דַײן טָאכטער שרַײט און קלָאגט זיך 

ּכסדר9, ווען דו מוזסט אויסהַאלטן10 דַײן ברודער — ַא קָארטן–שּפילער 

און ַא ליידיק–גייער11, ווען דו הָאסט ניט קיין ֿפַארגעניגן ֿפון דַײן

ַארבעט, צו ווָאס טויג דיר דָאס לעבן, ַאז ָאך און וויי ? נישטָא קיין 

ענטֿפער ַאֿפילו12 ֿפון די דרַײ רַאבַײס13 בַײ וועמען דער העלד זוכט 

עצות14. בלַײבט ַא קשיא15…

ניקָאל

קודם–ּכל16 דַארף איך מודה זַײן17 ַאז איך בין נישט אין גַאנצן 

אומּפַארטיייִש18 ווָאס שייך19 די ברידער ּכהן. שוין זינט יָארן בין 

איך זייערס ַא ֿפַארקָאכטער חסיד20 און איך הַאלט זיי ֿפַאר ַא ֿפריש 

און וויכטיק קעגנמיטל21 קעגן די הָאליווּודער ֿפילמען ווָאס זענען 

ּכמעט22 ַאלע ווי ֿפון איין טייג געקנָאטן23. „ַאן ערנסטער מענטש“ איז 

ַא קָאמעדיע ָאבער ַא שווַארצע ווי ּפעך24, מע לַאכט ֿפון אומרויִקייטס 

וועגן, ֿפון די משונה מָאדנע25 ּפַארשוינען26 ווָאס ווערן ַארַײנגעשיקט 

אין לַארי גָאּפניקס לעבן איינער נָאך דעם צווייטן ווי די מּכות27. 

די ברידער ּכהן הָאבן ַא טֿבע28 צו בַאֿפעלקערן זייערע ֿפילמען מיט 

מָאדנע ֿפיגורן, זיי הָאבן ַא טַאלַאנט אויסצוטרַאכטן ַאזעלכע סַאטירישע 

געשטַאלטן איטלעכע מיט אירע בַאזונדערע אייגנשַאֿפטן29. צו דער 

טענה30 ַאז זיי מַאכן חוזק31 ֿפון די קַאריקַאטורן ֿפון נַארישע ייִדן, 

דערמָאן איך ַאז דָאס קומט נָאך 13 ֿפילמען ווָאס מַאכן חוזק ֿפון 

קַאריקַאטורן ֿפון נַארישע גויים. אויך ּכדַאי32 צו דערמָאנען איז די 

ברידער ּכהנס שּפילעוודיקייט מיט דער ענגלישער שּפרַאך, יעדער 

די פֿילמען פֿון די ברידער ּכהן1 מַאכן ַאלע מָאל ַא שטַארקן רושם2

— ַא גוטן ָאדער ַא שלעכטן… זייער לעצטער פֿילם, „ַאן ערנסטער 

מענטש“, הָאט ַארויסגערופֿן נָאך מער דיסקוסיעס און ּפָאלעמיק 

ווי געוויינטלעך. דער פֿילם שּפילט זיך ָאּפ אין ַא ּפרָאווינץ–שטָאט 
אין ַאמעריקע אין די זעכציקער יָארן. דָאס גרויסע טשיקַאוועס3

— פַֿאר די ווָאס פַֿארנעמען זיך מיט ייִדיש — איז די ערשטע סצע-

נע. ס'איז ַא מָאדנע מעׂשה4 מיט ַא דיבוק5, ווָאס קומט פָֿאר אין ַא 

פַֿארצַײטיק6 שטעטל און ווָאס ווערט געשּפילט אין גַאנצן אויף 

ייִדיש — און ַא ניט שלעכטן ייִדיש דערצו, ַא זעלטענע זַאך אין 

קינָא הַײנט צו טָאג ! דָא אונטן וועט איר געפֿינען ַאן ָאּפקלַײב 

פֿון פַֿארשיידענע מיינונגען וועגן דעם פֿילם.

