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דָאס נַײע ווערטערבוך פֿון לשון–קודש–שטַאמיקע 
1 איז ַארויס !

ווערטער  אין ייִדיש 

ַא גרויסע נַײעס אויף דער ייִדישער גַאס2 : דעם קומענדיקן נָאוועמבער 

וועט ֿפָארקומען אינעם לָאקַאל ֿפון UNESCO אין ּפַאריז ַא צווייטָא-

גיקער קָאלָאקוויום אויף דער טעמע „ייִדיש — נָאך ַאלץ און ווַײטער“3.

UNESCO איז, ווי ַאלע ווייסן, די ַאגענטור ֿפון דער ֿפַאראייניקטער 

ֿפעלקער–ָארגַאניזַאציע4 ווָאס ֿפַארנעמט זיך מיט ֿפרַאגעס ֿפון בילדונג5, 

וויסנשַאֿפט6 און קולטור איבער דער גַאנצער וועלט. צום מערסטן איז 
זי בַאקַאנט מיטן בַאשיצן7 קולטור–שַאֿפונגען ַא דַאנק איר רשימה8

„וועלט–ירושה9“. ָאבער UNESCO ֿפַארנעמט זיך אויך מיט נישט 

ממשותדיקע אוצרות10, ווי צום בַײשּפיל שּפרַאך, און בֿפרט11 די 

בַאשיצונג ֿפון מינדערהייט12–שּפרַאכן. אין 2010 הָאט זי ַארויסגעגעבן 

ַאטלַאס פֿון שּפרַאכן אין סּכנהַאן ַאטלַאס פֿון שּפרַאכן אין סּכנהַאן ַאטלַאס פֿון שּפרַאכן אין סּכנה13 — איינע ֿפון די שּפרַאכן איז ייִדיש.

ֿפון דעם איז ַארויסגעווַאקסן דער ּפלַאן ֿפַאר ַא קָאנֿפערענץ ַארום דער 

ייִדישער שּפרַאך. די אידעע איז געקומען ֿפון ֿפרוי אירען ָארעס14, 

 ,UNESCO ַא מיטגליד ֿפון דער בני–ברית15–דעלעגַאציע בַײ דער

און אויך ַא ליבהָאבערין ֿפון ייִדיש און ַא מיטגליד ֿפונעם ּפַאריזער 

ייִדיש–צענטער. דָאס הָאט זי זיך בַאמיט16 צו קָאָארדינירן צווישן 

ַאלע ֿפַאראינטערעסירטע אינסטַאנצןUNESCO : 17, בני–ברית און 

דעם ּפַאריזער ייִדיש–צענטער, ווָאס ֿפַארנעמט זיך מיט ָארגַאניזירן די 

רעֿפערַאטן און דיסקוסיעס ֿפונעם קָאלָאקוויום.

קָאלָאקוויום1

1. colloque/symposium 2. communauté juive/Jewish community/
 "Permanence du yiddish"/"Permanence of Yiddish" .3 קהילה יהודית
4. ONU/U.N./5 או''ם. éducation/6 חינוך. science/7 מדע. protection/
 reshime liste/list 9. … -yerushe Patrimoine mondial/World .8 הגנה
Heritage/10 מורשת עולמית. … mamo'shesdike oytsres trésors non 
matériels/non-material treasures/11 אוצרות רוחניים. bifra't en par-
ticulier/in particular 12. minorité/minority/13 מיעוט. … sakone en 
péril/endangered 14. Mme Irène Orès 15. bney-bris B'nai Brith 
16. s'est efforcée/spared no effort/17 התאמצה. institutions/מוסדות
18. avade bien sûr/of course/19 בוודאי. mizrekh de l'Est/Eastern 
20. mayrev de l'Ouest/Western 21. yisroel Israël 22. activi-
tés/activities/23 פעילויות. ווַײטער ַאזוי  תרומה/etc. 24. contribution און 
25. protim détails, sing. ּפרט prat 26. khadoshim mois/months, 
sing. חודש khoydesh.

ווי קען דָאס זַײן ? מע ווייסט דָאך ַאז ַא סך ֿפון די ייִדיש–לערנערס הָאבן שטַארק ֿפַײנט2 העברעיִזמען. 

ָאבער בַאלד ווי ַא ווערטערבוך ֿפון העברעיִזמען גייט ַארויס, לויֿפן ַאלע דָאס קויֿפן. שטעלט זיך ַא 

ֿפרַאגע : צי איז דָאס ַא ּפַארַאדָאקס ? איז דער ענטֿפער : די ייִדיש–לערנערס הָאבן ניט באמת3 ֿפַײנט 

העברעיִזמען, נָאר זיי הָאבן מורא ֿפַאר4 זיי. דערֿפַאר איז זיי ַאזַא ווערטערבוך גָאר נייטיק5.

ס'איז שוין דָאס דריטע מָאל ַאז די מעדעם–ביבליָאטעק דרוקט ָאּפ יצחק6 ניבָארסקיס ווערטערבוך פֿון 

לשון–קודש–שטַאמיקע ווערטער אין ייִדיש. נָאר אין דער אמתן7 איז די איצטיקע אויֿפלַאגע8 אין גַאנצן 

ַא נַײ ווערק : ווי ֿפריִער, זענען ַאלע דערקלערונגען אויף ייִדיש, נָאר ס'איז דָא פֿערציק ּפרָאצענט מער 

מַאטעריַאל, ַא ּפָאר טויזנטער נַײע זוכווערטער9 און ַארום 1500 נַײע ציטַאטן ֿפון איבער 300 מחברים10. 

ּכדי11 מע זָאל קענען גרינג בַאניצן דָאס ווערטערבוך, הָאט מען אויך געמַאכט געוויסע ענדערונגען 

אינעם אויסשטעל12, עס זָאל ווערן קלָארער. נָאך ַא גוטע בׂשורה13 : דָאס בוך וועט איר קיין מָאל ניט 

ֿפַארלירן אויף דער ּפָאליצע14 — די הילע איז ֿפון ַא ליכטיקן מַארַאנצן–קָאליר15 און מע זעט זי ֿפון דער 

ווַײטנס ! לּכֿבוד16 דעם דרוקן מיר אונדזער גַאנצן נומער אין ָאט דעם קָאליר.

דער ציל ֿפון דער אונטערנעמונג איז צו ווַײזן ַאז מענטשן אין 

ֿפַארשיידענע לענדער און אויף ֿפַארשיידענע געביטן ַארבעטן און שַאֿפן 

אויף ייִדיש. דער קָאלָאקוויום וועט ֿפָארקומען דעם 12טן און 13טן 

נָאוועמבער און די רעדנערס וועלן קומען ֿפון ַאלע עקן וועלט — ֿפון 

איירָאּפע ַאוודאי18 (מיזרח19 און מערֿב20), נָאר אויך ֿפון ַאמעריקע, 

יׂשראל21 און אויסטרַאליע. מע וועט ַארומרעדן ַאזעלכע ֿפרַאגעס ווי : 

הַײנטיקע שַאֿפונגען אויף ייִדיש, טעטיקייטן22 אין ֿפַארשיידענע לענדער 

צו לערנען און ֿפַארשּפרייטן ייִדיש, ייִדיש און די נַײע טעכנָאלָאגיעס 

(אינטערנעץ אַאז''וו23), דער בַײטרָאג24 ֿפון דער ייִדישער קולטור צו 
דער וועלטקולטור. מער ּפרטים25 אין די קומענדיקע חדשים26. 