ּפַארשוין הָאט זַײן אייגענעם ווָאקַאבולַאר און אוֿפן33 צו רעדן, ַא 

ביסל ווי, להֿבדיל34, די ּפערסָאנַאזשן בַײ שלום–עליכמען35. „ַאן 

ערנסטער מענטש“ איז ַא ֿפילם ווָאס שּפילט מיט מעׂשיות, ווי ַאזוי מע 

דערציילט ַא מעׂשה און ֿפַאר ווָאס. דָא זענען דָא עטלעכע מעׂשיות מיט 

ַאן ָאנהייב, טייל מָאל מיט ַא מיטן ָאבער קיין מָאל נישט מיט ַא סוף36, 
ֿפרַאגעס ָאן ענטֿפערס. די הקדמה37 מיטן דיבוק ווי אויך דער משל38

מיטן גויס ציין, און דער ֿפילם גוֿפא39, הָאבן נישט קיין ענטֿפערס, 

מע מעג ַאלצדינג ֿפַארשטיין ָאדער ַאזוי ָאדער ַאזוי, צי איז דָאס 
ממש40 ַא דיבוק, צי נישט ? ווָאס איז דער בַאטַײט ֿפון די אותיות41

אינעם מויל ֿפונעם גוי ? און ווָאס הָאט דער רַאבַײ געווָאלט זָאגן 

מיטן נישט–געשטויגענעם42 משל ? און לַארי גָאּפניק נעבעך43, צי איז 

? ַאן ָאּפקומעניש46 ֿפַאר  ַאלצדינג בלויז ַאן אויסּפרּווו44 ֿפון „השם“45

זַײן מָארַאלישער שווַאכקייט ? גיי ווייס ! ווי איינער ֿפון די ּפַארשוינען 

accept the mysteryזָאגט : accept the mysteryזָאגט : accept the mystery (מַאכט שלום47 מיט דער מיסטעריע).
דניאל
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48. derekh-erets respect 49. rakhmones pitié/pity 50. mies laid/ugly 51. seyfer
iev Livre de Job/The Book of Job 52. vide/empty 53. kheyshek … j'avais envie/I felt 
like 54. efsher peut-être/maybe 55. sibe raison/reason 56. le lendemain/the next day 
57. khaveyrim amis/friends 58. se sont délectés/were delighted 59. mamesh littérale-
ment/literally 60. ridicule/ridiculous 61. d'un autre côté/on the other hand 62. même/
even 63. maillon/link 64. yikhes-… "lettres de noblesse"/pedigree 65. shaykhes rap-
port/relation 66. tana'kh Bible juive/Jewish Bible 67. pe'retsn Y.  L. Peretz 68. reb 
nakhmen … Rabbi Nakhman de/of Bratslav 69. osé/dared 70. tracasse/torments.  

49. ... iker surtout/mainly 50. hébété/numb 
51. keylim vaisselle/dishes 52. khoy-
desh mois/month, plur. חדשים khadoshim
53. a ponem apparemment/apparently 
54. almen veuf/widower 55. kha'sene
... s’est marié/got married 56. membres/
members 57. efsher peut-être/perhaps 
58. shures lignes/lines 59. ... svore il se 
peut que/it could be.

און ניט געהערט, יָא ֿפַארשטַאנען און ניט 

ֿפַארשטַאנען, און דער עיקר49 געזעסן ווי 

געליימט50. אין ַא געוויסן מָאמענט הָאט זי 

געזָאגט, ווי ַאזוי איר מַאן, דער מַאשיניסט ֿפון 

לָאקָאמָאטיוו, הָאט ניט געווָאלט, זי זָאל מַאכן 

ַאן ָאּפערַאציע און ווי זי, זיך ֿפילנדיק שווַאך 

און עלנט נָאך ַא סעַאנס כעמיָאטערַאּפיע, הָאט 

ַרןֿפַארןֿפַארן הונט מיט ַא ּפנים ֿפון ַאן  זיך געקלָאגט 

ַאלטן ּפַאּפוַאס און ער הָאט איר געברַאכט 

זַײן שיסל ווַאסער. דָאס שמועסן און טרינקען 

טיי הָאט געדויערט ַא היּפשע צַײט, און די 

קיך מיט מעבל און ּכלים51 איז ביסלעכווַײז 

ֿפַארזונקען געווָארן אין דער נַאכט, ווָאס אין 

ּפעטערבורג, אין חודש52 יוני, איז זי ַאֿפילו 

קיין נַאכט ניט.