1. ... loshn-koydesh-... Dictionnaire des mots d'origine hébraïque et araméenne en usage dans la langue yiddish/Dictionary of Words 
of Hebrew and Aramaic Origin Used in Yiddish/מילון למילים ממוצא עברי וארמי ביידיש 2. détestent/detest/3 שונאים. beemes en fait/in fact 4. ... 
moyre ... ont peur de/are afraid of/-5 מפחדים מ. nécessaire/necessary/6 נחוץ. yitskhok 7. … e'mesn à vrai dire/actually/8 למען האמת. édi-
tion/9 מהדורה. entrées/entries/10 ערכים. mekhabrim auteurs/authors/11 סופרים. kede'y pour que/so that 12. mise en page/layout/עימוד
13. psure nouvelle/news 14. étagère/shelf/15 מדף. orange/16 כתום. lekoved en l'honneur de/in honor of. 



2

דָאס איבערזעצן און די טרַאדיציע 
פֿון פֿילשּפרַאכיקייט1 בַײ ייִדן

אַרום ַא וואָרט

1. avade bien sûr/of course/2 בוודאי. kima't presque/almost 3. loshn-koydesh langue sacrée (hébreu et araméen)/holy tongue (Hebrew 
and Aramaic) 4. loshn-ko'ydeshdike sforim livres saints/holy books/5 ספרי קודש. khumesh Pentateuque/Pentateuch 6. ivre 7. sofek
doute/doubt 8. afile même/even. 

ֿפילשּפרַאכיקייט איז 

גָאר ַא וויכטיקער 

עלעמענט ֿפון דער 

ייִדישער קולטור 

זינט ַא ּפָאר טויזנט 

יָאר, ווען העברעיִש 

הָאט אויֿפגעהערט צו 

זַײן די טָאגטעגלעכע 

שּפרַאך ֿפון 

ייִדן. לינגוויסטן 

רעדן וועגן דער 
„אינעווייניקסטער2

ֿפילשּפרַאכיקייט“ 

ווען מע ניצט, 

למשל3, העברעיִש 

און ַארמיש4 ֿפַארן לערנען ּתורה5 און ייִדיש אין טָאגטעגלעכן לעבן. די 

„אויסנווייניקסטע6 ֿפילשּפרַאכיקייט“ בַײ ייִדן הָאט צו טָאן מיט קענען 

אויך די ַארומיקע, ניט ייִדישע שּפרַאכן, סַײ די מלוכה7–שּפרַאך סַײ

קריסטלעכע שכנים8. די ֿפַארשיידענע  די לָאקַאלע דיַאלעקטן ֿפון די

ייִדישע שּפרַאכן, ווָאס ייִדן הָאבן ַאנטוויקלט אין גלות9, ווי ייִדיש, 

דזשודעזמע10 צי ייִדיש–ַארַאביש11 רוֿפט מען „שמעלצשּפרַאכן12“, ווּו 

עלעמענטן ֿפון ֿפַארשיידענע שּפרַאכן גיסן זיך צוזַאמען13 צו שַאֿפן ַא 

נַײע שּפרַאך. אין ָאנהייב ֿפונעם 20סטן יָארהונדערט הָאט ַא ייִד ֿפון 

מיזרח14–איירָאּפע געקענט רעדן ייִדיש, רוסיש, ּפויליש צי אוקרַײניש, 

לייענען לשון–קודש15, און ַא מָאל אויך דַײטש. געוויסע געבילדעטע 

ייִדן הָאבן ַאֿפילו16 געקענט ַאנדערע מערֿבדיקע17 שּפרַאכן, ווי ענגליש 

צי ֿפרַאנצייזיש. דָאס ּפרָאסטע ֿפָאלק ָאבער, ַאֿפילו רעדנדיק ַאנדערע 

שּפרַאכן, הָאט געלייענט נָאר אויף ייִדיש. איז איבערזעצונג געווען 

ַא גָאר וויכטיקע זַאך בַײ ייִדן. מע הָאט איבערגעזעצט ֿפון דער 

וועלט–ליטערַאטור, ֿפון וויסנשַאֿפט18, עקָאנָאמיע און ּפָאליטיק. ייִדישע 

שרַײבער הָאבן איבערגעזעצט הַײנע, געטע, טָאלסטוי, דיקענס, וויקטָאר 

הוגָא... לייב נַײדוס הָאט איבערגעזעצט ּפושקין, ווי אויך ווערלען 

(זעט ז' 5). יצחק19 בַאשעוויס–זינגער הָאט איבערגעזעצט טָאמַאס מַאן, 

זלמן20 רייזען — מַארק טוויין, און דער נסּתר21 — די מעׂשהלעך22 ֿפון 

ַאנדערסען... און נָאך און נָאך. אין די ווַײטערדיקע זַײטן וועט איר 

געֿפינען ַא קליינעם ָאּפקלַײב23 איבערזעצונגען אויף ייִדיש.

טַײטש

1. multilinguisme/multilingualism/לשוניות -lemoshl par exemple/for example 4. aramish araméen/Ara .3 פנימי/interne/internal .2 רב 
maic 5. toyre Torah 6. externe/external/7 חיצוני. melukhe d'État/national/8 של המדינה. shkheynim voisins/neighbors, sing. שכן shokhn
9. goles exil/exile 10. judéo-espagnol/Judeo-Spanish/11 ספניולית. judéo-arabe/Judeo-Arabic/יהודית  langues de fusion/fusion .12 ערבית 
languages/13 שפת היתוך. s'amalgament/blend/14 מתערבבים. mizrekh de l'Est/Eastern 15. loshn-koydesh hébreu/Hebrew/16 עברית. afile
même/even 17. ma'yrevdike occidentaux/western/18 מערביים. science/19 מדע. yitskhok 20. zalmen 21. … nister 22. ma'yselekh 
contes/tales/23 אגדות. sélection/מבחר.

דָאס ווָארט טַײטש, הָאט איר ַאוודאי1 בַאמערקט, קלינגט ּכמעט2 ווי 

דָאס ווָארט דַײטש. צו ערשט הָאט דָאס טַאקע געמיינט דַײטש, די 

שּפרַאך ווָאס ייִדן הָאבן ָאנגעהויבן רעדן אין דַײטשלַאנד אין מיטל–

עלטער. ֿפון איר איז מיט דער צַײט ַארויסגעוואַקסן ייִדיש, ווָאס מע 

פֿלעגט ַא מָאל רוֿפן ייִדיש–דַײטש ָאדער ייִדיש–טַײטש. דער צווייטער 

בַאטַײט ֿפונעם ווָארט טַײטש איז : איבערזעצונג ֿפון לשון–קודש3 אויף 

ייִדיש, ווַײל טרַאדיציָאנעל ֿפלעגט מען איבערזעצן לשון–קודשדיקע 

סֿפרים4 ֿפַאר די, ווָאס הָאבן ניט געקענט לייענען אויף העברעיִש. דער 

טַײטש–חומש5, צום בַײשּפיל, איז די איבערזעצונג ֿפון חומש אויף 

ייִדיש, מיט ֿפַארשיידענע קָאמענטַארן און צוגעגעבענע לעגענדעס. די 

דָאזיקע איבערזעצונגען (און ביכער אויף ייִדיש אין ַאלגעמיין) הָאבן 

מען דעם ַאלטן שריֿפט אין  געלייענט מערסטנס ֿפרויען. דערֿפַאר רוֿפט

וועלכן מע ֿפלעגט זיי דרוקן ווַײבערטַײטש–שריֿפט. די ַארכַאיִשע 

שּפרַאך ווָאס מע הָאט געניצט אין די ָא סֿפרים הייסט עֿברי6–טַײטש. 

שּפעטער איז דָאס ווָארט טַײטש געווָארן ַא סינָאנים ֿפון איבערזעצונג 

ָאדער דערקלערונג אין ַאלגעמיין. ַאנטשָאט צו ֿפרעגן „ווָאס מיינט 

דָאס ?“ קען מען זָאגן ווָאס איז דער טַײטש ? ָאדער קירצער — ווָאס 

טַײטש ? ֿפון דעם איז געקומען ַאזַא ווערטל סטַײטש, ווָאס מע 

ניצט ווען עּפעס זעט אויס אומגלייבלעך. צום בַײשּפיל : „סטַײטש ?! 

ַאזַא נַאר איז געווָארן ַא ּפרָאֿפעסָאר ?“. דער ווערב טַײטשן קען 

הָאבן עטלעכע קָאנווערבן און ּפרעֿפיקסן ווָאס גיבן צו ֿפַארשיידענע 

ניוַאנסן ֿפון „דערקלערן“, „אינטערּפרעטירן“ צי „איבערזעצן“, ווי 

אויסטַײטשן, ֿפַארטַײטשן ָאדער ַארַײנטַײטשן. ַא ווָארט קען זַײן 

איינטַײטשיק אויב עס קען נישט זַײן קיין סֿפק7 ווָאס עס מיינט. אויב 

עס הָאט צוויי ָאדער מער בַאטַײטן זָאגט מען ַאז עס איז צווייטַײטשיק

ֿפילטַײטשיק. ָאַדער ַאֿפילו8

ַא בַײשּפיל ֿפון ווַײבערטַײטש–שריֿפט

רָאבינסָאן קרוזָא אין ייִדיש, 1894
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יהואש איז דער ּפסעוודָאנים ֿפון יהואש–שלמה2 בלומגַארטען (1870—

1927), איינער ֿפון די הויּפטשרַײבער ֿפון דער ייִדישער ליטערַאטור 

— ַא ּפָאעט און ַא ּפרָאזַאיִקער — ווי אויך ַאן איבערזעצער ֿפון 

ֿפַארשיידענע שּפרַאכן. הַײנט צו טָאג איז ער בַארימט דער עיקר3 ֿפַאר 

זַײן ּפרעכטיקער איבערזעצונג ֿפון ּתנך4 אויף ייִדיש. 

 יהואש איז געבוירן געווָארן אין ַא קליין שטעטל אין דער ליטע, 

דערצויגן געווָארן אי טרַאדיציָאנעל אי מָאדערן, אימיגרירט צו 20 יָאר 

אין די ֿפַאראייניקטע שטַאטן5, זיך בַאזעצט אין ניו–יָארק, געַארבעט בַײ

ַאלע סָארטן ַארבעט, געווָארן קרַאנק אויף די לונגען (טובערקולָאז) 

און געשיקט געווָארן אין ַא סַאנַאטָאריע אין דענווער (קָאלָארַאדָא). 

ביז ַאהער ַא גָאר געוויינטלעכער לעבנסוועג ֿפון ַא ייִדישן אימיגרַאנט 

אין ַאמעריקע. 

 ָאבער יהואש הָאט שוין ָאנגעהויבן יונגערהייט צו שרַײבן (אויף ייִדיש 

און אויף העברעיִש), זיך צו לערנען שּפרַאכן (רוסיש און דַײטש) און 

לייענען ֿפון דער וועלט–ליטערַאטור. אין דער סַאנַאטָאריע הָאט ער זיך 

בַאֿפרַײנדט מיט ַא דָאקטער, חיים סּפיווַאק6, אויך ַא העברעיִסט און ַא 

ליבהָאבער ֿפון שּפרַאכן. צוזַאמען הָאבן זיי ָאנגעהויבן צו ַארבעטן אויף 

ַא ווערטערבוך ֿפון לשון–קודשע7 ווערטער אין ייִדיש, ווָאס איז ַארויס 

אין 1911. יהואש איז געבליבן 10 יָאר אין דענווער. ער הָאט זיך 

געהיילט און ָאּפגעגעבן ַא סך צַײט צו שרַײבן און זיך לערנען. ער הָאט 

ַַאווַאטַאַאווַאטא9 ֿפון דעם ַאמעריקַאנער  ַײהַײהַײ ה ווי אויך ה ווי אויך  איבערגעזעצט ּפרקי–ָאֿבות8

ּפָאעט לָאנגֿפעלָא. ווען ער איז צוריק אין ניו–יָארק הָאט ער ווַײטער 

געשריבן, ַארויסגעגעבן עטלעכע בענד10 לידער, ֿפַאבלען11 און 

דערציילונגען און געַארבעט אויף זַײן ּתנך–איבערזעצונג. אין 1914 איז 

ער געֿפָארן מיט זַײן ווַײב קיין ארץ–יׂשראל12, ווּו ער הָאט ָאנגעהויבן 

זיך לערנען קלַאסיש ַארַאביש און איבערגעזעצט ַארַאבישע ֿפָאלקס–

מעׂשיות13 און ֿפרַאגמענטן ֿפונעם קָארַאן אויף ייִדיש. מיטן אויסברָאך 

ֿפון דער ערשטער וועלט–מלחמה14 הָאט ער געמוזט ַאוועקֿפָארן. ער 

איז געבליבן ַא ווַײלע אין מצרים15, דערנָאך צוריק אין ניו–יָארק. זַײן 

רַײזע אין יׂשראל הָאט ער בַאשריבן אין ַא בוך מיטן טיטל פֿון ניו–יָארק 

16ביז רחובֿות16ביז רחובֿות16 און צוריק.

ער הָאט ווַײטער געשריבן, איבערגעזעצט און אויֿפגענומען17 בַײ זיך 
אין דער היים ַא סך יונגע שרַײבער וועמען ער הָאט דערמוטיקט18

צו שרַײבן אויף ייִדיש.  צוריק צו זַײן ּתנך–ַארבעט, הָאט ער 

ַארויסגעווָארֿפן ַאלע ֿפריִערדיקע ּפרּווון און הָאט ָאנגעהויבן ֿפון 

ס'נַײ ֿפון בראשית19. ער הָאט געווָאלט ַאז די איבערזעצונג זָאל זַײן 

ּפינקטלעך און געלערנט (וויסנשַאֿפטלעך20 ּפרעציז) און גלַײכצַײטיק 

אויף ַא ּפשוטער21 און אידיָאמַאטישער שּפרַאך. ער הָאט זיך 

אינסּפירירט ֿפון דער שּפרַאך ֿפון טַײטש–חומש22 און ֿפון ַאזעלכע 

צאינה–וראינהַאלטייִדישע ביכער ווי צאינה–וראינהַאלטייִדישע ביכער ווי צאינה–וראינה23, און געּפרּוווט אויסמַײדן ווי 

1. yehoyesh Yehoash 2. shloyme Solomon Bloomgarten 3. … iker surtout/mainly/4 בעיקר. tanakh Bible hébraïque/Hebrew Bible 
5. États-Unis/United States/6 ארצות הברית. khaim Spivak 7. loshn-ko'ydeshe d’origine hébraïque et araméenne/of Hebrew and Aramaic 
origin/8 מעברית ומארמית. pirke oves Maximes des Pères/Ethics of the Fathers 9. Hiawatha, H.W. Longfellow 10. volumes, sing. בַאנד

 erets-yisroel Palestine 13. mayses contes/tales 14. milkhome guerre/war 15. mitsraim Égypte/Egypt 16. Rehovoth .12 משלים .11
17. recevait/received/18 אירח. encourageait/encouraged/19 עודד. breyshis Genèse/Genesis 20. scientifiquement/scientifically/מבחינה מדעית
21. po'sheter simple/22 פשוט. taytsh-khumesh traduction traditionelle du Pentateuque en yiddish/traditional translation of the Penta-
teuch in Yiddish/23 תרגום מסורתי ליידיש של החומש. tsenerene légendes du Pentateuque en yiddish/stories from the Pentateuch in Yiddish 
24. éviter autant que possible/avoid as far as posssible/25 להמנע ככל הניתן. paru/was published/26 פורסם. ... hemsheykhim par épisodes/in 
installments 27. khumesh Pentateuque/Pentateuch.