ווָאס ווַײטער ? מיר זענען געֿפָארן אויף 

ווַאקַאציעס. ווען מיר זענען צוריק, הָאט 

מען דער מַאמען געזָאגט אויֿפן טעלעֿפָאן ַאז 

גַאלינַא ּפעטרָאוונַא איז מער ניטָא. ַאוודאי 

בין איך אויך טרויעריק געווען — ֿפון די גָאר 

טַײערע מענטשן, ווָאס זענען בַײ מיר ַאוועק 

נָאך קינדווַײז, איז זי געווען די ערשטע. נָאר 

דער טרויער הָאט ַא ּפנים53 בַײ קיינעם לַאנג 

ניט געדויערט. עטלעכע חדשים שּפעטער 
הָאבן מיר זיך דערווּוסט ַאז דער ַאלמן54

אירער הָאט חתונה געהַאט55.

עס בלַײבט מיר ָאבער נָאך ַאלץ די ֿפרַאגע, 

אין ווָאס ֿפַאר ַא קרַײז הָאט מען מיך 

דעמָאלט ַארַײנגענומען. ווער זענען די 

ַאנדערע מיטגלידער56 ? אֿפשר57 — ס'איז מיר 

אַײנגעֿפַאלן שרַײבנדיק ָאט די שורות58 — די 

ווָאס ווייסן ַאז מע קען בענקען נָאך עמעצן 

איידער ער איז ַאוועק ? ָאבער ניט בלויז דָאס. 

ַא סֿברא59, ַאז די בָאבע איז טַאקע געווען 

גערעכט — ֿפַאר ַאזעלכע זַאכן בין איך נָאך 

ַאלץ ניט גענוג גרויס.

[סוף ֿפון זייַט 5]

איך בין נישט קיין גרויסע ליבהָאבערין ֿפון 

די ברידער ּכהן. ווען עס גייט אין ברידער 

געֿפעלן מיר ַא סך בעסער די ברידער 

מַארקס ! דָאס ווָאס שטערט מיר צום מערסטן 

בַײ זיי איז ַאז זיי שַאֿפן העלדן ווָאס זיי 

ַאליין הָאבן ֿפַײנט. נישטָא קיין איינער דָא 

ווָאס רוֿפט ַארויס דרך–ארץ48, מיטגעֿפיל 

צי ַאֿפילו רחמנות49. אויב די וועלט איז ַאזוי 

מיאוס50 און ַאזוי ֿפול מיט שווַאכע, נַארישע 

און היּפָאקריטישע מענטשן — טָא ווָאס ַארט 

עס אונדז, אויב דָאס גַאנצע געשעֿפט וועט 

גיין אין דר'ערד ? ווָאס שייך לַאכן — הָאב 

איך געלַאכט ּפונקט ַאזוי ֿפיל ווי בַײם לייענען 

סֿפר איוֿב51 ! איז ניט געוויינט, ניט געלַאכט, 

געּפרּוווט צו טרַאכטן און נישט דערטרַאכט... 

ס'איז טַאקע דָא ַא מיסטעריע, נָאר לויט מיר ַא 

ביסל ַא ּפוסטע52.

רובי

געזען הָאב איך דעם ֿפילם נָאך ַא לַאנגן טָאג 

ַארבעט, און זיצנדיק ֿפַארן עקרַאן הָאב איך 

שטַארק חשק53 געהַאט צו ֿפַארמַאכן די אויגן 

און שלָאֿפן געשמַאק. אֿפשר54 איז דָאס די 

סיבה55 ֿפַאר ווָאס ס'איז מיר אין גַאנצן ניט 

אויֿפגעֿפַאלן ַאז ס'זענען דָא אינעם ֿפילם 

קָאמישע מָאמענטן ווָאס מע ווָאלט געקענט 

לַאכן ֿפון זיי. אויף צו מָארגנס56 הָאבן מיר 

ַא ּפָאר חֿברים57 דערציילט ווי זיי הָאבן 

געקווָאלן58 ֿפונעם הומָאר אין ֿפילם, זיך 

ממש59 געהַאלטן בַײ די זַײטן ֿפון געלעכטער. 

נו, הָאב איך זיך געֿפילט גענוג נַאריש, ווי 

געוויינטלעך איינער ווָאס ֿפַארשטייט ניט ַא 

וויץ ווָאס ַאלע לַאכן ֿפון אים. נָאר ווען די 

חֿברים הָאבן דערקלערט צוליב ווָאס זיי הָאבן 

ַאזוי שטַארק געלַאכט, הָאב איך אויך 

ֿפַארשטַאנען ֿפַאר ווָאס איך הָאב ַאֿפילו 

ניט געשמייכלט. ַאלע וויציקע סיטוַאציעס 

אין ֿפילם ווַײזן דָאס לעכערלעכע60 אין 

מענטשן. מען לַאכט נישט מיט די העלדן, 

נָאר ֿפון זיי. צוריקגעשמועסט61 איז דָא 

ַא ייִדיש שּפריכווָארט ווָאס זָאגט : ַא 

געלעכטער הערט מען ווַײטער ווי ַא 

געוויין. זענען די ברידער ּכהן אֿפשר 
גערעכט ַאז מיט ַא געלעכטער, כָאטש62

מיט ַא ביטערן, קענען זיי בעסער 

איבערגעבן זייער קריטיק.

שרון

דער ֿפילם איז ַא גלענצנדיק רינגל63 אין 

דער „גָאלדענער קייט“. לַארי גָאּפניק, 

דער הויּפטהעלד, ַא ייִד ווָאס לעבט אין 

די זעכציקער יָארן אינעם ַאמעריקַאנער 

מידל–וועסט, הָאט ניט קיין מזל. נָאר ַא 

ּפערסָאנַאזש ֿפון די ברידער ּכהן קען ניט 

זַײן קיין „טרַאגישער העלד“. ער הָאט 

ֿפָארט ַא ייִחוס–בריוו64 : לַארי הָאט ַא 
שַײכות65 צו ייִדישע העלדן — ֿפון ּתנך66

ביז ֿפיליּפ רָאט — ניט דורכלָאזנדיק 
ּפרצן67. נָאר ַאֿפילו ר' נחמן ברַאסלעווער68

ווָאלט זיך ניט דערוועגט69 אויסצוטרַאכטן 

די ָאנהייב–סצענע, ווָאס שּפילט זיך אויף 

ייִדיש. ָאט די סצענע שטעלט ַא ריזיקן 

ֿפרַאגע–צייכן, ווָאס גייט ַאדורך דעם ֿפילם 

און עקבערט70 ּכסדר לַארין. ער וועט קיין 

מָאל ניט הָאבן קיין ענטֿפער אויף זַײנע 

ֿפרַאגעס. ניט וויכטיק ! דָאס וויכטיקע איז 

דָאס ֿפַארגעניגן ווָאס מיר הָאבן קוקנדיק 

אויף דעם ֿפילם און זעענדיק דעם 

הורַאגַאן ווָאס וועט סַײ ווי ַאוועקבלָאזן 

די ּפרָאבלעמען ֿפון די העלדן… און 

אונדזערע אויך… 

עוולין
d.r.  בילד : עדוַארד טַאובע
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[סוף ֿפון זייַט 4]

Prix : 2,50 euros ּפרַײז : 2,50 איירָאס

דעם אמת33 ווָאס בַאהַאלט זיך אין דער שַאֿפונג. ער זעט דעם ווּונדער 

ֿפון שַאֿפונג אין דער נַאטור און זוכט דורך שעֿפערישקייט צו כַאּפן 

ַא שמצל34 ֿפון דעם אמת. ער גלייבט ַאז ער קען הָאבן ַא חלק35 אין 

דעם ווּונדער ֿפון דער יצירה36, ווַײל ער ַאליין א י ז ַא חלק ֿפון איר. 