יהואש1 — ּפָאעט און 
איבערזעצער

בראשית1
דער ָאנהייב פֿון דער ייִדישער איבערזעצונג פֿון יהואש.

1. אין ָאנהייב הָאט גָאט באַשַאֿפן דעם הימל און די ערד. 2. און די 

ערד איז געווען וויסט און ליידיק, און ֿפינצטערניש איז געווען אויֿפן 

געזיכט ֿפון ּתהום2, און דער גַײסט ֿפון גָאט הָאט געשוועבט3 אויֿפן 

געזיכט ֿפון די ווַאסערן. 3. הָאט גָאט געזָאגט : זָאל ווערן ליכט. און 

עס איז געווָארן ליכט. 4. און גָאט הָאט געזען דָאס ליכט ַאז עס איז 

גוט ; און גָאט הָאט ֿפַאנַאנדערגעשיידט צווישן דעם ליכט און צווישן 

דער ֿפינצטערניש. 5. און גָאט הָאט גערוֿפן דָאס ליכט טָאג, און די 

ֿפינצטערניש הָאט ער גערוֿפן נַאכט און עס איז געווען ָאוונט, און עס 

ג. ג.איז געווען ֿפרימָארגן, איין טָאּ ג.איז געווען ֿפרימָארגן, איין טָאּ ּ

[…] 26. הָאט גָאט געזָאגט : לָאמיר מַאכן מענטשן אין אונדזער 
געשטַאלט, לויט אונדזער גלַײכעניש4, און זיי זָאלן געוועלטיקן5

איבער די ֿפיש ֿפון ים6, און איבער די ֿפויגלען ֿפון הימל, און איבער 
, און איבער דער גַאנצער ערד, און איבער ַאלע שרצים7, און איבער דער גַאנצער ערד, און איבער ַאלע שרצים7, און איבער דער גַאנצער ערד, און איבער ַאלע שרצים8 די בהמות

ווָאס קריכן אויף דער ערד. 27. און גָאט הָאט באַשַאֿפן דעם מענטשן 

אין זַײן געשטַאלט ; אין דער געשטַאלט ֿפון גָאט הָאט ער אים 

באַשַאֿפן ; ַא זכר9 און ַא נקֿבה10 הָאט ער זיי באַשַאֿפן. און גָאט הָאט 

זיי געבענטשט11, און גָאט הָאט צו זיי געזָאגט : ֿפרוכּפערט אַײך און 

מערט אַײך12 און ֿפילט ָאן די ערד [...]

1. breyshis Genèse/Genesis 2. thom abîme/abyss 3. flot-
tait/hovered/4 ריחף. comparaison, ici ressemblance/likeness/
(למישהו) דמיון  השוואה  yam mer/sea .6 לשלוט/régner/rule .5 כאן: 
7. beheymes animaux/animals 8. shrotsim reptiles 9. zokher
mâle/male 10. nekeyve femelle/female 11. béni/blessed/בירך
12. croissez et multipliez/be fruitful and multiply/פרו ורבו.

ווַײט מעגלעך24 דַײטשמעריזמען און סלַאוויזמען. ֿפון 1922 ָאן איז 

זַײן ּתנך אויף ייִדיש דערשינען25 אין המשכים26 אין דער ניו–יָארקער 
. שּפעטער איז עס ַארויס אין בוכֿפָארעם. דער חומשדער טָאג. שּפעטער איז עס ַארויס אין בוכֿפָארעם. דער חומשדער טָאג. שּפעטער איז עס ַארויס אין בוכֿפָארעם. דער חומש27 דער טָאגטונג דער טָאגטונג  צַײ

בַײ זַײן לעבן, די ַאנדערע בענד — נָאך זַײן טויט.

בילד ֿפון ַא צאינה–וראינה, 1836
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מרדכי ליטווין3
פֿון שרון בר–ּכוכבֿא

מרדכי ליטווין (ליטערַארישער נָאמען ֿפון מרדכי בָאיַארין, 1906-

1993) איז געבוירן געווָארן אין דער ליטווישער שטָאט שַאוול4, ווָאס 

איז דעמָאלט געווען ַא טייל ֿפון דער רוסישער אימּפעריע. ער איז 

געווען ַא וויכטיקע ֿפיגור אינעם ייִדישן קולטורעלן לעבן אין ּפַאריז, 

און הָאט ַא סך אויֿפגעטָאן ֿפַאר דער ַאנטוויקלונג ֿפון ַא ֿפרוכטיקער 

בַאציִונג צווישן דער ֿפרַאנצייזישער און דער ייִדישער ליטערַאטור. 

נישט נָאר איז ער געווען ַא גָאר טַאלַאנטירטער איבערזעצער ֿפון 

ֿפרַאנצייזישער ּפָאעזיע אויף ייִדיש, ער הָאט אויך אינסּפירירט 

און געוויזן דעם וועג ַא גַאנצן דור5 איבערזעצערס ֿפון ייִדיש אויף 

ֿפרַאנצייזיש.

ליטווינס לעבנס–געשיכטע זעט אויס ווי ַאן אמתער6 ַאווַאנטורעס–

רָאמַאן : ביזן עלטער ֿפון 9 יָאר איז ער דערצויגן געווָארן אין ליטע, 

און שּפעטער איז ער ֿפַארשיקט7 געווָארן מיט ַאלע ייִדן ווַײט ֿפון 

דעם מלחמה8–ֿפרָאנט, און געלעבט בַײ קרוֿבים9 אין אוקרַאיִנע. אין 

1917 איז ער ּפונקט געווען בַײ ַא מומען אין רוסלַאנד און דָארטן 

ַאדורכגעלעבט די רעווָאלוציע. אין דער יוגנט הָאט ער שטודירט 

אין בערלין. ווען די נַאציס זענען געקומען צו דער מַאכט, איז 

ער ַארעסטירט געווָארן צוליב זַײן ּפָאליטישער טעטיקייט10, און 

ֿפַארמישּפט11 אויף 12 יָאר ּתֿפיסה12. דורך ַא נס13 איז ער בַאֿפרַײט 

געווָארן ֿפַאר דער צַײט, און אין 1939 הָאט מען אים צוריקגעשיקט 

קיין ליטע. נָאר ווי בַאלד ער הָאט ֿפַארשטַאנען ַאז די דַײטשן וועלן 

שוין ּתיּכף14 ָאנקומען, איז ער גלַײך ַאוועק קיין ֿפרַאנקרַײך ווּו 

1. sharon bar-kokhva Bar-Kochva 2. chercheuse/researcher/3 חוקרת. mordkhe Litvine 4. Siauliai/5 שבלי. dor génération 6. e'meser
véritable/7 אמיתי. déporté/deported/8 גורש. milkhome guerre/war guerre/war guerre/  9. kroyvim parents/relatives/משפחה פעילות/activité/activity .10 קרובי 
11. farmishpet condamné/sentenced/12 נידון. tfise prison/13 בית סוהר. nes miracle 14. teykef vite/quickly 15. zone libre/unoccupied 
zone (southern France)/(צרפת (בדרום  החופשי  מעניין/curieux/curious .18 כומר/khaveyrim amis/friends 17. galekh prêtre/priest .16 האזור 
19. dafke justement/precisely 20. Beaudelaire, Fleurs du Mal/Fleurs du Mal/Fleurs du Mal  kima't .23 משייף/à polir/polishing .22 יידיש/loshn Yiddish-… .21 פרחי הרע
presque/nearly 24. yitskhok 25. besekhakl en tout/in all.

שרון בר–ּכוכבֿא1 איז ַא יונגע פָֿארשערין2, 
ַא געבוירענע אין יׂשראל, ווָאס ַארבעט אינעם 

ּפַאריזער ייִדיש–צענטער. זי הָאט ָאנגעשריבן ַאן 
ַארבעט וועגן ליטווינס איבערזעצונגען.