בוים — איז ער געבענטשט מיטן  זַײענדיק ַא מענטש — נישט גָאלע37

ּכוח38 ֿפון ווָארט. סוצקעווער הָאט בטחון39 אין ווָארט. זַײן זוכעניש 

איז ַא זוכעניש דורך ווערטער. זַײן ּכוח : שלַײֿפן ווערטער — זַײן 

: דערגיין צו ַא לעצטן שליף, דורך וועלכן ער זָאל קענען  הָאֿפענונג

ּפן דעם אמת. ַאֿברהם סוצקעווער וויל זיך דערשלַײֿפן צום יָאדער  ּפן דעם אמת. ַאֿברהם סוצקעווער וויל זיך דערשלָאנכַאּ ּפן דעם אמת. ַאֿברהם סוצקעווער וויל זיך דערשלָאנכַאּ ּ

ֿפון דער יצירה : צום לעצטן ווָארט.

ֿפון ווָאס קען זַײן געמַאכט דָאס לעצטע ווָארט אויב נישט ֿפון 

ּפימסנהָאלץ ?

ָאבער ווָאס מער דער ּפָאעט שטרעבט צום קערן40, ַאלץ מער 

ַאנטּפלעקט41 זיך די בראשיתדיקייט ֿפון יָאדער : ּתמיד42 ווַאקסט ַארויס 

עּפעס ֿפרישס און קיין דערגיין איז נישטָא. 

דָא בַאווַײזן זיך די צוויי ּפנימער43 ֿפונעם גרויסן ּפָאעט : יעדעס ליד 

ווערט געבוירן ֿפון ּפָאעטישן גלויבן — ָאבער מיט יעדער לעצטער 

שטַארבט דער ּפָאעט, ווַײל ער הָאט נישט געֿפונען. שוין אין  שורה44

ָאנהייב וועג ֿפילט דָאס סוצקעווער און ענדיקט זַײן ווַאלדיקס ָאט ווי : 

„ווער זָאגט עס, אייביק וועל איך לעבן ? גיכער — אייביק שטַארבן“. 
און אין מיטן וועג, סוף45 50ער יָארן, ֿפרעגט ער ַא בוים : „געדַײעט46

נָאך אין דיר ַא גרינער ניגון ?“ און לָאזט יענעם ענטֿפערן : „כ'בין ווי 

דו./געשּפָאלטן, און בַאדעקט מיט ַאש די בלעטער. [...] ַא נַײער בוים 

ֿפון מיר וועט בליִען שּפעטער“.

 : ּפימסנהָאלץ דער מהות47 ֿפון סוצקעווערס ווַאלדיקן טָאּפל–ּפנים איז

שטַארקער ווי מבול — ָאבער אויך טרעגער ֿפון סוף. אין סעּפטעמבער 

1943 בַאזינגט ער דעם ווַאלד ווי דעם לעצטן ַאזיל ֿפַאר די ּפַאר-

טיזַאנער — דָארט ווַאקסן זיי אמתע צוקונֿפטזין48 („בַאגלייטליד בַײם 

49די פֿעסטונג49די פֿעסטונג49, ניו–יָארק, 1945). מיט איין  די פֿעסטונגַאוועקגיין אין ווַאלד“, די פֿעסטונגַאוועקגיין אין ווַאלד“, 

חודש50 שּפעטער ָאבער קריצט ער אויס אויף ַא בוים ֿפיר שורות : 

„ניט ֿפַאר דיר דער יום–טוֿב51/ניט ֿפַאר דיר די ֿפענער/ביסט דָאך ַא 

די ניט צוגעקלעּפט צום בָאדן...“ („אויסקריץ אויף ַא בוים“, די ניט צוגעקלעּפט צום בָאדן...“ („אויסקריץ אויף ַא בוים“, די  מצֿבה52/

).פֿעסטונג).פֿעסטונג).

און אויב דָאס ַאלץ קלינגט ווי אויסגעזויגן53 ֿפון ווָארצל54, לוינט 

ַא קוק געבן אין סוצקעווערס גרינעם ַאקווַאריום : דָארט שווימט 

דָאס קעסטעלע ֿפון ּפימסנהָאלץ מיט זַײן סוד55 — ַא שַארבן ֿפון ַאן 

אומגעקומענעם, ווָאס ווערט דעם שרַײבערס צווילינג–ּפנים („דָאס 

קעסטעלע ֿפון ּפימסנהָאלץ“).