ער הָאט שטודירט אין אוניווערסיטעט — צו ערשט אין ּפַאריז, און 

נָאך דער דַײטשער אינווַאזיע אין דער אומָאּפהענגיקער זָאנע15 אין 

מָאנּפעליע. אין 1942 איז די געסטַאּפָא געקומען אים ַארעסטירן, נָאר 

ַא דַאנק גוטע חֿברים16 הָאט ער געקענט זיך בַײ צַײטנס בַאהַאלטן בַײ

ַא גלח17 און איז געווָארן ַא ּפַארטיזַאנער.

ס'איז ַא טשיקַאווע18 זַאך ַאז זַײן טעטיקייט ווי ַאן איבערזעצער הָאט 

ליטווין ָאנגעהויבן דווקא19 אין ָאט דער שווערער צַײט, זַײענדיק 

בַאהַאלטן און בַאקעמֿפנדיק די דַײטשן. ער הָאט מיט זיך געהַאט 

ַאן עקזעמּפלַאר ֿפון בָאדלערס בלומען פֿון בייז20, און ביסלעכווַײז 

ָאנגעהויבן ַאריבערטרָאגן די בַאקַאנטע לידער אויף מַאמע–לשון21. 

מיט דער דָאזיקער ַארבעט איז ער שוין ָאנגעגַאנגען ַא גַאנץ לעבן, 

איבערשלַײֿפנדיק22 צו מָאל דָאס זעלבע ליד יָארן לַאנג. 

ליטווין הָאט ּפובליקירט צוויי בענד מיט זַײנע איבערזעצונגען ֿפון 

ֿפרַאנצייזישער ּפָאעזיע. דער ערשטער איז ַארויס אין 1968, און דער 

צווייטער ּכמעט23 צווַאנציק יָאר שּפעטער, אין 1986. אין 2003, צען 

יָאר נָאך זַײן טויט, איז ַא דריטער בַאנד ּפובליקירט געווָארן דורך 

ווערַא סָאלָאמָאן און יצחק24 ניבָארסקי. אין די דרַײ בענד געֿפינען 

זיך איבערזעצונגען ֿפון 46 ֿפרַאנצייזישע ּפָאעטן, ווי אויך צווַאנציק 

דַײטשע און רוסישע, בסך–הּכל25 ּכמעט 400 לידער. אין דעם ערשטן 

בַאנד איז דָא ליטווינס עסיי וועגן איבערזעצן ּפָאעזיע. ער ֿפַארגלַײכט 

דָארטן דרַײ איבערזעצונגען ֿפון ַא ליד ֿפון ּפָאל ווערלען (זעט ז' 5), צוויי 

ֿפון ייִדישע ּפָאעטן ליעסין און נַײדוס ווי אויך זַײן אייגענע ווערסיע.

COLLOQUE SENTIMENTAL
Paul Verlaine

Dans le vieux parc solitaire et glacé,
Deux formes ont tout à l’heure passé.

Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles,
Et l’on entend à peine leurs paroles.

Dans le vieux parc solitaire et glacé,
Deux spectres ont évoqué le passé.

—Te souvient-il de notre extase ancienne ?
— Pourquoi voulez-vous donc qu’il m’en souvienne ?

— Ton coeur bat-il toujours à mon seul nom ?
Toujours vois-tu mon âme en rêve ? — Non.

— Ah ! Les beaux jours de bonheur indicible
Où nous joignions nos bouches. — C’est possible.

— Qu’il était bleu le ciel, et grand l’espoir !
— L’espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir.

Tels ils marchaient dans les avoines folles,
Et la nuit seule entendit leurs paroles.
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סענטימענטאַלער דיאַלאָג
ּפָאל ווערלען ; איבערגעזעצט דורך ַאבֿרהם1 ליעסין

אין ַאלטן, וויסטן2 ּפַארק, ֿפַארווָארֿפן3, ֿפרָאסט–בַאדעקט

צוויי שָאטנס4 הָאבן דורך דער נַאכט זיך שטיל בַאוועגט.

די אויגן קוקן טויט, די ליּפן הענגען שווַאך, 

און קוים5 ווָאס הערט זיך זייער שָאטנדיקע שּפרַאך.

אין ַאלטן, וויסטן ּפַארק, ֿפַארווָארֿפן, ֿפרָאסט–בַאדעקט

צוויי גַײסטער6 הָאבן ַא ֿפַארגַאנגענהייט געוועקט.

— געדענקסטו דעם עקסטַאז ֿפון אונדזער הייסן בליק ?

— צו ווָאס דערמָאנען דָאס געוועזענע צוריק ?

— צי קלינגט דיר ַאלץ מַײן נָאמען מיט ַאזוי ֿפיל חן7 ?

צי קלַאּפט נָאך ַאלץ דַײן הַארץ צו זען אין טרוים מיך ? — ניין.

— ָא, טעג ֿפון גרויסן גליק, ווען מויל מיט מויל אין ברען8

ֿפַאראייניקט הָאבן מיר — ס'איז אפֿשר9 ווען10 געווען.

— געשַײנט אין הימל בלָא הָאט הָאפֿענונג ָאן ברעג !

— אין שווַארצן הימל איז די הָאפֿענונג ַאוועק.

זיי הָאבן זיך געדרייט ַאזוי אין ּפַארק ַארום,

די נַאכט נָאר הָאט געהערט די שָאטן–ווערטער שטום.

אַ סענטימענטאַלער געשּפרעך
איבערגעזעצט דורך לייב נַײדוס

טיף אין דעם ּפַארק, וועלכער ֿפרירט11 אין זַײן וויי,

הָאבן זיך שָאטנס ַאדורכגעשלַײכט12 צוויי.

אויגן — ֿפַארלאָשן, די ליּפן שוין ַאלטע,

ס'הערן זיך שטימען ֿפַארוועלקטע13 און קַאלטע.

טיף אין דעם איינזַאמען ּפַארק, וועלכער ֿפרירט,

הָאבן צוויי שָאטנס ַא שמועס געֿפירט.

— ַאך, צי געדענקסטו די ליבע, דָאס בענקען ?

— נָאך ווָאס ? צי קָאן איך ַאזוינס נָאך געדענקען ?

— הערסטו מַײן גרוס, ווָאס איז הייליק און ריין ?

זעסטו מַײן זעלע14 אין נַאכט–חלום15 ? — ניין !

— גליק איז געוועזן... געפֿלַאמט16 הָאט דַײן וועזן17

דַאן אין מַײן ָארעם18... — ס'קָאן זַײן, ס'איז געוועזן...

— דַאן הָאט די הָאֿפנונג געשטרַאלט ווי די זון !

— איצט איז דָאך גָארנישט געבליבן דערֿפון...

טרויעריק הָאבן די ווערטער געשווּומען,

ס'הָאבן זיי נַאכטיקע שָאטנס ֿפַארנומען19...

סענטימענטאַלער שמועס 
איבערגעזעצט דורך מרדכי20 ליטווין

אין איינזַאמען ּפַארק, ווָאס ליגט ֿפַארשטַארט21, 

עס הָאבן צוויי שָאטנס ֿפַארבַײ זיך געשַארט22.

די אויגן ֿפַארלאָשן, די לעפֿצן23 שוין ֿפַאלבע24,

עס ֿפַאלן די ווערטער ֿפַארחלשטע25, הַאלבע.

אין ֿפרָאסטיקן ּפַארק, אויף ַאן איינזַאמען וועג

צוויי שָאטנס דערמָאנט הָאבן נעכטיקע טעג26 :

— געדענקסט ֿפון ַא מָאל די התּפעלות27, דָאס בענקען ?

— צו ווָאס–זשע28 נָאך ווילט איר, איך זָאל עס געדענקען ?

— צי קלַאּפט נָאך דַײן הַארץ, איך זָאל קומען צו גיין29 ?