צווילינג–ברודערונג אין צווילינג–ברודערונג אין צווילינג–ברודער (ַארויסגעגעבן אין  סוף בַאגעגעניש : ַא ווידמ

: „מַײן בעסט בוך“.  ּתל–ַאֿביֿב אין 1986). סוצקעווערס קָאמענטַאר

דָארט „ֿפַארַאן ַא ווַאלד ווּו גליווערעם56 ֿפַארֿפירן“. דָארט „קענסט 

הערן, ווי סע זויגט אין ערד ַא זָאמען/דָאס ווידערקול57 ֿפון שטילעניש 

אין ּתהומען58/דָאס אומבַאקַאנטע זוכט אין דיר ַא נָאמען.//געבענטשט 

זָאל זַײן דָאס אומבַאקַאנטע. ָאמן59“.

[סוף ֿפון זייַט 1]

33. emes vérité/truth 34. she'metsl une petite parcelle/a particle 
35. kheylek part/share 36. yetsire Création 37. uniquement/
purely 38. koyekh force 39. bitokhn foi/faith 40. essentiel/es-
sential 41. se révèle/is revealed 42. tomid tout le temps/always 
43. pe'nemer visages/faces, sing. ּפנים ponem 44. shure ligne (de 
texte)/line (of text) 45. sof fin/end 46. perdure/remains 47. me-
hu's essence, nature 48. fils de l'avenir/sons of future 49. forte-
resse/fortress 50. khoydesh mois/month 51. yontev fête/ho-
liday 52. matseyve pierre tombale/gravestone 53. tété/sucked 
out 54. allusion à/to ֿפינגער ֿפון   inventé, brodé/invented אויסגעזויגן 
55. sod secret 56. lucioles/glow worms 57. vi'derkol écho 
58. thomen abîmes/abysses 59. ome(y)n amen.

דָאס קָאמּפַאקטל לָאזט אונדז דערקענען די ֿפילזַײטיקייט37 ֿפון קיסינס רעציטַאטָארישן 
: מע ֿפילט שַארף די טרַאגישקייט ֿפון די לידער ֿפון משה שולשטיין און יעקֿב38 טַאלַאנט

גלַאטשטיין, די ליכטיקייט ֿפון ַאֿברהם39 סוצקעווערס יונגע לידער, דעם מיסטישן ליריזם ֿפון 

ַאהרן צייטלין, די סענסוַאליטעט ֿפון ַאנע מַארגָאלינס און דוד40 הָאֿפשטיינס ּפָאעזיע. מע ווָאלט 

געקענט זָאגן נָאך ַא סך, נָאר בעסער איז צו הערן דָאס קָאמּפַאקטל — וועט מען שוין ַאליין 

ֿפַארשטיין ! ס'איז שווער צו רעדן וועגן שיינע לידער ָאדער רעציטַאציע ַאזוי, ַאז „מע זָאל ניט 

זען קיין סימן41 ֿפון די ֿפינגער“, ווי עס זָאגט זיך אין סוצקעווערס ליד „ּפָאעזיע“, ווָאס מע קען 

עס אויך הערן אויף יעווגעני קיסינס דיסק :

„ַא טונקל ֿפיָאלעטע ֿפלוים42

די לעצטע אויֿפן בוים
דין–הַײטלדיק43 און צַארט44 ווי ַא שווַארצַאּפל45

ווָאס הָאט בַײ נַאכט אין טוי46 געלָאשן 

ליבע, זעונג47, צַאּפל48, 

און מיטן מָארגן–שטערן איז דער טוי

געווָארן גרינגער — 

דָאס איז ּפָאעזיע. ריר זי ָאן ַאזוי 

מען זָאל ניט זען קיין סימן ֿפון די ֿפינגער“. 

 37. diversité/versatility 38. yankev 39. avrom 40. dovid 41. simen trace/mark
 42. prune/plum 43. d'une peau fine/thin-skinned 44. délicat/delicate
       45. pupille (œil)/pupil (eye) 46. rosée/dew 47. vision 48. palpitation.