צי חלומט זיך דיר30 מַײן נשמה31 נָאך ? — ניין.

— ָא, גליקלעכע צַײטן, ווען מיר הָאבן טעגלעך

בַאהָאֿפטן32 די ליּפן ! — ווער ווייסט... עס איז מעגלעך.

— מיט הָאפֿענונג ֿפול הָאט דער הימל געבלויט33 !

— דער הימל איז שווַארץ און די הָאפֿענונג טויט.

זיי הָאבן שּפַאצירט דורך ֿפַארוויַאנעטע34 גרָאזן :

די נַאכט הָאט די ווערטער אין טונקל צעבלָאזן.

1. avromavroma  2. désert/empty/3 עזוב. lointain/secluded/4 מבודד. om-
bres/shadows/5 צללים. à peine/barely/6 בקושי. spectres/ghosts/רוחות
בתשוקה/kheyn charme/charm 8. passionnément/burning .7 רפאים
9. efsher peut-être/perhaps/10 יתכן. מָאל ַא   11. gèle/freezes/קופא
12. faufilé/slipped by/13 התגנבו. fanés/faded/14 נבולים. âme/soul/
.kholem rêve/dream 16 .15 נשמה brûlé/flamed/17 בער. être/being/
/mordkhe 21. figé .20 שמעו/perçu/heard .19 זרוע/bras/arm .18 יישות
frozen/22 קפוא. traîné/passed by/23 חלפו. ליּפן  24. flasques/flaccid/
/jours d'antan .26 מעולפות/farkha'leshte affaiblis/faintly .25 רפויים
yesterdays/עברו זמנים  27. hispayles extase/ecstasy 28. pourquoi 
donc/why then/מדוע זה 29. que je vienne/that I should come/בציפיה
/kholemt ... rêves-tu/do you dream 31. neshome âme .30 לבואי
soul 32. uni/joined/33 איחדנו. était bleu/was blue/33 היה כחול. était bleu/was blue/33 היה כחול. était bleu/was blue/  34. fanés/
faded/נבולים.

ּפָארטרעט ֿפון ּפָאל ווערלען 

דורך גוסטַאוו קורבע
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שעקסּפיר

דָאס איבערזעצן שעקסּפירן1 איז שוין ַאן ַאלטע מעׂשה2 בַײ ייִדן. דער 

עיקר3 זענען זיי געפֿעלן די גרויסע טרַאגעדיעס מיט טעמעס ֿפון ליבע, 

קינאה4, נקמה5... משה6 מענדעלסָאן (1729—1786) הָאט איבערגעזעצט 

, נָאר אויף ד7, נָאר אויף ד7, נָאר אויף דַײטש און  הַאמלעטטיילן ֿפון הַאמלעטטיילן ֿפון הַאמלעט, נישט אויף ייִדיש ַאוודאי

העברעיִש. די ערשטע ייִדישע איבערזעצונג ווָאס מיר קענען איז געווען 

יוליוס צעזַאר אין 1886. די ערשטע ווָאס איז ַארויס אין בוכֿפָארעם איז 

דער קעניג לירגעווען דער קעניג לירגעווען דער קעניג ליר. ַא מָאל זענען די איבערזעצערס געבליבן גַאנץ 

געטרַײ8 צום טעקסט, נָאר אין די אויֿפֿפירונגען9 הָאט מען ַא סך געשניטן, 

ווי מע טוט זייער ָאֿפט אויף ַאלע שּפרַאכן. ָאֿפט מָאל הָאט מען די 

דער ייִדישער קעניג ליר און ֿפַארייִדישט. דער ייִדישער קעניג ליר און ֿפַארייִדישט. דער ייִדישער קעניג ליר ּפיעסעס שטַארק בַאַארבעט10

ֿפֿון יעקֿב11 גָארדין (1853—1909) איז ַא מעׂשה ֿפון ַא ייִדישן סוחר12 ווָאס 

צעטיילט זַײן גַאנץ ֿפַארמעגן13 צווישן זַײנע דרַײ טעכטער, מיט די זעלבע 

קַאטַאסטרָאֿפַאלע קָאנסעקווענצן ווי בַײ שעקסּפירן. דער סוף14 ָאבער איז 

ַא גוטער — צווישן דעם טַאטן און די קינדער ווערט ווידער שלום15.

די ֿפיגור ֿפון שַײלאָק ֿפונעם סוחר פֿון ווענעדיק הָאט ַאוודאי צוגעצויגן 

ֿפַארשיידענע איבערזעצער, ווי אויך די בעסטע אַקטיָארן ֿפון דער 

ייִדישער בינע16, ווָאס הָאבן געווָאלט שּפילן ַאזַא זעלטנקייט17 ֿפון 

שעקסּפירס שַאֿפונגען — ַא ייִדישער העלד.

דָא אונטן געֿפינט איר צוויי ווערסיעס ֿפונעם בַארימטן מָאנָאלָאג „איך 

בין ַא ייִד“. די ערשטע איז ֿפון יוסף18 בָאוושָאווער (1873—1915), ַאן 

ָס ווָאס ווָאס  ַאנַארכיסט און ַא ּפָאעט, איינער ֿפון די „ּפרָאלעטַארישע ּפָאעטן“ 

הָאבן געשריבן וועגן ַארבעט און קַאמף אין די ניו–יָארקער „סוועט–

שַאּפס19“. ָאבער בָאוושָאווער איז אויך געווען ַאן איבערזעצער, ֿפון 

ענגלישער און ַאמעריקַאנער ּפָאעזיע, און ֿפון שעקסּפירס ּפיעסע, מיטן 

. דער קויפֿמַאן פֿון ווענעדיק. דער קויפֿמַאן פֿון ווענעדיק.  דער קויפֿמַאן פֿון ווענעדיקלָאק, דער קויפֿמַאן פֿון ווענעדיקלָאק,  שטיטל שטיטל שַײ

די צווייטע ווערסיע איז ַאן ַאנָאנימע בַאַארבעטונג ֿפון דער דרַאמע, 

ַארויס אין ווַארשע אין 1903. זי איז ווַײטער ֿפונעם טעקסט, מער 

ייִדישלעך, און מיט מער ווערטער ֿפון לשון–קודש20.

איבערגעזעצט דורך יוסף באָוושאָווער, 1899
איך בין ַא ייִד. הָאט דען ניט ַא ייִד קיין אויגן ? הָאט דען ניט ַא ייִד קיין 

הענט, קיין אֿברים1, קיין חושים2, קיין געֿפילן, לַײדנשַאֿפטן3 ? ווערט 

ער ניט דערנערט4 מיט דער זעלבער שּפַײז, געשעדיקט5 מיט די זעלבע 

ווָאֿפן, בַאֿפַאלן ֿפון די זעלבע קרענק, געהיילט6 מיט די זעלבע מיטל7, 

געווַארעמט און דערקעלטערט ֿפון דעם זעלבן ווינטער און זומער, ווי ַא 

קריסט8 ? אויב איר שטעכט אונדז, גייט ֿפון אונדז קיין בלוט ניט ? אויב 

איר קיצלט9 אונדז, לַאכן מיר ניט ? אויב איר ֿפַארגיֿפט10 אונדז, שטַארבן 

מיר ניט ? און ווען איר טוט אונדז שלעכטס, זָאלן מיר ניט נעמען קיין 

נקמה11 ? 

אַן אַנאָנימע איבערזעצונג, 1903
איך בין ַא ייִד. נָאר ֿפרעג איך, זָאגט מיר, הָאט דען ַא ייִד קיין אויגן,

הָאט דען ַא ייִד קיין הענט ניט ? הָאט דען ַא ייִד קיין רמ"ח אֿברים12 און 

ַאלע חושים ? קען מען דען אונדז ניט ווּונדן13 מיט די זעלבע געווער14 ? 

לַײדן מיר דען ניט מיט ַאלע מענטשן די זעלבע יסורים15 ֿפון ֿפַארשיידענע 

קרענק און צרות16 ? ניצן מיר דען ניט די זעלבע רֿפואות17, שּפירן מיר 

דען ניט גלַײך ווי די קריסטן זומער די היץ און ווינטער די קעלט, שּפירן 

מיר דען ניט ווען מע שטעכט אונדז מיט שּפיזן18, ָאדער לַאכן מיר ניט ַאז 

מע קיצלט אונדז, שטַארבן מיר דען ניט ֿפון סם–המוות19 ? דַארֿפן מיר 

זשע לַײדן און שווַײגן, אויב אין ַאלצדינג זַײנען מיר גלַײך ?
I am a Jew. Hath not a Jew eyes? Hath not a Jew 

hands, organs, dimensions, senses, affections, passions; 

fed with the same food, hurt with the same weapons, 

subject to the same diseases, heal’d by the same means, 

warm’d and cool’d by the same winter and summer as 

a Christian is? If you prick us, do we not bleed?

If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do 

we not die? And if you wrong us, shall we not revenge?

(The Merchant of Venice, Act III, scene I)

1. eyvrim membres/limbs 2. khushim sens/senses 3. passions/תאוות
4. nourri/nourished/5 ניזון. ici blessé/here hurt/נפצע כאן:  6. guéri/
cured/מטופלcured/מטופלcured/  7. remèdes/remedies/תרופות 8. chrétien/Christian/
מרעילים/empoisonnez/poison .10 מדגדגים/chatouillez/tickle .9 נוצרי
11. … nekome nous venger/take revenge/12 לנקום. rama'kh
eyvrim 248 membres du corps/248 bodily limbs 13. blesser/
wound/14 לפצוע. armes/weapons/נשק -yesurim souffran .15 כלי 
ces/pains 16. tsores troubles 17. refues remèdes/remedies/תרופות
18. lances/spears/19 חניתות. sam-hamoves poison mortel/deadly 
poison.

1. William Shakespeare 2. mayse histoire/story 3. … iker surtout/
mostly/4 תאוות. kine jalousie/jealousy/5 ניזון. nekome vengeance/
revenge/נפצע כאן:  6. moyshe 7. avade bien sûr/of course/תרופות
8. fidèles/faithful/9 נוצרי. productions/10 מדגדגים. adapté/adapted/
-yankev Jacob Gordin 12. soykher marchand/mer .11 מרעילים
chant 13. divise toute sa fortune/divides his whole fortune/לפצוע
14. sof fin/end/נשק  sholem paix/peace 16. scène/stage .15 כלי 
17. chose rare/rarity 18. yoysef 19. ateliers de confection/sweat-
shops/יזע  loshn-koydesh hébreu et araméen/Hebrew .20 סדנאות 
and Aramaic.

שעקסּפיר און ּפרץ טרעֿפן זיך אין גן–עדן (קַאריקַאטור ֿפון 1916).
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רָאבערט פֿרָאסט

1. je crois savoir/I think I know/2 נדמה לי שאני יודע. à qui/whose/2 של. à qui/whose/2 של. à qui/whose/
.3 מי propriété/property/4 רכוש. mon cheval trouve ça bizarre/my 
horse thinks it queer/6 ווַאריַאנט פֿון לעבן .5 זה משונה בעיני הסוס שלי. ag-
ite/shakes/7 מנער. … toes … si je ne me trompe pas/if I'm not mis-
taken/8 אם אני לא טועה. bruissement/rustling/9 רשרוש. mekayem… 
accomplir/accomplish/לבצע.

1. apprécié/appreciated/2 מוערך. oylem public/3 ציבור. rapports/
relations/4 יחסים. prestation de serment/swearing in, inaugura-
tion/השבעה משל .meyer 6. mesholim fables, sing .5 טקס  moshl
7. khokhme sagesse/wisdom 8. approche/approach/9 גישה. avade
bien sûr/of course/בוודאי.

דער ַאמעריקַאנער ּפָאעט רָאבערט ֿפרָאסט (1874—1963) איז איינער 

ֿפון די זעלטענע ווָאס איז בַײם לעבן געווען אי הויך ָאּפגעשַאצט1 ֿפון 

דער קריטיק אי ּפָאּפולער בַײם ברייטן עולם2. ער הָאט צום מערסטן 

געשריבן וועגן דעם לעבן אויֿפן דָארף, ווּו ער הָאט לַאנגע יָארן 

געוווינט. אין זַײנע לידער, ווָאס ער הָאט געשריבן אין ַא גערעדטער 

ַאמעריקַאנער שּפרַאך, ֿפַארבינדן זיך ָאֿפט מָאל די נַאטור מיט 

מענטשלעכע בַאציִונגען3. אין 1961, ווען ער איז ַאלט געווען 87 יָאר, 

הָאט ער ֿפָארגעלייענט זַײנס ַא נַײ ליד אויף דער אַײנשווערונג4 ֿפון 

ּפרעזידענט קענעדי. 

דער איבערזעצער, מאיר5–זימל טקַאטש (1894—1967), איז ַאליין 

געווען ַא ּפָאעט און ַא משלים6–שרַײבער. ער ציטירט ַא דעֿפיניציע 

ווָאס ֿפרָאסט הָאט ַא מָאל געגעבן ֿפון ּפָאעזיע : „ַא ליד הייבט זיך ָאן 

אין ֿפַארגעניגן און ענדיקט זיך אין חכמה7“, ַא צוגַאנג8 ווָאס רעדט 

ַאוודאי9 צו ַא שַאֿפער ֿפון ֿפַאבלען. 

Stopping by Woods on a Snowy Evening
Robert Frost

Whose woods these are I think I know.

His house is in the village, though;

He will not see me stopping here

To watch his woods fill up with snow.

My little horse must think it queer

To stop without a farmhouse near

Between the woods and frozen lake

The darkest evening of the year.

He gives his harness bells a shake

To ask if there is some mistake.

The only other sound’s the sweep

Of easy wind and downy flake.

The woods are lovely, dark, and deep,

But I have promises to keep,

And miles to go before I sleep,

And miles to go before I sleep. 

זיך אָּפשטעלנדיק בַײ אַ וואַלד אין שניייִקן אָוונט
פֿון רָאבערט פֿרָאסט ; איבערגעזעצט דורך מ.–ז. טקַאטש

כ'ווייס, דַאכט זיך1, וועמעס2 איז דער ווַאלד.

זַײן הויז איז ָאבער ניט דָא בַאלד.

ער וועט ניט זען ווי כ'שטעל זיך ָאּפ

און קוק ווי שניי מַאכט ֿפול זַײן הָאב3.

מַײן ֿפערדל זעט עס מָאדנע אויס4,

ווָאס כ'שטעל זיך ָאּפ ניט לעם5 ַא הויז,

נָאר צווישן ווַאלד און ווַאסער גָאר

אין טונקלסטן ֿפַארנַאכט ֿפון יָאר.

די גלעקלעך טרייסלט6 ער צעמישט,

ֿפרעגט ָאן צי כ'הָאב קיין טעות7 נישט.

דעם קלַאנג ֿפון גלעקלעך ענטֿפערט בלויז

ֿפון ווינט און שניי ַא ווייך גערויש8.

דער טונקל–טיֿפער ווַאלד איז ֿפַײן.

נָאר איך דַארף ֿפיל מקיים זַײן9.

כ'ֿפָאר ווַײטער איידער איך שלָאף אַײן,

כ'ֿפָאר ווַײטער איידער איך שלָאף אַײן.

רָאבערט ֿפרָאסט
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דער ייִדישער
 טעם–טעם

1. lit. persister/lit. persist, go on/:מילולית
 "I Will Survive" : כאן/ici/here ; להתמיד 

(chanté par/sung by Gloria Gaynor) 
2. qu'on en soit préservé à présent/may 
it never happen again/על יחזור  לא  וזה  יתן  על/it never happen againמי  יחזור  לא  וזה  יתן  /it never happen againמי 
לפתע/tout d'un coup/out of the blue .3 עצמו
4. tout juste/just/5 בדיוק. découvert/dis-
covered/גיליתי  6. regard pitoyable/miser-
able look/אומלל אומלל/able lookמבט  /able lookמבט   7. serrure/lock/7 מנעול. serrure/lock/7 מנעול. serrure/lock/
8. au moins/at least/9 לפחות. rege instant 
10. embêter infiniment/bother me forever/
קץ אין  עד  כן/alors/so .11 להטריד  -va .12 אם 
t-en! emph./go! emph./מודגש dire .13 לך! 
appartement/apartment 14. ici chéri/here
sweetheart/יקירי /mamzer bâtard .15 כאן: 
bastard 16. … tsar/mourir de chagrin/die 
of sorrow/17 למות מצער. kholile Que Dieu 
nous en préserve !/God forbid! 18. pui-
sque/since, because/ש shier … .19 מכיוון 
sans limite/endless/סוף koykhes .20 ללא 
force/strength 21. insisté/insisted/התעקשתי
22. consolation/23 נחמה. petite figure/tiny 
little thing/קטנטנה /ébloui/dazzled .24 דמות 
התחשק/t'avais envie/you felt like .25 מסונוורת
/aponem apparemment/apparently .26 לך
/tout mon amour/all my love .27 כפי הנראה
 tnai sans condition/without ... .28 כל אהבתי
any conditions.

פֿראַנקרַײך מַײנע3

ס'איז הַײנט ווידער אין מַײן הַארצן

מיט זכרונות4 זיסע ֿפול.

כ'זע דָארט דעם כַאלַאט5 דעם שווַארצן

ווָאס איך פֿלעג טרָאגן אין שול.

ַאז איך בין אין שול געגַאנגען
פֿלעג איך זינגען אויף ַא קול6

ליבע, היימישע געזַאנגען,

ַאלטע לידער ֿפון ַאמָאל.

ֿפרַאנקרַײך מַײנע,

לַאנד ֿפון קינדער–יָארן פַֿײנע,
דורכגעלעבט ָאן זָארג, ָאן טענות7

אַײנגעוויגט8 מיט דַײן מוזיק.

שטעטל טַײערס —

שטילע שטיבלעך, גערטנער, שַײערס9...

קינדער ֿפון מַײן דור10 ! ס'איז אַײערס

ּפונקט ווי מַײנס געווען דָארט ס'גליק.

כ'הָאב דיך ליב, יָא,

און ָאט שענק11 איך דיר מַײן ליד דָא,

כ'הָאב דיך ליב, יָא,

ביז מַײן לעצטן אויגנבליק.

ֿפרַאנקרַײך מַײנע,

לַאנד ֿפון קינדער–יָארן פַֿײנע,

דורכגעלעבט ָאן זָארג, ָאן טענות,

אַײנגעוויגט מיט דַײן מוזיק.

כ'הָאב געזען שוין ַא סך לענדער,
ַא סך הימלען ֿפול מיט ּפרַאכט12

ווען כ'הָאב איבער וועלט דער ֿפרעמדער

ווַײטע רַײזעס דורכגעמַאכט.

נָאר ס'איז הונדערט מָאל מיר ליבער

דָא מַײן הימל בלוי און גרויס

און מַײן טַײך, מַײן שליַאך13 קעגנאיבער,

און מַײן לָאנקע14, און מַײן הויז.

1. yitskhok 2. Comme un Juif en France 
Yves Jeuland (2007) 3. Douce France de/
by/מאת Charles Trenet 4. zikhroynes sou-
venirs/memories 5. blouse/(school) smock/
/kol voix/voice 7. taynes plaintes .6 חלוק
complaints 8. bercé/lulled to sleep/מורדם
9. granges/barns/10 אסמים. dor génération  
11. offre/give/12 מעניק. splendeur/splendor/
/route de campagne/country road .13 הדר
 .מרעה/pré/meadow .14 דרך כפרית

איך וועל באַשטיין1 !

ַא מָאל, נישט הַײנט געדַאכט2,

בין איך געווען אין שרעק

געשריגן : „גווַאלד, ווָאס וועל איך טָאן

איצט ַאז דו ביסט ַאוועק ?!“

ַאזוי ֿפיל נעכט הָאב איך געוויינט,

ָאן דיר איך שטַארב, הָאב איך געמיינט

איצט זָאג איך : „סטָאּפ !

איך דַארף דיך ווי ַא לָאך אין קָאּפ !“
ֿפון העלער הויט3

ביסטו צוריק 
כ'בין גרָאד4 ַארַײן און דיך ַאנטדעקט5

מיט ָאט דעם נעבעכדיקן בליק6

ווָאס ֿפַאר ַא נַאר בין איך געווען
צו לָאזן דָא דעם ַאלטן שלָאס7

ווָאלט איך געווּוסט כָאטש8 אויף איין רגע9

ַאז וועסט מיך מוטשען ָאן ַא מָאס10 !

איז11 נעם די ֿפיס

און גיי זשע12 שוין

ווָאס, ביסט נָאך ַאלץ דָא ?!

ס'איז נישט דַײן דירה13, זיסע קרוין14...

צי הָאסטו, ממזר15, נישט געווָאלט

מיך דָא ֿפַארלָאזן ווי ַא נַאר ?

איך וועל זַײן שטַארק 
און איך וועל נישט אויסגיין ֿפון צער16

חלילה17 נישט, איך וועל בַאשטיין

ווי בַאלד18 איך הָאב ַא ווַארעם הַארץ

וועל איך דָאך נישט בלַײבן ַאליין

דָאס גַאנצע לעבן שטייט ֿפַאר מיר
און אויכעט ליבע ָאן ַא שיעור19

און כ'וועל בַאשטיין

איך וועל בַאשטיין

מיט ַאלע מַײנע ּכוחות20
הָאב איך זיך געשּפַארט21

געּפרּוווט ֿפַארקלעּפן ַאלע שטיקלעך

ֿפון מַײן „ברָאּוקען הַארט“ 

ַאזוי ֿפיל נעכט הָאב איך געוויינט
און נישט געקענט געֿפינען טרייסט22

כ'ֿפלעג ביטער זַײן

איצט בין איך ווַײט ֿפון יעדן ּפַײן

ווָאס קוקסט ַאזוי,

מיך נישט דערקענט ?!
שוין נישט די קליינטשיקע געשטַאלט23

ווָאס קוקט אויף דיר ֿפַארבלענדט24

ס'הָאט דיר געגלוסט25 צוריק צו מיר 

געטרַאכט ַא ּפנים26 כ'וועל זַײן ֿפרַײ
נָאר איצטער הַאלט איך ַאל מַײן ליבשַאֿפט27

ֿפַאר דעם ווָאס נעמט מיך ָאן ַא ּתנַאי28 ! 

צווישן די גָאר נַײע איבערזעצונגען אויף 
ייִדיש געפֿינט מען די צוויי גוט בַאקַאנטע 
לידער. דָאס ערשטע הָאט איבערגעזעצט 

יצחק1 ניבָארסקי פַֿאר ַא דָאקומענטַאר–
פֿילם2 אויף דער פֿרַאנצייזישער 

טעלעוויזיע. דָאס צווייטע איז די ַארבעט 
פֿון ַא גרוּפע ַאווַאנסירטע סטודענטן 

פֿונעם ּפַאריזער ייִדיש–צענטער.

www.youtube.com/watch?v=EgA-bLqm-
RIE

די איבערזעצער זינגען דָאס ליד „איך וועל 

בַאשטיין“ אינעם ּפַאריזער ייִדיש–צענטער


